
Criança é 
socorrida por 
guardas civis

Cidades Paulistas 
ocorre neste 
domingo

SUSTO CIRCUITO
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Na noite da última quin-
ta-feira (01), o COADE, o 
Centro de Operações, Aten-
dimento e Despacho, recebeu 
uma ligação, de uma mãe, 
pedindo socorro para seu filho.

As inscrições já encerraram, 
e o evento contará com duas 
mil pessoas entre as categorias 
masculina e feminina, com as 
opções de corrida de 5 km ou 
10 km e caminhada de 5 km.

JME
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Curso de 
medicina terá 
início em 2019

Impostômetro 
ultrapassa R$ 
2 trilhões

Correios 
iniciam adoção 
de cartas

Aquarela Tintas 
completa 25 
anos

UNIMAX TRIBUTOSCAMPANHA ESPECIAL
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O Centro Universitário 
Max Planck (Unimax) 
anunciou a abertura do cur-
so de medicina em Indaiatu-
ba, com 80 vagas, que terá 
início em fevereiro de 2019.

Na manhã da terça-feira, 
dia 6, o Impostômetro, da 
ACSP, indicou que os bra-
sileiros já pagaram mais de 
R$ 2 trilhões em impostos 
durante o ano de 2018. 

Os Correios deram in-
ício a campanha Papai Noel 
dos Correios. Para participar 
o interessado em apadrinhar 
alguma cartinha deve se 
dirigir até uma das unidades.

A Aquarela Tintas é 
sinônimo de excelência em 
tintas com revenda autoriza-
da da Suvinil, Atlas Pincéis, 
Tintas Real, Tintas Maza e das 
principais marcas do mercado.

SAÚDE

UTI Pediátrica deve ser inaugurada em janeiro

O evento 
mais 
esperado 
do ano 
acontece 
no dia 14
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Virada Cultural 
ocorre neste 
final de semana

Gasolina e gás 
de cozinha 
sofrem reajuste

MÚSICA

CORREÇÃO

“Chapa Inclusão de Todos” apresenta proposta 

ELEIÇÕES OAB

DIVULGAÇÃO

P. A4

Chapa 2 “Inclusão de Todos”, é composta por João Carlos Faria da Costa (presidente), Glaucia Lênia 
Inhauser Custodio (vice-presidente), Lucas de Francisco Longue Del Campo (secretário geral), Fabiana 
Duarte Pires (tesoureira), e Clarissa Aline Paié Rodella (secretária adjunta).

Indaiatuba 
ganhará mais 
uma escola

EDUCAÇÃO
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Uma nova Emeb será 
construída em Indaia-
tuba. Serão abertas 720 
vagas para estudantes 
do 1º ao 5º ano e  deve 
funcionar  em 2020. 

Indaiatuba recebe 
neste final de semana a 12ª 
Virada Cultural Paulista, 
evento que será realizado 
em 12 municípios em três 
finais de semana seguidos. 

Os preços do gás e da 
gasolina foram reajusta-
dos pela Petrobras. O 
gás teve alta de 8,5%, e 
a gasolina teve baixa de 
6,35%.

A partir de amanhã, os 
boletos vencidos poderão 
ser pagos em qualquer 
banco e não apenas na 
instituição financeira em 
que foram emitidos.

Boletos vencidos 
poderão ser pagos 
em qualquer banco

PAGAMENTO

P. A7

Professor Luiz 
Carlos, mantenedor 
do Colégio Meta, 
também receberá 
o troféu Frutos de 
Indaiá



Editorial
Tributação Elevada

Artigo

Os números do impostômetro mostram que no último dia 
6, os brasileiros já pagaram mais de R$ 2 trilhões em impostos 
durante o ano. O painel, de iniciativa da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), em parceria com o Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPT), disponibiliza em tempo real as 
cifras dos recursos que entram para os cofres de todos os entes 
públicos, informando aos contribuintes quanto eles pagaram até 
aquele momento. Há estimativas que apontam uma média de cinco 
meses trabalhados apenas para pagar tributos. 

A mensuração acerca da quantidade de tributos que a socieda-
de paga, se é uma carga alta ou razoável, depende do retorno em 
matéria de serviços e de bem-estar para a coletividade. Entretanto, 
o país oferece, na comparação geral, menos assistência social e 
educacional, com problemas em saúde, educação, saneamento e 
segurança pública, fazendo com que haja uma sensação de que 
se paga muito para pouco. 

Últimos dias para inscrições do 
Vestibulinho da ETEC

Inscrições para o vestibular da Fatec vão 
até terça-feira

As inscrições para o Vestibulinho da Etec encer-
ram às 15 horas do dia 12. A prova será apli-
cado em 16 de dezembro e a inscrição deve 
ser feita exclusivamente pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br. É necessário im-
primir o boleto bancário e pagar a taxa de 
R$ 30 em dinheiro em qualquer agência 
bancária. Na RMC, há Etecs nas cidades 
de: Americana, Amparo, Campinas, Hor-
tolândia, Itatiba, Monte Mor, Nova Odessa 
e Santa Bárbara D’Oeste.

Quem pretende se candidatar no processo 
seletivo das Faculdades de Tecnologia do 

Estado (Fatecs) para o primeiro semestre 
de 2019 tem até o dia 13 de novembro 

às 15 horas para se inscrever. A taxa 
de inscrição é de R$ 70. As Fatecs 
são instituições de ensino superior 
do Governo do Estado de são Paulo, 

com cursos tecnológicos gratuitos. Na 
RMC, há unidades da Fatec em Ameri-

cana, Indaiatuba e Sumaré.

QUANTO VALE SUA SAÚDE?

ESTEIRA MASSAGEADORA ANATÔMICA

Pesquisas realizadas confirmam que a utilização da mag-
netoterapia ativa e equilibra a energia do nosso corpo físico, 
melhorando o sistema imunológico do organismo contra as 
doenças.

Infravermelho longo são pastilhas desenvolvidas através 
de um processo científico ultra sofisticado, constituída de uma 
fusão de platina, titânio e alumínio, que emitem ondas eletro-
magnéticas de 4 a 14 mícrons como os raios emitidos pelo sol 
nas primeiras horas da manhã, fundamentais para a saúde.O 
organismo humano é constituído de aproximadamente 70% de 
água.Quando não existe a presença suficiente de Infravermelho 
Longo formam-se grandes grupos de moléculas de água no interior das nossas células, onde se acumulam as toxinas.Com a incidência 
do infravermelho longo sobre essas moléculas, elas se desfazem em grupos pequenos, permitindo que o organismo absorva somente as 
substância necessárias, eliminando as toxinas que são prejudiciais à saúde.

09/11 - Sexta-feira 11/11 - Domingo10/11 - Sábado 12/11 - Segunda

Máxima 27º 
Mínima 18º

Máxima 29º 
Mínima 19º

Máxima 31º 
Mínima 19º

Máxima 33º 
Mínima 21º

A2

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
10 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
10 SAB 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
11 DOM.   NÃO OPERA
12 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
12 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
12 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
12 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
12 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
12 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
13 TER. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
13 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
13 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
13 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
13 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
13 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
14 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
14 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
14 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
14 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
14 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
14 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
15 QUIN.   FERIADO
15 QUIN.   FERIADO
15 QUIN.   FERIADO
15 QUIN.   FERIADO
15 QUIN.   FERIADO
15 QUIN.   FERIADO
16 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
16 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
16 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
16 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
16 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 10 A 16/11

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

Agende sua consulta e seu exame, www.clinicacampomed.com.br  (19) 98217-7756

R. Emílio Lopes Cruz, 488 - Jd. Belo Horizonte / Fone: (19) 3834-7737

A ESTEIRA ANATÔMICA VIBROTERÁPICO possui tecnologia MAG INRED e vibroterápica.
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Pergunta aparentemente fácil de responder não é mesmo?! 
Algumas pessoas dizem que saúde não tem preço e concordo em partes com esse argumento. Concordo que nosso bem maior é nossa saúde 

e que para isso não medimos esforços quando temos um problema, ou quando algum familiar necessita de algo.
Seria perfeito se não fizesse parte, apenas de um punhado de palavras em um texto, porém o buraco é bem mais embaixo, a relação do 

brasileiro com cuidados a saúde nunca foi das melhores. 
Procuramos nos preocupar apenas quando algo acontece, porque achamos que nada irá acontecer, ou por ̈ falta de tempo¨, por falta de dinheiro 

ou porque acha que aquela dor que está sentindo agora vai passar, como já passou tantas vezes, e por ai se vão as desculpas.
Antes de continuar esse artigo, não vamos entrar em mérito a saúde pública (sus) certo, vamos focar apenas em você.
Nos últimos dois anos, o crescente número de cancelamento de usuários referente a planos de saúde chega ao número de 2.8 milhões de 

pessoas, claro que isso se dá por conta da economia do país, isso é fato.
Alguns recorrem ao sistema único de saúde (SUS), outros economizam dinheiro para alguma emergência e parte dos jovens saudáveis não 

recorrem a nenhum acompanhamento médico momentaneamente. 
Mas o que vem revolucionando o sistema de saúde, são as clínicas populares onde você encontra médicos especializados, atendimento com 

hora marcada, conforto e claro, preços que cabem no seu bolso.
As chamadas clínicas populares tem tido um crescimento expressivo nos últimos anos por conta da economia, ou seja; Economia fraca, corte 

no orçamento ou até mesmo perda de emprego, que nesse último caso são ou eram muitos dos beneficiados por terem planos de saúde empresarial.
Esse é um assunto para inúmeras conversas sem dúvida. Mas para alerta da população que não tem condições de custear um plano de saúde, 

ou para as pessoas que estão fartas de esperar meses na fila do SUS por um atendimento, a ótima notícia é a clínica popular, que vem cada vez 
mais trazendo novidades e com baixo custo.

Agora fica a pergunta: 
O que quantifica sua saúde é o preço, o valor dela?
¨ Será que prefiro me prevenir e agendar minha consulta nessa clínica, ou esperar acontecer algo para buscar algum tratamento?¨
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Indaiatuba ganhará mais 
uma unidade escolar
Serão disponibilizadas 720 novas vagas para crianças do 1º ao 5º ano

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Indaiatuba registra saldo 
positivo em emprego formal

CRESCIMENTO

BMW

O investimento total para 
a construção da escola é 
de R$ 5.255.168,44

Uma nova Emeb 
(Escola Munici-
pal de Educação 

Básica) será construída 
em Indaiatuba. Serão 
abertas 720 vagas para 
estudantes do 1º ao 5º ano 
que e tem início previsto 
para entrar em funcio-
namento em 2020. A 
construção do prédio será 
no terreno que estava 
concedido pela prefeitura 
para a Escola de Samba 
Acadêmicos do Sereno.

A nova unidade de 
ensino contará com 5 
pavimentos, uma área 
total de 2.809,87m². O 
investimento total, que 
será feito pela Prefei-
tura, para a constru-
ção da escola é de R$ 
5.255.168,44. A ordem 
de construção ainda não 
foi emitida, mas a área 
já está limpa e preparada 
para o início das obras.

Pelo projeto da Se-
cretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia, o 
escola terá quatro pa-

vimentos com 12 salas 
de aulas, incluindo salas 
de informática, leitura 
e uso múltiplo; cantina, 
refeitório; secretaria; 
sala de professores; co-
ordenação, diretoria e 
banheiros. O acesso aos 
pavimentos será por ele-
vadores e escadas.

Os estudantes tam-
bém terão uma quadra 
coberta no terceiro pa-
vimento, com vestiários 
masculino e feminino. 
Nas áreas externas ain-
da será disponibilizado 
um estacionamento para 
funcionários, com vaga 
de idoso e cadeirante.

A empresa vence-
dora da licitação para 
a execução da obra é a 
Megacon Construção e 
Manutenção Ltda.

Como a devolução 
da área foi parcial, a 
Prefeitura renovou a 
concessão da Escola de 
Samba Acadêmicos do 
Sereno, que continua-
rá no mesmo endereço 
onde sempre esteve. No 
local será construído um 
novo barracão. O terreno 

está localizado na rua 
Espírito Santo, no Bairro 
Cidade Nova II.

Creche no Sabiás lém 
da nova escola, a pre-
feitura também iniciou 
a construção de uma 
nova creche no Parque 
Residencial dos Sabi-
ás. A creche recebe in-
vestimentos no valor 
de R$4.969.484,48 e o 
prazo de conclusão dos 
serviços é de 12 meses.

O projeto da Secreta-
ria de Planejamento Ur-
bano e Engenharia inclui 
dois pavimentos com dez 
salas de aula/berçários, 
trocador e banheiros nas 
salas. A unidade também 
terá refeitório, pátio des-
coberto, área de recrea-
ção, secretaria, sala de 
coordenação e elevador. 
O total de área construída 
da creche é 1.894,71m², 
incluindo a casa de zela-
doria que terá 85,57m².

Indaiatuba registrou um 
saldo positivo de 2.546 va-
gas de emprego formal de ja-
neiro até setembro de 2018, 
de acordo com dados do 
Ministério do Trabalho. Os 
setores que mais contribuí-
ram para o resultado foram 
os de serviços e da indústria.

O setor industrial foi o 
principal responsável pela 
abertura de novas vagas, 
criando 1.232 empregos 
formais na cidade. Serviços 
foi responsável por 1.184 
das novas vagas. Tive-
ram resultados negativos 
apenas os setores de ex-
trativa mineral, com saldo 
negativo de 8 vagas e o de 
construção civil, em 91. 

A Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba (Aciai) afir-
mou que os resultados são 
positivos: “Na atual con-
juntura econômica que o 
país está atravessando, os 
resultados de faturamentos 
e receitas das empresas 
vem oscilando muito, mas 
com a estabilidade do em-
prego na indústria e no 

comércio principalmen-
te no último trimestre, o 
mercado vem reagindo de 
forma muito positiva”.

O resultado foi um dos 
mais expressivos da Região 
Metropolitana de Campinas. 
Das 5 maiores da RMC, 
Indaiatuba foi a que teve a 
segunda melhor colocação. 
Campinas foi a que teve me-
lhor saldo, registrando 5.258 
novas contratações. Sumaré 
ficou na terceira colocação, 
com 1.307 vagas. Ame-
ricana também fechou no 
positivo, com 1.030 novas 
vagas. Apenas Hortolândia 
teve saldo negativo, com 
menos 19 vagas de emprego.

Emprego final de ano. 
No final do ano é comum 
que sejam criados muitos 
empregos temporários. De 
acordo com a Aciai, a gera-
ção de emprego para 2018 
deve ser de 15% a 20% 
maior do que em 2017. 
informa que cerca de 36% 
dos funcionários são efeti-
vados depois de iniciarem 
o trabalho temporário
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Eleições OAB: “Chapa Inclusão de 
Todos” apresenta proposta
Eleições da OAB acontece no dia 29 de novembro, na Casa Advocacia e Cidadania

DENISE KATAHIRA

Chapa 2 e Chapa 12 se 
unem para disseminar 
as propostas pelo bom 
exercício da advocacia

A 113ª Subseção 
da Ordem dos 
Advogados do 

Brasil (OAB) de Indaia-
tuba escolhe nova direto-
ria para o próximo triênio 
no dia 29 de novembro, 
das 9h às 17h, na Casa 
Advocacia e Cidadania 
que está localizada na 
Rua Humaitá, 1539, Cen-
tro. Podem votar todo os 
advogados inscritos na 
Ordem e adimplentes 
com o pagamento da 
anuidade. 

Encabeçando a Chapa 
2 “Inclusão de Todos”, 
o advogado João Carlos 
Faria da Costa concorre 
as eleições junto com 
Glaucia Lênia Inhauser 
Custodio (vice-presiden-
te), Lucas de Francisco 
Longue Del Campo s(e-
cretário geral), Fabiana 
Duarte Pires (tesoureira), 
e Clarissa Aline Paié Ro-
della (secretária adjunta).

De acordo com o Dr. 
João Carlos, a união e 
parceria é de interesse da 
chapa. “Queremos que a 
Subseção de Indaiatuba 
seja mais participativa 
e atuante e que atenda 
ao interesse de toda a 
classe. E somente com 
a nossa união e parceria 
conseguiremos exercer 
a democracia e dar o 
apoio que nossos colegas 
de profissão precisam”, 
disse.

Entre as propostas da 
Chapa 2 estão a OAB 
Inclusiva (Portas abertas 
para todos); OAB Mu-
lher (Apoio ao empo-
deramento da mulher); 
OAB e o Poder Judici-

ário (Compromisso com 
a cordialidade); OAB 
e a Conciliação (agili-
zar processos de menos 
complexidade); OAB e a 
Defensoria Pública (valo-
rização dos advogados); 
OAB e as Prerrogati-
vas (luta intransigente 
das prerrogativas); OAB 
Mais Saúde (parceria 
com hospital, clínicas, 
consultórios médicos e 
farmácia); OAB Infra-
estrutura (espaço para o 
profissional atender seu 
cliente); OAB Jovem 
Advogado (auxílio para 
dirimir as dificuldades 
no início da carreira); 
OAB Formação Conti-
nuada (aprimoramento 
com cursos e palestras); 
OAB Família (apoio to-
tal à integração para os 
familiares); OAB em 
Festa (visando a união 
e integração dos colegas 
de profissão); OAB e as 

Comissões de atuação 
(atuando em Defesa do 
Cidadão, da Constituição 
Federal, Direitos Hu-
manos, Diversidade e 
Democracia); OAB e os 
Direitos Coletivos (parti-
cipação efetiva e ativa da 
OAB); OAB Tecnologia 
(auxílio e aprimoramento 
com as técnicas e sistema 
de informatização do Ju-
diciário); OAB Terceira 
Idade (encontros visando 
o bem estar físico e men-
tal); e OAB e a Nossa 
Casa (restabelecimento 
e reestruturação da Sede 
Própria).
Apoio. A chapa 2 conta 
com o apoio do atual Pre-
sidente Estadual Marcos 
da Costa, que concorre a 
reeleição pela Chapa 12 
“Pelo Direito de Sermos 
Mais”. De acordo com o 
advogado o apoio vem 
pela identificação com 
as propostas, valores e 

princípios. “São valores 
que nos unem, e para que 
mais conquistas acon-
teçam em Indaiatuba é 

necessária união entre 
os interessados. Além de 
que a Chapa 2 é formada 
por jovens advogados 

que tem interesse pela 
melhoria da profissão e 
lutam pelo bom exercício 
da advocacia”, afirma.



Unimax investiu R$ 12 milhões para a realização do curso de medicina
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Unimax anuncia curso de medicina
As aulas da primeira turma têm início em fevereiro de 2019

GUILHERME LIBERALESSO
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O Centro Universi-
tário Max Planck 
(Unimax) anun-

ciou na última terça-feira, 
dia 6, a abertura do curso 
de medicina em Indaia-
tuba. O curso terá início 
em fevereiro de 2019 e 
irá oferecer 80 vagas. O 
anúncio foi feito no an-
fiteatro do campus I da 
Unimax durante coletiva 
de imprensa.

A confirmação de 
que a instituição estaria 
apta a oferecer os cursos 
ocorreu exatamente na 
terça-feira quando foi 
publicada a portaria 786 
de 01/11/2018, no Diário 
Oficial da União.

Foram 5 anos de tra-
balho da instituição para 
que fosse possível a aber-
tura do curso na cidade. 
Durante esse período 
foram realizados mais 
de R$ 12 milhões em 

investimentos para con-
seguir a autorização do 
Ministério da Educação. 
O resultado foi a nota 
máxima pelo MEC em 
todos os requisitos exi-
gidos pelo órgão (Projeto 
Pedagógico, coordenação 
e corpo docente, e infra-
estrutura). Das mais de 
300 instituições de me-
dicina humana no país, 
somente 14 conseguiram 
nota máxima em todos os 
quesitos. “Essa é a con-
cretização de um sonho 
que vem sendo sonhado 
há tempos. É com muito 
orgulho e muita força que 
lançamos a Faculdade de 
Medicina”, afirma o rei-
tor da Unimax, professor 
Ricardo Tannus.

O pró-reitor acadêmi-
co, professor José Carlos 
Pacheco Coimbra, fa-
lou sobre a importância 
da nota máxima (5) no 
MEC, explicando que 
cada uma das dimensões 
avaliadas (Projeto Peda-

gógico, coordenação e 
corpo docente, e infraes-
trutura) é composta por 
aproximadamente 20 su-
bitens, totalizando quase 
70 itens avaliados, com 
notas individuais, e que 
em todos eles a UniMax 
recebeu nota máxima (5).

Os alunos vão ter 
aulas práticas desde o 
1º semestre no HAOC 

(Hospital augusto de 
Oliveira Camargo), nas 
UBS’s (Unidades Bá-
sicas de Saúde) e nos 
mais de 20 laboratórios 
que vão estar à disposi-
ção dos estudantes. A 
coordenadora do curso 
de Medicina, profes-
sora Valéria Vernaschi 
Lima, falou sobre os 
diferenciais do projeto 

pedagógico da Unimax, 
que terá seus alunos tra-
balhando com promoção 
e prevenção desde o 
primeiro ano do curso: 
“Temos o compromisso 
de formar e qualificar 
estes futuros profissio-
nais para que possam 
atuar no sofrimento hu-
mano”, ressalta.
Vestibular. O Vestibular 

para Medicina da Uni-
max está com inscrições 
abertas desde a última 
quarta-feira, dia 7. A 
taxa de inscrição é de R$ 
200,00. A prova acontece 
no próximo dia 2 de de-
zembro. Serão oferecidas 
80 vagas e o início das 
aulas está programado 
para fevereiro de 2019.



IMPRENSA CORREIOS

Ao longo dos 29 anos da campanha, milhões de crianças tiveram seu pedido atendido

Correios iniciam campanha 
de adoção de cartas
Nos últimos três anos foram recebidas mais de 2,6 milhões de cartas
DENISE KATAHIRA-
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Fiec inaugura novo 
Laboratório de Análises 
Clínicas

INVESTIMENTO

Os Correios de-
ram início na úl-
tima terça-feira, 

dia 6, a campanha Papai 
Noel dos Correios. Para 
participar o interessado 
em apadrinhar alguma 
cartinha deve se dirigir 
até a unidade dos Cor-
reios localizada na Praça 
Prudente de Moraes, 101, 
das 9h às 17 horas.  O 
período de adoção das 
cartas e recebimento dos 
presentes tem início hoje, 
dia 10, e segue até o dia 
15 de dezembro. 

No local os padrinhos 
poderão ler e escolher 
quantas cartas quiser e 
o presente que cabe no 
orçamento. Para o acon-
dicionamento do presen-
te, os Correios orientam 
que sejam embalados de 
forma adequada e que es-
teja anotado o número de 
identificação da carta na 
embalagem, pois é esta 
numeração que identifi-
cará o endereço da carta 
adotada. 

Além das cartas das 
crianças da sociedade que 
escrevem diretamente ao 
Papai Noel, participam 
da campanha estudantes 
das escolas da rede públi-
ca (até o 5º ano do ensino 
fundamental) e de insti-
tuições parceiras, como 
creches, abrigos, orfana-
tos e núcleos socioedu-
cativos. Desde 2010, os 
Correios estabeleceram 
essas parcerias a fim de 
trabalhar ações como 
o desenvolvimento da 
habilidade da redação de 
carta, o endereçamento 

correto e o uso do CEP.
Além disso, a cam-

panha visa estimular as 
crianças a escreverem 
cartas, e disseminar valo-
res natalinos, como a so-
lidariedade. Em uma cor-
rente do bem, empresa, 

empregados e voluntários 
da sociedade se juntam 
para, dentro do possível, 
atender aos pedidos de 
presentes daqueles que 
se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. 

Ao longo dos 29 anos 

da campanha, milhões 
de crianças tiveram seu 
pedido atendido. Somen-
te nos últimos três anos, 
foram recebidas mais 
de 2,6 milhões de cartas 
destinadas ao Papai Noel 
dos Correios. 

A Fiec, realizou na 
tarde da segunda-fei-
ra (05), a inauguração 
do novo laboratório de 
Análises Clínicas. O es-
paço está equipado com 
modernos equipamen-
tos das áreas de parasi-
tologia, microbiologia 
médica, imunologia, 
hematologia, bioquí-
mica, biologia molecu-
lar e urinálise. Ao todo 
são 18 equipamentos, 
do qual se destaca o 
Analisador Bioquímico 
Automatizado que tem 
a capacidade de realizar 
260 testes por hora de 
glicose, colesterol total 
e frações, triglicérides, 
ácido úrico, uréia, cre-
atinina, proteínas, enzi-
mas, eletrólitos e função 
hepática entre outros. 

Entre os presentes 
estavam o superinten-
dente da Fiec João Neto, 
a vice-diretora Nilza 
Chavier, a gestora do 
Mediotec, Regina Pi-
gatto; o coordenador do 
Curso de Análises Clí-
nicas, Claudemir Bor-
go; aresponsável pelo 
Laboratório Municipal 

de Análises Clínicas, 
Dra. Ana Cláudia C. Ca-
valli; o Coordenador/RT 
Laboratório HAOC, Dr. 
Helio Akinori Kitagaki 
Junior; o proprietário 
e biólogo do laborató-
rio Indalab, Dr. Wilnir 
Ressutti; a proprietária 
da Unilabor, Leticia M. 
Cavalcante e a biomé-
dica responsável pelo 
Unilabor, Solange Fer-
nandes Cardoso.

O superintendente 
João Neto ressaltou aos 
presentes sobre a impor-
tâncias das aulas práticas 
na formação dos alunos. 
“Este laboratório servirá 
para as atividades aca-
dêmicas, onde os alunos 
vivenciarão as práticas 
laboratoriais que são exi-
gidas pelo mercado de 
trabalho”, disse. “Aqui 
na Fiec os alunos de 
nutrição, enfermagem e 
agora também os alunos 
do curso de Análises Clí-
nicas, com a supervisão 
de seus professores se-
rão os responsáveis pela 
aplicação do projeto nos 
alunos ingressantes”, 
finaliza.



UTI Pediátrica deve ser 
inaugurada em janeiro
Unidade de Terapia Intensiva terá capacidade para 3 leitos
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Boletos vencidos 
poderão ser pagos em 
qualquer banco

PAGAMENTO

A UTI Pediátrica é uma nova estrutura de ponta que estará disponível no HAOC
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DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de In-
daiatuba anun-
ciou na última 

quinta-feira, dia 8, que 
a previsão da entrega da 
UTI Pediátrica é para ja-
neiro de 2019. A unidade 
irá funcionar no Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (HAOC) e terá 
capacidade para 3 leitos.

Para a realização da 
UTI, a prefeitura inves-
tiu cerca de R$ 430 mil. 
Para manter a estrutura, 
o Poder Executivo irá 
desembolsar mais R$ 106 
mil por mês.

A UTI Pediátrica é 
uma nova estrutura de 
ponta que estará disponí-
vel no HAOC. A UTI Ne-
onatal atendeu em torno 
de 2.600 recém-nascidos 
em 2018. Em um vídeo 

divulgado nas redes so-
ciais, o prefeito Nilson 
Gaspar, também anunciou 
que irá ampliar o aten-
dimento desses serviços 
no hospital. “Depois de 
pronto o novo hospital, 

será feita uma grande am-
pliação no atendimento 
para os recém-nascidos na 
cidade”, declarou.

Hemodiálise. Outro setor 
que também já teve am-

pliação anunciada, foi o 
de hemodiálise.
 Durante o mês são feitas 
300 sessões no HAOC. 
Em breve, serão disponi-
bilizadas 60 novas sessões 
de hemodiálise por mês.

A partir de amanhã, 
dia 10, os boletos venci-
dos poderão ser pagos em 
qualquer banco ou corres-
pondente e não apenas na 
instituição financeira em 
que foram emitidos.

Isso será possível com a 
conclusão da implementa-
ção da Nova Plataforma de 
Cobrança (NPC), sistema 
desenvolvido pela Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febraban) em parceria 
com os bancos.

Na última fase do pro-
cesso, passa a ser obriga-
tório o cadastramento de 

títulos referentes a faturas 
de cartão de crédito e doa-
ções no novo sistema.

Segundo a Febraban, 
além da praticidade, a im-
plementação da NPC torna 
o processo de pagamento 
via boleto mais seguro, sem 
risco de fraudes.

Outra mudança diz res-
peito ao comprovante de 
pagamento, que será mais 
completo, apresentando 
todos os detalhes do boleto, 
(juros, multa, desconto, etc) 
e as informações do benefi-
ciário e pagador. (Agência 
Brasil)

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

A implementação torna o processo de pagamento via boleto mais seguro
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O evento mais esperado do ano 
acontece no dia 14
Noite de gala contará com jantar a francesa e show musical da dupla Chitãozinho & Xororó
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José Tonin Júnior, da Green House aguarda com grande ex-
pectativa a noite de premiação

Outlet dos Óculos, representado por Kátia e André Namassu, será uma 
das empresas Revelação 

A 13ª edição do 
Troféu Frutos de 
Indaiá acontece 

daqui 6 dias, no dia 14 
de novembro, véspera de 
feriado, no salão social 
do Clube 9 de Julho. A 
noite de premiação, que 
é organizada pelo Grupo 
Mais Expressão, terá iní-
cio às 19 horas e contará 
com uma grandiosa de-
coração que prezará pela 
sofisticação e conforto 
dos convidados. 

No jantar a francesa 
será servida o mais diver-
sificado e saboroso cardá-
pio para agradar o paladar 
de todos os presentes. E 
para fechar a noite com 
chave de ouro, a dupla 

sertaneja Chitãozinho & 
Xororó promete animar o 
público presente com seus 
maiores sucessos. 

Neste ano mais de 140 
empresas/empresários 
receberão o Troféu Fru-
tos de Indaiá que foram 
eleitos em pesquisa feita 
pela população e leitores 
do jornal, e receberão das 
mãos do presidente do 
Grupo Admilson Rede-
copa e do diretor Alan de 
Santi. Troféu esse, que 
simboliza o reconheci-
mento de seus trabalhos 
prestados à população 
durante o ano de 2017.

Para esta edição, a 
premiação contará com 
novas “Revelações” como 
é o caso da Outlet dos 
Óculos de Indaiatuba. 
“Nossas expectativas são 

as melhores e esperamos 
fortalecer a marca com 
a participação”, disse os 
proprietários Kátia e An-
dré Namassu. “Quanto 
ao show gostamos muito 
de saber que será a dupla 
Chitãozinho & Xororó”, 
completa.

Por conta da credi-
bilidade e qualidade do 

Frutos de Indaiá, a edição 
deste ano é aguardada 
com grande expectativa. 
Como é o caso do pro-
prietário da  Green House, 
José Tonin Júnior. “Nossa 
expectativa é aproveitar a 
ocasião para apresentar as 
marcas que compõem o 
nosso grupo de empresas, 
sendo prestigiados por 

isto. Este ano de 2018 nos 
consolidamos como GH 
Group em especial com o 
investimento e construção 
de um empreendimento 
feito para a cidade de In-
daiatuba - o Edifício GH 
Corporate - um complexo 
de lazer, gastronomia, 
móveis e decoração, aca-
demia mais moderna da 

região, centro de eventos. 
Tudo em um único lugar, 
gerando diversos empre-
gos e oferecendo ainda 
mais lazer para a cidade”, 
disse. “O Frutos de Indaiá 
é uma ótima oportunidade 
de apresentar em primeira 
mão todas as empresas e 
serviços deste novo em-
preendimento”, completa.
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Aquarela Tintas completa 25 
anos em Indaiatuba
O atendimento e a qualidade dos produtos são os diferenciais da loja

ARQUIVO PESSOAL

A10

A loja está localizada na Avenida Francisco de Paula Leite, 1180, Bairro Santa Cruz em Indaiatuba

A Aquarela Tin-
tas é sinônimo 
de excelência 

em tintas há 25 anos, 
com revenda autorizada 
da Suvinil, Atlas Pin-
céis, Tintas Real, Tintas 
Maza e das principais 
marcas do mercado.

A loja ainda ofe-
rece uma grande va-
r iedade de produtos 
em tintas imobiliárias, 
tintas industriais e tin-
tas automotivas, como 
látex, esmalte, epóxi, 
demarcação, thinner, 
aguarrás, solventes, ro-
los, pincéis, luvas, li-
xas d'água, lixas secas, 

massa corrida, primer, 
massa poliéster, pisto-
las de pintura, ceras, 
massa de polir, boinas e 
algodão para polimento 
e muito mais, mantendo 
sempre a qualidade, 
atendimento e o melhor 
preço da região. 

Para que essa exce-
lência se transforme em 
atendimento de quali-
dade, a Aquarela pos-
sui profissionais alta-
mente capacitados, que 
passam por diferentes 
etapas de treinamento 
intensivo, o que garante 
confiança e satisfação 
dos nossos produtos aos 
clientes. 

De acordo com o 
propr ie tár io  da  em-

presa, Sergio Mozela, 
esses são os grandes 
diferenciais da loja: o 
atendimento e os pro-
dutos de qualidade. “O 
consumidor reconhe-
ce o diferencial que a 
Aquarela Tintas tem 
que é o atendimento es-
pecializado e os produ-
tos de alta qualidade”, 
afirma.

Com uma frota pró-
pria, a Aquarela Tintas 
oferece um serviço de 
entrega rápido, realiza-
do em até 24 horas após 
a confirmação do pa-
gamento. A loja conta 
com diversas bandeiras 
de cartões e faz parce-
lamento, financiamento 
e fatura para a empresa 

mediante aprovação de 
cadastro.

A loja está localiza-
da na Avenida Francis-

co de Paula Leite, 1180, 
Bairro Santa Cruz em 
Indaiatuba. Para mais 
informações, ligue para 

(19) 3834-4468 ou (19) 
3894-6923, ou ainda 
pelo WhatsApp: (19) 
97164-5467.
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Petrobras reajusta preços 
da gasolina e do gás

CORREÇÃOImpostômetro ultrapassa 
a marca de R$ 2 trilhões
A estimativa para arrecadação total em 2018 é de R$ 2,388 trilhões 
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Com o Impostômetro, espera-se que o cidadão se preocupe mais com a questão tributária, exija a contrapartida em serviços públicos

Na manhã da ter-
ça-feira, dia 6, 
o Impostômetro 

indicou que os brasileiros 
já pagaram mais de R$ 
2 trilhões em impostos 
durante o ano. No dia 6 
de novembro de 2017, o 
Impostômetro registrava 
em torno de R$ 1 trilhão e 
825 bilhões. Ou seja, um 
aumento de R$ 175 bi-
lhões em impostos pagos.

No Estado de São 
Paulo, a arrecadação 

chegou em torno de R$ 
739 bilhões no dia 6, 
representando mais de 
37% da arrecadação de 
todo o país.

Em Indaiatuba, foram 
mais de R$ 258 milhões 
no período. A cidade 
foi a segunda que mais 
arrecadou das 5 maiores 
cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas. 
Em primeiro, Campinas 
com R$ 1 bilhão e 802 
milhões. Em terceiro, 
Hortolândia com R$ 201 
milhões, seguida por 
Americana em quarto lu-

gar com R$ 198 milhões. 
Sumaré foi a que teve 
menor arrecadação das 
5, com R$ 157 milhões.

“A arrecadação está 
subindo, porém fecha-
remos o ano com déficit 
de mais de R$ 100 bi-
lhões. Por isso a equipe 
econômica do próximo 
governo precisa focar 
no controle das contas 
públicas, manter o teto 
dos gastos e estimular a 
privatização de empre-
sas estatais, diminuindo 
o tamanho do Estado”, 
comenta Alencar Burti, 

presidente da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) e da Federação 
das Associações Comer-
ciais do Estado de São 
Paulo (Facesp).

O Impostômetro foi 
criado pela Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP). Os valores di-
vulgados no portal não 
são reconhecidos pelo 
governo, que contesta os 
números. Para conferir 
em tempo real o impos-
tômetro, basta acessar o 
site: www.impostometro.
com.br.

Na última terça-feira, 
dia 6, os preços do gás e 
da gasolina foram reajus-
tados pela Petrobras. O 
gás teve alta de 8,5%, e 
a gasolina teve baixa de 
6,35%, menor nível em 
6 meses. As variações de 
preços são para a venda 
nas refinarias. Cabe agora 
às distribuidoras e reven-
dedoras repassarem as 
variações ou não.

Por um lado, os bra-
sileiros podem comemo-
rar, por outro, já podem 
lamentar. O preço da ga-
solina teve a maior queda 
desde que a nova política 
de preços da Petrobras 
foi implementada, em 
julho de 2017, permitindo 
que a estatal faça reajus-
tes diários nos preços. A 
queda ocorre após outra 
baixa considerável, quan-
do no dia 31 de outubro, 
a estatal havia reduzido 
em 6,2% os preços nas 
refinarias. 

Contudo, o gás de co-
zinha de 13kg aumentou 
novamente. Estava sendo 
comercializado por R$ 
23,10 nas refinarias, e 
passou para R$ 25,07. De 
acordo com a empresa, o 
reajuste foi necessário, 
por conta de variações 
econômicas do real e co-
tações internacionais.
Lucros da Petrobras. A 
Petrobras fechou o ter-
ceiro trimestre do ano 
com um lucro líquido de 
R$ 6,6 bilhões, em torno 
de 25 vezes o resultado 
obtido em 2017, quando 
lucro chegou a R$ 266 
milhões. O resultado é 
371% superior anterior.

A estatal encerra os 
primeiros nove meses do 
ano com um lucro líquido 
de R$ 23,6 bilhões. De 
acordo com a estatal, esse 
número é 4,7 vezes supe-
rior ao de 2017, e que foi 
o maior valor registrado 
desde 2011.
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Três pessoas são presas 
por tentativa de roubo
A ação só foi possível graças a uma ligação anônima ao 153
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GUARDA CIVIL DE INDAIATUBAPor volta das 23h 
de domingo, dia 
4, guardas civis 

prenderam três indiví-
duos que tentaram fur-
tar um veículo Chevy 
500 DL, na Rua Lúcio 
Fernandes Filhos, no 
Parque das Nações.

Tudo começou com 
uma ligação ao 153, em 
que o solicitante infor-
mava que três indivídu-
os suspeitos, que após 
garantirem acesso ao 
interior de um veículo, 
soltaram o freio de mão 
e desceram com o carro 
até o Parque Ecológico, 
onde aparentavam estar 
realizando uma ligação 
direta.

Imediatamente as 
viaturas mais próximas 
foram direcionadas ao 
local dos fatos. Assim 
que os suspeitos per-
ceberam a presença de 
uma pessoa ao telefone, 
abandoaram o veículo e 
correram em direção ao 

Bairro Tancredo Neves.
Realizado contato 

com o proprietário do 
veículo, ele acreditava 
que seu carro estava na 
porta da sua casa, pois 
ainda não tinha conhe-
cimento da tentativa de 
furto do seu veículo.

Os indivíduos foram 
conduzidos até a dele-
gacia de polícia, onde 
o delegado determinou 
a prisão de todos em 
flagrante, pelo crime 
de furto tentado. Os três 
permaneceram a dispo-
sição da justiça.

O veículo Chevy 500 
DL estava no Parque 
das Nações

FLAGRANTE
Romi detém duas pessoas 
por tráfico de drogas

Durante o patrulha-
mento pelo Bairro Jar-
dim Lauro Bueno de 
Camargo, a equipe da 
Ronda Ostensiva com 
Motocicletas de Indaia-
tuba, a ROMI, localizou 
duas pessoas com en-
volvimento no tráfico 
de drogas.

Assim que as via-
turas acessaram a Rua 
Antônio Nenê Martins, 
os indivíduos saíram 
correndo em direção 
as suas casas. Descon-
fiados da atitude, os 
guardas realizaram a 
abordagem dos dois.

A população ao ver 
os indivíduos abordados, 
fizeram contato com a 
guarda Civil pelo telefo-
ne 153, denunciando que 
W.G.W. era o responsá-
vel pelo tráfico de drogas 
naquela rua.

Na caixa de correio 
da casa de G.B.D., os 
guardas localizaram 14 
porções de maconha, 
prontas para a venda. 
Na casa de W.G.W., 
com apoio do Canil, 
foram localizados 26 
tubetes de cocaína, uma 
balança de precisão e 
uma TV AOC de 40 
Polegadas, que W.G.W. 
confessou ter recebido 
em troca de um tubete 
de cocaína.

Diante dos fatos , 
tudo foi conduzido até a 
delegacia, onde o dele-
gado determinou a pri-
são em flagrante delito 
de W.G.W, pelo crime 
de tráfico de drogas. 
G.B.D., por ser menor, 
foi arrolado no boletim 
de ocorrência e libera-
do ao seu responsável 
legal.
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GAP localiza mais de 600 tubetes de 
cocaína no Jardim Morada do Sol
Tudo foi apreendido e apresentado na delegacia de polícia
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APREENSÃO
Mochila com drogas é 
localizada na Cecap

Guardas localizaram 688 tubetes cheios de cocaína e 63 porções de maconha

Na última terça-
-feira (30),  a 
equipe do GAP, 

o Grupo de Ações de 
Policiamento Especial, 
durante o patrulhamen-
to pelo Jardim Morada 
do Sol, retirou das ruas 
mais de 600 tubetes de 
cocaína.

A ocorrência teve iní-
cio quando, ao acessar a 
Rua Antônio Angelino 
Rossi, a equipe viu um 
indivíduo em atitude sus-
peita, que ao perceber 

que seria abordado, ten-
tou atravessar a rua.

Abordado, em revista 
pessoal, os guardas loca-
lizaram com o suspeito 
13 tubetes de cocaína, 
além de um aparelho ce-
lular e R$12 em espécie.

Questionado sobre 
o tráfico de drogas, M.
V.S.A. informou que não 
realiza o tráfico, somen-
te guarda a droga para 
uma outra pessoa, e por 
isso recebe a quantia de 
R$600.

Diante da afirmação 
do abordado, os guardas 
deslocaram até sua casa, 

onde a entrada dos agen-
tes foi franqueada. Na 
residência de M.V.S.A. 
os guardas localizaram 
688 tubetes cheios de 
cocaína, 63 porções de 
maconha, prontas para 
venda, além de outros pe-
daços maiores da droga, 
que ainda seriam corta-
dos e preparados para a 
comercialização.

Tudo foi apreendido e 
apresentado na delegacia 
de polícia, onde o delega-
do de plantão determinou 
a prisão em flagrante de-
lito do abordado, pelo cri-
me de tráfico de drogas.

Durante  o  pa t ru-
lhamento realizado no 
Conjunto Habitacional 
Brigadeiro Faria Lima, 
na madrugada do úl-
timo dia 30, a equipe 
do GAP, o Grupo de 
Ações de Policiamen-
to Especial, localizou 
uma mochila com en-
torpecentes.

A ocorrência teve 
início quando a equipe 
visualizou um indiví-
duo de bicicleta, com 
uma mochila, andando 
pelo bairro. 

Ao notar a presença 
da viatura, o indivíduo 
saiu correndo, o que 
chamou a atenção dos 
guardas que resolve-
ram aborda-lo.

O indiv íduo cor -
reu até cruzar a ponte 
existente próximo ao 
barco, no parque ecoló-
gico, sendo impossível 
acompanhá-lo com a 
viatura. 

Durante sua fuga, 
o suspeito jogou sua 
mochila fora. Ao ave-
riguar o conteúdo da 
mochila,  os guardas 
localizaram 184 por-
ções de maconha e 44 
tubetes de cocaína.

Todo o material lo-
calizado foi apresen-
tado na delegacia de 
polícia, onde o delega-
do determinou a con-
fecção de um boletim 
de ocorrência e a apre-
ensão de toda a droga.

REFÉM
Roubo de cargas é 
registrado em Indaiatuba

Na noite do último 
domingo, dia 04, um 
roubo de cargas foi re-
gistrado na Estrada do 
Fogueteiro.

A vítima Artur Fran-
cisco de França Junior 
estava em seu cami-
nhão levando uma carga 
sentido Santos, quando 
próximo ao quilometro 
35 parou para ir ao ba-
nheiro. Ele foi abordado 
por três indivíduos que 
chegaram em um veículo 
corsa preto, dois deles 
armados que obrigaram 
Artur a entrar no carro.

O terceiro indivíduo 
conduziu o caminhão, e 
junto com carro que es-
tava a vítima, passaram 
a rodar por várias horas 

sem destino certo, fazen-
do apenas duas paradas. 
Já amanhecendo os ban-
didos pararam em um 
matagal em que deixa-
ram a vítima e disseram 
que o caminhão estava 
mais à frente e fugiram 
logo em seguida.

Artur foi socorrido 
por um popular que ligou 
para um conhecido e 
conseguiu visualizar seu 
caminhão abandonado 
no matagal com danos 
na roda.

Com ajuda do seu 
colega, os dois conse-
guiram guinchar o cami-
nhão para São Paulo. A 
Polícia investiga o caso, 
até o momento ninguém 
foi preso.

NEGLIGÊNCIA
Canil auxilia Aprai em 
remoção de cão que 
sofria maus tratos

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Cão foi encaminhado ao Centro de Zoonoses da Prefeitura

No último dia 2, a equipe do CANIL da Guarda 
Civil acompanhou a APRAI, a Associação Protetora 
dos Animais de Indaiatuba, na localização e recolha 
de um cachorro.

Segundo informações da responsável pela APRAI, 
ela recebeu um vídeo que mostrava um cachorro em 
situação de maus tratos em uma residência na Rua 
Armando Zanotello, no Jardim Esplanada ll.

Diante dos fatos, a APRAI solicitou o apoio da 
Guarda Civil para realizar a recolha do cão, que foi 
encaminhado ao Centro de Zoonoses da Prefeitura, 
onde irá receber os cuidados necessários.
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Chafurdar é preciso
Leve, ágil e fácil de pilotar, Honda CDF 250F é mais uma opção aos apaixonados pelo motociclismo off-road

Modelo global, 
a nova CRF 
250F foi desen-

volvida no Brasil pratica-
mente do zero. Mas conta 
com um conjunto bastante 
conhecido do brasileiro: o 
motor de um cilindro, 249 
cm³ de capacidade da CB 
250F Twister. A CRF 250 
chega para completar a 
família off-road nacional 
da Honda e pode ser uma 
boa opção para quem está 
começando a se aventurar 
no mundo das trilhas e 
das competições de rali. 
O novo modelo – step-up 
natural da CRF 230F, que 
não foi “aposentada” – 
estará disponível a partir 
de novembro com o preço 
sugerido de R$ 14.990. 

Tendo como base o 
motor injetado da pe-
quena naked de 250cc, a 
potência máxima gerada 
é de 22,2 cavalos a 7.500 
rpm e torque máximo de 
2,28 kgfm a 6.000 rpm. 
De acordo com a marca, 
com essa configuração, 
a entrega de potência e 
força será feita de forma 
linear, oferecendo uma pi-
lotagem bastante contro-
lada ao girar o acelerador.

Segundo a Honda, a 
primeira, a segunda e a 
terceira marchas são mais 
curtas e a quarta e a quin-
ta, mais longas. Dessa 

forma, o rendimento do 
motor foi otimizado para 
a moto ter mais força. 
“A nova 250 é capaz de 
oferecer 20% a mais de 
potência e torque em com-
paração ao motor da sua 
irmã mais nova, a CRF 
230”, explica Alfredo 
Guedes Jr., engenheiro da 

Honda. Apesar do motor 
“oficialmente” ser flex, a 
nova off-road da Honda 
será abastecida apenas 
com gasolina. A relação 
peso-potência da nova 
CRF 250F é de 4,9kg/cv.

Outra novidade é o 
chassi. O quadro conta 
com dupla trave na parte 
superior e berço duplo 
na parte inferior, abraça-

IMPRESSÕES DE PILOTAGEM

Rumo às trilhas
Itajaí/SC - A nova CRF 250F traz a identidade visual 

das motos de competição da Honda. O modelo off-road 
oferece fácil acessibilidade do motociclista. Ao girar a 
chave e acionar a partida elétrica, o som do escapado 
instiga o piloto a acelerar. A primeira parte do test-ride 
foi de 20 quilômetros por estradas vicinais pela região 
do litoral catarinense. Depois, foi a vez de avaliar a moto 
na pista de motocross Cross Ville.

Construído sobre a base do motor da CB 250F 
Twister, o propulsor de 23 cavalos de potência é dota-
do de contrapesos, que se caracteriza pela ausência de 
vibração. O propulsor se ‘encaixou’ perfeitamente ao 
quadro. O câmbio de 5 velocidades está equacionado 
para privilegiar o torque.

Na estrada de chão batido, uma boa opção é pilotar 

de pé, com o corpo inclinado para frente, braços semi-
flexionados, joelhos espremendo o assento e girando 
o acelerador com vontade. As pedaleiras mais largas 
também oferecem um bom ponto de fixação paras as 
botas. O que resulta em um bom equilíbrio.

Pilotando sentado no banco estreito, o motociclista 
pode “flutuar” de um lado para o outro da moto e exe-
cutar movimentos com maior naturalidade. Apesar do 
percurso de nível leve, o conjunto de suspensão absorve 
bem os impactos decorrentes de pequenos obstáculos.

O baixo peso – 114 quilos – aliado ao novo chassi 
que abraça o motor e oferece um melhor encaixe do 
tanque de combustível faz da CRF um modelo bastante 
ágil. Além disso, é leve, compacta e com visual bastante 
agressivo. Uma verdadeira fun bike!

-tanque de combustível 
e motor, arquitetura que 
colaborou para a cen-
tralização de massa. A 
suspensão dianteira conta 
com garfo tradicional, po-
rém, o diâmetro dos tubos 
é de 41 milímetros e 240 
milímetros de curso. Já a 
traseira, monoamorteci-
da de 230 milímetros de 
curso, conta com ajuste 

na pré-carga da mola. 
O conjunto está ligado 
à balança de suspensão 
pelo tradicional sistema 
Pro-Link

O sistema de freios 
conta com discos – tipo 
wave – em ambas as ro-
das. Na dianteira, disco 
de 240 milímetros de di-
âmetro e cáliper de pistão. 
Na traseira, disco de 220 

milímetros de diâmetro 
duplo, com cáliper de 
pistão simples. A adoção 
do disco traseiro está dire-
tamente ligada ao melhor 
controle da moto. Para 
completar, a CRF 250F 
está calçada com pneus 
Pirelli Scorpion XC. Com 
essa configuração inédita, 
a moto também será ven-
dida em outros mercados.
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Superdimensionado

Grande e com vi-
sual um tanto 
exagerado,  o 

novo BMW X7 foi apre-
sentado oficialmente e 
será comercializado pri-

meiro nos Estados Uni-
dos a partir de março de 
2019. Será o maior SUV 
da marca bávara, com 
capacidade para acomo-
dar até sete ocupantes 
e equipado com uma 
linha de motores que vai 
desde um 3.0 turbo de 
seis cilindros em linha, 
que gera 340 cavalos e 

45,6 kgfm de torque, a 
um V8 4.4 biturbo com 
462 cavalos e 66,2 kgfm 
de torque. Ambos vêm 
acoplado em uma trans-
missão automática de 8 
velocidades com tração 
integral. Para os euro-
peus, também há versões 
a diesel com potências 
de 264 cavalos a 400 ca-

valos. O interior espaço-
so tem luxo compatível 
com o que se espera de 
um BMW topo de linha. 
O painel traz duas telas 
de 12,3 polegadas, uma 
para os instrumentos 
e outra para a central 
multimídia. O ar-con-
dicionado é de quatro 
zonas, podendo ser de 

SEM EXAGEROS

ROTA DEFINIDA

cinco opcionalmente. 
As tecnologias de auxí-
lio à condução incluem 
monitor de ponto cego, 
aviso de saída de faixa, 
alerta de colisão traseira, 
aviso de colisão frontal, 
alerta de pedestres com 
frenagem automática, 
alerta de tráfego cruzado 
e limitador de veloci-

dade. A configuração 
topo de linha xDrive50i 
oferece ainda sistema de 
estacionamento automá-
tico, assistente de faixa e 
de tráfego. O BMW X7 
será vendido em 2019 
no Brasil, embora ainda 
não exista uma data de-
finida para o lançamento 
nacional.

Um dos fatores que causam rejeição por parte de 
muitos entusiastas automotivos em relação aos carros 
elétricos é seu visual. Na maioria das vezes, o estilo varia 
do extravagante ao insosso. Percebendo isso, a BMW 
pretende abandonar o visual diferenciado do i3 e do i8 
em seus futuros modelos eletrificados. Com a proliferação 
da propulsão elétrica por toda linha, a tendência é que o 
desenho fique mais convencional, sem necessidade de 
diferenciações estéticas. Esse novo posicionamento foi 
ratificado por Adrian van Hooydonk, diretor de design 
da BMW, em recente entrevista à publicação britânica 
Autocar. Caso a nova estratégia estilística realmente se 
confirme, os fãs do Série 3 – ou de qualquer outro modelo 
da marca – não precisam temer que um eventual 320 elétri-
co venha acompanhado com visual de carro de brinquedo.

Faltando menos de um mês para a extinção da Me-
dida Provisória que instituiu o novo regime automotivo 
brasileiro, uma Comissão do Congresso aprovou o texto 
definitivo da Lei. Agora, a lei segue para apreciação 
da Câmara dos Deputados e do Senado. Michel Temer 
pretende sancionar o Rota 2030 no dia 8 de novembro, 
quando o presidente em final de mandato estará no Sa-
lão Internacional do Automóvel de São Paulo. Um dos 
principais objetivos do Rota 2030 é aumentar o nível de 
segurança e a eficiência energética dos veículos nacio-
nais. Com o novo regime automotivo, modelos híbridos 
e elétricos poderão ficar mais acessíveis. Com isso, os 
“verdes” seriam vendidos ou fabricados no país com 
carga tributária menor. Dentre os incentivos previstos 
está a concessão de R$ 1,5 bilhão em créditos fiscais 
para as fabricantes que investirem pelo menos R$ 5 
bilhões em pesquisa e desenvolvimento.
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Lutador indaiatubano 
estreia no UFC
Thiago Moisés enfrenta Beneil Dariush do Irã, em Denver no Colorado
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Thiago Henrique Moisés lutará na categoria peso leve

O lutador de In-
daiatuba Thiago 
Henrique Moisés 

fará sua estreia no Ultima-
te Fighting Championship 
(UFC) amanhã, dia 10, 
contra o iraniano Beniel 
Dariush na categoria peso 
leve, em Denver no Co-
lorado.

O atleta de 23 anos 
entrou para UFC, após 
passar com maestria pelo 
Contender Series Brasil, 
seletiva de Dana White 
para garimpar novos talen-
tos para a organização. A 
vitória arrasadora por no-
caute técnico sobre Gleid-
son Poney, com um chute 
alto ainda no primeiro 
round, arrancou elogios do 
presidente da companhia.

Thiago começou no 

Jiu-jitsu aos oito anos, e 
com 11 entrou para kick 
boxing sendo seu pai o 
professor. A estreia no 
MMA profissional foi 
aos 17 anos, sendo cam-
peão brasileiro, paulista 
e mundial de Muay Thai. 
Com as vitórias ele saiu de 
Indaiatuba foi para EUA e 
lá conquistou o RFA.

O atleta iraniano tem 
grande experiência no 
UFC, estreando em 2014 
contra o americano Char-
lie Brenneman e vencendo 
por finalização no primei-
ro round. Na carreira, Be-
neil tem 14 vitórias, dois 
empates e três derrotas, 
sendo uma delas para o 
brasileiro Edson Barbosa 
em março do ano passado.

No combate de ama-
nhã o favoritismo está por 
conta do atleta do Irã, em 
vista que o nervosismo 

por ser uma estreia pode 
atrapalhar o brasileiro. Por 
outro lado, o fator motiva-
cional pode pesar, Thiago 
teve grandes desafios para 
chegar até a companhia 
e foi observado de perto 
pelo campeão Minotouro. 

A categoria peso leve 
é umas das principais 

categorias do UFC, sen-
do o campeão o russo 
Khabib Nurmagome-
dov, que venceu o irlan-
dês Conor McGregor em 
uma das melhores lutas 
desse ano, especialmen-
te pelo final dela que 
terminou com invasão 
no octógono. 

ADI empata com Dracena 
pela Copa Paulista

FUTSAL

A Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI) empatou 
em casa pelo placar de 2x2 
com a equipe de Dracena 
pela quarta rodada da Copa 
Paulista de futsal.

A equipe de Indaiatuba 
começou o jogo empurrando 
a adversário para o campo 
de defesa e criando várias 
oportunidades, até que Roither 
abriu o placar para equipe da 
casa. Com a vantagem a ADI 
continuou partindo para o 
ataque e ampliou o placar com 
Klebinho na etapa inicial.

No segundo tempo os 
visitantes partiram para cima 
em busca de diminuir a van-
tagem e conseguiu com Clei-
tinho. Com o gol, a equipe de 
Dracena embalou e se tornou 
melhor que ADI durante o 
segundo tempo e no final da 
partida empatou com Tatinho, 
fechando o placar em 2x2.

Com o empate a equipe 
manteve a liderança do grupo 
A com oito pontos ganhos, já 
Dracena está na quinta coloca-

ção com quatro pontos e um 
jogo a menos.

Faltando uma rodada para 
o fim da primeira fase a equipe 
de Indaiatuba entra em quadra 
na próxima segunda-feira, dia 
12, novamente em casa contra 
São Jose, a vitória garante a 
classificação para próxima 
fase da Copa Paulista.
Jogos Abertos. Na próxima 
quarta-feira, dia 14, a ADI 
vai disputar os Jogos Abertos 
na cidade de São Carlos no 
interior do estado.

Ao todo serão nove equi-
pes dividias em três grupos 
de três equipes cada, sendo 
que sete equipes disputam 
competições da Federação 
Paulista de Futsal.

Confira os grupos: Grupo 
A: Sorocaba (Magnus); Gua-
ratinguetá (Yoka); Campinas 
(Pulo do Gato).  Grupo B: 
Indaiatuba (ADI); Araraquara 
(Uniara); Tanabi.Grupo C: 
Dracena (Tempersul); Mogi 
das Cruzes (Mogi Futsal); 
Osasco.
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28ª etapa do Circuito das Cidades 
Paulistas ocorre neste domingo
Inscrições foram feitas antecipadamente para corrida de 5 ou 10 km
DA REDAÇÃO
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Ao final do evento, os ganhadores das categorias masculino e feminino da corrida receberão troféu

TABELÃO
20º Camp. Liga Regional Aifa de Futsal 
Rodada amanhã, dia 27, na Sol-Sol
Horário  Times   Divisão
12h50 Otro Iskema x União Z. Leste              3º
13h50 Barcemlona Futsal x Projeto Restitui           1º
14h40 XII Junho x ML. Inf. Drog Unifarma           1º
15h30 Schalke G./Tam. Tintas x Sem Chance        1º
16h20 A. Oliveira/Posto B.H/Carnes Lorenzo x Sol Sol      1º
17h10 União Tribuna A x Tênis de Ouro             1º

Rodada amanhã, dia 27, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário  Times   Divisão 
13h50 Parque Indaia x Palone Tintas            2º
14h40 União Tribuna B x Cebi/VM            2º
15h30 Carvalhada Futsal x Klorofila/Piscina.Com            1º
16h20 Clube 9 de Julho x Napoli/Sociapan            2º
17h10 Regatas Saltense x Borussia/D. Pachelli      2º

Batizado e Troca de Cordões acontece amanhã no IC
CAPOEIRA

A 28ª  e tapa  do 
Circuito Cida-
des Paulistas 

acontece neste domin-
go, dia 11, com largada 
às 8h, na estrada Gene-
ral Motors (próximo a 
Toyota). As inscrições 
já encerraram, e o even-
to contará com duas 
mil pessoas entre as 
categorias masculina e 
feminina, com as op-
ções de corrida de 5 km 
ou 10 km e caminhada 
de 5 km.

O evento é promo-
vido pela Rede Acesso 

com patrocínio do Ins-
tituto e também conta 
com apoio da Prefeitura 
Municipal de Indaiatu-
ba. “Temos infraestru-
tura completa, acessível 
e segura para todos os 
corredores. As pesso-
as  podem part icipar 
com tranquil idade e 
trazer amigos e familia-
res”, explicou Yoshiya 
Suwa, coordenador da 
Rede Acesso.

Nesta etapa, o Insti-
tuto CPFL é o patroci-
nador oficial do evento. 
“Da mesma forma como 
estimulamos a reflexão 
e o conhecimento por 
meio do nosso progra-
ma cultural, as ativi-

dades esportivas pro-
movidas pelo Instituto 
CPFL, como caminha-
das e passeios ciclísti-
cos, têm ajudado uma 
multidão a redescobrir, 
através do esporte, uma 
cidade pela qual já não 
corria, não caminhava, 
não pedalava”, afirmou 
Mário Mazzilli, diretor 
do Instituto CPFL.

Ao final do even-
to, os ganhadores das 
categorias masculino 
e feminino da corrida 
receberão troféu. Todos 
os participantes recebe-
rão medalhas.
Retirada do Kit.Para 
participar do evento, 
o atleta deve retirar 

seu kit um dia antes, 
que contém gymbag, 
camiseta, chip de cro-
nometragem, número 
de peito e barra de cere-
al. A retirada acontece 

amanhã, dia 10, das 
10h às 16h, na sala de 
ginástica do Ginásio 
Municipal de Esportes, 
na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 1250, 

Jardim América - In-
daiatuba. Para a retira-
da é preciso apresentar 
documento de identida-
de com foto e o com-
provante de inscrição.

DIVULGAÇÃO

Alguns dos capoeiristas vão participar do “batismo”, enquanto outros trocarão de cordão

Amanhã, dia 10, a partir 
das 13h30, no Indaiatuba 
Clube ocorre o XXVI Bati-

zado e Troca de Cordões do 
Grupo de Capoeira Maya 
coordenado pelo Mestre 

Claudinei. O evento será 
aberto ao público em geral.

No dia alguns dos ca-

poeiristas vão participar do 
"batismo", enquanto outros 
trocarão de cordão, ação que 
simboliza a evolução do alu-
no dentro do esporte. Como 
ocorreu em outros anos, os 
alunos irão aproveitar o dia 
para praticar a Capoeira 
com alguns mestres e alunos 
de outros grupos da cidade. 
Ainda a festa contará com 
a presença de Mestres re-
nomados na arte da ginga, 
além de grandes nomes da 
Capoeira nacional e sorteio 
de brindes aos participantes.

O objetivo do evento 
é unir a família, além de 
mostrar um pouco sobre 
a modalidade que é uma 
espécie de dança da cultura 
brasileira.

Cordões
16h30- Sorteio de Brindes
17h encerramento  

Confira a Programação
13h30- Abertura 
14h- Rodas de Capoeira
15h- Batismo e Troca de 
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Virada Cultural ocorre 
neste final de semana
Apresentações acontecem no palco montado próximo à Concha Acústica
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Cantora Marina Lima se apresenta amanhã à meia noite

Chegada do Papai Noel 
abre programação de Natal

POLO SHOPPING

Indaiatuba recebe 
neste final de se-
mana a 12ª Virada 

Cultural Paulista, even-
to que será realizado 
em 12 municípios em 
três finais de semana 
seguidos. Em Indaiatuba 
alguns shows de desta-
que ficarão por conta do 
MPB de Marina Lima, 
que faz o encerramento 
das apresentações ama-
nhã, dia 10, e do rock 
alternativo da Nação 
Zumbi, último show 
do domingo, dia 11. 
Todas as atrações serão 
realizadas próximas à 
Concha Acústica, no 
Parque Ecológico.

A abertura da Virada 
acontece às 18h com 
show da dupla indaia-
tubana Sarah e Gui-
lherme,  2ª  colocada 
no Festival de MPB 
2017, promovido pela 
Secretaria Municipal 

de Cultura. Na sequên-
cia, às 19h30, a Banda 
Brexó apresenta hits 
de sucesso das últimas 
décadas, depois será 
a vez da rapper Karol 
Souza, às 21h. A pe-
núltima apresentação, 
às 22h30, fica por conta 
do Curumin, grupo que 

faz uma mistura de esti-
los musicais como rap, 
samba e bossa nova. À 
meia noite Marina Lima 
apresenta seu MPB no 
palco, encerrando as 
atrações do dia.

Domingo o primeiro 
show está marcado para 
às 15h30 com a banda 

indaiatubana de rock, 
Doctor Mars. Às 17h 
tem rock alternativo 
com a Far From Alaska 
e às 18h30, sobe ao 
palco a banda da Man-
guebeat e punck rock, 
Nação Zumbi, encer-
rando a Virada Cultural 
Paulista em Indaiatuba.

Para abrir a programação 
da campanha “Natal das 
Águas Dançantes”, ama-
nhã, dia 10, às 15 horas, o 
Papai Noel chega ao em-
preendimento, após um 
passeio pela cidade em 
seu estiloso calhambeque, 
e será recepcionado por 
seres encantados inspira-
dos no "Show das Águas".
Elementais da natureza, 
elfos e fadas d´água parti-
cipam do Cortejo do Papai 
Noel pelos corredores do 
Shopping, acompanhados 
de uma simpática banda 
de sopro e percussão. 
Logo após acontece o 
Show dos Seres Encanta-
dos, com apresentação de 
danças e performances em 
tecido acrobático. Após 
as apresentações, o Papai 
Noel vai para seu trono 
para receber as crianças 
para fotos. Os pets não 
ficarão de fora e também 
poderão fazer fotos com o 
bom velhinho.
Decoração. A campanha 
"Natal das Águas Dan-
çantes", que acontece 
de 10 de novembro até 
2 de janeiro de 2019, 
contará com show de 

luzes e águas dançantes, 
que acontece a cada hora 
e com duração de 15 
minutos. Ursos anima-
trônicos farão a abertu-
ra de cada show, com 
apresentações musicais 
e de dança, todos regidos 
pelo maestro Papai Noel. 
Após a abertura, começa 
o show das águas, em que 
uma linda fonte no centro 
do cenário jorrará águas 
de forma sincronizada 
com a música. Por fim, a 
árvore de Natal gigante, 
no centro da decoração, 
fará um "show de luzes" 
também em sincronia 
com a música.
Aos finais de semana, 
as crianças poderão se 
divertir com o Urso Fa-
lante, um boneco operado 
de forma remota por um 
ator, que interage com 
as crianças para contar 
histórias. Um trenzinho 
de Natal para crianças 
de 3 a 12 anos fará o 
percurso dentro da de-
coração, com ingressos 
a R$ 10. Haverá também 
um parquinho, com dois 
brinquedos gratuitos: o 
escorregador e gira-gira.
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Topázio Cinemas promove 
2ª Festa do Cinema Brasileiro
Evento acontece na segunda-feira, dia 12

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Horóscopo de 09 a 15/11 
Por Alex Costa Guimarães

Essa semana mostra ao ariano a necessidade de diminuir 
seu ritmo para conseguir realizar o que precisa. Pode ser 
que a vida social atrapalhe, por isso, o nativo pode ficar um 
pouco fechado em si mesmo. O conhecimento de novas 
pessoas vem para trazer novidades em sua vida, pois o 
momento é de verificar apenas. Não comece nada agora.

Durante essa semana, o taurino precisa aprender a ter 
paciência e não ser impulsivo, pois não será um bom 
momento para começar um novo projeto ou relaciona-
mento, mas sim para planejar esse programa ou apenas 
conhecer essa pessoa. Mas ao fim dessa semana, novos 
relacionamentos podem ocorrer.

Semana com rotina já estabelecida, sem muitos altos e 
baixos. O nativo vai desejar estar mais na sua, quieto e 
com seu ritmo diminuído. Talvez por isso o geminiano 
não estará com aquele desejo de conversar muito, o que 
pode crirar uma certa dificuldade na expressão de suas 

ideias, ou passar uma imagem de distante.

O canceriano estará mais aberto aos relacionamento, 
suas emoções estarão à flor da pele e seus desejos tam-
bém. Essa semana pode gerar um romance a qualquer 
momento, ou renovar a relação que tiver. Cuidado com 
os gastos nessa fase, mantenha o equilíbrio financeiro.

O leonino pode viver dias mais intimista, sua vida do-
méstica ou familiar trará mais prazer. Cuidado com sua 
vida social para não ser muito agitada, pois sua energia 
está em baixa, podendo gripar ou ficar fraco se houver 
desgaste. O momento pode ser de desafio consigo mesmo.

Essa semana pode levar o nativo a ter facilidade em 
acordos e tramitações financeiras e trabalhistas. Tam-
bém envolve uma intensa ação em sua vida mental e 
nervosa, o que trará ao virginiano desgastes através do 
agito. Procure diminuir o ritmo alucinante que teve nas 
semanas anteriores.

O libriano, de uma forma geral, está lançando bases para 
sua vida material e financeira ficar estável. O dinheiro pode 
chegar com mais facilidade. Emocionalmente o libriano 
estará desejando ficar um pouco mais recolhido com seu re-
lacionamento do que entre muitos amigos. Para o nativo que 
faz acordos ilícitos, o momento pode ser um pouco pesado.

A semana mostra-se bem movimentada nos campos pes-
soal e profissional. Alguns projetos podem ganhar forma 
e trazer melhorias, expansão e crescimento. Ao mesmo 
tempo, não esqueça de diminuir seu ritmo de trabalho, 
pois o momento exige apenas teu aval pra algumas coisas.

O sagitariano terá alguns dias um pouco focado dentro de 
si mesmo e buscando perceber fatos e assuntos dentro de 
si e de suas emoções. Poderá ter que enfrentar sentimentos 
que não gostaria de ver. Nesse aspecto, uma pessoa pode 
reviver em sua vida. Pelo fato de ter muita energia em sua 

mente, o momento é de que faça meditação para canalizar essa força toda.

O capricorniano pode ter sua vida social intensa e novos 
amigos podem ser feitos, mas é em seu trabalho que os 
fatos mais interessantes acontecem. Ao mesmo tempo, 
o nativo estará desejando ficar isolado e distante para 
entender melhor suas emoções. Uma reflexão poderá ser 
feita, deixando um sentimento ou uma pessoa no passado.

Se o nativo permitir, essa semana trará crescimento e 
expansão em sua vida profissional. Algumas ideias podem 
se tornar realidade. Mas ainda assim, não comece nada por 
enquanto, apenas avalie com calma e poderá na semana 
seguinte ver o que pode desenvolver.

O pisciano precisa renovar sua filosfia de vida. Precisa 
aprender a relaxar e a enfrentar seus medos. Evite ficar 
nervoso ou irritado a todo instante, talvez essa seja a 
mudança que precisa fazer. Tire um dia para se dedicar 
à sua vida pessoal.

“Nossa Versão Especial de Grease” será apresentado hoje
MUSICAL

Filme sobre a vida de José Abelardo Barbosa, o Chacrinha, será exibido na Polo Shopping

O Topázio Cine-
mas promove na 
próxima segun-

da-feira, dia 12, a 2ª Festa 
do Cinema Brasileiro. No 
dia serão exibidos um 
total de 14 filmes nacio-
nais que foram destaque 
durante o ano. As sessões 
ocorrem nas salas de 
cinema do Shopping Ja-
raguá e do Polo Shopping 
Indaiatuba a preço único 
de R$ 4 por pessoa. 

A programação con-
tará com opções para 
todos os públicos. No 
Shopping Jaraguá, o 
e s p e c t a d o r  p o d e r á 
conferir: Legalize Já, 
Tudo Por Um Popstar, 
O Candidato Honesto 
2, O Nome da Mor-
te, Mulheres Alteradas, 
Alguém Como Eu e Os 
Farofeiros. Nas salas do 
Polo Shopping, serão 

exibidos: Chacrinha: O 
Velho Guerreiro, Tudo 
Por Um Popstar, Cora-
ção de Cowboy, Crô em 
Família, Ana e Vitória, 
Uma Quase Dupla, Tal-
vez Uma História de 
Amor, Não Se Aceitam 
Devoluções e Os Faro-
feiros. 

A responsável pelo 
departamento de Marke-
ting do Topázio Cine-
mas, Bruna Mascare-

nhas, explica que a 2ª 
Festa do Cinema Bra-
sileiro vem ao encontro 
das demais iniciativas 
da empresa. “O Topázio 
Cinemas já tem outros 
projetos de exibição 
de filmes alternativos 
e também brasileiros, 
como as Terças Cult e 
a Sessão Vitrine Petro-
bras, por exemplo, com 
preços bem acessíveis”, 
aponta. “A ideia da Fes-

ta do Cinema Brasileiro 
é realmente celebrar as 
produções nacionais e 
incentivar o gosto pelo 
cinema feito em nosso 
país”, completa. 

Os ingressos para a 
2ª Festa do Cinema Bra-
sileiro podem ser adqui-
ridos nas bilheterias físi-
cas, nos totens de autoa-
tendimento do Topázio 
Cinemas e no site www.
topaziocinemas.com.br.

O Musical “Nossa Ver-
são Especial de Grease – o 
musical nos Tempos das 
Brilhantinas”, será apre-
sentado hoje, dia 09, às 
19h30, no Ciaei. A apre-
sentação conta com a atu-
ação dos alunos do Projeto 
Gente Eficiente através da 
Oficina de Talentos. 

Há seis anos o Centro 
de Referência em Atenção 
à Pessoa com Deficiência - 
Projeto Gente Eficiente, e a 
Oficina de Talentos trazem 
para Indaiatuba adaptações 
teatrais de conhecidos mu-

sicais. E esse ano, os inte-
grantes mais que especiais 
do projeto encenam com 
muita brilhantina, a juven-
tude americana dos anos 50 
de Grease. 
Sinopse. Na Califórnia 
de 1959, a boa moça San-
dy e o metido Danny se 
apaixonam e aproveitam 
um verão inesquecível na 
praia. Quando voltam às 
aulas, eles descobrem que 
frequentam a mesma esco-
la. Danny lidera a gangue 
dos T-Birds, um grupo que 
gosta de jaquetas de couro 

e muito gel no cabelo, e 
Sandy passa tempo com as 
Pink Ladies, lideradas pela 
firme e sarcástica Rizzo. 
Quando os dois se reúnem, 

Sandy percebe que Danny 
não é o mesmo por quem 
se apaixonou, e ambos pre-
cisam mudar caso queiram 
ficar juntos. 
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!
Hoje trago para vocês uma receita de cordeiro ao forno com molho de 
vinho tinto e pancetta acompanhado de cous cous marroquino ao açafrão. 
A receita é ótima para um jantar com os amigos. Serve 6 pessoas. Con-
vidamos você a experimentar este prato no jantar, durante o Restaurante 
Week no Simetria Restaurante que acontece até dia 25 de novembro. 

Cordeiro:
Ingredientes:
1,5 kg de paleta de cordeiro; 1 cravo da índia; 1 canela em pau; 2 dentes 
de alho; 1 ramo de alecrim; 1 ramo de salvia; 1 folha de louro; 1 cebola; 
1 cenoura grande; 2 talos de aipo; 3 pimentões; 1 litro de vinho tinto 
seco; 200 gramas de pancetta picada em cudos pequenos; 50 ml de 
azeite; Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:
Coloque a paleta salpicada de sal e pimenta em um recipiente fundo e 
agregue os condimentos, ervas, vegetais já lavados e picados grosseira-
mente. Cubra tudo com o vinho e deixe marinando fechado com papel 
filme na geladeira por 12 horas.
Após esse período, retire a carne e reserve o vinho com os legumes para 
se fazer o molho. Asse a paleta em forno a 180 graus, deixe esfriar e 
fatie retirando o osso. Leve a assadeira onde assou o cordeiro ao fogão, 
coloque a marinada dentro e com o ácido do vinho retire toda a borra 
do assado da assadeira esfregando a assadeira com uma colher. Coe 
tudo e reserve o líquido. 
Em uma panela frite a pancetta até ficar dourada. Coloque a marinada 
coada e volte ao fogo até reduzir o molho ao ponto desejado. Acerte 
o sal e a pimenta.

Cous Cous:
Ingredientes:
500g de cous cous marroquino; 4 cubos de caldo de legumes; 500 ml de 
água quente; 20g de açafrão espanhol; Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:
Na água quente coloque os cubos de caldo, o açafrão, uma pitada de sal 
e pimenta e dissolva tudo. Coloque o cous cous em um recipiente que 
tenha tampa. Regue o cous cous com o caldo, mecha tudo até incorporar 
e tampe o recipiente. Em 10 minutos estará pronto.

Na hora de servir aqueça o cous cous com um pouco de manteiga. Aqueça 
o cordeiro fatiado no molho deixando ferver por uns 5 minutos. Sirva 
em um prato montado ou em travessas separadas.

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

As amigas Carla e Gisele no Cintra Restaurante

Os alunos do maternal II do Colégio Alves de Oliveira 
trabalhando alimentação saudável com a prof. Nety

O simpático Felipe da Indaiá Pescados está com muitas 
novidades em frutos do mar, não deixe conhecer! 

Excelente equipe da Auto Escola Nato, sempre atendendo seus 
clientes com todo carinho e dedicação!

Professora Rute com alunos no espaço lápis mágico

Paulo almoçando no Grenelle Gastro Pub
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CINEMA

O GRINCH - Lançamento  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12):   16h05  /  18h50. Sábado (10)  e  Domingo (11):   13h50  /  
16h05  /  18h50. Terça (13)  e  Quarta (14):   16h05 [TC]  /  18h50 [TC]
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Domingo (11),  Terça (13)  e  Quarta (14):  17h40. Segunda (12):   18h50
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Domingo (11),  Terça (13)  e  Quarta (14):  14h45  /  20h00. *excepcionalmente na segunda, 
dia 12, não haverá exibição desta versão
.......................................................................................................................................................................................
OPERAÇÃO OVERLORD - Lançamento  -  Ação / Terror -  Classificação 16 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   19h15
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Domingo (11),  Terça (13)  e  Quarta (14):   16h35  /  21h50. Segunda (12):   somente  21h50
.......................................................................................................................................................................................
MILLENNIUM: A GAROTA NA TEIA DE ARANHA - Lançamento  -  Drama / Thriller  -  Classificação 16 anos  
-  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Domingo (11),  Terça (13)  e  Quarta (14):  16h35  /  19h15  /  21h50. Segunda (12):   
somente  21h50
.......................................................................................................................................................................................
CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO - Lançamento  -  Drama Biográfico  -  Classificação 14 anos  -  110 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   15h10  /  19h00
.......................................................................................................................................................................................
LEGALIZE JÁ - AMIZADE NUNCA MORRE - Estreia  -  Drama -  Classificação 16 anos  -  90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Segunda (11): 21h50. *excepcionalmente este filme não será exibido na terça, dia 
13 e na quarta, dia 14
.......................................................................................................................................................................................
2ª FESTA DO CINEMA BRASILEIRO - Um dia especial com exibição de filme brasileiros com ingressos por apenas 
R$ 4,00 único, por espectador e por filme!
SEGUNDA, DIA 12 DE NOVEMBRO
Shopping Jaraguá
15h20 – OS FAROFEIROS – classificação 12 anos – 99 minutos
15h40 – TUDO POR UM POSTAR – classificação livre – 85 minutos
16h00 – ALGUÉM COMO EU – classificação 14 anos – 87 minutos
19h15 – MULHERES ALTERADAS – classificação 12 anos – 95 minutos
19h35 – O NOME DA MORTE – classificação 16 anos – 98 minutos
21h25 – O CANDIDATO HONESTO 2 – classificação 14 anos – 106 minutos
21h50 – LEGALIZE JÁ – AMIZADE NUNCA MORRE – classificação 16 anos – 90 minutos
Polo Shopping
14h50 – ANA E VITÓRIA – classificação 12 anos – 115 minutos
15h10 – CHACRINHA – classificação 14 anos – 110 minutos
16h15 – TUDO POR UM POSTAR – classificação livre – 85 minutos
16h40 – TALVEZ UMA HISTÓRIA DE AMOR – classificação 10 anos – 105 minutos
17h25 – NÃO SE ACEITAM DEVOLUÇÕES – classificação 12 anos – 99 minutos
18h00 – CORAÇÃO DE COWBOY – classificação 12 anos – 120 minutos
19h00 – CHACRINHA – classificação 14 anos – 110 minutos
20h00 – UMA QUASE DUPLA – classificação 12 anos – 90 minutos
20h30 – CRÔ EM FAMÍLIA – classificação 12 anos – 87 minutos
21h30 – OS FAROFEIROS – classificação 12 anos – 99 minutos
.......................................................................................................................................................................................
UMA NOITE DE 12 ANOS - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exibição*  -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá:   Terça (13): 20h05. *Atenção: para a sessão “Cineclube Indaiatuba” ingressos preço único de R$ 
10,00 para todos.
.......................................................................................................................................................................................
BOHEMIAN RHAPSODY - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Domingo (11):   15h30 [TC]  /  18h30 [TC]  /  21h30 [TC]. Segunda (12):   21h30 [TC]
Terça (13)  e  Quarta (14):   15h30  /  18h30  /  21h30
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Domingo (11)   e   na  Quarta (14):   17h15  /  20h30. Segunda (12):   21h10. Terça (13):   17h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (12):   18h30 [TC]
Polo Shopping: Somente na Terça “Top” (13):   20h30
.......................................................................................................................................................................................
O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS - 2ª semana  -  Fantasia / Aventura  -  Classificação livre  -  101 minutos
DUBLADO
Polo Shopping*: Quinta (8),  Sexta (9),  Terça (13)  e  Quarta (14):  18h35. Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h15  /  18h35
*excepcionalmente na segunda, dia 12, não haverá exibição desta versão
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   15h45
.......................................................................................................................................................................................
JOHNNY ENGLISH 3.0 - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  88 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  e  Sexta (9):  19h35. Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h15  /  19h35. Terça (13)  e  Quarta 
(14):   17h50. *excepcionalmente na segunda, dia 12, não haverá exibição deste filme
.......................................................................................................................................................................................
HALLOWEEN - 3ª semana  -  Suspense / Terror  -  Classificação 16 anos  -  109 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Terça (13)  e  Quarta (14):  21h30 Sábado (10)  e  Domingo (11):   16h10  /  21h30
*excepcionalmente na segunda, dia 12, não haverá exibição deste filme
.......................................................................................................................................................................................
NASCE UMA ESTRELA - 5ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  e  Sexta (9):   21h05. Sábado (10)  e  Domingo (11):   16h50  /  21h05. Quarta (14):   20h20. 
*excepcionalmente na segunda, dia 12, e na terça, dia 13, não haverá exibição deste filme
.......................................................................................................................................................................................
TUDO POR UM POPSTAR - 5ª semana  -  Aventura infanto-juvenil -  Classificação livre  -  85 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  Quarta (14):  15h40. Sábado (10)  e  Domingo 
(11):   14h40
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  Quarta (14):  16h15. Sábado (10)  e  Domingo 
(11):   13h50
.......................................................................................................................................................................................
V E N O M - 6ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Domingo (11)  e na  Terça (13):   21h00. *excepcionalmente na segunda, dia 12, e na 
quarta, dia 14, não haverá exibição deste filme
.......................................................................................................................................................................................
ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS CRIMES DE GRINDELWALD
Pré-estreias mundiais  -  Fantasia / Aventura  -  Classificação 12 anos -  135 minutos
Atenção: em virtude de cláusula contratual, para as pré-estreias mundiais nos
dias 13 e 14 de novembro, serão praticados valores da tabela de ingressos do final de semana
3D - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (13):   21h10 [TC]  -  Inteira R$ 27,00 / Meia R$ 13,50
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (14):   21h10 [TC]  -  Inteira R$ 25,00 / Meia R$ 12,50
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (14):   21h00  -  Inteira R$ 26,00 / Meia R$ 13,00
.......................................................................................................................................................................................

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!

 
COLABORADORES EM DESTAQUE DO MÊS DE OUTUBRO - ATENTO

Maria RaquelMaria de Fatima OliveiraJhonatanFabiane

Fundada nos Estados Unidos em 1960, a Domino´s é 
a maior rede de pizzaria delivery do mundo. A marca 
Domino´s está baseada em cinco pilares que norteiam 
o posicionamento da marca no Brasil e no mundo: 
sabor, preço, velocidade, delivery e promoção. Agora a 
Domino’s está em Indaiatuba, que é a primeira loja no 
Estado de São Paulo, Mariana de Camargo Andrade 
e Enzo Marangone, fizeram a inauguração de sua loja, 
que se deu na noite do dia 07/11/2018, e fica na Av. 
Presidente Vagas, 823 - Cidade Nova. - Tel: 3392-1681.

Ricardo Costa, inaugurou na tarde do dia 20/10, o 
“Seu Rica Gastrobar”, um ambiente lindo com uma 
bela fusão de bar e restaurante, com um belo deck 
no Parque Mall, e para animar o Seu Rica. Agora falta 
você reunir seus amigos na mesa do SEU RICA para 
compartilhar essa incrível experiência.” Sem contar 
com a excelente recepção da Gerente Ana, uma 
gracinha de pessoa.

O 3º Halloween Kids no Parque Mall foi um sucesso! 
Com a animação do Palhaço Koringa, mais 300 
pessoas estiverem presentes no shopping no Dia das 
Bruxas - 31 de outubro - para aproveitar as brincadeiras, 
desfile de fantasias e distribuição de doces. Adultos e 
crianças se divertiram e ganharam brindes.

Na noite do dia 30/11, a Dra. Edna A. Jaguaribe 
e Fernando A. Jaguaribe, receberam convidados, 
amigos, imprensa e clientes, para a inauguração da 
Unidade Parque Ecológico da “Dra. Edna Jaguaribe”, 
Laboratório de Análises Clinicas. A unidade tem o 
aval arquitetônico de Cristiane Barnabé, que deu ao 
laboratório, uma arquitetura moderna e funcional, em 
um prédio chic e elegante., o evento foi organizado 
pelas competentes mãos de Kleber Patrício e o 
coquetel pelo delicioso Buffet o We Cook.
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Qual parmegiana é a sua preferida? O Grenelle Gastropub oferece 
de Mignon, berinjela e frango. Todos amam! Vá experimentar! 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

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

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.

Priscila Martins Fontes Santos, proprietária do Studio Pri, 
especialista em cabelos claros receberá pela primeira vez 
seu Troféu Frutos Indaiá. Parabéns!

A Clínica Vanessa Siqueira, localizada em frente ao 
Museu Casarão Pau Preto, está com uma promoção 
imperdível por ocasião da Black Friday. Isso mesmo, 50% 
de desconto em qualquer técnica de micropigmentação 
(calvície, sobrancelhas, olhos, lábios, aréola, entre outros 
procedimentos). Saiba mais através do whatsapp (19) 
97112-8505). Promoção válida até o dia 30 de novembro.

Darik com a cadelinha Mel da tutora 
Débora na Clínica Bicho Amigo

Novidades Mr Roof ! Telhas ecológicas, fácil fixação 
(pregos e parafusos), isolante térmico e permite aplicação 
de tintas automotivas . Ótimo custo e benefício, venha 
conferir!!! Telefone: 19 3801-1094 WhatsApp : 19 98355-
9393 site:www.mrroof.com.br

Casamento de Cláudia e Vinicius.  É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes!

Os colaboradores do Yázigi Indaiatuba elegeram como 
destaque em Setembro/18 a Teacher Carol! Parabéns Carol 
pelo reconhecimento!

Senhor Orlando, da Placas e Túmulos 
sempre muito simpático 

Rose e Roberto, da Casa das Antenas. O 
casal está ansioso para a premiação mais 
esperada do ano, o Frutos e Indaiá

O simpático Diego saboreando a maravilhosa costela do 
Restaurante Kostela do Japonês
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Neusa e Vel proprietários da Vidraçaria V Vidros e Esquadrias de Alumínio com sua equipe sempre muito prestativos, 
atendendo bem para atender sempre!.

Deusa, Sr. Arisio e Regiane, Equipe muito especial e atenciosa da Pizzaria Torrelaguna, aproveite o final de semana e vá 
conhecer a pizza é maravilhosa, a Pizzaria Torrelaguna fica na Av. na Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 , Itaici. 

E nosso Mago das Noivas Tiago Costa, foi buscar novos 
conhecimentos, e dessa vez em uma viagem Internacional, 
na Colômbia, ele sempre arrasando, parabéns Tiago e 
sucesso sempre.

Rosângela(Óticas carol) Milene Fornaziero, Na 4º Feira 
de Vinhos Importados e Nacionais de Indaiatuba que 
aconteceu no dia 03/11 no Hotel Royal Palm Tower.

Lucilene Carreiro e Nei Brandani , na Inauguração do novo 
espaço do Sitio Três Sois e Uma Lua, o Salarium parabéns 
ficou lindo, o Mais Expressão deseja muito Sucesso.

Lucas, Enivaldo da (Piscina.com)  e Eunice, Na 4º Feira 
de Vinhos Importados e Nacionais de Indaiatuba que 
aconteceu no dia 03/11 no Hotel Royal Palm Tower.

Cerimonialista Ivanilde Reis parabeniza a arquiteta 
Fernanda Simões e Robson Costa pelo seu matrimônio. 
Deus abençoe os noivos!
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negócios & classificados
Nº 822

AP03976 - Condomínio Jatobá - 3 dormitórios (sendo 1 suíte), todos com 
planejados, sala para dois ambientes, cozinha planejada, lavanderia 
planejada, banheiro de serviço, tela de proteção, lavabo e duas vagas de 
garagem. Cond. com área de lazer completa. R$ 2.500,00 + COND + IPTU.

CA08007 - JARDIM EUROPA - AT. 250 m² AC. 150 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha planejada, WC social, 
lavanderia, área de lazer com churrasqueira e edícula e 
garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 580.000,00

CA08008 - JARDIM PARK REAL - AT 150m² AC.164,40m² sobrado 
com 3 suítes sendo 2 c/ closet, banheiro social, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha com armários planejados e equipada com fogão 
cooktop e forno de embutir, área de serviço com armários plane-
jados, lavabo, área gourmet com churrasqueira em alvenaria, per-
golado, aquecedor solar, infra estrutura para ar condicionado em 
todos os cômodos, todos os banheiros com box de vidro blindex, 
pedras internas em mármore travertino, garagem para 02 carros. 
Acabamento de primeira! Aceita financiamento. R$ 570.000,00.

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.

CA08003 - JARDIM AMÉRICA - AT. 280 m² - AC 120 m² 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, lavanderia ampla, WC social e garagem para 
5 carros coberta. R$ 1.700,00 + IPTU

AP01702 - TORRES DA LIBERDADE - AU 90m², 03 dormitórios sendo 
01 suíte com armários, WC social, sala, varanda, cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 autos. **Condomínio com infra-estrutura 
clube*R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

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
CA07891 - AC. 102m² - AT. 109m² - BELÍSSI-
MO IMÓVEL EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
PARA VENDA - JD. REGENTE - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, cozinha, sala, lavanderia, área 
de serviço, 01 vaga coberta. R$ 290.000,00. 
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, co-
zinha, 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 TERRE-
NO.
CA07981 - AC. 135m² - AT. 200m² - EXCE-
LENTE IMÓVEL RECÉM ENTREGUE EM 
CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA 
COMPLETA - INDAIATUBA / SP - 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte, sala com pé direito alto, 
(sala e dormitórios com preparação para ar 
condicionado), aquecedor solar instalado, la-
vabo e churrasqueira, cozinha planejada, área 
gourmet planejada, banheiro independente na 
área gourmet.  R$ 560.000,00

LOCAÇÃO:

AP04296 - EXCELENTE APARTAMENTO 
COM LOCALIZAÇÃO EXCELENTE - CENTRO 
- AU 85m² - 3 dormitórios com planejados 
(01 suíte), WC social, sala 02 ambientes com 
sacada, cozinha planejada, lavanderia, gara-
gem descoberta para 02 autos. R$ 1.100,00 
+ COND. + IPTU.
AP04336 - AU.66,44m² - JARDIM SEVILHA 
- 02 dormitórios sendo 01 suíte com armá-
rio, WC social, sala, cozinha com armário, 
lavanderia, banheiros com box e armário, 
churrasqueira. Condomínio possui quadra po-
liesportiva, espaço gourmet, piscina 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 
dormitórios 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
CA07637 - CHÁCARA AREAL - AT.340m² 
AC.240m² 03 dormitórios, 01 closet, mezani-
no, 03 salas, cozinha planejada, churrasquei-
ra, garagem para 04 autos, próximo ao parque 
ecológico.  R$ 2.800,00 + IPTU
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 cober-
ta para 02 autos. R$ 1.250,00 + IPTU
CA07985 -  V ISTA VERDE -  AT.175m² 
AC.180m² - 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, 
todos planejados, WC social, sala 02 ambien-
tes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
churrasqueira, 02 vagas de garagem, sendo 
01 coberta. R$ 2.650,00 + COND + IPTU.

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.
SL00833- VILA VITÓRIA II - AU.80m²- 01 banheiro, 
elevador, excelente localização, a poucos metros 
de bancos, hospital, supermercados, farmácias, 
fácil acesso. R$ 2.500,00 + IPTU
SL00613 - CENTRO - AU 125,25 - Salão comercial 
em excelente localização com mezanino, 02 Wcs e 
copa. R$ 2.500,00 + IPTU.
GL00355 - AT. 400m² - AC. 264m³ - GALPÃO CO-
MERCIAL COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA 
PRÓXIMA A AVENIDA DE ENTRADA DA CIDADE 
- CIDADE NOVA - INDAIATUBA / SP - ampla sala 
preparada e pronta para receber instalações de câ-
mara fria, instalações de auto peças, 03 banheiros, 
possibilidades de uso do fundo aberto, estaciona-
mento 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. Cond. 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
CA07873 - JARDIM RESIDENCIAL DONA LU-
CILLA - AT.300m² AC.180m² 03 suítes sendo 01 
master com closet todas com portas balcão, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha integrada a área 
gourmet, fino acabamento, área de lazer, portaria 
24 horas, próximo ao centro. R$.850.000,00

CORRETOR DE PLANTÃO: LIA GONÇALVES– CRECI 185819 – (19) 99293-1797 whattsapp
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CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz, WC social, churrasq, área de 
serviço, cerca elétrica. R$275.000,00
CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms 
(1 suíte), 2 salas, 2 banheiros e 3 vagas. 
R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente 
ponto comercial e/ ou residencial. Copa 
e coz. planejada e integradas, 4 dorms (2 
suítes), sala de estar e jantar, 5 banheiros, 
lavabo, 4 vagas, piscina c/ cascata, chur-
rasqueira, forno a lenha e ar condicionado. 
R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dor-
ms, sala 2 amb, coz, lavand. estendida, área 
coberta no quintal e 1 vaga. R$320.000,00
CA03680 – VL. VENEZA - 3 dorms (1 
suíte), sala, terraço, coz, lavand, quarto de 
depósito, banheiro, móveis planejados em 
todos os quartos e na coz. e gar. p/ 2 carros. 
R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa 
Térrea: 2 suítes + lavabo, ampla sala de 
estar, coz. americana integrada a sala de 
jantar e churrasq, preparação p/ ar condic. 
e aquec. solar, área de lazer completa, 
segurança 24h e 2 vagas. R$398.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms 
(1 suíte), sala, 2 banheiros e 2 vagas. 
R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 
suíte), 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. 
R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 
3 suítes, escrit, lavabo, sala de estar c/ pé 
direito duplo e jantar, coz, área gourmet, 
pisc, cascata em granito preparada p/ 
aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 
cobertas). R$840.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. 
R$600,00 + IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ 
gar. R$650,00 isento de IPTU
CA03815 – JD. PEDROSO – 2 cômodos s/ gar. 
R$700,00 isento de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 
+ IPTU

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 – 2 dorms (1 suíte), sala, coz. e 
gar. R$1.000,00 + IPTU
CA02530 – JD. NELY – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA03537 – CIDADE JARDIM – 2 dorms (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. MORADA DO SOL - 2 dorms, 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
CA03719 – CIDADE NOVA II - 3 dorms, sala, coz e gar 
+ 3 vagas e coz, churrasqueira nos fundos. R$1.600,00 
+ IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 
suíte), sala, lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. 
R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03290 – MONTREAL RES. – 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz. Planejada, churrasq e 2 vagas. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 
1 dorm, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 
+ IPTU + Cond.

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 - 3 dorms (1 suíte c/ AE), 
sala, coz. planejada, varanda c/ churrasq, área goumet 
e 2 vagas cob. R$2.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 
incluso IPTU e Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC femini-
no e masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. 
R$1.400,00 + IPTU + Cond.

SALÕES COMERCIAIS

SL00288 – 40m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e 
elevador. R$3.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), 
coz e estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00537 –ALTOS DA BELA VISTA - sala, copa, coz, 
lavand. e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de 
estar), churrasq, pisc, canil e viveiro avarand. no piso 
sup. R$2.400,00 + IPTU

GALPÃO

GL00173 – REC. CAMP. JOIA – Cob. 200m², coz e 2 
escritórios c/ WC. R$3.500,00 + IPTU
GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé 
direito 8 m², entrada p/ baú, recepção c/ WCs, es-
critório, WCs masc e fem, refeitório, coz. de 30 m². 
R$4.500,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$14.000,00 + IPTU

TERRENOS

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

CA03834 – COND. DONA LUCILA - 3 dor-
ms (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 PITANGUEI-
RAS / 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 - Ótima locali-
zação – 3 suítes c/ AE, sala 3 amb, varanda 
gourmet fechada, lavand, coz, banheiro, 3 
vagas c/ depósito/box e área de lazer com-
pleta. 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 dor-
ms (1 suíte c/ hidro), sala 2 amb, cozinha c/ 
AE, A/S, garagem para 3 carros, WC, Apto. 
de empregada, quarto de bagunça, salão de 
festas c/ churrasq e toda avarandada. Aceita 
permuta. R$950.000,00

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

Ref.: AP00027 - Residencial Imagine - 99 m² útil / 99 m² total R$ 2.400,00 
IPTU: R$ 1.400,00 / Condomínio: R$ 500,00

LOCAÇÃO - Ref.: CA00073 - JARDIM BRÉSCIA - 110 m² construída / 200 m² 
terreno Locação: R$ 2.600,00 IPTU: R$ 70,00 / Condomínio: R$ 160,00

LOCAÇÃO - Ref.: AP00028 – APTO 94 m² útil 
IPTU: - / Condomínio: R$ 480,00 Locação: R$ 1.500,00

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

VENDA - Ref.: CA00072 - Green View Village - 300m² R$ 530.000,00

Ref.: CA00069 - VILA AVAÍ - Sobrado Alto Padrão - AC: 800m² / 
AT: 900m² IPTU: R$ 850 / Cond.: R$ 1.500 - Venda: R$ 4. 800.000

ALUGADA



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.

GALPAO – GL00042
 A.T :500m² A.C: 380M²
R$: 6.000,00.

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

LOCAÇÃO - CASAS

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

JD MORADA DO SOL- CA 02977 
02 DORM, SALA, COZ, A.S, WC,VA-
GA.  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. 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, LA-
VABO, 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, churr, A.S, 05 wc
R$: 2.500,00. locacao   venda: 600.000,00

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

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

Itaici- cond. Azaleia  AP00901.
02 dorm, wc, coz, a.s, sala, 01 vaga p 
carro. A.U: 61m²
R$: 200.000,00

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

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

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

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

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

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. MOBILHA-
DO
R$: 3.200,00.

VILA NOVA- CA 03088
05 dorm,04 wc,03 suite, sala, coz, 02 
vaga de garagem, A.S.
R$: 4.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 dorm, 2 sala, coz, WC, 01 vaga.
R$:280.000,00

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

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

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

CENTRO- AP 00869
03 DORM. 1 SUITE, SALA, COZ, A.S, 
2WC , 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

Jd. Pau Preto-  AP 00902
02 suites, sala 02 ambientes , coz, 
varanda gourmet, wc, lavabo,02 vaga 
coberta.
R$: 550.000,00  A.U: 92 m²

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, chur-
rasqueira 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

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

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

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.

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. 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

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

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

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

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

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

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

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.

Cond.Vista Verde CC00057
03 SUITES C/ CLOSET, SALA, LA-
VABO, PISCINA, CHURRASQUEI-
RA, COZ, WC, 02 VAGA . A.T108M². 
- R$:689.000,00.

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

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

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

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$ 510.000,00.

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

TerraCota – TE00001
1.200m² cond.: 230,00 iptu: 130,00
R$: 300.000,00

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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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 131102 - Portal das Acácias - 4 dormt/ sala p/ 2 
amb/ 4 wc /coz planej/ lav/quintal/ jardim /1 gar R$3.200,00

ref. site 154211 -  Vila brizzola - apto c/ 03 dorm, 01 suite, 
sala, coz, wc, as, garagem. r$ 1.200,00 + cond + iptu

ref. site 933881 - Parque das nações - 2 dormt / suite / wc / 
coz / sala / 2 gar R$258.000,00

ref. site 080102 – Pq. Campo Bonito - Terreno comercial, 
150m² de área R$150.000,00

ref. site 389102 - Rec. Camp Internacional Viracopos  - 4 suítes / 
sala p/ 2 amb/ coz/ wc / lav/ churr/ quintal/ 3 gar - R$1.600,00 + IPTU

ref. site 475871 - Jd morada do sol - dorm / sala / coz / copa / 
wc / as / garagem R$950,00

ref. site 408791 - Jardim dos Colibris - 3 dormt/ 1 suite/ sala/ coz 
planej/ wc /churr/ lav/ 3 gar  com portão automático R$350.000,00

ref. site 056102 – Jd. Esplanada - 3 stes/ 2 closet/ sala de TV, jantar, 
estar/ coz planej/ lav/ área gourmet/ quintal/ 4 gar – R$850.000,00

ref. site 05144 - Vila Maria Helena - 3 dorm.(suite + closet) / 
sala / copa / coz. / wc / as / gar. R$ 1.500,00 + iptu

ref. site 187202 -  Jardim dos Colibris - 3 dormt/ 1 suite/ sala/ 
coz/ wc / lav / 2 gar/ portão eletrônico. R$1.700,00 / R$330.000,00

ref. site 12668 - M jd.do sol - 2 dorm. / sala / coz. / wc. / as / 
gar. R$ 750.00 + COND + IPTU / R$170.000,00

ref. site 823991 - Colinas do Mosteiro de Itaici - 3 suítes/ sala 
2 amb/ lavabo/coz planejada/lavand/academia/sauna/ wc / 
sala de jogos/área gourmet/forno de pizza/churrasq/campo 
de futebol/piscina/poço caipira/2 canil/2  gar/R$1.600.000,00
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classificados
ClassificadosB14

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

Oportunidade Única 
- Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológico 
de R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de Julho por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suite, gara-
gem, bom acabamento 
em lote de 125m2. 
F. 9.9762-7997/3935-
3294
Jd. Colibris - 2 dormi-
tórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportuni-
dade única! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Hubert: 3 dor-
mitórios (1 suite) co-
zinha americana, me-
zanino nos fundos, ga-
ragem 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

V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa fren-
te – Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormi-
tório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00 (19) 
38752215
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$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo 1 casa de 4 
cômodos 1/2 terre-
no no Jardim Ita-
mara. Banheiro, la-
vanderia, um salão 
de lado com 120 m² 
construídos. Valor: 
R$ 140.000,00. Inte-
ressados falar com 
Lorete (19) 99163-
2440 - (19) 3875-1530 
 Jd. Tropical – 2 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC 
social, varanda gour-
met e 1 vaga de ga-
ragem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: 
(19) 99194-0145
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 t roco: 
Casa, Ponto comer-
cial. Rua dos Indaias 
2 5 6  ( p r ó x i m o  a o 
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 apartamen-
to Ed. Portal das Flo-
res - 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Apartamento Pq.São 
Lourenço - 2 dormitó-
rios, WC social, sala, 
cozinha americana in-
tegrada à lavanderia, 
1vaga de garagem e 
área de lazer comple-
ta. R$194.900. Aceita  
financiamento bancá-
rio. F: (19) 99164-1734

Vendo apartamento 
Jd. Morumbi. Valor 
R$ 155.000,00, Acei-
to 50% de entrada e 
possibilidade de fi-
nanciamento. 2 dorm. 
Tratar c/ proprietário. 
(19) 3975-3201/ (19) 
99482-6697
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), ba-
nheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 
inc luso  água  R$: 
175.000,00.
 Vende-se ou alu-
ga-se apt no Cen-
tro Ed. La Spezia– 
APTO. MOBILIADO 
com 2 dormitórios e 1 
vaga. R$1.800,00 ou 
R$380.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo Apartamento 
Vilaggio Damore - 03 
dormitórios sendo 01 
suíte, Salas de Estar/
Jantar. Cozinha, Área 
de Serviço,  Banheiros 
com móveis planeja-
dos. Garagem para 
01 carro ( 80 m2) Aca-
bamento em porce-
lanato 3ºandar Acei-
to 50 % em terreno 
+ financiamento.  19 
999139801/3800-4078.
Vendo Apartamento 
Residencial - Nações 
Unidas, Jd. Alice In-
daiatuba/SP. 02 dorm. 
(um com móveis pla-
nejados), sala de estar 
e jantar, cozinha pla-
nejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 
1º andar. Baixo con-
domínio e IPTU - Ven-
do mobiliado. F.: (19) 
3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556

 

Aluga-se ou Ven-
de-se apartamento 
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00.Fone: 
(19) 99168-6945
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
Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Gui-
lhermina à 50m da 
praia, para finais de 
semana e temporada. 
F. (19) 99564-4054
Pq. São Lourenço 
- 2 dormitórios, W C 
social, sala, cozinha 
americana integrada 
à lavanderia, 1 vaga 
de garagem e área 
de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita 
financiamento bancá-
rio. Fone: (19) 99164-
1734
 

Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 

Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dor-
mitórios (1 suite) wc 
social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o parque eco-
lógico e no pav infe-
rior: sala 2 ambien-
tes, lavabo, wc social, 
lavanderia, edicula  
e grande espaço de 
terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletroni-
co. de R$350.000,00 
em oferta durante 
o mês de julho por 
R $ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0  F . 
9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa 
no Jardim Laguna em 
Salto, por casa em 
lote inteiro em Indaia-
tuba F. 9.9762-7997 / 
3935-3294.
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, 
sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, 
c o z i n h a ,  b a n h e i -
ro, garagem pra 02 
carros.  A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R $ 6 8 9 . 0 0 0 , 0 0  F . 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 3 
dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215

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$:689.000,00.
Vendo ou Alugo - 
Casa térrea Portal 
dos Ipês.  Com 3 
suítes, sem piscina, 
cozinha planejada e 
aquecedor solar. (19) 
3800-4078 (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa 
ou terreno. 
CONDOMÍNIO BRÉS-
CIA SOBRADO - 3 
AMPLAS SUÍTES 
COM SACADASSa-
las de estar e jantar, 
lavabo, espaço gour-
met e ampla cozinha 
planejados. 200 m² 
A/C. acabamento de 
luxo. Água quente 
e 5 pontos para ar 
cond. Valor R$ 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 automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734



classificados
B15Classificados

com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul 
da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. 
Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km 
da cidade de Mutuipe. A 
propriedade fica a 4 km 
da BR 420 no municipio 
de Mutuipe, e a 70km 
da cidade de Valença 
região de belas praias 
do litoral baiano com 
aeroporto operando com 
voos da (Azul) aos saba-
dos saindo de Viracopos 
em Campinas-SP. A 
propriedade esta dis-
tribuída em pastagem, 
lavoura de cacau, ou-
tras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprieda-
de. Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, mandio-
ca, café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to F.:(19) 99321-2684. 
WhatsApp.

 
Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terreno 
de 300m². Ótima to-
pografia. Fone: (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, pa-
daria suíça e Gianinni. 
Fácil acesso à rodo-
via. Aceito terreno de 
menor valor em lote-
amento aberto. Doc. 
OK F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 ( t ratar 
com proprietário). 
Terreno Industrial 
- 1.000 m² planos. 
Fone: (19) 99166-
8272
Terreno Cond. Ter-
racota - 1.000m². Óti-
ma topografia. Fone: 
(19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
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 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
 Galpão Industrial Vi-
tória Martini – 770 A/T 
e 375 A/C. R$4.500,00 
Fone: (19) 98333-5694 
– (19) 99166-8272
Vendo sobrado co-
mercial - Salão co-
mercial e casa na par-
te superior – 360m² 
A/T e 300m² A/C. 
Fone: (19) 99166-8272 
ou (19) 98333-5694
Sala nova 39m2, 
2WC, 1 vaga na gara-
gem, situado 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 rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 
/Whats 98965-8498

Cursos de cuidador 
de idoso, atendente 
de farmácia, informá-
tica, rotinas adminis-
trativas e logística. 
Informe a senha J46 
para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 
3318-4441 /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 conforto 
R$ 100,00. F.: (19) 
3875-7624
Vendo tapete de vá-
rios tamanhos semi-
-novos a partir de R$ 
50,00. (19) F.: 3834-
1367 (19) 9648-9124 
Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo ar condicio-
nado, marca Consul 
12.000 ptu. Valor R$ 
1.000,00 Entrar em 
contato (19) 98355-
9959
Vendo 1 freezer ver-
tical R$ 300,00. POR-
TAO 1,80X3- $400,00. 
MÁQUINA DE RE-
CARREGAR CAR-
TUCHO R$ 300,00 E 
JOGO DE CORRE-
MAO 12M DE ALUMI-
NIO SEMINOVO - (19) 
3935-1633
Vendo vários apare-
lhos de academia por 
R$ 40.000,00. Tratar 
com Paulo (19) 3835-
3350
Vendo jogo de sofá 
retráti l  em suede 
3/2 lugares. Ótimo 
estado. R$ 1.700,00, 
F.: (19) 99259-1877 / 
3017-5541
Vendo cama de sol-
teiro madeira maci-
ça ótimo estado. R$ 
350,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo guarda roupa 
laqueado bege com 
4 gavetas 1,33x195 al-
tura 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 controle 
de qualidade
Analista de RH
Armador de estru-
tura de concreto 
armado
Auxiliar de enfer-
magem
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de logística         
( Exclusiva PCD)
Auxiliar técnico de 
refrigeração
Auxiliar técnico de 
refrigeração
Cortador a mão
Enfermeiro
Engenheiro de ma-
nutenção elétrica
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fresador
Mecânico eletricista 
de auto
Motofretista
Operador de torno 
comando numérico
Pedreiro
Promotor de vendas
Serralheiro
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
Bicicleta aro 38 nova 
monarc com breck no 
pé 200 reais - 1 panela 
de arroz camponesa 
grande 150 reaisva-
rias roupas novas e 
semi novas g, gg, g2 
e g3 - 3834-1367 - 
996489124
Vendo violão acústi-
co Harmony. Modelo 
NO XFPB9C. Valor: 
R$ 180,00 (negociá-
vel). Interessados (19) 
99557-9639
 

Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador, pe-
quenos reparos na cons-
trução civil e pinturas. F. 
98329-8580 (WHATSA-
PP) Falar com João
Ofereço-me como 
instalador de antenas 
digitais. Valor R$50,00 
contato F.: 98970-1976
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais pré-operatório 
e etc atendimento 
hospitalar possui ex-
periência e referência 
horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lav de roupas 
e como cuidadora de 
de crianças. Atendo à 
domicílio ou em minha 
residência. Entrar em 
contato com Val 99448-
0082 - whats app
Ofereço-me como ca-
beleireira e manicure  
- corte+hidratação+es-
cova R$ 50,00 (usamos 
produtos sem formol) 
- (pé e mão) R$ 25,00 
*grátis um brinde (19) 
99369-5615
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 jar-
dineiro roçada de chá-
caras e limpezas. (19) 
3875-7624
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