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A Secretaria de Saúde 
irá intensificar a oferta 
de ultrassonografia au-
mentando em 50% a quan-
tidade de atendimento. 

Em Indaiatuba o edital prevê duas vagas para 
substituir os médicos cubanos que deixaram o 
programa, após o governo de Cuba anunciar que 
deixaria o Mais Médicos. 

Neste domingo, dia 
25, acontece a 2ª Edição 
do Casamento de Rua, 
às 18h, na Marginal do 
Parque Ecológico. 

O prefeito Nilson Gaspar reuniu a imprensa, em seu gabinete, na manhã da última quarta-feira, dia 21, para esclarecer a polêmica que envolve a isenção 
da praça principal de pedágio da SP-75, localizada o Km 60,8, para os carros com chapa de Indaiatuba.

Para você que sofre com 
dores musculares o aparel-
ho Fisiomag é o indicado 
por conta dos benefícios que 
proporciona. 

José A. Ramalho, di-
retor-presidente do Obser-
vatório Nacional de Segu-
rança Viária, é um dos fi-
nalistas do prêmio Veja-se.  

Prefeito esclarece questão de 
isenção da praça de pedágio

AB COLINAS

CAMPANHA
JULIANA WOLF

A Fiec realiza amanhã, dia 24, das 9h às 12h, a campanha mensal de doação de sangue. A ação acontece 
em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp. P. A6

Desfile de Natal abre programação 
especial na cidade
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Baile do Hawaii do Clube 9 de 
Julho acontece amanhã

DIVERSÃO

P. A18

Considerado um dos principais eventos de In-
daiatuba, o Baile do Hawaii 2018 será realizado 
amanhã, dia 24, a partir das 22 horas, com duas 
grandes novidades. 

Corrida Cidade de Indaiatuba 
ocorre no dia 2 de dezembro

ESPORTES

P. A17

A 24ª Corrida Cidade de Indaiatuba ocorre no 
dia 2 de dezembro (domingo) em comemoração ao 
aniversário da cidade. A largada será às 8 horas na 
Avenida Fábio Roberto Barnabé, 2800. 

Alunos de logística da Unimax 
desenvolvem “geração de recursos”

EDUCAÇÃO
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Aproximadamente 150 pessoas entre adultos 
e crianças ligados ao CIRVA irão participar da 
ação do projeto social “Geração de Recursos”, que 
acontece nodia 24/11, às 8h30.



Editorial
Black Friday ou “Black Fraude”?

Artigo

Na próxima sexta-feira, dia 23, diversas lojas estarão com 
descontos especiais no Black Friday. Tradição nos Estados Unidos 
desde 1960, a “Black Friday” surgiu a partir de uma gíria policial 
da Filadélfia, na Pensilvânia, para designar o movimento de carros 
e compras nas ruas da cidade após o feriado de Ação de Graças. 
Todo o vai e vem de veículos e pessoas era por conta do início 
da temporada de compras para o Natal. Com o sucesso da ação, 
outros países trouxeram a prática para o comércio varejista a fim 
de impulsionar as vendas no fim do ano.

Porém, o dia que deveria ser vantajoso para o consumidor 
muitas vezes acaba sendo uma armadilha. Alguns comerciantes 
aumentam o preço das mercadorias e depois aplicam descontos 
para chegar no preço anterior. A falsa promoção recebeu o nome de 
“Black Fraude” e requer maior atenção para aqueles que desejam 
ir às compras no final de novembro.

Por isso é recomendável fazer uma pesquisa antecipada, 
guardar folhetos e encartes publicitários e, quando a compra for 
online, dar um print da tela para se resguardar de provas para que 
você não seja mais uma vítima da fraude.

Fique atento aos seus direitos e boas compras.

Clássico natalino será apresentado em 
Campinas

Unicamp divulga gabarito oficial de 
vestibular

A escola Karen Righetto Ballet apresenta o 
espetáculo de dança “O Expresso Polar”, 
com direção teatral de Ton Crivelaro, nos 
dias 25, 26 e 27 de novembro, no Teatro 
Castro Mendes. O clássico natalino 
conta a história de um garoto prestes a 
deixar de acreditar no Papai Noel. Na 
noite de Natal, um grande trem estac-
iona na porta de sua casa e o maquinista 
o convida para embarcar numa viagem 
rumo ao Polo Norte.

A Universidade de Campinas (Unicamp) 
divulgou na quinta-feira, dia 22, o gabarito 

oficial da prova realizada no domingo, 
dia 18. Para consultar as respostas, é 

preciso acessar o site da Comvest, 
responsável pela prova, através 
do link: www.comvest.unicamp.
br. Cerca de 69,7 mil concorrentes 

fizeram a prova em 30 cidades do 
Estado de São Paulo e em algumas 

capitais do país.

RONCO: Não deixe que o seu relacionamento seja afetado por isso!
Quem acredita que roncar é apenas uma situação embaraçosa e incômoda se engana. O ronco é 

uma doença que se não for tratada adequadamente pode evoluir, trazendo inúmeros riscos à saúde.
O que é o ronco?
Durante o sono, a musculatura do pescoço e da faringe relaxa, isso causa um estreitamento do 

espaço para a passagem do ar e então ocorre a vibração dos tecidos moles ocasionando o som do 
ronco.

Dados da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) mostram que 53,9% da população apresenta 
problemas na qualidade do sono. Uma em cada oito pessoas ronca, com uma maior porcentagem 
no sexo masculino, tornando-se mais frequente com o avanço da idade. Acredita-se que o ronco 
esteja presente no sono de 60% das pessoas com mais de 55 anos. Também é três vezes mais co-
mum em obesos do que em magros. O roncador geralmente tem uma queda em seu rendimento nas 
atividades diurnas.

É mais comum do que se pensa o desconforto do ronco e ele pode afetar a saúde não só da pessoa 
que sofre do distúrbio. Uma pesquisa da British Lung Foundation revelou que uma em cada três 
pessoas perde o equivalente a 23 dias de sono por ano, por conta do ronco barulhento do compan-
heiro ou companheira. O problema atrapalha as noites de 39% dos adultos ouvidos pelo estudo.

Muitos casais tentam solucionar o problema dormindo em quartos separados, mas esse pode ser 
o primeiro passo para o fim de um casamento por frequentemente reduzir a intimidade do casal. 
Nesses casos, é comum a esposa se sentir culpada e o marido pode ter sua autoestima abalada. Pode 
começar a surgir questionamentos sobre a intensidade do amor e insegurança mútua.

Nós, como Cirurgiões-Dentistas e, no meu caso, também Ortodontista, temos um papel impor-
tante no tratamento do ronco e dos casos de apnéia leve a moderada (não falei sobre a apnéia, ela 
é um quadro evoluído do ronco).

Rotineiramente recebo pacientes indicados por médicos (geralmente Otorrinolaringologistas) 
para a confecção das placas intra-orais com avanço da mordida e isso tem resolvido grande parte 
dos problemas do ronco, da apnéia e do sono dos roncadores e dos parceiros. 

Sim, é possível resolver os problemas conjugais causados pelo ronco através de tratamento 
médico e odontológico.

É uma pena ver muitos casais deixando de procurar ajuda, sendo essa tão eficaz e facilmente 
solucionadora, e evoluindo para divórcios ou desgastes no relacionamento.

Tem dúvidas? Estamos aqui para ajudar vocês!
Dra. Renata Gonçalves Silva
CROSP 78643
dra.renata@bellesante.com.br
www.bellesante.com.br
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL.
Infelizmente no mercado de  trabalho encontramos ainda 

um número muito grande de pessoas infelizes com sua profissão 
e  trabalho. Será que você está entre esses números? Você está 
insatisfeito com o seu trabalho e gostaria de fazer uma mudança. 
Qual seu sonho ele gira em torno do desejo de mudar de em-
prego ou começar a planejar a criação de um negócio próprio?  
ser um grande empreendedor? Pode ser também que somente 
vive reclamando e culpando alguém pela situação que está ou 
que esteja pensando em fazer um plano de ação de longo prazo, 
fazer treinamentos presencial ou youtube,  estágios ou cursos 
para uma nova profissão. Sentimos que quando estamos infelizes 
com o que fazemos e desejamos fazer algum tipo de mudança, o 
sentimento que bate na gente é o MEDO e a INSEGURANÇA, 
mesmo que seja por pequenos recursos financeiros que obtemos 
naquele trabalho.  Daniel Goleman, pesquisador e autor do LI-
VRO de “Inteligência Emocional” nos dá a informação de que 
qualquer emoção pode nos levar para uma ação negativa ou uma 
ação positiva e a solução para os nossos problemas está em não 
permitirmos ir para o lado negativo do sentimento e criarmos uma 
ação pelo positivo ao contrário de nossas emoções negativas. Você 
é o grande responsável pelo salário que ganha, muito ou pouco. 
Se  acha que é pouco pare de culpar seu patrão por isso, você e 
somente você é o grande responsável por ganhar o que ganha e 
somente você poderá mudar e ganhar mais. Comece agora, faça 
o simples que chegará ao mais complexo. Hoje o meu abraço irá 
para aquelas pessoas que deixaram as novelas na noite e estão 
nas palestras, cursos e seminários para novos conhecimentos e 
desenvolvimento. Trevisan José
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Prefeito esclarece polêmica que envolve 
isenção da praça de pedágio
Gestor afirma que continuará tentando mesmo após Artesp afirmar que só será possível em 2027

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

BMW

Em coletiva de imprensa o prefeito Nilson Gaspar esclareceu a polêmica sobre isenção da 
praça de pedágio

O prefeito Nilson 
Gaspar reuniu a 
imprensa, em seu 

gabinete, na manhã da 
última quarta-feira, dia 21, 
para esclarecer a polêmica 
que envolve a isenção da 
praça principal de pedágio 
da SP-75, localizada no 
Km 60,8, para os carros 
com chapa de Indaiatuba.

De acordo com o gestor 
municipal, após uma reu-
nião realizada no mês de 
outubro junto à Secretaria 
de Logística e Transportes 
do Estado e o diretor geral 
da Artesp, Giovanni Pen-
gue Filho, ficou esclarecido 
que a isenção da praça de 
pedágio em questão só 
será possível após fim do 
contrato de concessão da 
Rodovia das Colinas que 
deve ocorrer em 2027.

Segundo Gaspar, na 
reunião foi apresentada a 
proposta de liberar a praça 
principal do pedágio desde 
que o munícipio também 
fizesse a isenção total do 
ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza). “Recusamos a 
proposta, pois isso poderia 
lesar o financeiro da Prefei-
tura, pois com a liberação 
do pedágio, ao final do 
mês, seria feito a conta e 
caso sobrasse dinheiro o 
mesmo seria devolvido 
à Prefeitura, porém, caso 
ultrapassasse o valor, a 
Administração teria que 
pagar a diferença”, explica. 
“Seria irresponsável da 

minha parte como gestor, 
aceitar tal proposta, uma 
vez que caso a prefeitura 
precise pagar a diferença 
isso poderia afetar direta-
mente o orçamento da cida-
de comprometendo setores 
como saúde, educação e 
segurança”, afirma.

Além disso, o chefe do 
executivo ainda afirma que 
a Prefeitura de Indaiatuba 
estaria pagando “a conta 
dos outros” e não somente 
dos munícipes. “Como a 
proposta seria recolher todo 
o ISS que a Administração 
recebe pelos veículos que 
passam pela praça principal 
do pedágio, estaríamos pa-
gando a conta para veículos 
de outras cidades, e isso 
não seria justo com a nossa 
cidade”, conta. 

"Temos que ser res-
ponsáveis e prudente. Não 
aceitei a proposta, pois não 
faço populismo. Faço o que 
é viável e coerente com 
Indaiatuba”, comenta.

Segundo a Administra-
ção Municipal a Receita 
ISSQN Municipal fechou 
o ano de 2017 com R$ 
2.752.080,63. Já em 2018, 
até o mês de outubro, a 
Prefeitura recolheu R$ 
2.930.180,27, mostrando 
que até o final do ano o 
valor pode ultrapassar R$ 
3 milhões.
Negociação Ainda de acor-
do com Gaspar, apesar da 
possível isenção da praça 
principal de pedágio acon-
tecer somente em 2027, 
negociações ainda estão 
sendo feitas. “O deputado 
estadual Rogério Nogueira 
continua lutando para que 

o pedágio seja liberado 
no período noturno e va-
mos continuar com a nossa 
batalha, pois não vamos 
desistir”, afirma.
Polêmica. Toda a polêmica 
envolvendo a isenção da 
praça de pedágio começou 
quando o atual Governador 
Márcio França, em época 
de eleição, afirmou em um 
vídeo que se a Prefeitura 
fizesse a isenção do ISS 
poderia contar com a pa-
lavra dele que seria feita 
a isenção do pedágio no 
período noturno.

Em resposta, o prefeito 
Nilson Gaspar, também em 
vídeo, respondeu que não 
havendo cobrança da tari-
fa, não existe cobrança do 
ISS, portanto a isenção já 
aconteceria naturalmente. 

Porém, após a aceita-
ção do prefeito à propos-
ta, o mesmo recebeu um 
convite do Secretário de 
Transportes para uma reu-
nião. “Enquanto prefeito 

e interessado em resol-
ver problemas que afetam 
nossa cidade compareci ao 
encontro. Os representan-
tes do Estado explicaram 
que ao conceder a isenção, 
o valor de cada tarifa que 
deixa de ser paga pelos 
veículos, precisa ser ressar-
cido à empresa. Contudo, o 
governo estadual não está 

disposto em arcar com esse 
custo”, disse.

Contudo, o gestor mu-
nicipal diz que da parte da 
Administração continua 
valendo o que foi prome-
tido, se houver isenção de 
tarifa na praça principal 
para os veículos com placas 
de Indaiatuba, não haverá 
cobrança de ISS referente a 

esses automóveis. “De nos-
sa parte seguimos tentando 
resolver o que é melhor 
para as pessoas de nossa 
cidade. Eu já conversei 
com o deputado Estadual 
Rogério Nogueira e va-
mos manter nossa palavra 
e nosso compromisso de 
continuar lutando por essa 
causa”, finaliza.
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2ª Edição do Casamento 
de Rua acontece domingo
Evento conta com 31 casais que irão formalizar o casamento

PMI

Neste domingo, 
dia 25, acontece 
a 2ª Edição do 

Casamento de Rua, às 
18h no bolsão do estacio-
namento ao lado do Via-
duto do Jardim Hubert, 
na Marginal do Parque 
Ecológico. O evento foi 
divulgado em coletiva 
de imprensa na última 
terça-feira, dia 20, no 
Hotel Travel Inn.

O Casamento de Rua 
tem como objetivo desen-
volver ações educativas 
através de um casamen-
to social de casais que 
vivem juntos, sem regu-
laridade oficial. Através 
disso, as famílias podem 
ter sua situação regulari-
zada e podem finalmente 
realizar o casamento.

Os noivos terão di-
reito, gratuitamente, a 
massagem, maquiagem, 
cabeleireiros, jantar, noi-
te de núpcias no Hotel 
Travel Inn, entre outros 
sonhos comuns a todos 

que se casam. O casa-
mento irá proporcionar a 
realização de um sonho, 
que inclui desde a esco-
lha do vestido, até mesmo 
o “Dia da Noiva” e todas 
as pompas dos casamen-
tos tradicionais.

São 31 casais que irão 
formalizar o casamento. O 
critério de escolha foram 
as condições econômicas 
do casal e outros fatores 
de assistência social.

O prefeito Nilson 
Gaspar, que esteve na 
coletiva de imprensa, 

falou de sua expectati-
va: “Com certeza será 
emocionante, com todos 
podendo realizar este so-
nho, gratuitamente, com 
direito a carreata, show, 
foto, noite de núpcias 
em hotel, enfim, toda a 
pompa que merecem.”

O evento é promovido 
pela delegada-adjunta de 
Políticas Públicas, Dra. 
Adriana Ferreira, base-
ado em indicação feita 
em agosto pelo vereador 
Massao Kanesaki. O ca-
samento de Rua também 

tem o apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba.

“A indicação tem por 
objetivo, dar suporte e 
estrutura às famílias que 
um Município é capaz de 
combater a violência e o 
desamparo, evitar a en-
trada no mundo do álcool 
e das drogas, e uma série 
de desajustes que nascem 
na família; já uma família 
unida no amor, é capaz de 
se tornar forte, protetora e 
vencer todos os desafios 
que a vida lhes impõe”, 
afirma Kanesaki.

O Casamento de Rua tem como 
objetivo desenvolver ações educati-
vas através de um casamento social

Playground do parque 
temático está fechado 
para manutenção

REFORMA

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Previsão é de que trabalhos sejam concluídos no prazo de 30 dias

A Secretaria de Ur-
banismo e do Meio 
Ambiente avisa que o 
playground do Parque 
Temático será fechado 
a partir de segunda-feira 
(26) para a manutenção 
nos brinquedos. O espaço 
passará por uma reforma 
geral que deve durar em 
torno de 30 dias.

Além da manuten-
ção geral nos brinque-
dos de fibra, os serviços 
também incluem a troca 
do gramado sintético. O 
playground temático fi-
cará cercado por tapumes 
durante toda a reforma.

Inaugurado em 2011, 
o Parque Temático, que 
está localizado no Par-
que Ecológico, na altura 

do Jardim Monte Verde, 
é uma das principais 
áreas de lazer de In-
daiatuba. O playground 
temático é diferenciado 
e tem como atrações 
animais gigantes fei-
tos de fibra. O suporte 
do balanços são dois 
elefantes; duas girafas 
decoram o escorrega-
dor tipo tobogã, a ponte 
de madeira é o acesso 
às cabanas do mesmo 
material,  e o espaço 
também é composto por 
formiga, joaninha e co-
gumelos gigantes. No 
local também funciona 
um playground comum 
e pedalinhos em formato 
de cisnes para garantir a 
diversão na água.



Os profissionais realizavam o atendimento no PSF Parque Corolla
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Edital prevê duas vagas em Indaiatuba 
para substituir médicos cubanos
Cidade conta com 12 médicos inseridos no Programa Mais Médicos

ELIANDRO FIGUEIRA PMI
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Alunos de logística da Unimax desenvolvem projeto “geração de recursos”
PROJETO SOCIAL

O governo federal 
abriu na última 
quarta-feira, dia 

21, as inscrições para o 
programa federal Mais 
Médicos. Os interes-
sados devem acessar 
o site do programa até 
domingo, dia 25. O iní-
cio das atividades está 
previsto para o dia 3 de 
dezembro.

Estão sendo oferta-
das 8.517 vagas para 
atuação em quase 3 mil 
municípios e 34 distritos 
indígenas. O salário é de 
R$ 11.800,00. 

Em Indaiatuba o edi-
tal prevê duas vagas para 

substituir os médicos 
cubanos que deixaram o 
programa, após o gover-
no de Cuba anunciar que 
deixaria o Mais Médicos. 
Os profissionais realiza-
vam o atendimento no 
PSF Parque Corolla e 
o retorno dos médicos 
cubanos está previsto 
para sábado, dia 29.

De acordo com a Ad-
ministração Municipal, 
atualmente Indaiatuba 
conta com 12 médicos 
inseridos no Programa Fe-
deral Mais Médicos, sen-
do que, dois são cubanos.

A Secretaria de Saúde 
por meio do Departa-
mento de Atenção Básica 
está trabalhando para 
que não haja prejuízo 
no atendimento aos mu-

nícipes, verificando se 
há médicos de família 
e/ou médicos clínicos, 
inscritos para trabalhar 
em Indaiatuba pelo Mais 
Médicos ou a contrata-
ção por meio do Concur-
so Público vigente.

Na Região Metro-
politana de Campinas 
(RMC) foram abertas 
118 vagas, sendo que 
somente em Campinas 
48 profissionais serão 
substituídos.

Histórico. O programa 
foi criado em 2013, na 
gestão da ex-presidente 
Dilma Rousseff, para 
levar médicos a regiões 
distantes e periferias do 
país. A vinda dos médi-
cos cubanos foi acertada 

por meio de convênio 
firmado entre os gover-
nos brasileiro e de Cuba, 
por meio da Organiza-

ção Pan-americana de 
Saúde (Opas), e que 
dispensava a validação 
do diploma dos profis-

sionais. Na ocasião, o 
acordo foi questionado 
por entidades médicas 
brasileiras.  

Aproximadamente 150 
pessoas entre adultos e 
crianças ligados ao CIRVA 
(Centro de Integração, Rea-
bilitação e Vivência do Au-
tista) irão participar da ação 
do projeto social "Geração 
de Recursos", promovido 
pelos alunos do 2o semestre 
do curso superior de Logís-
tica da UniMAX – Centro 
Universitário Max Planck, 
coordenado pelo professor 
Edevaldo Vosgrau. O even-
to será um café da manhã 
e acontece no dia 24/11, às 
8h30, no Centro de Con-
vivência da instituição de 
ensino.

De acordo com a orien-
tadora deste projeto social, 
professora Vania Grillo, 
o objetivo é desenvolver 
habilidades e competências 

dos alunos com foco na 
formação prática de futuros 
vendedores, compradores e 
negociadores, a partir da ar-
recadação de recursos para 
suprir, mesmo que momen-
taneamente, as necessida-
des das ONGs (Organiza-
ções Não-Governamentais) 
envolvidas, dentre elas, o 
CIRVA. "Proporcionamos 
uma vivência prática da 
profissão, os alunos terão 
como desafio fazer a pros-
pecção de um cliente real, 
atendê-lo com foco na sua 
necessidade, desta forma 
formaremos profissionais 
humanos e capacitados 
para enfrentar as adversida-
des da vida", ressalta.  

A docente explica que 
o projeto está atrelado à 
disciplina "Estratégia de 

Compra e Venda" e tem o 
objetivo de proporcionar 
o desenvolvimento das 
competências aplicadas 
nas ONGs escolhidas por 
cada equipe. "Eles terão 
a oportunidade de apli-
car o conhecimento com 
base no plano de vendas, 
tendo como objetivo criar 
oportunidades, inovar e 
aplicar o conhecimento. As 
ONGs serão beneficiadas 
por meio das metas estipu-
ladas por cada grupo. No 
caso do CIRVA, a neces-
sidade deles era fazer um 
café da manhã diferente", 
destaca.

Vania salienta, ainda, 
que os grupos criaram 
oportunidades para execu-
tar as estratégias de vendas 
e compras e desta forma 

conseguiram ter flexibili-
dade, resiliência perante 
as adversidades e controle 
sobre o processo do projeto 
como todo. "O projeto so-
cial 'Geração de Recursos', 

através das atividades prá-
ticas desenvolvidas dentro 
dele, agrega conhecimento 
para que os alunos em-
preendam e componham 
equipes de trabalho multi-

disciplinares analisando as 
necessidades das ONGS 
escolhidas e desenvolven-
do estratégias com o intuito 
de conseguir suprir as suas 
necessidades”, conclui.
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José Aurelio Ramalho concorre na categoria Políticas Públicas

Diretor presidente do Observatório 
concorre ao prêmio Veja-se 2018
Escolha leva em consideração a atuação de personalidades brasileiras para um país melhor
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Doação de Sangue acontece amanhã na Fiec
CAMPANHA

José Aurelio Ramalho, 
diretor-presidente do 
Observatório Nacio-

nal de Segurança Viária, 
é um dos três finalistas 
do prêmio Veja-se 2018. 
Ele concorre na categoria 
Políticas Públicas e para 
obter o reconhecimento, 
precisa contar com a vota-
ção popular, disponível em 
www.veja.abril.com.br. 

O reconhecimento é 
dado pela Revista Veja, 
do Grupo Abril, aos bra-
sileiros que espelham "o 
Brasil que queremos" em 
seis categorias: Educa-
ção, Saúde, Diversidade, 
Políticas Públicas, Inova-
ção e Cultura. A votação 
popular, por meio do site 
da VEJA, e um corpo de 
notáveis escolherão os 
vencedores, que serão re-
velados em cerimônia de 
premiação em dezembro, 
na capital.

Para Ramalho a indica-
ção para o prêmio foi uma 
grata surpresa. “É como 
uma chancela, um atestado 
que estamos no caminho 
certo no nosso trabalho 
dentro do Observatório, 
visando diminuir o núme-
ro de mortos por acidentes 
no trânsito brasileiro. Isso 
muito nos honra e nos dá 
mais força e energia para 
lutar pelo Brasil que quere-
mos, onde menos pessoas 
morram por imprudências 
no trânsito", destacou.

Observatório. O Ob-
servatório Nacional de 
Segurança Viária é uma 
instituição social sem fins 
lucrativos, reconhecida 
pelo Ministério da Justiça 
como uma Organização da 
Sociedade Civil de Interes-
se Público (OSCIP) e atua 
como um órgão de inteli-
gência que, por meio de 
educação, pesquisa, pla-
nejamento e informação, 
promove e executa os sub-

sídios técnicos necessários 
ao convívio harmônico 
entre pessoas, veículos e 
vias. Todo o trabalho é 
dedicado a desenvolver 
ações que contribuam de 
maneira efetiva para a 
diminuição dos elevados 
índices de acidentes no 
trânsito do nosso país. 

Entre as ações que saí-
ram do Observatório para a 
sociedade estão a Lei Seca 
e as legislações que obri-
gam o uso do freio ABS 
e do airbag nos veículos, 
e das cadeirinhas para a 
proteção das crianças. 

Movimento Maio Ama-
relo . Há cinco anos Ra-
malho e uma equipe de 
profissionais da área de 
Trânsito, criaram o Mo-
vimento Maio Amarelo, 
que chama a atenção para 
o número de vítimas do 
trânsito. O Movimento 
atravessou as fronteiras 
brasileiras e hoje já é reali-
zado em mais de 25 países 

do mundo, com ações 
realizadas durante todo o 
mês de maio.

 
Sobre o prêmio Ve-
ja-se. Prêmio Veja-se 
busca valorizar as his-

tórias inspiradoras de 
cidadãos excepcionais 
que, muitas vezes longe 
dos holofotes, se desta-
caram em 2017 como 
agentes de mudança na 
sociedade brasileira.

São três finalistas em 
cada categoria, escolhi-
dos pela equipe de VEJA 
com base em indicações 
feitas por especialistas 
de todas as regiões do 
Brasil. 

A ação acontece em parceria com o Centro de Hematolo-
gia e Hemoterapia da Unicamp

DIVULGAÇÃO

A Fiec (Fundação 
Indaiatubana de Edu-
cação e Cultura) realiza 
amanhã, dia 24, das 
9h às 12h, a campanha 
mensal de doação de 
sangue. A ação acon-
tece em parceria com o 
Centro de Hematologia 
e Hemoterapia da Uni-
camp e comemora o Dia 
Nacional do Doador de 
Sangue. 

Para ser um doador 
é obrigatória a apre-

sentação de documento 
oficial com foto. A idade 
permitida é dos 16 aos 
67 anos, sendo que os 
jovens de 16 até 18 anos 
incompletos precisam 
apresentar o consenti-
mento formal dos res-
ponsáveis. Os interes-
sados não devem estar 
em jejum, pede-se para 
evitar apenas alimentos 
gordurosos nas quatro 
horas que antecedem a 
doação. 

Não poderá ser doa-
dor o candidato que es-
tiver fazendo algum tipo 
de tratamento, usando 
medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado 
a vacina contra a febre 
amarela ou contra a gri-
pe comum há menos de 
30 dias, não tiver par-
ceiro (a) fixo (a), pesar 
menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há 
menos de um ano, tiver 
piercing ou tatuagem há 

menos de um ano, for 
diabético, tiver ingeri-
do bebida alcoólica na 
noite anterior e fumar 
horas antes.

 Dia do Doador Vo-
luntário de Sangue. 
Comemorado em 25 de 
novembro no Brasil, o 
dia do doador home-
nageia os doadores e 
também conscientiza 
a população sobre a 
importância de ser um 
doador de sangue.



“Encantos de Natal” tem 
início no dia 1º de dezembro
Cidade conta com diversas atrações natalinas gratuitas 
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A Parada de Natal acontecerá nos dias 01 e 08 de dezembro
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ARQUIVO RIC/PMI

A Secretaria de Cul-
tura preparou uma 
programação es-

pecial natalina para este 
ano. A já tradicional Parada 
de Natal, que acontece há 
seis anos no município, pas-
sará a integrar o “Encantos 
de Natal”, que oferecerá 
diversas atrações culturais 
gratuitas para toda a famí-
lia, com apresentações de 
música, dança, orquestra, 
peças teatrais, entre outras.

Segundo a secretária de 
cultura, Tânia Castanho, a 
intenção é proporcionar um 
pouco mais de alegria para 
a população de Indaiatuba 
nesta época do ano. “Dentro 
da programação teremos 
pela primeira vez a apresen-
tação denominada Encan-
tos de Natal pelo Mundo, 
que reunirá vários corpos 
estáveis da secretaria de 
cultura em uma grande 
apresentação de música, 
dança e teatro, envolvendo 
a banda da Corporação Vila 
Lobos, a Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatuba, o Coral 
da Cidade de Indaiatuba e o 
Coral da Terceira Idade, os 
grupos de dança e o núcleo 
de teatro da secretaria. Será 
uma apresentação belíssi-
ma. Estamos preparando 
tudo com muito carinho e 
esperamos que a população 
curta e prestigie”, afirmou.
 Parada de Natal. Este 
ano o tradicional desfile 
natalino acontecerá em 
dois finais de semana se-
guidos, nos dias 01 e 08 

de dezembro na Marginal 
Esquerda do Parque Eco-
lógico, próximo ao barco.

A Parada de Natal con-
tará com dois novos carros 
alegóricos, o “Quebra No-
zes” e a “Cabana de Inverno 
do Papai Noel”. Entre car-
ros alegóricos e alas, serão 
44 itens, somando mais de 
800 pessoas na avenida, 
entre alunos das oficinas 
da Secretaria de Cultura, 
da Secretaria da Educação, 
da Secretaria de Esportes, 
da Secretaria de Saúde e 
Funssol (Fundo Social de 
Solidariedade). 
Decoração Natalina. A de-
coração de Natal na cidade 
vai ser ampliada e ganhará 
cara nova. Pela primeira 
vez a Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé 
(Marginal do Parque Eco-
lógico) será decorada com 
iluminação de árvores na-
talinas da rotatória do Co-
légio Objetivo até a Guarda 
Municipal (Jardim Morada 

do Sol). As ruas Candelária, 
XV de Novembro, 24 de 
Maio e a Pedro de Toledo 
serão decoradas com tra-
vessões e estrelas cadentes 
na região central da cidade.

A fachada da prefei-
tura ganhará arabescos e 
projetores de ilustrações 
natalinas em movimen-
to. A área em frente ao 
paço municipal também 
contará com um balão de 

Confira a programação de Natal:
01 e 8/12 às 20h – Parada de Natal – Marginal Esquerda do 
Parque Ecológico, próximo ao barco
02/12 às 20h – Encantos de Natal pelo Mundo – Marginal 
Direita do Parque Ecológico, em frente à Prefeitura
07/12 às 20h – Cinema a Céu Aberto. Filme: Expresso Polar 
- Marginal Direita do Parque Ecológico, em frente à Prefeitura
09/12 às 20h – Encantos de Natal pelo Mundo – Marginal 
Direita do Parque Ecológico, em frente à Prefeitura
13/12 às 20h – Peça “O Boi e o Burro” no Ciaei
14/12 às 19h30 – Apresentação da Orquestra Jovem no Centro 
Cultural Hermenegildo Pinto (Piano)
15 e 16/12 às 20h – Festival de Dança da Secretaria de Cultura 
“A Bela e a Fera” no Ginásio Municipal de Esportes
16/12 (domingo) às 9h45 – Concerto de Natal - Orquestra e 
Coro na Vila Kostka (Mosteiro de Itaici)

7,5 metros, tradicionais 
bolas e travessões e um 
grande presépio.

A Praça Prudente de 
Moraes vai ganhar uma 
decoração com destaque 
para anjos e estrelas, 
além de um grande Pa-
pai Noel na fonte. A 
Praça Dom Pedro será 
adornada com a temática 
do inverno com muitos 
flocos de neve.

Reforma do prédio do 
Derefim deve durar 10 meses

PRAZO

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Serviço oferece atendimento de reabilitação física, auditiva e intelectual

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas iniciou 
nesta semana a reforma 
do prédio do Derefim 
(Departamento de Reabi-
litação Física e Mental). 
A obra tem o objetivo 
de oferecer mais con-
forto e comodidade aos 
pacientes atendidos pelo 
serviço. O prazo para 
conclusão dos trabalhos é 
de no máximo 10 meses.

O prédio passará por 
uma reforma geral, que 
inclui adequações de es-
paços internos, troca de 
pisos e revestimentos, 
instalação de forros de 
gesso e manutenção hi-
dráulica e elétrica. Tam-
bém serão realizadas 
mudanças na fachada e 
construído um muro na 
frente do prédio, além da 
pintura geral.

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) ressal-
tou que a reforma era 
necessária e deixará as 
instalações muito mais 
adequadas para o aten-
dimento da população. 
“Já antecipamos alguns 

serviços mais urgentes 
no local, como a troca de 
telhado e calhas, e agora 
vamos dar andamento 
aos trabalhos com essa 
reforma completa. As 
equipes de Obras e da 
Secretaria de Saúde tam-
bém estão se organizando 
para que o atendimento 
aos pacientes não seja 
comprometido durante o 
período de obras”, com-
pletou.    

O Derefim é um ser-
viço ligado à Secretaria 
de Saúde voltado ao tra-
tamento nas áreas de re-
abilitação física, auditiva 
e intelectual, localizado 
na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
6271, no Jardim Morada 
do Sol. Além da realiza-
ção de serviços e abertura 
de processos para órteses 
e próteses, o local tam-
bém oferece consultas 
nas especialidades de 
fonoaudiologia, fisiotera-
pia, terapia ocupacional, 
psicologia, psico-peda-
gogia, serviço social e 
visitas domiciliares
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Parte do valor arrecadado no Bazar de Natal será rever-
tido para a Volacc

Semáforo será instalado 
entre as ruas Soldado 
João com Nagib Ibrahim

TRÂNSITOReconceito realiza Bazar de 
Natal em pról da Volacc
Recursos arrecadados serão destinados para a construção do novo prédio
DA REDAÇÃO
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O Bazar de Natal 
organizado pelo 
Espaço Recon-

ceito em prol da Volacc 
(Voluntárias de Apoio 
no Combate ao Câncer) 
acontece no dia 1º de 
dezembro (sábado), das 
15h às 21 horas, na sede 
do Espaço Reconceito 
localizado na Rua 5 de 
Julho, 591.

De acordo com os 
organizadores, o bazar 
acontece há mais de 10 
anos e inicialmente vendia 
apenas objetos de decora-
ção natalina. Nesta edição, 
além da decoração de natal 
também estarão à venda 
roupas e joias e também 
estará presente a gastro-
nomia com vendas de ma-
carons, chocolates belgas, 
bombons e panetones.

A organização do 
evento informou que não 
há uma estimativa de arre-
cadação, porém disse que 
parte do que for arrecada-
do será destinado para as 
obras da construção do 
novo prédio da Volacc.
Volacc. Em 2017 a Vo-
lacc apresentou o projeto 
da nova sede, com apro-
ximadamente 1.300m² 
de área total e 650m² de 
área construída. A nova 
sede contará com recep-
ção; salas de triagem, 
remédios, assistência so-
cial, terapias, artesanato, 
encontros, cesta básica, 
oficina; auditório; ba-
nheiros; área de serviço e 
estacionamento coberto.

A Volacc é uma orga-
nização social sem fins 
lucrativos cujo traba-
lho essencial é oferecer 
apoio sócio assistencial 
às famílias de pessoas 

portadoras de câncer 
na cidade de Indaiatu-
ba. Realiza seu trabalho 

prestando assistência 
totalmente gratuita em 
todas as fases da doença.

A  S e c r e t a r i a  d e 
Obras e Via Públicas 
iniciou terça-feira (20) 
uma reformulação de 
trânsito no cruzamento 
das ruas Comendador 
Antonio Nagib Ibrahim 
e Soldado João Carlos 
de Oliveira Jr.. A inter-
venção incluirá a insta-
lação de um semáforo de 
três fases no cruzamento 
e mudanças em direções 
de trânsito. Os trabalhos 
devem ser concluídos 
em 10 dias. A obra re-
ceberá um investimento 
aproximado de R$ 84 
mil, e integra um con-
vênio com o Governo 
do Estado por meio do 
programa Movimento 
Paulista de Segurança 
no Trânsito, no valor to-
tal de R$ 1.095.148,00. 
A contrapartida da Pre-
feitura é de R$ 39 mil. 

A l é m  d a  N a g i b 
Ibrahim, o convênio 

inclui instalação de con-
juntos semafóricos em 
outros três cruzamentos: 
rua Siqueira Campos 
com Candelária; rua 
Ademar de Barros com 
Bernardino de Campos, 
e alameda Comendador 
Doutor Santoro Mirone 
com Arthur Barbarini, 
onde serão necessárias 
algumas intervenções 
no trânsito do entorno. 
Em uma segunda etapa 
de obras, previstas para 
o início de 2019, está o 
reforço de pintura da si-
nalização de trânsito no 
Jardim Morada do Sol.
Nagib Ibrahim. A prin-
cipal mudança com a 
reformulação de trânsito 
no cruzamento se refere 
à rua Comendador Nagib 
Ibrahim, que passará 
a ser de mão única no 
sentido da Soldado João, 
com passagem livre para 
a rua Alcides Pironhe. 
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Secretaria de Saúde amplia oferta de 
ultrassonografia até dezembro 
Pacientes serão chamados para agendamento do exame

DIVULGAÇÃO

Atualmente são feitos cerca de 3 mil exames de ultrassom por mês
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A Secretaria de 
Saúde irá in-
t e n s i f i c a r  a 

oferta de ultrassono-
grafia até o final desse 
ano aumentando em 
40% a quantidade de 
atendimento. A ação 
visa diminuir o tempo 
de espera para melhorar 
o diagnóstico e a quali-
dade do atendimento. 

De acordo com a 
pasta atualmente são 
feitos cerca de 3 mil 
exames de ultrassom 
por mês. Com a intensi-
ficação serão ofertados 
1.700 exames a mais 
que serão custeados 

pelo próprio município 
com valor de R$ 150 
mil.

Os pacientes com o 
pedido de ultrassono-
grafia serão chamados 
para o agendamento, 
por isso é importan-
te manter o cadastro 
atualizado. “Nós con-
tinuamos atuando na 
prevenção e nosso foco 
é sempre melhorar os 
diagnósticos e agilizar 
o retorno ao médico. 
Nós l igamos para  o 
paciente para agendar 
o exame e por isso pe-
dimos para manter o 
cadastro sempre atua-
lizado, pois passamos 
por situações em que 
tentamos entrar em con-

tato com o paciente, 
mas não o encontra-
mos, pois está com os 
dados desatualizados. 
Por isso pedimos essa 
colaboração”, ressalta 
a secretária da pasta, 
Graziela Garcia.

A ultrassonografia 
pode ser indicada para: 
investigar a dor abdo-
minal, nos flancos ou 
nas costas; diagnosticar 
a gravidez ou avaliar 
o desenvolvimento do 
feto; diagnosticar doen-
ças do útero, trompas, 
ovários; visualizar as 
estruturas dos múscu-
los, articulações, ten-
dões ou para visualizar 
qualquer outra estrutura 
do corpo humano.
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Pagamento do 5º lote do abono do 
PIS/Pasep começou no dia 20
Aproximadamente 1,8 milhão de trabalhadores têm direito ao abono
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Cerca de 1,8 milhão de trabalhadores devem receber o pagamento do abono salarial

Começou no úl-
timo dia 20 o 
pagamento do 

quinto lote do abono sa-
larial dos programas de 
Integração Social (PIS) 
e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Pú-
blico (Pasep) 2018-2019, 
ano-base 2017.

O lote inclui os tra-
balhadores da iniciativa 
privada nascidos em no-
vembro e os servidores 
públicos com final de 
inscrição 4.

A estimativa do Mi-
nistério do Trabalho é 
que mais de R$ 1,4 bi-

lhão sejam pagos a apro-
ximadamente 1,8 milhão 
de trabalhadores.

O PIS é pago na Cai-
xa Econômica Federal 
e o Pasep, pelo Banco 
do Brasil. Correntistas 
da Caixa e do Banco do 
Brasil tiveram os valo-
res depositados em suas 
contas respectivamente 
nos dias 13 e 14.
Quem tem direito. O 
ministério lembra que 
tem direito ao abono 
salarial ano-base 2017 
quem estava inscrito no 
PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos, trabalhou 
formalmente por pelo 
menos 30 dias naquele 
ano, com remuneração 
mensal média de até dois 

salários mínimos, e teve 
seus dados informados 
corretamente pelo em-
pregador na Relação 
Anual de Informações 
Sociais (Rais).

O valor do benefício 
é proporcional ao tem-
po trabalhado formal-
mente em 2017. Assim, 
quem esteve empregado 
o ano todo recebe o valor 
cheio, equivalente a um 
salário mínimo (R$ 954). 
Quem trabalhou por ape-
nas 30 dias recebe o 
valor mínimo, que é de 
1/12 do salário mínimo, 
e assim sucessivamente.

Os trabalhadores nas-
cidos entre julho e de-
zembro recebem o abono 
ainda este ano.

Já os nascidos de 
janeiro a junho pode-
rão realizar o saque em 

2019. O prazo final de 
recebimento para todos 
os trabalhadores favo-

recidos pelo programa 
é 28 de junho de 2019. 
(Agência Brasil)



Os contratos do Fies precisam ser renovados todo semestre

Estudantes têm até hoje para renovar 
contrato do Fies
Neste semestre, cerca de 890 mil contratos devem ser renovados
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Estudantes benefi-
ciados pelo Fundo 
de Financiamento 

Estudantil (Fies) têm até 
hoje, dia 23, para renovar 
os contratos. Aqueles que 
contrataram o Fies até 
31 de dezembro de 2017 
deve fazer o aditamento. 
Neste semestre, cerca de 
890 mil contratos devem 
ser renovados, de acordo 
com o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

A renovação do con-
trato é feita pelo sistema 
SisFies. Os contratos do 
Fies precisam ser reno-
vados todo semestre. O 
pedido de aditamento é 
inicialmente feito pelas 

instituições de ensino 
para, depois, as informa-
ções serem validadas pe-
los estudantes no sistema.

Caso o aditamento 
tenha alguma alteração 
nas cláusulas do contrato, 
o estudante precisa levar 
a nova documentação ao 
agente financeiro, que 
é o Banco do Brasil ou 
a Caixa Econômica Fe-
deral, para finalizar a 
renovação. Já nos adita-
mentos simplificados, a 
renovação é formalizada 
a partir da validação do 
estudante no sistema.
Contratos de 2018. Os 
estudantes que aderiram 
ao Novo Fies e contra-
taram o financiamento 
em 2018 devem seguir 
o cronograma da Caixa, 
que é o agente operador 

do Novo Fies. Segundo a 
Caixa, aproximadamente 
50 mil estudantes assina-
ram contratos do Novo 
Fies no primeiro semestre 
de 2018. O prazo para 
esses estudantes vai até 
30 de novembro. O adi-
tamento é feito no site 
da Caixa. O novo Fies, 
lançado no ano passado, 
tem modalidades de acor-
do com a renda familiar.

A modalidade Fies 
tem juro zero para os 
candidatos com renda 
mensal familiar per ca-
pita de até três salários 
mínimos. Nesse caso, o 
financiamento mínimo 
é de 50% do curso, en-
quanto o limite máximo 
semestral é de R$ 42 
mil e é bancado pelo 
governo.

A modalidade cha-
mada de P-Fies é para 
candidatos com ren-
da familiar per capita 
entre  3 e  5  salár ios 

mínimos. Nesse caso, 
o financiamento é feito 
por  condições  def i -
nidas pelo agente fi-
nanceiro operador de 

crédito, que pode ser 
um banco privado ou 
fundos constitucionais 
e de desenvolvimento. 
(Agência Brasil)
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O Fisiomag é portátil, de fácil manuseio, indolor e de ação rápida que promove a ativação muscular e 
circulatória
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Fisiomag: Inovador para dores 
musculares
Aparelho pode ser utilizado após a prática esportiva para alívio do cansaço

ARQUIVO PESSOAL
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Para você que so-
f re  com dores 
musculares e por 

conta disso não conse-
gue praticar atividades 
físicas, o aparelho Fi-
siomag é o indicado por 
conta dos benefícios 
que proporciona. Além 
de ser portátil, de fácil 
manuseio, indolor e de 
ação rápida que promo-
ve a ativação muscular e 
circulatória, o aparelho 
ainda funciona emitindo 
ondas eletromagnéti-
cas que estimulam a 
irrigação sanguínea, que 
melhoram a oxigenação 
e o metabolismo. “Com 

melhoria na circulação 
sanguínea, aumenta a 
nutrição dos tecidos 
corpóreos e a excreção 
de toxinas”, explica o 
proprietário Custódio 
Antonio da Silva.

O Fisiomag ainda 
possui vários outros 
benefícios, dentre os 
quais o alívio de do-
res musculares, do es-
tresse, da insônia e do 
cansaço físico e men-
tal; elimina a rigidez 
muscular; redução da 
enxaqueca; melhoria 
no sistema imunológi-
co, aumentando a resis-
tência do organismo; 
alívio de câimbras e 
relaxamento muscular; 
dentre outras vantagens 

que o aparelho dispõe.
O aparelho também 

é recomendável ser uti-
lizado após a prática 
esportiva para alívio 
do cansaço e diminuir 
o tempo de recuperação 
física. . “O Fisiomag 
alivia as dores rapida-
mente, e para os que 
não conseguem prati-
car exercícios, é uma 
alternativa”, explica 
Custódio.

Para conhecer mais 
o aparelho Fisiomag 
acesse: www.fisiomag.
com ou  l igue :  (19) 
3834-7737. A empresa 
está localizada na Rua 
Emílio Lopes Cruz, 488 
- Jd. Belo Horizonte, 
Indaiatuba.

MERCADO IMOBILIÁRIO
Senado aprova regulamentação do distrato

O Senado Federal 
aprovou o Projeto de Lei 
da Câmara Nº 68/2018, 
que define normas para 
empresas e compradores 
em caso de desistência da 
compra de um imóvel ou 
loteamento, o ‘distrato’. 

A medida tem o ob-
jetivo de garantir maior 
segurança jurídica para a 
transação. Com texto-base 
aprovado e como a propos-
ta teve alterações, ela volta 
agora à Câmara dos Depu-
tados para apreciação.

De acordo com as no-
vas regras, se acontecer 
a dissolução do contrato, 
a incorporadora poderá 
reter até 25% da quan-
tia paga pelo adquirente. 
Quando o empreendimen-
to tiver seu patrimônio 
separado da incorporado-
ra, o chamado regime do 
patrimônio de afetação, a 
retenção pode ser de até 
50%.

Em caso de rescisão, 
a incorporadora poderá 
reter integralmente os 
valores pagos a título de 
comissão de corretagem. 
Se o adquirente já estiver 
morando no imóvel, terá 
que arcar com as despesas 
de fruição. O valor será 

equivalente a 0,5% do va-
lor atualizado do contrato. 
Para loteamentos, esse 
limite é de 0,75%.

Se houver distrato, a 
empresa terá prazo de 180 
dias para devolver o valor 
para o comprador, des-
contada a multa corres-
pondente. Em situações 
de patrimônio de afetação, 
o período é de 30 dias 
após a obtenção do habi-
te-se da construção.

Direito de arrependi-
mento. O projeto de lei 
prevê prazo de 7 dias a 
partir da assinatura do 
contrato para arrependi-
mento por parte do con-
sumidor. Todos os valores 
antecipados serão devol-
vidos, inclusive a taxa de 
corretagem.

Para trazer transparên-
cia, também foi definido 
que os contratos para a 
compra de imóveis e lo-
teamentos devem incluir 
um quadro resumo que 
esclareça as condições do 
acordo.
Construtoras pagarão 
multa. As novas normas 
também estabelecem os 
deveres das construtoras 
em caso de distrato. As 

empresas terão um prazo 
de tolerância de até 180 
dias para a entrega do 
imóvel, sem serem pe-
nalizadas. Se o limite for 
excedido, o comprador 
terá direito a desfazer o 
negócio e reaver tudo que 
pagou, além de receber 
indenização definida no 
contrato, em até 60 dias.

Se, mesmo fora do 
prazo, o adquirente deci-
dir manter o contrato, ele 
terá direito a receber 1% 
do valor já desembolsado 
para cada mês de atraso.

PLC recebeu emendas. 
O projeto de lei é do de-
putado Celso Russomano 
(PRB-SP). Em julho, o 
texto tinha sido rejeitado 
pela Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE), 
mas um recurso fez com 
que voltasse ao Plená-
rio, onde recebeu novas 
emendas.

Com isso, a proposta 
voltou para a comissão, 
que aprovou relatório do 
senador Armando Mon-
teiro (PTB-PE). Ele foi 
favorável a seis demandas 
e contrário a outras seis, 
além de acolher mais duas 
sugestões.
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Menor é detido com grande 
quantidade de drogas
Apreensão ocorreu no bairro Carlos Aldrovandi
DA REDAÇÃO
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FURTO
Homem é preso após roubar bicicleta

Com o menor foral localizados tubetes de cocaína e porções de maconha

Na noite do úl-
t imo d ia  14 , 
guardas civis 

localizaram uma grande 
quantidade de drogas 
com um menor no bair-
ro Carlos Aldrovandi. 
Durante o patrulhamen-
to pelo bairro, a equipe 
da viatura 108 descon-
fiou de um veículo que 
ao ver a viatura fez uma 
manobra de retorno no 
meio do quarteirão.

Abordado o veículo, 
constataram tratar-se de 
um motorista de apli-
cativo. Ao averiguar o 
adolescente que estava 
no banco do passageiro, 
os guardas localizaram 
uma sacola com 210 
tubetes de cocaína.

Questionado, o mo-
torista disse desconhe-
cer o conteúdo da saco-
la, informando que esta-
va somente realizando o 
transporte do jovem.

Ao deslocar até a re-
sidência do jovem para 
realizar o contato com 

um responsável, ele in-
formou aos guardas que 
existia mais droga na 
sua casa. Com a entrada 
permitida na residência, 
os guardas localizaram 
446 porções de maco-
nha prontas para a ven-
da, escondidas em cima 

de um armário.
Tudo foi apresenta-

do na delegacia de po-
lícia, onde o delegado 
de plantão determinou 
a apreensão de toda a 
droga e do adolescente, 
que permaneceu a dis-
posição da justiça.

Na tarde da última 
sexta, dia 16, uma mu-
lher  foi  det ida  após 
roubar uma loja no Polo 
Shopping Indaiatuba.

A  mulhe r  iden t i -
f i c a d a  c o m o  V a n i a 
Rezende  Nasc imen-
to Andrade foi detida 
pelos seguranças do 

shopping, e com ela 
foi localizada as mer-
cadorias que furtou da 
loja. Ao ser questio-
nada, Vania confessou 
ter subtraído algumas 
roupas da loja.

A autora, junto com 
um representante da 
loja, foi conduzida até 

à delegacia para serem 
tomadas  as  medidas 
cabíveis. 

O delegado deter-
minou uma fiança no 
valor R$ 1 mil que foi 
exibida pela indiciada 
e  que  acabou sendo 
liberada. As roupas fo-
ram devolvidas a loja.

INCÊNDIO
Fogo atinge galpão de material reciclável

Na tarde da última 
quar ta - fe i ra  (14) ,  a 
Guarda Civil foi so-
licitada para realizar 
um apoio ao Corpo de 
Bombeiros em um in-
cêndio, na Rua Joaquim 
Pedroso de Alvarenga, 
no Bairro Itaici.

O incêndio de gran-
des proporções, atingiu 
um local  onde eram 
estocados materiais re-
cicláveis como papel, 
plásticos e borrachas.

A Guarda Civil foi 
acionada para apoiar o 
Corpo de Bombeiros e a 

Defesa Civil, realizando 
o fechamento de ruas 
e acessos ao local das 
chamas, para evitar a 
presença de curiosos e 
mantendo as principais 
vias de acesso liberadas 
para o deslocamento de 
viaturas de emergência.

GUARDA CIVIL INDAIATUBA

O galpão está localizado no bairro Itaici

RECEITA FEDERAL
Cocaína diluída é 
apreendida em Viracopos

A droga estava sendo enviada para Hong Kong

RECEITA FEDERAL

A Fiscalização da Re-
ceita Federal na Alfândega 
do Aeroporto Internacional 
de Viracopos apreendeu no 
último dia 19, cerca de 3 kg 
de uma substância líquida 
com indicação positiva 
para cocaína. 

A droga estava escondi-
da dentro de três diferentes 
remessas que estavam sendo 
enviadas para Hong Kong 
por um remetente da cidade 
de São Paulo. As remessas 
foram declaradas como 
shampoo e continham, além 
de frascos de shampoo, refis 

de sabão líquido para lava-
gem de roupas. 

A estratégia usada para 
dificultar a identificação da 
droga foi o envio da subs-
tância diluída, de modo 
que a densidade do produto 
resultante era semelhante 
à do sabão líquido. Cada 
remessa continha, em mé-
dia, sete refis de sabão, mas 
apenas um com o conteúdo 
adulterado. 

A droga pôde ser en-
contrada devido ao geren-
ciamento de riscos reali-
zado pela Receita Federal.
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Óleo refinado
A Volvo Cars traz o XC60 D5 para aproximar a versão a diesel dos brasileiros mais abastados

A maior novidade 
da Volvo Cars 
para o mercado 

brasileiro na linha 2019 
é a versão a diesel do 
XC60, o SUV mais ven-
dido da marca sueca. No 
Brasil, onde o diesel é 
historicamente associado 
ao transporte coletivo e 
de cargas, o XC60 D5 
desembarca com uma 
proposta ambiciosa – 
fazer os brasileiros de 
maior poder aquisitivo fi-
nalmente se acostumarem 
com a tecnologia a diesel 
em um carro. Por muito 
pouco, 2018 tem sido o 
melhor ano da Volvo no 
Brasil, com 5.224 unida-
des comercializadas de 
janeiro até 23 de outubro 
ante 5.212 do mesmo 
período de 2017 – apenas 
uma dúzia de carros a 
mais. Já o XC60 cresceu 
17%, com 1.992 unidades 
comercializadas este ano 
ante 1.701 em 2017 – essa 
base de comparação é de 
janeiro a setembro. O 
XC60 D5 desembarcou 
nas 32 concessionárias 
nacionais da Volvo em 
setembro em duas ver-
sões, idênticas no design 
às correspondentes con-
figurações movidas a 
gasolina: a Momentum, 
com preço de R$ 275.950 
(ante R$ 245.950 da T5 a 
gasolina) e a Inscription, 
a R$ 289.950 (ante R$ 
269.950 da T5 a gaso-
lina).

 O XC60 D5 é 
equipado com motor Dri-
ve-E biturbo 2.0 e quatro 
cilindros em linha com 
235 cavalos de potência a 
4 mil rotações por minuto 
e 48 kgfm de torque de 
1.750 a 2.250 rpm (37% 
maior do que o T5). O 
Drive-E trabalha em sin-
tonia com a transmissão 
automática Geartronic de 
8 velocidades, caracte-
rizada por proporcionar 
uma condução mais di-
nâmica, e a tração inte-
gral permanente AWD. 
Segundo a Volvo, o uti-
litário esportivo premium 
a diesel acelera de zero a 
100 km/h em 7,2 segun-
dos e pode chegar a 220 
km/h de velocidade final.

O “powertrain” do 
XC60 D5 tem a tecno-
logia PowerPulse para 

eliminar o clássico atra-
so na resposta do motor 
turbodiesel, conhecido 
como “turbo lag”. Por 
meio de um sistema de 
ar comprimido, o dis-
positivo entrega um de-
sempenho forte nas ar-
rancadas, neutralizando a 
“característica negativa” 
do propulsor a diesel. O 
PowerPulse atua com um 
compressor elétrico que, 
ao receber ar fresco do 
filtro de ar, o comprime 
para armazená-lo em um 
depósito. Ao pressionar 
o acelerador com o carro 
parado ou com o motor 
abaixo dos 2 mil giros, o 
ar pressurizado é liberado 
para o coletor de escape, 
alimentando o turbocom-
pressor. A tecnologia ex-
clusiva da Volvo permite 
ao XC60 D5 ter respostas 
similares às do modelo 
equipado com propulsor 
a gasolina. 

Desde que a Volvo 
tornou-se referência de 
segurança sobre rodas, o 
assunto está sempre liga-
do a qualquer produto da 
marca. O XC60 D5 carre-
ga a bordo o City Safety 
de segunda geração. O 
sistema inclui o assistente 
de direção que entra em 
ação quando a frenagem 
automática sozinha não 
é capaz de evitar uma 
colisão em potencial. 
Nessas circunstâncias, o 
dispositivo oferece assis-
tência à manobra ativa. 
O City Safety age em 
possíveis batidas contra 

veículos, ciclistas, pedes-
tres e animais de grande 
porte, tanto ao dia quanto 
à noite.

Presentes na versão 
Inscription, outros dois 
recursos se incorporam 
ao SUV de luxo da Vol-
vo. O Oncoming Lane 
Mitigation (mitigação 
de pista oposta) ajuda 
a evitar colisões com 
veículos em circulação 
na pista contrária. Se o 
motorista do XC60 D5 
invadir a faixa de tráfego 
no sentido oposto ao seu, 
o sistema traz de volta 
o carro para sua pista 
de forma automática. O 
dispositivo funciona de 
60 a 140 km/h. O Blind 
Spot Information System 
avisa o motorista sobre a 
presença de veículos no 
seu “ponto cego”.

O XC60 D5 ofere-
ce ainda como itens de 
série nas duas versões 
assentos infantis inte-
grados ao banco traseiro, 
sete airbags (frontais, de 
cortina, laterais e joelho 
do motorista), sistema 

de alerta de faixa, de 
proteção em saída da ro-
dovia, de proteção contra 
impactos laterais e le-
sões na coluna cervical, 
alerta de colisão frontal 
e de monitoramento de 
pressão dos pneus. Outro 
destaque é o controle 
de cruzeiro adaptativo 
(ACC), no qual o moto-
rista ajusta a velocidade 
e a distância a serem 
mantidas em relação ao 
carro da frente – com o 
sistema freando ou ace-
lerando automaticamen-
te –, e a direção semiau-
tônoma (Pilot Assist), 
que atua até 130 km/h. 
O XC60 oferece também 
abertura e fechamento 
da tampa do porta-malas 
se o motorista passar o 
pé na parte de baixo do 
para-choque.

Com design incon-
fundível – e não alterado 
na linha 2019 –, o XC60 
mostra um traço marcan-
te de sua personalidade 
no avançado sistema de 
iluminação. O Volvo 
Full Led System incor-

pora quatro funções aos 
faróis do carro: o Au-
tomatic Bending Lights 
(ABL) faz com que o 
facho de luz acompanhe 
o giro do volante nas cur-
vas; o Active High Beam 
(AHB) adapta a luz alta 
para evitar ofuscamen-
to dos carros que vêm 
em sentido contrário 
ou daqueles trafegando 
à frente; o nivelamento 
automático mantém a 
posição adequada de 
acordo com o número de 
ocupantes e a carga do 
XC60; e o Daytime Run-
ning Lights (DRL) de 
acendimento automático 
contribui para a visuali-
zação do veículo mesmo 
em dias muito claros. A 
luz de circulação diurna 
em formato de “T”, con-
forme a Volvo, é para 
remeter ao “martelo de 
Thor”. E um sensor de 
iluminação e detecção 
de túnel ativa o farol 
baixo automaticamente. 
As luzes do XC60 são 
realmente um espetáculo 
à parte.
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Sala de estar

Diesel de passeio

EXPERIÊNCIA A BORDO

PRIMEIRAS IMPRESSÕES FICHA TÉCNICA

Com 4,69 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,66 metro de altura e generosos 2,86 metros de 
entre-eixos, o Volvo XC60 D5 é um carro extremamente confortável, não apenas para os dois ocupantes da frente 
quanto para o pessoal do banco traseiro. Com o grande espaço oferecido pelo vasto entre-eixos, o bem-estar na 
parte de trás é compatível com um confortável sofá de uma sala luxuosa. No acabamento interno, simplesmente 
não existem adaptações, com uso de materiais naturais e luxuosos por toda a cabine. Madeira, metais genuínos e 
detalhes esculpidos estão em harmonia com o design escandinavo.

Todos os ocupantes do SUV desfrutam de um interior requintado, com bancos revestidos em couro e regulagem 
elétrica do suporte lombar nos assentos da frente. A versão Inscription, avaliada no test-drive, acrescenta ainda 
mais conforto, pois dispõe de bancos de couro perfurado com ventilação, assentos dianteiros com suporte lateral 
e apoio elétricos para as pernas, ajuste com memória para o do passageiro e painel de bordo com revestimento.

O sistema de entretenimento Sensus Connect, acessível pela tela antirreflexo de 9 polegadas “touchscreen” de 
LCD no painel central, reúne praticamente todos os comandos do veículo em um único lugar. O display tem gráficos 
de alta definição que tornam a vida do motorista mais intuitiva. Navegação, conectividade e entretenimento estão 
localizados a poucos toques de distância ou por comando de voz. Assim como na linha 90 da Volvo, a integração 
do smartphone está espelhada com os aplicativos Apple CarPlay ou Android Auto.

O Sensus integra o Volvo On Call (similar ao OnStar da Chevrolet), um serviço de segurança, proteção e conve-
niência com assistência 24 horas por dia e auxílio de emergência e localização em caso de roubo ou furto do veículo. 
O sistema permite ao motorista por meio de seu aplicativo de smartphone controlar o nível de combustível, trancar 
e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota no motor e enviar destinos para a navegação. 
O XC60 D5 tem ainda painel de instrumentos personalizável de 12,3 polegadas. 

Ribeirão Preto/SP – 
Um “clima típico sueco” 
acompanhou boa parte do 
percurso do test-drive do 
XC60 D5, pelas estradas 
da região metropolitana 
de Ribeirão Preto, com 
destino final no Museu 
Casa de Portinari, loca-
lizado em Brodowski, 
cidade natal do grande 
artista plástico Cândido 
Portinari. O mau tempo 
acabou colaborando para 
aferir as qualidades do 
utilitário esportivo de 
luxo com motor a diesel, 
especialmente no com-
portamento dos contro-
les de estabilidade e da 
tração integral AWD sob 
chuva pesada.

Equipado com motor 
Drive-E 2.0 biturbo de 
quatro cilindros, o XC60 
D5 desenvolve 235 ca-
valos de potência com 
torque de 48 kgfm. Não 
é preciso de muito tempo 
para se verificar o dife-
rencial implantado pela 
Volvo para dar “agressi-
vidade” e dinamismo ao 
motor movido a diesel. 
Para conferir uma per-
formance próxima à de 
um propulsor a gasolina, 
o sistema PowerPulse 
funciona como um aditi-
vo para as acelerações e 
retomadas de velocidade. 
Com isso, o motorista per-
cebe – com satisfação – a 
inexistência de intervalos 
de potência típicos dos 
motores a diesel.

 O XC60 D5 pou-
co tem a dever para o 
T5 – o XC60 movido a 
gasolina – em termos de 
esportividade no desem-

penho. Com baixíssimo 
rolamento da carroceria, 
estabilidade absoluta nos 
desníveis de faixa na es-
trada e mesmo nas curvas 
mais fechadas com piso 
encharcado, o SUV de 
luxo da Volvo é equipado 
com tração integral AWD 
(All Wheel Drive) que 
distribui admiravelmente 
a força do motor para as 
quatro rodas em qualquer 
circunstância ou tipo de 
utilização do veículo. 
Se o XC60 D5 perde a 
aderência, o torque en-
viado às rodas é alterado 
conforme a necessidade 
para reequilibrar o carro, 
mantendo a dirigibilidade 
sempre tranquila.

Dotado de um controle 
dinâmico de estabilidade 
e tração, o XC60 D5 ofe-
rece dirigibilidade total 
ao motorista devido a 
cinco modos de condu-
ção, que alteram a relação 
de marchas, a resposta do 
acelerador, a suspensão e 
o peso da direção elétrica. 
O modo Eco privilegia 
a economia de combus-
tível, o Confort prioriza 
a suavidade nas reações 
do veículo, o Off-Road é 
destinado para o uso fora-
-de-estrada, o Dynamic, 
para uma condução mais 
esportiva e o Individual é 
configurado segundo as 
características de “pilota-
gem” do motorista.

 O XC60 D5 é um 
carro para quem gosta de 
carro. Muito silencioso 
e confortável, o SUV da 
Volvo tem força, estabi-
lidade e segurança de so-
bras, além de ser muito fá-

cil de “ser compreendido” 
apesar de seus inúmeros 
recursos eletrônicos de 
desempenho, interativida-
de e navegação. O volante 
é revestido em couro e de 
ótima empunhadura. Caso 
à parte, a transmissão 
automática Geartronic 
de 8 velocidades e trocas 
imperceptíveis é mais um 
passo à frente oferecido 
pela marca sueca. 

Volvo XC60 D5 Inscription
Motor: Drive-E 2.0 biturbo, quatro cilindros em linha; Potência: 235 
cavalos a 4 mil rpm; Torque: 48 kgfm de 1.750 a 2.250 rpm; Câmbio: 
automático Geartronic de 8 velocidades; Aceleração de zero a 100 km/h: 
em 7,2 segundos; Velocidade máxima: 220 km/h; Combustível: diesel; 
Ar-condicionado: dual zone e saída para o banco traseiro; Tração: integral 
AWD; Direção: elétrica; Dimensões: 4,69 metros de comprimento, 1,90 
metro de altura, 1,66 metro de altura e 2,86 metros de entre-eixos; Peso: 
1.990 quilos; Porta-malas: 505 litros; Tanque de combustível: 61 litros; 
Suspensão dianteira: Double Wish Bone, molas helicoidais, amortecedores 
hidráulicos e barra estabilizadora; Suspensão traseira: eixo integral com 
lâmina transversal composta, amortecedores hidráulicos e barra estabi-
lizadora; Freios: ABS com distribuição eletrônica (EBD) e assistente de 
frenagem eletrônica (EBA); Preço da versão do test-drive: R$ 289.950
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Definidos os campeões das 
Copas do Indaiatuba Clube
Nas duas categorias as equipes foram campeãs do primeiro e segundo turno

DIVULGAÇÃO

TABELÃO
20° Campeonato Liga Reg. Aifa de Futsal

Final da Terceira divisão, amanhã, dia 24, Sol-Sol

Horário  Times

16h20  União Zona Leste x Pau no Gato FC

Rodada amanhã, dia 24, na Sol-Sol

Horário Times   Divisão

12h50 Parque Indaia x Palone Tintas             2º

13h50 Clube 9 de Julho x Napoli/Sociapan      2º

14h40 R5 Colégio Meta x Flamengo             2º

15h30 Regatas Saltense x Borussia/D. Pachelli   2º

Rodada amanhã, dia 24, no Ginásio do Carlos Aldrovandi

Horário Times   Divisão

12h50 Barcemlona Futsal x Projeto Restitui     1º

13h50 Carvalhada Futsal x Klorifila/Piscina.Com       1º

14h40 XII Junho x ML. Inf. Drog Unifarma    1º

15h30 União Tribuna A x Tênis de Ouro         1º

16h20 A. Oliveira/Posto B.H/Carnes Lorenzo x Sol Sol     1º

17h10 Schalke G./Tam. Tintas x Sem Chance      1º

18h00 União Tribuna B x Cebi/VM            2º
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Em dois grandes 
jogos, com mui-
ta disputa, gols, 

chances perdidas, gran-
des defesas dos golei-
ros e ótimas jogadas 
dos atacantes, os times 
do Vizzent Calçados 
e DF Engenharia con-
quistaram os títulos de 
campeões do futebol 
Society 2018 do Indaia-
tuba Clube.

De forma inédita, os 
dois times ganharam 
o primeiro e segundo 
turno e foram campe-
ões de suas categorias 
sem precisar disputar a 
grande final, que colo-
caria, frente a frente, os 
campeões do primeiro e 
do segundo turno.

O primeiro a con-
quistar essa façanha foi 
o Vizzent Calçados, que 
enfrentou o Brasiltex 
na grande final da Copa 
Sorvete Selecto Ice Ca-
tegoria Adultos.

A taça ficou mais 
perto da equipe logo 
aos 2 minutos do pri-
meiro tempo, quando o 
Vizzent abriu o placar. 
Aos 13, a vantagem au-
mentou com o 2 a 0, o 
que deixou a situação do 
Brasiltex mais difícil.

Com 21 minutos o 
Brasiltex diminuiu a 
diferença e foi para o 
intervalo perdendo de 2 
a 1 e com a necessidade 
de apenas dois gols para 
ficar com o título.

Só que, assim como 
aconteceu no começo do 
jogo, o início da etapa 
final foi melhor para o 
Vizzent, que abriu 3 a 1 
aos 11 minutos.

O Brasiltex ainda 
marcou o segundo gol 
aos 19 minutos, mas não 
conseguiu o empate que 
levaria a decisão para os 
pênaltis.

Com a vitória de 4 a 
2 para cima do Multifer 
no primeiro turno e os 
3 a 2 contra o Brasiltex 
no segundo turno, o 
Vizzent Calçados con-
quistou o título dos Ve-
teranos 2018.

Com gol de empate 
no último minuto e gol 
do título na última co-
brança de pênalti, DF 
Engenharia e Padaria 
Líder fizeram uma gran-
de final da Copa Colégio 
Pólo Categoria Adultos.

Campeão do primei-
ro turno, o DF entrou 
em campo para vencer 
o returno e evitar a dis-

puta da grande final. 
Já o time da Padaria 
precisava ganhar do ad-
versário, ficar com o 
segundo turno para ir à 
grande decisão contra o 
próprio DF.

Precisando da vitó-
ria, a equipe da Padaria 
abriu o placar aos 18 
minutos do primeiro 
tempo, mas em uma 
jogada quase perdida, 
cedeu o empate aos 24 
minutos. Na volta do 
intervalo a Padaria fez 2 
a 1 logo aos 4 minutos, 
mas tomou a virada aos 
12 e aos 18 minutos. 
A Padaria continuou 
atacando e empatou aos 
20, mas se viu atrás do 
placar novamente, aos 
22 minutos.

Quando todos acha-
vam que o título iria 
ficar com o DF, a Pada-
ria se lançou ao ataque 
e no último minuto de 
jogo empatou a final, 
levando a decisão para 
os pênaltis. Com uma 

defesa do goleiro Jaja 
logo na primeira cobran-
ça, o DF venceu por 3 a 
2 e ficou com o troféu de 
campeão dos Adultos.

Os dois times ganharam o primeiro 
e segundo turno e foram campeões 
de suas categorias
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Corrida Cidade de Indaiatuba ocorre dia 2
Prova acontece em comemoração ao aniversário da cidade
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ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA RIC-PMI

União Zona Leste e Pau no Gato fazem a 
final da terceira divisão

FUTSAL

As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 25 de novembro

A 24ª Corrida Cida-
de de Indaiatuba 
ocorre no dia 2 de 

dezembro (domingo) em 
comemoração ao aniver-

sário da cidade. A largada 
será às 8 horas na Avenida 
Fábio Roberto Barnabé, 
2800. O evento que é re-
alizado pela SEW Euro-
drive Brasil, organizado 
pela ONED (Organização 
Nacional das Entidades 

do Desporto) e recebe 
o apoio da Prefeitura de 
Indaiatuba.

Para a corrida serão 
duas opções de percurso: 5 
km e 10 km. A caminhada 
terá percurso de 5 km. 

As inscrições podem 

ser feitas até domingo, 
dia 25 de novembro, pelo 
site: www.ativo.com e 
terá o mesmo valor da 
edição anterior de R$ 50. 
Os inscritos receberão kit 
completo com camise-
ta, gymbag, boné/viseira, 

squeeze, número de peito 
personalizado e chip des-
cartável.

De acordo com a or-
ganização, a corrida deve 
receber mais de 2 mil ins-
critos superando, assim, o 
número do ano passado.  
“Nossa cidade já está acos-
tumada com esse evento 
que fecha com chave de 
ouro o calendário espor-
tivo de Indaiatuba”, disse 
o secretário de Esportes, 
Marcos Antônio de Mo-
raes, o ‘Marquinhos’. “É 
uma festa onde todos os 
atletas celebram a vida e 
o bem-estar através dessa 
atividade física que faz 
bem para a saúde e pro-
porciona momentos de 
descontração entre fami-
liares e amigos”, completa.
Retirada de Kits. Os kits 
devem ser retirados no 
dia 1º de dezembro (sá-
bado), das 10h às 16h, 

no Velódromo Municipal 
Joaraci Mariano de Barros, 
localizado na rua Miguel 
Domingues, 790. É obri-
gatória a apresentação de 
documento de identidade 
com foto e o comprovante 
de inscrição.

Ao final da prova, os 
cinco primeiros colocados 
nas categorias feminino 
e masculino das corridas 
de 5 km e de 10 km serão 
premiados com troféu. 
O primeiro colocado da 
cidade tanto masculino e 
feminino (5 e 10k) tam-
bém serão premiados com 
troféu. No fim da prova, 
todos os participantes 
ganharão medalha de 
participação. O evento 
é realizado em come-
moração ao aniversário 
da cidade de Indaiatuba 
com patrocínio máster da 
SEW Eurodrive Brasil e 
produção da Ektos.

A final do 20º Campe-
onato Liga Regional Aifa 
de Futsal terceira divisão 
será decidido amanhã, dia 
24, às 16h20 na Sol-Sol 
entre União Zona Leste 
e Pau no Gato. Ambas as 
equipes conquistaram a 
vaga após derrotar seus 
adversários na semifi-
nal, além de conquistar 
o acesso para segunda 
divisão para 2019.

A equipe do Pau no 
Gato é estreante na compe-
tição e fez uma bela cam-
panha. Na primeira fase, a 
equipe ficou na liderança 
do grupo A com 19 pontos, 
sendo seis vitórias e um 
empate. Nas oitavas o Pau 
no Gato goleou a equipe 
do Tancredo, nas quartas 
eliminou o Avante e na 
semifinal em um jogo muito 
equilibrado venceu o Óptica 
Sol, ou seja, a equipe pode 
ser campeã invicta.

Já o União Zona Leste 
ficou na segunda colocação 
do grupo B, com 13 pontos 
ganhos sendo quatro vitó-
rias, um empate e duas der-
rotas. Nas oitavas o União 
venceu o The Rockets, nas 
quartas eliminou o Dynamo 
e na semi bateu o Juventus.

Primeira e Segunda Divi-
são. Na “segundona” falta 
apenas uma rodada para o 
fim da primeira fase. Na 
liderança e já classificado 
para próxima fase está a 
equipe do Regatas Saltense 
com 22 pontos, em seguida 
vem Napoli e Parque Indaia. 
Ambos com 19 pontos.

Na quarta colocação 
está o Borussia, em quinto o 
R5, e perdendo nos critérios 
de desempate está o Palone 
Tintas. Flamengo e União 
Tribuna B estão empatados, 
e atrás deles vem o Cebi e o 
lanterna, o Tapiratiba.

Assim como na segunda 

divisão, a primeira também 
resta uma rodada para o 
término. Na liderança e já 
classificado está o União 
Tribuna A, o vice-líder é o 
Sem Chance que vem em-
patado com Schalke. 

Na quarta colocação 
está o Tênis de Ouro. Tam-
bém empatados na quinta 
colocação está XII de Junho 
e Atlético Oliveira. Em 
seguida vem ML Infor-
mática, Sol-Sol, Klorofila, 
Carvalhada, Barcemlona e 
o lanterna o Projeto Restitui 
com nenhum ponto.

Confira a rodada com-
pleta no nosso tabelão.
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Baile do Hawaii do Clube 9 
de Julho acontece amanhã
Evento completa 33 anos com grandes novidades para garantir a diversão
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Inscrições para o 
Salão de Artes Visuais 
se encerram no dia 28

EXPOSIÇÃO

Considerado um dos 
principais eventos 
de Indaiatuba, o 

Baile do Hawaii 2018 será 
realizado amanhã, dia 24, 
a partir das 22 horas.

Completando 33 anos, 
o evento traz para esta 
edição duas grandes novi-
dades. A primeira delas é 
a área coberta de 600 m² 
que será montada entre 
a piscina e o palco para 
minimizar uma eventual 
instabilidade climática. A 
outra novidade é o Lounge 

Tropical que será produzi-
do no salão social. Espaço, 
que também terá a temáti-
ca central do baile, e foi 
pensado como um atrativo 
extra, em especial, ao pú-
blico mais jovem. 

A programação musi-
cal no lounge será coman-
dada pelos DJs Rodrigo 
Bramucci e Alex Ré, além 
do show do cantor Alex 
Fava. Nas piscinas, a ani-
mação será por conta da 
Banda Esmeralda.

Como nos anos ante-
riores, toneladas de flores 
e frutas e luzes irão com-
por os ambientes, pro-

porcionando ao público a 
experiência de uma noite 
especial. No cardápio, a 
tradicional mesa com mix 
de maçã, banana, melan-
cia, melão, laranja, aba-
caxi, kiwi, uva, goiaba e 
pêssego, além de sorvetes 
e o tradicional ula-ula. 
Ingressos. O primeiro lote 
de ingressos para o baile 
está à venda na bilheteria 
do clube e nos pontos auto-
rizados (para convidados). 
Os valores são: R$ 35 para 
associados; R$ 95 para 
convidados; e R$ 65 para 
estudante, idoso e professor 
(mediante identificação).

Também podem ser 
adquiridas as mesas, que 
são vendidas com exclu-
sividade na bilheteria do 
clube.  Com capacidade 
para quatro lugares, o va-
lores são: R$ 120 piscina 
para associados; R$ 180 
piscina para convidados. 
Já no Deck os valores são 
R$160 para associados; e 
R$ 220 para convidados.

Lembrando que tam-
bém é necessário a com-
pra do ingresso. Os asso-
ciados do clube também 
já podem fazer a compra 
do estacionamento no 
valor de R$ 15.

Completando 33 anos, o evento traz para esta edição duas grandes novidades

A Prefeitura de Indaia-
tuba informa que até o dia 
28 de novembro estará 
aberto o período de ins-
crições para o 4º Salão de 
Artes Visuais de Indaiatuba 
2018, promovido por meio 
da Secretaria de Cultura. 
Trata-se de um espaço anu-
al para exposição e premia-
ção dos artistas plásticos 
locais, nas diferentes mo-
dalidades das artes visuais. 
Uma comissão julgadora 
nomeada pela Secreta-
ria de Cultura definirá as 
três obras mais relevantes, 
cujos artistas receberão 
certificados e premiação 
em dinheiro nos valores de 
R$ 4 mil para o primeiro 
colocado, R$ 3 mil para o 
segundo e R$ 2 mil para o 
terceiro lugar. 

Poderão se inscrever 
artistas residentes em In-
daiatuba com obras das 
seguintes categorias: pin-
tura (tintas à óleo, acrílica, 
aquarela e outras), escultu-
ra, gravura, instalação, fo-
tografia, desenho (histórias 
em quadrinho, caricatura 
e charge) e vídeo-arte. 
As inscrições devem ser 

feitas presencialmente na 
Secretaria de Cultura de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, exceto pontos 
facultativos e feriados. O 
artista deverá levar a ficha 
de inscrição preenchida 
acompanhada de breve 
currículo do artista, cópia 
do comprovante de ende-
reço e do documento de 
identidade e a obra devi-
damente identificada, con-
forme descrito no edital. O 
regulamento completo e 
a ficha de inscrição estão 
disponíveis no link https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/cultura/concursos/sa-
lao-artes-visuais/. 

As obras inscritas se-
rão expostas para visita-
ção no período de 1 a 15 
de dezembro na Secre-
taria de Cultura, situada 
à Rua das Primaveras, 
210, Jardim Pompéia. A 
exposição contará ainda 
com obras e trabalhos 
resultantes das oficinas 
de artes promovidas pela 
Secretaria de Cultura. A 
premiação será realizada 
ainda no mês de dezembro 
em data a ser divulgada. 
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Horóscopo de 23 a 29/11 
Por Alex Costa Guimarães

Estas semanas prometem ensinar ao ariano como lidar 
com os outros, como enfrentar pessoas com opiniões bem 
diferentes daquelas em que acredita,  e ter que se manter 
nas suas decisões pessoais. E tudo isso sem criar confusão 
no ambiente... (difícil né? mas não impossível). Grandes 

oportunidades vêm desse aprendizado, não perca essa oportunidade.

Estas semanas prometem trazer momentos de grande e 
intensa mudança na vida do Taurino: suas emoções podem 
ficar a flor da pele por uns dias, ocorrem desejos de mudar 
maneira de se vestir, quer modificar sua aparência, e sua 
família estará sendo um grande ponto de mudanças.

Semana intensa que pede ao geminiano uma maturidade 
em lidar com os relacionamentos familiares e sociais. Prova-
velmente estará pisando em ovos pra lidar com cônjuge, sócio 
comercial, e com os outros na vida social. Será exigido uma 
preocupação pra lidar com posturas que teve anteriormente e 

que agora precisam ser retiradas ou organizadas em sua vida.

É importante organizar sua mente, sua maneira de 
falar (muitos problemas podem vir daí). Será exigido 
seriedade em seus objetivos de vida, em seus projetos de 
vida, suas raízes e seu passado precisam de organização 
dentro de sua estrutura de vida atual,  Seja mais racional 
e focado em desenvolver-se através dos seus esforços pessoais.

O Leonino pode ter prazer vindo de sua profissão, ou 
sua mente estará em fase de expansão, seus desejos de pra-
zer e diversão estarão acentuados nessa fase, mas também 
permitirá que se reconheça ou veja partes de si em tudo o 
que fizer nessas semanas.

Os prazeres para o virginiano estão em uma fase baixa, 
mas ao mesmo tempo, existe a uma energia que força o nativo a 
criar suas bases de sustentação na vida de forma renovada. Isso 
quer dizer para alguns que um novo relacionamento ocorre, 
outros tem mudanças dentro de casa, outros mudam de casa, 
enfim, estará ocorrendo fatos que tem a ver com sua estabilidade pessoal. 

Unir seu lado espiritual com sua vida material pode 
ser o desafio para muitos librianos por estes dias. Vai 
precisa lidar com a visão das outras pessoas, e a diminuir 
sua irritação, pois corre o risco de sofrer acidente ou sofrer 
cirurgia indesejável por excesso de irritabilidade. Mente 
expandindo, cuidado com o que pensa.

Seu trabalho e as sociedades que tiver estarão trazen-
do ganhos e oportunidades financeiras, mas apesar disso, 
corre o risco de ter parceiros que demandam cuidados. É 
importante ter cuidados com documentos. As principais 
dificuldades nesse momento será ter que lidar com a diplo-
macia nos relacionamentos. 

Para quem já fez aniversário, um certo peso na alma 
parece ter diminuído, mas ainda persiste a sensação de so-
lidão e isso pode perdurar por mais tempo. Sua maneira de 
se expressar está em renovação, é exigido seriedade no que 
fala, conhecimento e boa interpretação em sua expressão 

pessoal, seja de ideias ou de opiniões. 

Muitos setores em sua vida estão passando por uma 
espiritualização e isso pode ser confuso neste momento, 
mas no fundo será libertador: seu trabalho, sua maneira 
de organizar seu ambiente, as reformas que precisam ser 
realizadas, você não terá controle sobre elas, o conhe-
cimento sobre si mesmo, sua filosofia de vida e religiosidade também 
sofrem uma espiritualização.

O aquariano sente um pouco perdido em seus projetos, mas 
ao mesmo tempo sente que tem que fazer algo diferente. Sua 
mente pede que renove suas ideias que veja novas situações, 
que pense fora do quadrado comum de raciocínio. A forma 
como organiza sua vida é um dos projetos para esse momento.

Ter equilíbrio em suas contas e nas contas nas quais 
você gerencia é um forte objetivo para estas semanas. 
Seu raciocínio estará muito forte, mas deve ser menos 
emocional e mais racional com os aspectos que surgirem 
nesse momento em usa vida.

Indaiatubana, Michelle Valle, 
vence o Miss São Paulo CNB
Mister Indaiatuba, Jonathan Dumont, conquistou a terceira colocação 
DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Diogo Almeida apresenta “Vida de Professor” 
STAND UP

Michelle Valle 
conquista a 
coroa de mais 
bela do estado 
de São PauloApós um jejum de 

22 anos a cida-
de de Indaiatuba 

volta a ser destaque nos 
concursos de beleza do 
país com a vitória ocorri-
da na noite deste sábado, 
17, na Sala São Paulo da 
capital paulista. Após ser 
eleita Miss Indaiatuba em 
setembro de 2017, Mi-
chelle Valle, passou por 
uma intensa preparação, 
participando também da 
edição Be Emotion em 
abril deste ano, onde con-
quistou o TOP 15 entre as 
mais belas.

Considerada uma das 
misses mais completas 
do estado, foi convidada 
a participar do concurso 
Miss São Paulo CNB. O 
Concurso Nacional de 
Beleza (CNB) é o evento 
responsável pela eleição 
da Miss Brasil Mundo e 
do Mister Brasil CNB. 
A vencedora representa 
o país no Miss World, o 

mais tradicional evento 
de beleza do planeta, que 
além de estética elege 
suas representantes atra-
vés de provas de talento, 
trabalhos sociais e outros 
atributos que valorizam 
a mulher em diversas 
habilidades intelectuais.

O destaque da noite 
ficou para a apresenta-
ção de talento. Michelle 
emocionou a plateia e 
os jurados ao tocar pia-
no e cantar ao vivo no 
palco da Sala São Paulo, 
casa da Fundação Osesp 
(Organização Social da 
Cultura), trajando seu 
traje típico da Colônia 
Helvétia de Indaiatuba, 
representando com em 
alto estilo a cultura da 
nossa cidade.

Mister. O Mister Indaiatu-
ba, Jonathan Dumont, tam-
bém participou do evento 
na disputa pelo título de 
Mister São Paulo CNB. Se 
destacando em provas que 
ocorreram durante a se-
mana no confinamento do 

concurso, Jonathan chegou 
ao Top 8 da grande final e 
após a última etapa, res-
pondendo à pergunta final, 
conquistou o terceiro lugar 
da competição, alcançan-
do a melhor posição de um 
representante de Indaiatu-
ba no certame masculino 
até hoje. O vencedor da 
noite foi o Mister Cam-
pinas e segundo lugar o 
Mister Santos.

Jejum. Indaiatuba que-
brou o jejum de 22 anos 
sem um título de Miss 
São Paulo. A última 
representante estadual 
oriunda da cidade foi 
Daniela Zanotello, em 
1996. Com a conquista 
da coroa de mais bela 
do estado,  Michel le 
Valle, irá disputar o 
Miss Mundo Brasil em 
agosto de 2019.

O humorista Diogo 
Almeida realiza uma apre-

sentação em Indaiatuba 
no dia 29 de novembro, 

quinta-feira, às 20 horas, 
no Ciaie. Em seu stand 
up “Vida de Professor”, o 
comediante faz um raio x 
do cotidiano da vida dos 
professores e de quem 
convive com eles. Relata, 
de maneira inusitada e en-
graçada, as situações que 
envolvem os docentes e 
demais profissionais liga-
dos à educação. Tipos de 
professor, tipos de aluno, 
relacionamento amorosos 
e conjugais, a sala dos pro-

fessores como ambiente 
de interação, os pais dos 
alunos, relação entre os 
professores a coordenação 
pedagógica, entre outros 
assuntos você encontra em 
Vida de Professor.

Os convites e maiores 
informações devem ser 
adquiridos através do site 
www.ingressodigital.com 
e os valores do 1º lote são: 
mezanino Clube GT pro-
mocional R$ 30; mezanino 
meia entrada.

DIVULGAÇÃO

Comediante 
faz um raio x 
do cotidiano 
da vida dos 
professores



A20

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!
Que tal uma receita de salmão grelhado com cebola caramelizada 
para o almoço de domingo? Como acompanhamento eu sugiro um 
delicioso risoto ao açafrão. Confira todas as dicas:

Ingredientes:
200g de salmão fresco
Azeite extra virgem
50g de manteiga 
20ml de mel de flor de laranjeira
1 cebola roxa média fatiada em meia lua
30g de arroz arbóreo
10g de açafrão espanhol
1 cálice de vinho branco
20 gramas de parmesão
500ml de brodo de legumes ou galinha (pode ser 500ml de água com 
3 cubos de caldo dissolvido)
1 dente de alho picado
½ cebola branca picada
20g de alho poró picado
Sal e pimenta a gosto

Modo de fazer:
Em uma frigideira ou panelinha coloque a cebola roxa, o mel, um 
pouquinho do vinho e a metade da manteiga em fogo médio ou baixo. 
Deixe por 15 minutos ou até a cebola caramelizar e reserve.
Em uma panelinha dissolva os cubinhos na água ou aqueça seu brodo. 
Tempere o salmão só com sal e pimenta, grelhe-o em uma frigideira 
t-Fal ou em uma normal com um fio de azeite. Quando estiver no 
ponto leve-o ao forno médio para mantê-lo aquecido.
Em uma frigideira ou panelinha coloque a outra metade da manteiga, 
um fio de azeite, a cebola picada, o alho e o alho poró, e deixe refogar 
até ficar no ponto. Coloque o arroz e refogue por 30 segundos, junte 
o vinho e deixe evaporar. Comece a colocar o brodo aos poucos com 
uma concha e mexendo sempre. Quando estiver “al dente” colocar 
o açafrão e o parmesão ralado. Finalize com sal e pimenta e com 
mais um fio de azeite.

Para montar o prato disponha o salmão ao lado do risoto, regue tudo 
com um toque de azeite e coloque a cebola caramelizada sobre o 
salmão. Uma fatia de limão siciliano e um ramo de alecrim podem 
decorar o prato.

Buon Apetitto !!!

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

 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO - ATENTO

Adalgisa, dia 8/11Viviane, 04/11

Marcelo, dia 04/11 Fulgêncio, 12/11Lucas Philipp, 05/11

Emerson, dia 16/11

Yohanna e Katya no Grenelle Gastro Pub

Equipe da Hot Flowers almoçando no Cintra Restaurante

Andréia, Veronica, Raissa e Sandra ao lado do carro 0Km que 
será sorteado na festa de 30 anos da Supermercearia Lopes

Os alunos do maternal II da unidade I do 
Colégio Alves de Oliveira se divertindo e criando 
na aula de pintura livre 

Alunos do Colégio Alves de Oliveira curtindo o 
Dia da Piscina na unidade II
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CINEMA

REFÉM DO JOGO - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 
16 anos  -  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Quarta (28):   19h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Quarta (28):   21h50
.....................................................................................
PARQUE DO INFERNO - Lançamento  -  Terror / Sus-
pense  -  Classificação 16 anos  -  99 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping  -  atenção especial aos dias e horários 
desta versão: Sexta (23):   21h50. 
Segunda (26):   19h35
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22),  Sábado (24),  Domingo (25),  
Terça (27)  e  Quarta (28):  17h25  /  19h35  /  21h50. Sexta 
(23):   17h25  /  19h35. Segunda (26):   17h25  /  21h50
.....................................................................................
O COLAR DE CORALINA - Lançamento  -  Drama / 
Fantasia  -  Classificação 10 anos  -  78 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  
Terça (27)  e  Quarta (28):   16h30
Sábado (24)  e  Domingo (25):   14h30  /  16h30
.....................................................................................
O DOUTRINADOR - Voltando em cartaz  -  Ação -  Clas-
sificação 16 anos  -  110 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   18h00  /  
21h00
.....................................................................................
A CASA QUE JACK CONSTRUIU - Sessão “Cineclube 
Indaiatuba”, com debate após a exibição *  -  Drama / 
Suspense -  Classificação 18 anos  -  153 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (27): 19h30. *Atenção: para a 
sessão “Cineclube Indaiatuba” ingressos preço único de 
R$ 10,00 para todos.
.....................................................................................
ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS CRIMES DE GRIN-
DELWALD - 2ª semana  -  Fantasia / Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos -  135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sábado (24),  Domingo 
(25),  Terça (27)  e  Quarta (28):   15h00  /  21h00. Sexta 
(23):   15h00  /  21h40. Segunda (26):   somente  15h00
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   20h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sábado (24),  Domingo 
(25),  Terça (27)  e  Quarta (28):   18h00
Sexta (23):   excepcionalmente não haverá exibição desta 
versão no Jaraguá. Segunda “Top” (26):   18h00  /  21h00
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h30  /  
21h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   18h30
......................................................................................

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

Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem 
os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com 

professores capacitados para atender diversas idades 
entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

Na noite do dia 20/11, aconteceu a festa em petit comitê, 
para comemorar os aniversários de meu irmão Francisco da 
Silva Santos, fazendo 53 anos e o jovem, primo/sobrinho, 
Gabriel Marino Esteves, fazendo seus tão esperados 18 
anos. Tudo aconteceu na casa do Tio Isaque e Tia Viviane 
Marino Moraes, onde se reunião a família.

Na noite do dia 14/11, aconteceu no Salão Social do 
Clube Nove de Julho, a 13ª. Edição do Troféu Frutos 
de Indaiá. Com uma organização impecável, excelente 
serviço de buffet do “Brunetto Buffet” e serviço de 
manobrista a porta, e finalizando tudo com o mais que 
excelente show da dupla “Chitanzinho & Xororó. Este 
evento que já é tradição do Grupo Mais Expressão, 
foi um enorme sucesso, com uma enorme procura, e 
que infelizmente ficou muitas pessoas fora da festa, 
por segurança do evento em quantidade de pessoas. 
Parabéns Admilson e Alan, por mais este sucesso!

Foi uma satisfação enorme 
receber o troféu mais uma 
vez, agradecemos todos 
os nossos clientes, amigos 
e colaboradores, isso 
comprovava eficiência de 
nosso trabalho.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

A Imprensa de Campinas e Região foi convidada na noite 
do dia 21/11, para conhecer o novo visual. decoração 
e alguns novos pratos, do Outback Steackhouse, 
do Parque Dom Pedro Shopping, casa com design 
totalmente lindo e renovado, e varios pratos novos, como 
a nova sobremesa, como o Havanna Thunder (brownie, 
com nozes pecans, agora em uma versão de doce de 
leite Havanna. Servido com sorvete de baunilha, chantilly, 
crumble de biscoito e finalizado com a deliciosa calda de 
doce de leite Havanna.), dos deuses!

Silbene Ribeiro - proprietária da 
Cayman Conservação Patrimonial
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Hoje a Grenelle preparou para você promoção BLACK FRIDAY 
o lanche SMASH BURGER + FRITAS. Pão de brioche, smash 
burger, queijo, alface, tomate, cebola e maionese por apenas 
R$17. Chame os amigos e vá deliciar. Av: Conceição, 250 – 
Fone: (19) 3834-4802. Fantástico!

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

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

Oportunidade incrível. A Clínica Vanessa Siqueira Micropigmentação 
Avançada está te esperando.50% de desconto em todos os 
procedimentos. Corra, pois o desconto é válido até o dia 30 de novembro. 
Pedro Gonçalves, 520 – Fone: (19) 3329-6913 ou (19) 97112-8505

A felicidade de Ângelo, Agnetha e Aline, da Predial 
Imóveis, no camarim com Chirtãonzinho e Xororó no 
último dia 14/11 no Clube 9 de julho

Ivani, Ana Lívia e Paulo, saboreando as delícias da 
Kostela do Japonês

 O My Sushi está com um excelente espaço distinto para 
confraternizações de final de ano. Double Drink a cada 2 
cerveja a 3ª sai por conta da casa. Valores do cardápio 
negociável, consultar gerencia. Reservas (11) 96193-
2601 – (19) 3318-2600. Av: Presidente Vargas, 711 (ao 
lado da Pepsi). Vale a pena, espaço lindíssimo!

Vladimir Seneme e Ederson no Kostela do Japones

Os queridos clientes João Gracia e Mara recebendo o Troféu 
Frutos de Indaiá semana passada. Parabéns!

Rubens Rugeri, da D.D. Max, recebendo o Troféu Frutos de Indaiá 
como engenheiro químico e dedetizadora

O lindo Pongo como pajem do casamento de Carol 
e Danilo. Desta vez é a Clínica Bicho Amigo que 
homenageia seus clientes!

Casamento de Kelli Alves Pereira no último dia 
27/10/2018. É a A Nova Loja homenageando sua cliente 
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DINA

Tiago Costa e a linda Poliana, em um dia mais que especial, 
o Chá de Fraldas do Leonardo, o Mais Expressão deseja a 
Mamãe e ao Bebê que esta chegando, muita saúde

Cerimonialista Ivanilde Reis, recebeu nesta segunda dia 
19.11 moção de congratulações por serviços prestados 
à comunidade através da Igreja do Nazareno Central de 
Indaiatuba ao Marina do Brigadeiro da Nina

Sarah, Sr. João, Otávio, Valdair, Moura, Ézio e Paulo 
Gerente da Ibirá e Representação de duas lojas em 
Uberlândia e Litoral, visitando a Aquamarine o Novo 
endereço da Água Ibira , que está na Av. Conceição, 215, 
Castelo Branco, o Mais Expressão deseja muito Sucesso

Marcos e Luciane da RBC Transportes na confraternização 
com os Aniversariantes do mês, o Mais Expressão deseja um 
Feliz Aniversário a todos

Bianca Bin, Sergio Guize, Bruno Bin e Fernanda Ferrari, 
comendo uma deliciosa pizza,  na Pizzaria Torrelaguna 
que fica em Itaici

Dina Massoterapeuta, agende seu horário faça uma 
massagem modeladora e fique pronta para o verão

Rogério e Simone com o Cantor Patrick Dimon que está em 
turnê internacional, com agenda em Indaiatuba, almoçano no 
Restaurante Dona Olga que fica na Rua Cerqueira Cesar, 777

Sanare prestigia os 80 anos de Sinsaúde
Eliomar Ribeiro, da Agrococ, tem uma linha completa 
terapêutica para cães e gatos. Vá conhecer!
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negócios & classificados
Nº 824

CA06960 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala ampla, cozinha americana, lavan-
deria, churrasqueira, garagem para 02 autos. Excelente condo-
mínio com área de lazer completa. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU.

CA07980 - JARDIM PORTAL DOS IPÊS - AT. 300 m²  AC.184 m² 03 
suítes, sala de estar e jantar, cozinha planejada, despensa, área 
de lazer, área de churr, aquecimento solar, condomínio portaria 24 
horas, salão de festas, playground, salão de  jogos, quadra polies-
portivas, fácil acesso a poucos minutos do centro. R$ 817.000,00.

CA07571 - JD. BRÉSCIA - AT. 200 m² AC.120,45 m² - 3 suítes, dorms 
com portas integradas, wc com box blindex e espelhos, chuveiros, 
aquecedor solar já instalado, ar condicionado pronto, Sala Pé direito 
de 4.5m, esquadrias de alumínio pretas com pele de vidro fachada, 
porta de entrada também alumínio preta com fechadura toutch screan, 
luminárias Led em todos cômodos arandelas externas, área gourmet, 
fino acabamento, porcelanato, casa com jardinagem pronta, cooktop 
Eletrolux 5 bocas, garagem para 04 autos.  R$ 572.000,00

CA05609 - JARDIM MORUMBI - AT125 m² AC 60 m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, garagem para 02 
autos. R$ 215.000,00.

AP03976 - Apto no Centro de Indaiatuba no Cond. Jatobá c/ 3 dormitórios, 
sendo uma suíte, todos com planejados, sala dois ambientes, coz. plane-
jada, lav. planejada, banheiro de serviço, tela de proteção, lavabo e duas 
vagas de garagem. Área de lazer completa. R$ 2.500,00 + COND + IPTU

CA08020 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - AT.125m² 
AC.90m² 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 autos, a poucos metros do parque 
temático. R$ 1.100,00 + IPTU.

APA04302 - CIDADE NOVA II - AU. 67 m² - EX-
CELENTE APARTAMENTO, 02 dormitórios 
planejados sendo 01 suíte, WC social, sala com 
02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, 
varanda com vidros, 01 vaga descoberta. R$ 
380.000,00.
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
CA08019 - JARDIM VISTA VERDE - EXCELEN-
TE IMOVEL COM LOCALIZAÇÃO EXCELENTE 
- AT 175m², AC 110m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte com armário, WC social, sala 02 am-
bientes c/ armários, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, jardim de inverno, churrasqueira 
acoplada a sala, garagem para 03 autos. R$ 
445.000,00.
CA07981 - AC. 135m² - AT. 200m² - EXCELENTE 
IMÓVEL RECÉM ENTREGUE EM CONDOMÍNIO 
COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - INDAIA-
TUBA / SP - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
com pé direito alto, (sala e dormitórios com 
preparação para ar condicionado), aquecedor 
solar instalado, lavabo e churrasqueira, cozinha 
planejada, área gourmet planejada, banheiro 
independente na área gourmet.  R$ 560.000,00
CA07914 - JARDIM ESPLANADA II - AT.300 m² 
AC.170 m² 03 suítes planejadas, WC social, 
sala, cozinha planejada com cooktop, escri-
tório planejado, área gourmet, banheiros com 
box e armários, garagem para 04 autos sendo 
02 cobertas, jardim, área de luz, vídeo porteiro, 
portão eletrônico. R$ 620.000,00
CA07939 - JARDIM EUROPA - AT. 250 m² AC. 
145,28 m² 03 dormitórios sendo 01 Suíte, 
cozinha, lavanderia, lavabo, Sala, garagem, 
WC Social, área de luz e churrasqueira, pró-
ximo a escola, supermercado, fácil acesso. 
R$ 475.000,00.

LOCAÇÃO:

SL00820 - JARDIM MORADA DO SOL - AU. 
80 m² - 01 banheiro, estacionamento. R$ 
1.000,00 + IPTU.
AP04247 - COLINAS II - AU. 95 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, 
wc social e garagem para 2 carros desco-
berta. Condomínio familiar, apartamento 
com metragem grande, água, luz e internet 
instalados (NET). R$ 1.250,00 + IPTU
AP04252 - AU. 85,00 m² - EXCELENTE APAR-
TAMENTO EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIA-
DA - CIDADE NOVA - INDAIATUBA / SP - 3 
dormitórios (sendo 1 suíte, todos com armá-
rios), sala com home e varanda, WC social e 
serviço, cozinha planejada, área de serviço, 
2 vagas de garagem. Condomínio com salão 
de festas. R$ 1.300,00 + COND.+ IPTU.
CA06953 - JARDIM CIDADE JARDIM - AT.130 
m² AC.110 m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 04 carros sendo 01 coberta. 
R$ 1.200,00 + IPTU
CA08022-VILA SUÍÇA, AT.300m² AC.170m²- 
03 Dormitórios sendo 01 suíte, wc social, 
sala 02 ambientes, cozinha, churrasquei-
ra, lavanderia, 02 vagas de garagem. 
R$.2.500,00 +IPTU
CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² 
- 02 dormitórios., WC social, sala, cozinha 
c/ armários, lavanderia, quintal, garagem p/ 
02 autos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.
CA07259 - JARDIM MARINGÁ - AT 300m², 
AC 170m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
máster com armários, WC social, sala am-
pla dois ambientes com ar condicionado, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
área gourmet, WC externo, garagem para 
04 autos sendo 02 cobertas. R$ 3.200,00 + 
COND. + IPTU.

CA06428 - JARDIM MORADA DO SOL – AT.125.
m² AC. 100.m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, área co-
berta no piso superior, garagem coberta para 
02 autos. R$ 1.250,00 + IPTU
CA06751 - JARDIM ESPLANADA 0 AT 300 m², 
AC 196 m²- 03 suítes com armários, sala am-
pla 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, churrasqueira, WC externo, quintal, 
jardim, garagem para 04 autos. R$ 3.000,00 + 
IPTU.
CA06988 - JARDIM REGINA - Excelente so-
brado com 3 dormitórios sendo 1 suíte e dois 
com armários planejados, sala dois ambientes, 
banheiro social, copa, cozinha planejada com 
cooktop, espaço gourmet com churrasqueira e 
forno de pizza, piscina com hidro de 8 x 4 sendo 
aquecida, sauna e garagem para 4 carros. Piso 
superior: 2 Dormitórios sendo uma suíte com 
closet, ambos com varanda. Todos os dormitó-
rios com ar condicionado. R$ 4.000,00 + IPTU

VENDA:

TE04790 - ALTOS DE ITAICI - AT 340m² - Exce-
lente terreno, em condomínio com infra-estru-
tura de lazer completa. R$ 212.000,00
TE05672 - ESPLANADA - AT. 300 m² - terreno 
em excelente bairro residencial. R$ 220.000,00
CH01720 - CAFEZAL lll - ITUPEVA - AT. 1.850 m² 
AC. 280 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, WC social, piscina, exce-
lente localização, fácil acesso. R$ 975.000,00
AP04363- RESIDENCIAL LIGIA - AU 120m² - 
EXCELENTE APARTAMENTO EM CONDOMI-
NIO COM PRIVILEGIADA LOCALIZAÇÃO - 03 
dormitórios sendo 01 suítes com armários, 2 
WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 
suíte de serviço, duas vagas de garagem. R$ 
550.000,00 (VALOR NEGOCIÁVEL).



B2 Imóveis

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

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

CA03639 – RESIDENCIAL TERRA NOBRE – CASA - 3 dorms planejados sendo 
03 suítes, sala de estar e jantar, coz planejada, banheiro c/ planejado, AS, 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

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

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

CA03793 – JD PAULISTA I - Casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, Sala, 
Cozinha com planejados, WC, garagem  4 vagas + edícula com lavanderia 
e WC. Frente com 11 metros. Terreno de 186m² / Área Construída: 160m² - 
R$320.000,00 - Aceita permuta em imóvel de menor valor.

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conjugada com 
área gourmet,lavanderia,garage, descoberta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 wc,la-
vanderia,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms,sala,coz 
planejada,varanda,piscina,churrasqueira,garagem
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado tríplex – piso 1 : 
sala 2 ambientes,sala de jantar,wc,cozinha planejada,copa,dis-
pensa. Piso 2: 3dorms (2st),wc,lavanderia,coz com armários. 
Piso 3: sacada,dorm,sala,wc. Garegem,área gourmet.

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1s-
t),sala,coz,wc,piscina,churrasqueira,garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 suites,sala 2 
ambientes,coz planejada,lavanderia,lavabo,2 wc social,chur-
rasqueira 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,garagem coberta 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,lavan-
deria,dorm de empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, 
gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,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,lavan-
deria,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 APAR-
TIR 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

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
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 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de 
água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.CALIFORNIA – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,en-
trada de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada 
de carro.
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.PAULISTA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de 
carro.
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quin-
tal,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,-
quintal,garagem para 3 carros. (sobrado)
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz 
planejada,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,escritó-
rio,dispensa,piscina,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.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem.
JD.PEDROSO – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc
CENTRO – R$1100,00 – 3dorms (1st com ae),sala,coz ameri-
cana com ae,wc,2 vagas de garagem.
VILA FURLAN – R$1300,00 -  2dorms (1 com armários,sala,coz 
planejada,wc,lavanderia planejada,1 vaga de garagem
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 interliga-
das,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete 
e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

CASA A VENDA NO CONDOMÍNIO PARK REAL 
- 03 DORM.(01 SUITE),SALA,COZINHA,WC 
SOCIAL,LAV,CHURRASQUEIRA - 02 VAGAS 
DE GARAGEM. ACEITA FINANCIAMENTO/TER-
RENO E IMOVEL DE MENOR VALOR COMO 
PARTE DE PAGAMENTO. R$ 420.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM ALICE - (CASA 
NOVA AINDA EM FASE DE ACABAMENTO)
02 DORM,(01 SUITE) ,SALA,COZINHA 
AMERICANA,EDICULA COM LAVANDERIA 
E CHURRASQUEIRA. GARAGEM PARA 02 
AUTOS. R$270.000,00

CASA VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL 
02 DORMS AMBOS COM SUÍTE,SALA,COZ, AS 
ESPAÇOSA EDÍCULA C/ QUARTINHO DE DESPE-
JO. GAR. COM PORTÃO ELETRÔNICO PARA 02 
AUTOS. OFERTA PARA O MÊS DE NOVEMBRO 
POR APENAS: R$270.000,00

OPORTUNIDADE ÚNICA! - CASA A VENDA 
NO JD. COLIBRIS - 2 DORM. (1SUITE), SALA, 
COZINHA, WC SOCIAL, LAV. GAR P/ 2 AU-
TOS. OFERTA P/ O MÊS DE NOVEMBRO DE 
R$300.000 POR APENAS: R$245.000. ACEITA 
FINANCIAMENTO OU TERRENO COMO PARTE 
DE PAGTO. ESTUDA PROPOSTA A VISTA !

VENDID
A



B3Imóveis

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

LOCAÇÃO - Ref.: AP00026 - Cond. Villagio d´Amore - 
54 m² útil / 54 m² total. Valor: R$ 1.000,00 + IPTU: R$ 61,00 / Condomínio: R$ 250,00

LOCAÇÃO - Ref.: AP00028 – APTO 94 m² útil 
Valor: R$ 1.500,00 + Condomínio: R$ 480,00

VENDA - Ref.: TE00014 - Pq Residencial Sabiás - 
TERRENO - 150 m² terreno / 150 m² total. Valor: R$ 106.000,00

VENDA - Ref.: CA00068 - Sobrado no Cond. Amstalden Residence. - 350 m² 
construída / 350 m² terreno. IPTU: - / Cond: R$ 600,00. Valor R$ 1.161.000,00

VENDA - Ref.: CA00074 SALTO, SP – COND. ZULEIKA JABOUR - 371 m² construída / 
1050 m² terreno. IPTU: R$ 1.678,00 / Cond.: R$ 280,00. Valor: R$ R$ 980.000,00



B4 Imóveis

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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- SL00356
Escritório, câmera fria, cubas de 
granito, wc, vestiário.
R$: 1.600,00.
Jd MORADA DO SOL , AV ARIO 
BARNABE 
Salão com 2 amb, wc, e estaciona-
mento 
R$ 2800,00 + iptu

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
 
JD AMERICA ca03090 
01 DORM, COZINHA, A.S, BANHEI-
RO E GARAGAME P/ MOTO 
R$ 580,00
 
CECAP CA02920 
01 DORM, COPA-COZINHA,A.S, 
BANHEIRO E GARAGEM P/MOTO. 
R$ 590,00 + IPTU 
 
CIDADE NOVA CA03031 OPOR-
TUNIDADE  
CASA DE FUNDO, INDEPENTENDE  
1 DORM, SALA, COZINHA, A.S, 1 
BANHEIRO, AMPLO QUINTAL. 
R$ 700,00 + IPTU

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

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

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

Parque das Naçoes-  CA03085
02 dorm, sala, coz, wc,a.s, 01 vaga 
p/ carro.
R$: 1.100,00

JD. Eldorado – CA03073
02dorm, wc, sala, lavabo,A.S, + 
um comodo externo, 04 vaga.
R$: 1.200,00

JD TURIM - CA03054
03 DORM (1SUÍTE), SALA, COZ, 
A.S, QUINTAL E VAGA COBERTA  
R$ 1.200,00  

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

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

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

Vila Maria Helena – CA03086
03 dorm, sala, coz, wc, 1 suite, 
lavanderia, 03 vaga p/carro.
R$: 1.816,00.

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

PQ. DAS NAÇOES – CA 03082
Sobrado 03 dorm, 1 suite, wc, coz, 
sala, copa, escritotio, churras-
queira, 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. MONTE VERDE –AP00870
02DORM,1SUITE,2 SALA, COZ, 02 
VAGA .
R$: 1.200,00 + COND+ IPTU. Ven-
da: 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

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,va-
randa,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, ES-
CRITORIO, AREA GOURMET, COZ, 
A.S. (DORM C/ SUÍTE P/ EMPRE-
GADOS) A.T 280m² 3 vagas 
R$ 5500.00 + cond + iptu

VENDA- APARTAMENTOS

JD. 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.

JD MONTE VERDE 
AP00812 OPORTUNIDADE  
01 DORM, SALA, VARANDA, 

COZ. C/ ARMARIOS, 
BANHEIRO COM 

ARMARIO E 2 VAGAS DE 
GARAGEM R$ 180.000,00 

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA. NÃO TRABALHAMOS COM A TAXA DO PRIMEIRO ALUGUEL

 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 car-
ros, coz, churrasqueira,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

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 GOUR-
MET.
R$: 2.700,00     VALOR P/ VENDA: 
900.000,00.

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

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

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

VILA 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.

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. 

AZALEIA DE ITAICI 
03 DORM, SALA, COZINHA, A.S, 
BANHEIRO, E 1 VAGA COBERTA 
R$ 1100,00 . ( INCLUSO COND E 
IPTU) 

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 :64M²R$:1.100,00

Cond. Solar dos girassóis – AP 
00876
02dorm, sala, coz, 1 vaga, lavande-
ria R$: 1.100,00

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

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
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dorm, sala, coz, Wc, quintal, área 
de serviço, 02 vagas. R$210.000,00

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

JD. SANTA MARTA CA03063
01dorm. coz, copa, sala, wc, 02vaga . 
A.T 161m² e A.C 97m², 40m² A.L 
R$:210.000,00.

Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, coz, wc, a.s, churras-
queira 1 vaga R$ 235.000,00

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

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

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

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

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

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 gourmet, 
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, 
LAVABO, 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 GOURMET.
R$: 690.000,00.

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 gour-
met, piscina; 04 vagas. Valor Loca-
çoa: 1.800,00   Venda: 700.000,00.

Lagos de Shanadu-CH00324
 03 dorm,03 suítes c/ closet, Wc, 
sala, coz c/despensa, 02sala, 
Churr, 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 PORTAL DO SOL 
150m² R$148.000,00 

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

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 249161 - Jd. Morada do Sol - 1 dormt/ sala /
coz / wc / lavand / 1 gar R$950,00

ref. site 592202 - Fonte de Trevi - 3 dormt/1 suite/ sala  2 amb/  
2 wc / coz planej/  lavand/ 2 gar R$1.300,00 + COND + IPTU

ref. site 919202 - Cidade Nova I – 5 dormt / sala / coz 
/ 2wc / deposito / 2 gar R$550.000,00

ref. site 277202 - Jardim dos Colibris - 2 dormt/ sala/ 
coz/ wc / lavand / 1 gar / portão eletrônico/ churras-
queira R$250.000,00 / R$1.300,00

ref. site 076202 - Premium Residence - 2 stes / closet /coz planej/ 
sala de estar/ varanda gourmet/ lav/ 2 gar R$1.800 + Cond + IPTU

ref. site 873491 - Parque das Nações - 2 dormt/ sala/ 
coz/ wc / lavand / 2 garagens R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 408191 - 3 suites / 2 salas / 5 wc / 3 vagas cober-
tas / 3 descoberta / piscina / churras / R$1.060.000,00

ref. site 658202 - Chácara Alvorada – Terreno - 
1.300,00m² - R$400.000,00

ref. site 835202 – Soho - 3 dormt/ 1 suíte/ sala p/2 amb/ 
coz/ lavand/ 2 wc / 2 gar R$1.500,00 + Cond + IPTU

ref. site 265202 - Villa das Praças - 2 dormt/ sala/ coz 
planej/ wc / lavand/ 1 gar/ R$950,00 + Cond + IPTU

ref. site 275102 - Terras de Itaici - 3 suítes/ sala jan-
tar e TV,/ coz com ilha /wc social / lav/ quintal/ pis-
cina/ churrasq/ 5 vagas de garagens. R$1.380.000,00

ref. site 295202 - Flat – Centro - 1 dormt / wc / coz amer 
/ lav / sala espaçosa / TV à cabo/ telefone/ internet in-
cluso/ Além de serviços de camareira e café da manhã 
no restaurante do edifício. R$140.000,00
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classificados
ClassificadosB18

Sobrado em condomínio 
fechado em Salto/SP - 
Com 5 suítes c/ ar condi-
conado, mezanino, escri-
tório, hall social, lavabo, 
sala de tv c/ lareira, salas 
de estar e jantar. Sala de 
almoço, cozinha c/ dispen-
sa, área de serviço, quarto 
e banheiro de empregada. 
Garagem coberta p/ 4 
autos, churrasqueira c/ 
forno de pizza. Sauna c/ 
banheiro. Piscina c/ raia de 
15 metros, prainha piscina 
c/ hidro. A.C 700 m² A.T 
3.600 m² (60x60) Valor: 
R$ 1.500.000,00  Tratar 
F.: (11) 98713-9646
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 MIL 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092

Oferta Imperdível - 3 
casas de 02 cômodos 
e wc em lote de 125m² 
na Morada DO Sol, ide-
al para locação, com 
renda de R$1.600,00 
por mês por apenas 
R $ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .  o u 
R$70.000,00 de entrada 
+ 73 X R$1.650,00
Oportunidade Única - 
Jardim Morada do Sol 
– rua 77 próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, ga-
ragem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormitó-
rios (1 Suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavande-
ria, garagem p/02 autos. 
oportunidade única!! em 
oferta para o mês de ju-
lho de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294

C a s a  J a r d i n s  d o 
I m p é r i o  - E x c e l e n -
te  casa  té r rea  com 
2  s u í t e s  +  l a v a b o , 
sala ampla, cozinha 
americana integrada 
à sala de jantar e ao 
e s p a ç o  c o m  c h u r -
r a s q u e i r a .  A c a b a -
m e n t o s  m o d e r n o s . 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo 1 casa de 4 
cômodos 1/2 terre-
n o  n o  J a r d i m  I t a -
mara.  Banheiro,  la -
vander ia ,  um sa lão 
de lado com 120 m² 
cons t ru ídos .  Va lo r : 
R$ 140.000,00. Inte-
ressados  fa la r  com 
Lore te  (19 )  99163-
2 4 4 0  -  ( 1 9 )  3 8 7 5 -
1530 
 J d .  T r o p i c a l  –  2 
d o r m i t ó r i o s  s e n d o 
1 suí te ,  sa la  2  am-
bientes, cozinha, la-
vanderia, WC social, 
va randa  gou rme t  e 
1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Casa térrea, 3 quar-
t o s  s e n d o  1  s u í t e , 
wc social,  sala e co-
z i n h a  a m p l a ,  á r e a 
de serviço fechada, 
g a r a g e m  p /  3  c a r -
ros, portão eletrônico 
e  a m p l a  á r e a  v e r -
de. AC 145m2 e AT 
387m2. Tratar direto 
com proprietário tel. 
19 9 7403-1950.
Vendo edícula  toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
um casa no Jd. Eu-
r o p a  I I  e m  t e r r e n o 
de 250 m². Local ex-
celente. (19) 99697- 
6698. 

 
Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios (1 
suite c/ armários embu-
tidos), sala, lavabo, co-
zinha, lavanderia, chur-
rasqueira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99778-4336
Procuro casa para 
alugar 3 ou 2 dormi-
tórios com garagem. 
Valor de R$1.000,00 
à R$1.200,00. Tenho 
fiador. Tratar F.:(19) 
98240-8439
 

V e n d e - s e  a p a r t a -
mento Ed. Portal das 
Flores - 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 completa. 
R$194.900,00. Aceita  
financiamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734
Vendo apartamento 
Jd. Morumbi. Valor R$ 
155.000,00, Aceito 50% 
de entrada e possibilida-
de de financiamento. 2 
dorm. Tratar c/ proprietá-
rio. (19) 3975-3201/ (19) 
99482-6697

Apartamento com 2 
dorms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
 Vende-se ou aluga-se 
apt no Centro Ed. La 
Spezia– APTO. MOBI-
LIADO com 2 dormitórios 
e 1 vaga. R$1.800,00 
ou R$380.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Residencial - Nações 
Unidas, Jd. Alice In-
daiatuba/SP. 02 dorm. 
(um com móveis plane-
jados), sala de estar e 
jantar, cozinha planeja-
da, lavanderia c/ armário, 
WC, garagem para 01 
carro coberta, 1º an-
dar. Baixo condomínio e 
IPTU - Vendo mobiliado. 
F.: (19) 3394-2197 - cel: 
(11) 98635-7556
 

A l u g a - s e  o u  V e n -
de-se apartamento 
Cocais II - 2 dormitó-
r ios, 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 apartamento 
Ed. Royale - 3 dormitó-
rios com armários (2 suí-
tes), banheiro, sala, cozi-
nha planejada, lavande-
ria, varanda gourmet e 2 
vagas de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99168-6945
Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Guilher-
mina 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 bancário. 
Fone: (19) 99164-1734

 
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. 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 topo-

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
Jd. Colibris, 3 dormitó-
rios (1 suíte) sala, cozi-
nha, wc social, lavande-
ria, garagem p/ 2 autos. 
oportunidade única! em 
oferta para o mês de ju-
lho 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 dormi-
tórios (1 suite) cozinha 
americana, mezanino 
nos fundos, garagem 
c/portão eletronico – 
lote de 130m2. opor-
tunidade única! !  de 
R$290.000,00. em oferta 
durante o mês de julho 
por R$270.000,00 aceita 
lote/ financiameno. F. 
9.9762-7997 / 3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dormi-
tórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico e 
no pav inferior: sala 2 
ambientes, lavabo, wc 
social, lavanderia, edi-
cula  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 
julho por R$290.000,00 
F. 9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa no 
Jardim Laguna em Salto, 
por casa em lote inteiro 
em Indaiatuba F. 9.9762-
7997 / 3935-3294.

Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitór io, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
38752215
Vendo ou Alugo - Casa 
térrea Portal dos Ipês. 
Com 3 suítes, sem pis-
cina, cozinha planejada 
e aquecedor solar. (19) 
3800-4078 (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa 
ou terreno. 
CONDOMÍNIO BRÉSCIA 
SOBRADO - 3 AMPLAS 
SUÍTES COM SACA-
DASSalas de estar e 
jantar, lavabo, espaço 
gourmet e ampla co-
zinha planejados. 200 
m² A/C. acabamento de 
luxo. Água quente e 5 
pontos para ar cond. 
Valor R$ 700 mil (aceito 
permuta imóvel até 200 
mil).Tratar com proprie-
tária. F. (19) 99235-7764.
Casa Jd. União - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 2 
banheiros, churrasqueira 
e jardim. Área de serviço 
coberta ao lado da cozi-
nha. Preparada para ar 
condicionado (sala e 1 
quarto). Portão pode ser 
automatizado. Grade nas 
janelas e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
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grafia, 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 lito-
ral baiano com aeroporto 
operando com voos da 
(Azul) aos sabados saindo 
de Viracopos em Cam-
pinas-SP. A propriedade 
esta distribuída em pas-
tagem, lavoura de cacau, 
outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em três 
locais da propriedade. Do-
cumento ITR OK. Opções 
para plantação de feijão, 
milho, mandioca, café e 
outros. Isso em virtude da 
boa media de chuvas/ano 
na região e as nascentes 
existentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 99321-
2684. WhatsApp.
 

Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terreno de 
300m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
Terreno Industrial - 
1.000 m² planos. Fone: 
(19) 99166-8272

Vendo/Troco: Terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos do 
centro, próximo ao Co-
légio Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria suíça 
e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de 
menor valor em loteamen-
to aberto. Doc. OK F.: (19) 
99321-2684 (whatsapp) 
(19) 3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário). 
Terreno Cond. Terracota 
- 1.000m². Ótima topogra-
fia. Fone: (19) 99166-8272 
– (19) 98333-5694
Vendo terreno 400 m²Ati-
báia. Ótima topografia doc 
Ok. Preço: R$ 180.000,00 
(19) 99697- 6698. Tratar 
com proprietário. 
Terreno Condomínio 
Viena 250m² escritura-
do. Valor: R$190.000,00 
F.:(19) 99211-6717 
Vendo terreno Jar-
dim Regina. Ótima 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar F.: 
(19) 99774-4452.

 
Vende-se ponto – Jd.Re-
gina. Salão odontoló-
gico - 40m² mobiliado, 2 
banheiros 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 comer-
cial - Salão comercial e 
casa na parte superior 
– 360m² A/T e 300m² 
A/C. Fone: (19) 99166-
8272 ou (19) 98333-5694
Sala nova 39m2, 2WC, 
1 vaga na garagem, si-
tuado no torre medical. 
Direto com o proprietário. 
Tel. (19) 9 8239-4260
 

Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 para 
receber desconto espe-
cial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
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 -Interessa-
dos ligar (19) 3935-1633
Vendo uma potência 
p/ carro STETSOM CL 
950. Valor a negociar. (19) 
3875-7624

Vendo bebê conforto 
R$ 100,00. F.: (19) 3875-
7624
Vendo tapete de vários 
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 condicionado, 
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- $400,00. 
MÁQUINA DE RECAR-
REGAR CARTUCHO 
R$ 300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO 
- (19) 3935-1633
Desejo comprar crista-
leira antiga. Entrar em 
contato (19) 3834-1367
Vendo jogo de sofá 
retrátil em suede 3/2 lu-
gares. Ótimo estado. R$ 
1.700,00, F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo es-
tado. R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo guarda roupa 
laqueado bege com 4 
gavetas 1,33x195 altura 
R$ 230,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de 
carro. Valor a negociar. 
(19) 3875-7624
Bicicleta aro 38 nova 
monarc com breck no pé 
200 reais - 1 panela de 
arroz camponesa grande 
150 reaisvarias roupas 
novas e semi novas g, 
gg, g2 e g3 - 3834-1367 
- 996489124
Vendo 1/2 terreno Carlos 
Androvandi 140 m². Valor 
R$ 60.000,00 escritura-
do. (19) 99595-3390
Vende-se título fami-
liar do clube 9 de ju-
lho. Valor R$1.500,00. 
Sem pendências. F.:(19) 
99681-2307

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.

Alinhador de rodas
Armador de estrutura de 
concreto armado
Assistente de vendas
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de linha de pro-
dução( PCD)
Auxiliar de pedreiro
Caseiro
Cobrador externo
Eletricista
Eletricista de autos
Empregada domestica
Encanador
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Gerente de supermer-
cado
Mecânico de autos  
Mecânico de manutenção 
em maquinas industrial
Mecânico eletricista de 
autos
Motorista Carreteiro
Motorista de caminhão
Operador de maquina de 
Empacotar 
Padeiro confeiteiro
Pedreiro
Técnico de enfermagem
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

 

Cherry QQ1, cor: pra-
ta, ano: 2014. Completo 
F.:(19) 99681-2307. (ABAI-
XO DA TABELA FIPE).
 

Ofereço-me como moto-
rista de van p/ viagens com 
cursos de passageiros e es-
colares. Tratar com Rosane 
F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador, pequenos repa-
ros na constr. civil e pinturas. 
98329-8580 (WHATSAPP) 
Falar c/ João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuidado-
ra de idosos crianças pesso-
as c/ necessidades especiais 
pré-operatório e etc aten-
dimento hospitalar possui 
exp. e ref. horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lav. de roupas 
e como cuidadora de de 
crianças. Atendo à domicílio 
ou em minha res. Entrar 
em contato com Val (19) 
9.9448-0082 - whats app
Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure  - cor-
te+hidratação+escova R$ 
50,00 (usamos produtos 
sem formol) - (pé e mão) R$ 
25,00 *grátis um brinde (19) 
99369-5615
Ofereço-me como limpeza 
e manutenção de piscinas 
e geral. F.: (19) 98332-1025
Ofereço-me como faxineira 
e passadora de roupas. En-
trar em contato no telefone 
(19) 99595- 9448
Ofereço-me como jardi-
neiro roçada de chácaras e 
limpezas. 3875-7624
Ofereço-me como jardinei-
ro, pedreiro, encanador e 
eletricista . Tratar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
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