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Moradores se 
queixam de 
esgoto entupido

By Faby Modas: 
Estilo e qualidade 
em roupas

Mês da Criança 
tem programação 
especial 

GC localiza e 
prende autor de 
furto à residência

JARDIM PIOLI

TECNOLOGIA

ESQUADRILHA DA FUMAÇA

ESPECIAL POLO SHOPPING POLÍCIA
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A chuva do último 
domingo, dia 30, trouxe 
muitos problemas para 
os moradores da Rua Vi-
cente Tancler, no bairro 
João Pioli, em Indaiatuba. 

A loja By Faby Mo-
das é uma das referên-
cias em loja de roupas na 
cidade de Indaiatuba. Foi 
fundada em 2011, pela 
proprietária Fabiana. 

O Polo Shopping  
p r epa rou  uma  p ro -
gramação especial para 
os pequenos. Até o fim de 
outubro, várias atrações 
irão divertir as crianças.

Na quinta-feira (27), 
a Guarda Civil de In-
daiatuba prendeu o in-
divíduo que realizou 
um furto a uma residên-
cia no Jardim Regente. 

O novo aplicativo do transporte público já está operação em Indaiatuba. São vários recursos presentes nele como 
plano de deslocamento, horários e itinerários que vão auxiliar os passageiros. 

A Esquadrilha da Fumaça se 
apresenta em Indaiatuba no dia 
12 de outubro, em comemo-
ração ao Dia das Crianças. 
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Mais de 161 mil eleitores 
devem ir às urnas no domingo

PAULISTÃO

Primavera vence Paulista e se 
classifica para semifinal 

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI



Editorial
O Brasil que queremos

Artigo

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

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

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

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

RMC passa a contar com 1º Núcleo 
Regional da CROSS

AB Colinas realiza Pedestre na Via 
em Campinas nesta sexta

A RMC receberá o 1º Núcleo Regional da 
CROSS (Central de Regulação e Ofertas de 
Serviços de Saúde) do Estado de São Pau-
lo, que ficará localizado em Sumaré. O 
anúncio foi feito no dia 3 pelo secretário 
estadual de Saúde, Marco Antonio Zago, 
a prefeitos e secretários de Saúde da 
região. A medida tem o objetivo de 
agilizar a distribuição de vagas para pro-
cedimentos de média e alta complexidade 
para os moradores da RMC.

A AB Colinas, com o apoio da Artesp 
(Agência de Transportes do Estado de São 

Paulo), realizará nesta sexta, dia 5, uma 
nova edição do Pedestre na Via em 

Campinas. A atividade ocorrerá das 
7h às 9h, na passarela do km 73 da 
Rodovia Santos Dumont (SP-075). A 
campanha faz parte do Plano de Re-

dução de Acidentes (PRA) da conces-
sionária e tem como objetivo incentivar 

os pedestres a fazerem a travessia segura.

VOCÊ SABE O QUE É O BPC LOAS E COMO FUNCIONA?

ODONTOLOGIA ESTÉTICA E OS SEUS BENEFÍCIOS

O beneficio assistencial LOAS é concedido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Esse benefício con-
cede à pessoa um salário mínimo para prover suas necessidades básicas.

O LOAS é garantido para os idosos acima de 65 anos, além de pessoas com alguma deficiência inde-
pendentemente de idade, essas pessoas tem o direito de receber um salário mínimo por mês; mesmo sem 
ter feito qualquer contribuição à Previdência Social.

O sorriso é algo encantador e apaixonante, mas muitas pessoas não podem se dar ao luxo de sorrir 
devido a problemas dentários.

Para todos que procuram um sorriso lindo e perfeito, a Odontologia Estética é a especialidade que 
cuida da beleza e harmonia do sorriso. 

Vou comentar alguns dos tratamentos utilizados na transformação do sorriso:
-Clareamento dentário:
Como o próprio nome diz é um tratamento que clareia os dentes deixando-os mais brancos e bril-

hantes. Possui dois tipos: a laser e o caseiro.
-Facetas diretas:
As facetas diretas são realizadas com resinas compostas e podem ser realizadas em uma única sessão. 

É um tratamento com um ótimo resultado estético e de rápida execução.
-Facetas indiretas:
As facetas indiretas são confeccionadas em porcelana pura. É um dos tratamentos mais procurados 

atualmente pela sua eficácia e durabilidade. Consiste em lâminas de porcelana feitas sob medida e são 
coladas sobre os dentes, deixando o sorriso mais harmonioso. Elas simulam corretamente a textura, 
cor e transparência que os dentes possuem naturalmente.

- Facetas lente de contato:
São facetas de porcelana com mínimo ou nenhum desgaste, o que preserva a estrutura dentária. É 

um tratamento que transforma o sorriso deixando-o belo e harmonioso.
Qualquer dúvida ou para saber qual o tratamento mais indicado para o seu caso, estou à disposição!
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D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 
16:00 HRS AS 20:00 HRS - SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – Bairro / OP : Sentido 
Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 
às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
6 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
6 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
7 DOM.   NÃO OPERA
8 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
8 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
8 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
8 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
8 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
8 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
9 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
9 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
9 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
9 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
9 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
9 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
10 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
10 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
10 QUAR. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
10 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
10 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
10 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
11 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
11 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
11 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
11 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
11 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
11 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
12 SEX.   FERIADO
12 SEX.   FERIADO
12 SEX.   FERIADO
12 SEX.   FERIADO
12 SEX.   FERIADO
12 SEX.   FERIADO

RADARES DIAS - 06 A 12/10

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

Para mais informações entre em contato : Advocacia Intrieri - Fone 3801-4357

Dra Lilian Miyauchi Yamamoto - CROSP 78636 - Responsável pela área de Estética do Instituto de Inovação em Odontologia Belle 
Santé. www.bellesante.com.br

WhatsApp
Instagram

Facebook/ E-Mail

REDES SOCIAIS

(19) 9.8133-0840 @grupomaisexpressao

jornalmaisexpressao

maisexpressao.com.br

maisexpressao@maisexpressao.com.br



ETE MAC terá estação de água de 
reuso para distribuir às indústrias

AMPLIAÇÃO
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Aplicativo auxilia 
usuários do transporte 
coletivo de Indaiatuba
Passageiros podem consultar horários, 
itinerários e planejar deslocamentos

O novo aplicativo 
do transporte 
público já está 

operação em Indaiatuba. 
São vários recursos pre-
sentes nele como plano 
de deslocamento, horá-
rios e itinerários que vão 
auxiliar os passageiros. 

A tela inicial apresenta 
um mapa contendo os 
pontos de parada e venda 
de créditos próximos a 
localização do usuário. 
Ao clicar em um ponto 
de parada, são exibidas 

informações do ponto, as 
linhas que o atendem e 
o tempo de chegada dos 
ônibus no local. Também 
é mostrado o prefixo do 
veículo e a previsão do 
tempo de viagem. Ao 
clicar no detalhamento, o 
aplicativo mostra o mapa 
de viagem, indicando os 
pontos de parada e os ve-
ículos em operação, no lo-
cal em que se encontram.

Com o app também é 
possível planejar a via-
gem. Na tela inicial há a 
opção de inserir o desti-
no, tanto o local onde o 
usuário se encontra ou 

anotar outra localização. 
Após inserir os dados de 
destino e partida, o apli-
cativo mostrará as linhas 
que atendem o percurso 
indicado, com o tempo 
estimado da viagem.

Após selecionar uma 
das opções do desloca-
mento, é aberto um mapa 
com o percurso detalha-
do, informando também 
qual distância o usuário 
deverá percorrer a pé.

A tabela de horários 
de todas as linhas e ou-
tras informações tam-
bém ficam disponíveis 
no menu principal. Além 

disso, o app ainda ofere-
ce alerta de modificações 
em linhas ou vias, o SAC 
da empresa via WhatsA-
pp, além de notícias.
Aplicativo. O aplicativo 
do transporte coletivo 
está disponível para An-
droid e IOS. Para baixar, 
basta abrir a loja de apli-
cativo do celular e digi-
tar “SOU Indaiatuba” ou 

“Sancetur”, dependendo 
do sistema operacional.

Algumas funções do 
aplicativo também fun-
cionam off-line, ou seja, 
mesmo que o passageiro 
esteja sem internet, é pos-
sível consultar os horários 
e itinerários das linhas, 
por exemplo. Entretanto, 
não possível acompanhar 
em tempo real o desloca-

mento dos ônibus.

Aprimoramentos. A 
operadora do transporte 
público também planeja 
aprimorar o aplicativo 
em breve. A função de 
acessibilidade deve estar 
disponível em 60 dias.

A empresa também co-
gita implementar QR Code 
nos pontos de ônibus.

Está sendo concluída 
esta semana a ampliação 
da Estação de Tratamento 
de Água de Reuso na obra 
de ampliação, da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
Mário Araldo Candello 
(ETE MAC), localizada 
no Distrito Industrial Vitó-
ria Martini, pela Constru-
tora Elevação, responsável 
pela obra e realizada pelo 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (SAAE). 
A ampliação dessa esta-
ção visa fornecer água 
de reuso às indústrias, 
localizadas no Distrito 
Industrial de Indaiatuba, 
pensando na redução do 

consumo de água potável 
e aumentando a disponibi-
lidade hídrica.

A intenção é diminuir 
o volume de efluentes 
lançados nos mananciais 
tendo um ganho ambiental 
e a distribuição de uma 
água com menor custo do 
que a potável, uma vez 
que quase 80% do volume 
utilizado pelas indústrias 
requer água com baixo 
grau de qualidade para 
diversas utilidades que 
não envolvem o consumo 
humano, como instalações 
sanitárias, resfriamento 
(sem contato), lavagem de 
unidades e equipamentos, 

processo de produção/
testes hidrostáticos e irri-
gação de jardins.

Na fase piloto a dis-
tribuição será feita com 
caminhões e conforme 
a demanda for aumen-
tando, já está em pro-
jeto a implantação de 
uma nova rede para a 
distribuição dessa água 
de reuso. “Esta é uma 
grande obra, que colo-
cará nossa cidade em pé 
de igualdade as cidades 
mais modernas quando 
falamos de saneamento 
básico”, afirma o supe-
rintendente do Saae, en-
genheiro Sandro Coral.

MARCO MATOS - DCS SAAE

Ampliação visa reduzir o consumo de água potável aumentando a disponibilidade hídrica
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Moradores se queixam de entupimento de esgoto no João Poli
RECLAMAÇÃO
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Esquadrilha da Fumaça se apresenta dia 12
Apresentação contará com sete aeronaves; Apresentação acontece às 10 horas

DIVULGAÇÃO

A E s q u a d r i l h a 
da Fumaça se 
apresenta em 

Indaiatuba no dia 12 
de outubro, em come-
moração ao Dia das 
Crianças. O evento é 
gratuito, a partir das 
10h, na avenida Fábio 
Ferraz Bicudo. O ob-
jetivo da Demonstra-
ção Aérea é difundir, 
em âmbito nacional e 
internacional, a ima-
gem institucional da 
Força Aérea Brasileira 
(FAB).

O espetáculo conta-
rá com sete aeronaves 

e sete pilotos, que em 
aproximadamente 50 
minu tos  encan ta rão 
o público com acro-
bacias e desenhos no 
céu. O uso de Drone é 
proibido para seguran-
ça de todos. O evento 
também contará com o 
canil da Guarda Civil 
e o animador Koringa.

Esta será a segunda 
vez que a Esquadrilha 
da  Fumaça se  apre-
senta no município. A 
última demonstração 
aconteceu há 9 anos, 
em comemoração aos 
179 anos de Indaiatu-
ba, e reuniu mais de 20 
mil pessoas ao longo 
do Parque Ecológico.

História .  A Esqua-
drilha da Fumaça nas-
ceu da iniciativa de 
jovens instrutores de 
voo da antiga Escola 
de Aeronáutica, no Rio 
de Janeiro,  que,  em 
suas horas de folga, 
treinavam acrobacias 
em grupo, com o ob-
jetivo de mostrar aos 
cadetes a capacidade e 
segurança dos aviões, 
incut indo- lhes  con-
fiança e motivando-os 
para a pilotagem mi-
litar. Em 14 de maio 
de 1952, aconteceu a 
primeira demonstração 
oficial da Esquadrilha 
da Fumaça no Rio de 
Janeiro. A última demonstração aconteceu há 9 anos, em comemoração aos 179 anos de Indaiatuba

A chuva do último 
domingo, dia 30, trou-
xe muitos problemas 
para os moradores da 
Rua Vicente Tancler, 
no bairro João Pioli, em 
Indaiatuba. Uma das 
moradoras, Maria Salete, 
teve a sua casa comple-
tamente alagada devido 
ao entupimento de um 
esgoto que passa ao lado 
de sua residência. “Moro 
aqui há oito anos e é a 

segunda vez que isso 
acontece. Perdi tudo que 
tinha dentro de casa”, 
relata a moradora.

Ainda segundo ela, 
os funcionários do Saae 
estiveram no local para 
desentupir o esgoto, mas 
o problema não foi re-
solvido e a água entrou 
pelo banheiro e foi para 
outros lugares da casa. 
“Entrei em contato com 
Saae e a resposta foi 

que em dois dias úteis 
um responsável iria até 
o local, mas já faz dois 
dias que estou aqui es-
perando”, reclama.

Ainda de acordo com 
relato dos moradores de-
vido a inundação come-
çou a aparecer roedores e 
outros animais. “O mau 
cheiro e o terreno que 
tem ao lado do esgoto 
colaboram para a infes-
tação desses animais”, 

disse um dos moradores 
do bairro. Além disso 
ele ainda conta que seu 
banheiro também foi 
inundado. 

De acordo com in-
formações outros mo-
radores também foram 
prejudicados, sendo que 
em uma das casas a altu-
ra da água chegou a três 
metros.  “Foram coloca-
das barras de concreto 
formando uma espécie 
de ‘muro improvisado’ 
e existe muito lixo no 
local e entulhos”, relata 
um dos residentes.

Saae. Em nota o Serviço 
Autônomo de Água e Es-
gotos de Indaiatuba disse 
que “Em relação ao caso 
da moradora do Jardim  
João Pioli, informamos 
que a equipe do Saae foi 
até o local e constatou 
uma obstrução parcial na 
rede coletora de esgoto. 

Após a constatação, foi 
imediatamente feita a 
desobstrução da rede, e a 
moradora foi orientada a 
tirar fotos do local e dos 
objetos danificados, e 
abrir um processo soli-
citando ressarcimento”.

A nota diz ainda que 
“ O problema na casa 
da usuária deve-se às 
redes de águas pluviais 
de residências da região, 
estarem conectadas à 
rede coletora de esgoto, 
o que é proibido. Essas 
ligações clandestinas 
causam sobrecarga na 
rede, e dependendo do 
volume da chuva, cau-
sam rupturas e vaza-
mentos nas redes das 
partes mais baixas do 
bairro, causando inúme-
ros transtornos”.

O Saae ainda infor-
mou que “ Na manhã de 
ontem, o Saae entrou em 
contato com a moradora, 

orientando-a novamente 
para abertura de proces-
so administrativo, onde 
a mesma confirmou que 
já havia sido orientada 
e que assim que fosse 
possível abrirá o pro-
cesso. O Saae deu todo 
o suporte necessário para 
a resolução do problema 
e se prontificou a ajudar 
na limpeza do imóvel”.

Em alerta o Saae 
orienta que “Vale lem-
brar que esses problemas 
são maximizados pelo 
acumulo de lixo que é 
jogado pela população 
nas redes coletoras de 
esgoto, e o Saae iniciou 
esta semana uma cam-
panha de conscientiza-
ção "rede de esgoto não 
é lixeira" que tem por 
objetivo, sensibilizar a 
população para que não 
utilize o vaso sanitário, 
ralos e pias de cozinha 
como lixeira”.

RODRIGO CAMPOS

Devido ao 
entupimento do 
esgoto várias 
casas foram 
inundadas 
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Conheça as propostas dos candidatos 
de Indaiatuba para as Eleições 2018
Cinco candidatos vão concorrer para Deputado Federal e três a Deputado Estadual

TSE

A5

As eleições ge-
rais de 2018 vão 
ocorrer neste do-

mingo, dia 7 de outubro,  
e os brasileiros vão votar 
para eleger os governan-
tes pelos próximos quatro 
anos. 

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

Os três que vão dis-
putar uma cadeira na As-
sembleia Legislativa de 
São Paulo são: Bruno 
Ganem (PODEMOS), 

Mirlei Casale (PT) e Ro-
gério Nogueira (DEM). Já 
os cinco que vão disputar 
uma vaga para a Câmara 
dos Deputados são: Clélia 
Santos (PRTB), Felipe 
Maropo (PSOL), Hélio 
Ribeiro (PSB), Ricardo 
Spindola (AVANTE) e 
Rinaldo Wolf (PT).

A Assembleia Legis-
lativa é composta por 94 
deputados estaduais. Já a 
Câmara dos Deputados, 
é composta por 513 de-
putados de todo o país, 
sendo que desse total, 70 
representam São Paulo, 
estado com maior repre-
sentatividade.

As funções dos depu-
tados incluem, mas não 

se restringem apenas à: 
elaborar projetos de lei, 
aprova-las ou não, fisca-
lizar o Poder Executivo 
(presidente e governa-
dor), instituir tributos, 
fixar salários do execu-
tivo, dentre várias outras 
funções.

Para que os eleito-
res pudessem conhecer 
melhor os candidatos da 
cidade, o Jornal Mais 
Expressão procurou cada 
um para que apresentas-
sem suas propostas. Con-
fira a seguir os candidatos 
a deputado estadual, em 
ordem alfabética, e em 
seguida, os candidatos 
a deputado federal, em 
ordem alfabética. Eleições gerais 2018 acontecem no dia 7 de outubro
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Nome: Rogério Nogueira
Profissão: Empresário
Formação: Segundo Grau completo
Idade: 49 anos
Partido: Democratas (DEM)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deputados Estaduais



eleição |A7

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

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

projetos de Lei para que todos os funcionários sejam 
qualificados para atender a população que busca 
atendimento. Qualificar e preparar as UBS’s, para 
realizar triagem de pacientes, diminuindo filas de 
espera em hospitais e encaminhando somente os 
casos mais graves aos mesmos. Criar parceria entre 

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

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

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

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

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

Nome: Hélio Alves Ribeiro
Profissão: Servidor Público municipal
Formação: Administração (Unopec), com MBA 
em Gestão Estratégica de Pessoas
Idade: 48 anos
Partido: Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Se eleito, quais projetos irá propor?
Dar continuidade a meu trabalho na Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), com ações 
voltadas principalmente para a saúde, a Terceira 
Idade, crianças, adolescentes, mulheres e os que 
mais precisam. Dentre as ações, destaco a criação 
das “Redes temáticas de saúde da RMC”, que 
é quando os Municípios se juntam na contrata-
ção de serviços pertinentes à região, como num 
sistema de consórcio. Com isso, você consegue 
baixar o custo dos serviços contratados e todos os 
Municípios se beneficiam. Também destaco: Implantação de um hospital 
e universidade pública federal; Implantação da Casa da Mulher Brasilei-
ra na RMC; Cursos Técnicos Pronatec na região da RMC; Projeto “Meu 
Primeiro Emprego”; Projeto “Vizinhança-Solidária Jovem”; Criação da 
“Clínica Social de Apoio e Combate às drogas”. Outras propostas: Ações 
de Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes, Ações para 
a Conscientização do Espectro Autista, Ações com o Via Rápida Emprego 
para Capacitação e Geração de Emprego, Ações Preventivas de Saúde do 
Homem na RMC.

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

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

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

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

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

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

tuba e região como deputado federal. Há muito tempo 
não temos um representante no congresso sendo que, 
pelo nosso colégio eleitoral, podemos tranquilamente 
eleger alguém para buscar recursos federais e ajudar 
ainda mais nossa cidade a crescer. Fui escolhido e 
assinei o chamado “Pacto pela Democracia”, que 
estabelece 70 medidas anticorrupção originadas na operação lava jato. Uma das 
prioridades será combater a corrupção e moralizar nosso país. Apoio total a lava 
jato! Lutarei pelos aposentados. As contas públicas estão deficitárias, não fecham, 
e não podemos permitir que a culpa das más gestões do governo caia nas apo-
sentadorias. Trabalharei forte pela educação de base. Como educador, sei muito 
bem que uma educação forte reduz a criminalidade, melhora a saúde e edifica a 
sociedade. Escola deve formar cidadãos plenos de seus direitos e deveres, jamais 
servir de comitê eleitoral para doutrinação ideológica.
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Mais de 161 mil eleitores devem ir às urnas
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O primeiro turno ocorre neste domingo, dia 7, das 8h às 17 horas
DIVULGAÇÃO

As eleições 2018 
ocorrem neste 
domingo, dia 

7, das 8h às 17h, e os 
eleitores irão às urnas 
para eleger Presidente 
da República, Governa-
dor, Senador, Deputado 
Estadual e Federal. 

De acordo com a 
chefe do Cartório Elei-
toral  de Indaiatuba, 
Lilian Dalva Silva de 
Lima, em Indaiatuba 
há 161.607 eleitores 
aptos para votar; 11.262 
títulos cancelados (fale-
cidos e que não votaram 
nas últimas três elei-
ções); e 1.167 eleitores 
estão suspensos pois 
possuem condenação 

criminal. 
Importante lembrar 

que para votar ou jus-
tificar o voto, o eleitor 
deve apresentar o título 
de eleitor e documento 

original com foto. Dúvi-
das ou mais informações 
ligue 148 ou compareça 
ao Cartório Eleitoral 
localizado na Rua 13 de 
Maio, 834, Centro.

Confira os locais de 
votação em nosso portal 
www.maisexpressao.
com.br ou no site do 
Tribunal Superior Elei-
toral www.tse.jus.br.

Ordem de votação. A 
ordem de votação das 
Eleições 2018 sofreu 
uma alteração em rela-
ção ao pleito de 2014, 
de acordo com a Lei 
nº 12.976, de maio de 
2014, que alterou o pa-
rágrafo 3º do artigo 59 
da Lei das Eleições (Lei 
nº 9.504/1997).

Outra diferença em 
relação à última eleição 
é que dois senadores 
serão eleitos em cada 
estado. Cada unidade 
federativa do país tem 
três representantes no 
Senado, mas dois deles 
estão em fim de manda-
to. Na próxima eleição 
geral, em 2022, ape-
nas um representante 
será eleito, enquanto 
em 2026 outros dois 

serão escolhidos pelos 
eleitores.

Neste ano, então, o 
eleitor irá escolher pri-
meiro o deputado federal 
(quatro dígitos), deputa-
do estadual (cinco dígi-
tos), dois senadores (três 
dígitos), um governador 
(dois dígitos) e, por fim, 
um presidente da Repú-
blica (dois dígitos). Nos 
casos de deputado fede-
ral e estadual, o eleitor 
ainda poderá votar na 
legenda do partido, sem 
escolher um candidato 
específico, apertando em 
dois dígitos. Quem qui-
ser anular o voto, basta 
votar em um número 
inexistente e confirmar. 
Para votos em branco, 
há uma tecla específica 
na urna eletrônica.
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By Faby Modas: Qualidade e 
estilo na moda plus size
Atendimento é considerado, pelas clientes, o grande diferencial da loja

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

A loja By Faby 
Modas é uma 
das referências 

em moda feminina na ci-
dade. Foi inaugurada em 
2011, pela proprietária 
Fabiana, que viu a opor-
tunidade de unir o útil ao 
agradável, e um dos dife-
renciais é trabalhar com 
os mais diversos estilos. 

“A By Faby Modas 
trabalha no tamanho 
lady, do 36 ao 44 e no 
plus size, de 46 até 56. 
A ideia é proporcionar 
opções para as mulheres 
que têm dificuldade de 
encontrar looks que as 
deixam modernas, princi-
palmente as da moda plus 
size”, explica Fabiana.

A By Faby Modas ofe-
rece diversas peças de 
roupas de qualidade o que 
tornou a sua loja referência 
em credibilidade com suas 
clientes. Nilma Bezerra 

é uma das clientes da loja 
e gosta de comprar suas 
roupas com Fabiana de-
vido ao seu atendimento. 
“Na loja encontro looks 
bonitos, confortáveis e 
da moda. O preço é sem 
comparação, uma loja para 
todas”, afirma.

Talita Flosi também 

diz que o grande diferen-
cial é o atendimento. “É a 
alta estima em loja, onde 
se encontra tudo o que 
precisa, com um atendi-
mento incrível. Uma loja 
que atende todos os bióti-
pos. Isso faz diferença”.

Carla Cheetz tam-
bém admira a loja e sua 

modernidade. “É uma 
loja super na moda, atu-
alizada e tudo o que pre-
ciso encontro lá. Isso sem 
contar o atendimento. 
Loja moderna com am-
biente agradável e roupas 
incríveis”, declara.

Outra cliente que tam-
bém comprova a qualida-

de e credibilidade da By 
Faby Modas é a Dioni 
Sordilli que diz estar sa-
tisfeita com as suas com-
pras. “É satisfatório poder 
experimentar uma roupa 
tamanho G e ser mesmo 
deste tamanho. Além da 
alegria e satisfação que 
sou recebida e os preços 

que são justos e honestos”.
A By Faby Modas 

está localizada na Av. 
Ário Barnabé, 1389 - 
Jardim Morada do Sol, 
Indaiatuba. A loja fun-
ciona de segunda-feira 
até sábado das 9h às 18h. 
Para mais informações, 
ligue: (19) 3394-2109.

A By Faby Modas está localizada na Av. Ário Barnabé, 1389 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba
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VIDA PRÓPRIA
A Volvo apresenta no país o XC60 T8, versão híbrida do modelo mais vendido da marca sueca

FOTOS EXTERNAS DANIEL DIAS

POR DANIEL DIAS
Agência AutoMotrix

A Volvo abriu a pré-
-venda no Brasil 
do XC60 T8, ver-

são híbrida do seu modelo 
mais vendido no país. Equi-
pado com o “powertrain” 
mais poderoso da marca 
sueca, o SUV de luxo tem 
um motor a combustão 
Drive-E Turbo Superchar-
ger 2.0 de quatro cilindros 
em linha com 320 cavalos 
de potência e torque de 64 
kgfm entre 2.200 e 5.400 
rpm, que atua em conjunto 
com o motor elétrico de 87 
cavalos, totalizando uma 
potência de 407 cavalos. 
A transmissão automática 
de 8 velocidades utiliza a 
tecnologia Shift by Wire 
(sem uso de cabos). A 
caixa eletrônica colabora 
também na frenagem do 
freio-motor para recuperar 
energia ou para carregar a 
bateria de íons de lítio para 
utilização imediata como 
potência extra. Segundo a 
Volvo, apesar dos 2.174 
quilos de peso, o carro 
acelera de zero a 100 km/h 
em apenas 5,3 segundos e 
pode chegar à velocidade 
final de 230 km/h, limitada 
eletronicamente. O XC60 
T8 tem 4,68 metros de 
comprimento, 1,90 metro 
de largura, 1,65 metro de 
altura e 2,86 metros de 
entre-eixos. Disponível 
na versão de acabamento 
R-Design, está sendo ofere-

cido por R$ 299.950 duran-
te o período de pré-venda. 
A linha 2019 do utilitário 
esportivo mais vendido na 
história da Volvo tem ainda 
as opções de motores T5 
(254 cavalos a gasolina) e 
D5 (235 cavalos a diesel). 

Com fábricas na Eu-
ropa, Ásia e América do 
Norte, a Volvo vive um 
momento de forte cresci-
mento no mundo, assim 
como no Brasil. De janeiro 
a agosto deste ano, a fabri-
cante vendeu 4.054 unida-
des, em um crescimento 
de 85% em relação ao 
mesmo período de 2017. 
Na família de SUVs, o 
XC90 teve alta nas vendas 
no intervalo de 275 para 
579 unidades (110%), 
o XC60 cresceu 16,5% 
(1.760 unidades) e o XC40 
teve 1.262 exemplares co-
mercializados desde abril. 
A marca projeta fechar 
2018 com mais de 6 mil 
carros vendidos nas con-
cessionárias brasileiras, o 
que representaria o dobro 
do volume emplacado no 
ano passado. 

No design, a personali-
dade forte da dianteira fica 
evidenciada pela grade e o 
para-choque exclusivos da 
versão XC60 T8 híbrida e 
do sistema de iluminação 
Volvo Full Led com qua-
tro funções: a Automatic 
Bending Lights (ABL), 
com faróis auto-direcionais 
que acompanham o giro 
do volante para melhorar 
o facho nas curvas, a Ac-

tive High Beam (AHB), 
sistema automático de 
adaptação da luz alta para 
não ofuscar a visão de 
motoristas trafegando em 
sentido contrário, e a Dayti-
me Running Lights (DRL) 
e acendimento automático. 
Desenhada no formato “T” 
(que o departamento de 
marketing da Volvo cha-
ma de “martelo de Thor”), 
a luz de posição diurna 
ajuda na visualização do 
próprio veículo. O sensor 
de iluminação e detecção 
de túneis ativa automati-
camente o farol baixo. A 
esportividade na traseira 
está presente graças ao 
spoiler e à saída dupla do 
escapamento cromada e in-

tegrada ao para-choque. O 
conjunto óptico alto, marca 
registrada do XC60, tem 
feixes de leds e desenho 
marcante que se estende à 
tampa do porta-malas. 

Assim como todos os 
modelos do portfólio da 
Volvo, o XC60 T8 conta 
com um interior luxuoso. O 
teto solar panorâmico am-
plia a percepção de espaço 
interno. Um destaque é o 
sistema de entretenimento 
e conectividade Sensus 
Connect, acessível pela tela 
antirreflexo touchscreen 
de 9 polegadas de LCD 
no painel central, reunin-
do praticamente todos os 
comandos do veículo. O 
display tem gráficos de 

alta definição, tornando o 
uso pelo motorista natural 
e intuitivo. Navegação, 
conectividade e entreteni-
mento são bem acessíveis. 
A integração do smartpho-
ne está disponível com os 
aplicativos Apple CarPlay 
e Android Auto. O sistema 
de áudio Harman Kardon é 
de alta qualidade, reunindo 
13 alto-falantes e subwoo-
fer de 600 watts. 

O controle dinâmico do 
XC60 T8 é ajudado pela 
posição da bateria, localiza-
da na área central ao longo 
do túnel do chassi, não 
comprometendo, assim, 
o espaço interno para os 
passageiros e as bagagens 
e tendo uma melhor dis-
tribuição de peso. Recar-
regável por meio de uma 
tomada, no modo plug-in, o 
novo representante da linha 
XC60 se junta ao XC90 T8 
híbrido, lançado no Brasil 
no ano passado, para au-
mentar a gama eletrificada 
da Volvo com a combina-
ção de potência, luxo, tec-
nologia, segurança e baixos 
consumo e de emissões. A 
Volvo instalará 250 novos 
pontos de recarga no Brasil, 
que poderão ser acessados 
gratuitamente não só pelos 
compradores de modelos 
da marca sueca. O sistema 
Sensus integra ainda o Vol-
vo On Call, um serviço de 
segurança, proteção e con-
veniência com assistência 
24 horas por dia, auxílio de 
emergência e localização 
para casos de roubo ou 

furto. O sistema permite ao 
motorista - por meio de seu 
celular - controlar o nível 
de combustível, trancar e 
abrir as portas, climatizar a 
cabine à distância, dar par-
tida no motor remotamente 
e enviar destinos para a 
navegação.

Além de ter sido es-
colhido o Carro Mundial 
do Ano no Salão de Nova 
York, o XC60 alcançou 
98% de proteção para 
adultos nos testes de im-
pacto promovidos pelo 
EuroNCAP, a maior nota 
de um modelo avaliado 
em 2017. O XC60 T8 
R-Design é equipado com 
o “City Safety” de se-
gunda geração, incluindo 
assistente de direção e 
que entra em ação quando 
a frenagem automática 
não for suficiente para 
evitar uma colisão. O 
“City Safety” opera para 
evitar colisão contra veí-
culos, ciclistas, pedestres 
e até animais de gran-
de porte, atuando tanto 
de dia quanto à noite. O 
SUV da Volvo tem as-
sentos infantis integrados 
ao banco traseiro, sete 
airbags (frontais, de cor-
tinas, laterais e de joelho 
para motorista), sistemas 
de alerta de mudança de 
faixa, de proteção em 
saída de estrada e contra 
impactos laterais e lesões 
na coluna cervical, alerta 
de colisão frontal e siste-
ma de monitoramento de 
pressão dos pneus.
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PRIMEIRAS IMPRESSÕES

São Paulo – Para conferir o desempenho, a se-
gurança, o conforto e a modernidade do XC69 T8 
híbrido no dia a dia, a Volvo escolheu um percurso 
inteiramente urbano, nas ruas e avenidas da capital 
paulista e em uma tarde de sexta-feira de trânsito 
invariavelmente pesado da maior metrópole brasi-
leira. A primeiríssima impressão é que o SUV da 
Volvo está sempre “ligado em tudo”, muito atento, 
com disposição de sobra para prestar auxílio ao 
motorista. Aliás, as duas pessoas da frente têm o 
conforto do melhor sofá individual desenvolvido 
pela mão humana. Os bancos da frente “abraçam” 
calorosamente seus ocupantes, com ajustes ele-
trônicos de altura, profundidade, do assento e da 
lombar, com o requinte de ter climatização. O carro 
do test-drive foi entregue para a dupla de jornalistas 
com a carga total da bateria, suficiente para uma 
autonomia de 45 quilômetros rodando apenas com o 
motor elétrico, uma média de chão condizente com 
o que a maioria das pessoas roda por dia dentro de 
uma cidade. Dessa maneira, o XC60 T8 é absoluta-
mente silencioso, ficando ainda mais “quieto” nas 
paradas do trânsito quando o sistema start-stop entra 
em ação, desligando e voltando a acionar o motor a 
combustão automaticamente. 

O motorista tem duas formas de enxergar a nave-
gação e as necessidades do veículo – na tela princi-
pal da multimídia, no centro do carro, ou em outra 
localizada entre os instrumentos do painel principal, 
atrás do volante, bem ao alcance da visão de quem 
está à direção. São três modos de condução, que se 
adaptam praticamente a qualquer tipo de condição. 
O “Pure” é indicado para a condução urbana econô-
mica. Utiliza 100% o motor elétrico, com circulação 
silenciosa, consumo de combustível zero e nada de 
emissão poluentes. O “Hybrid” é igualmente para 
o uso no cotidiano. É o modo padrão do XC60 T8, 
orientado para acionar os dois propulsores e ganhar 
a melhor relação entre desempenho e consumo de 
combustível: 19 km/l na cidade e 20 km/l, confor-
me dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem 
Veicular, com nota A em eficiência energética. O 
modo “Power” é a “pegada” esportiva. Assim, novos 
padrões de direção, trocas de marchas, respostas do 
acelerador e freios são ajustados para transformar o 
XC60 T8 em uma “fera”. 

O motorista pode lançar mão de outros três mo-
dos mais específicos. O AWD (All Wheel Drive) 
contempla a tração permanente. O Off-Road envolve 
o controle de descidas (HDC) para percursos fora-

-de-estrada com velocidade de até 40 km/h. No In-
dividual, o motorista pode escolher entre uma série 
de parâmetros, como nível de assistência da direção 
elétrica, configuração do painel e características 
da combinação dos dois motores. Assim, o XC60 
híbrido pode, a um só tempo, ser um veículo silen-
cioso na cidade com emissões zero e ser capaz de 
ter um desempenho esportivo em qualquer situação. 
Único de seu segmento com direção semiautônoma, 
o SUV de porte médio da Volvo inova com o “Pilot 
Assist”, dispositivo com sensores e câmeras de mo-
nitoramento das faixas da estrada e um sistema que 
comanda a aceleração, os freios e a movimentação 
do volante até 130 km/h.

A vida a bordo do carro da Volvo é prazerosa 
e confortável, seja no comando do volante ou em 
qualquer outro dos assentos para três adultos e uma 
criança. Com ótima posição de dirigir, o motorista 
tem a seu dispor um bonito e multifuncional volante 
revestido em couro, mesmo material dos bancos e 
forrações internas, e os “paddles shifts” para uma 
condução mais esportiva. Jogo de tapetes, pedais e 
soleira exclusivos da versão completam os detalhes 
internos de sofisticação e esportividade. 

No acabamento e emprego dos materiais externos 
e internos do SUV híbrido da Volvo, não tem lugar 
para improvisação ou “rebarbas”. Se um arremate 
de madeira for pedido para aumentar a sofisticação 
dos detalhes do XC90, madeira é usada. A manopla 
de câmbio do XC60 T8 é uma pedra semipreciosa 
e um símbolo de requinte. A peça é feita em cristal 
sueco da marca Orrefors. Um “abuso” de luxo e 
bom gosto!

O painel de instrumentos digital de 12,3 polega-
das incorpora funções como indicação do modo de 
condução, nível de regeneração de energia, quan-
tidade de carga da bateria e o momento em que ela 
estará totalmente recarregada. A tela central de 9’’ 
e sensível ao toque tem outras informações. Nela, 
é possível de se ver o funcionamento do sistema 
híbrido e como está a utilização dos motores a 
combustão e o elétrico, consumo e regeneração da 
bateria feita pelo propulsor a gasolina com o carro 
rodando. A função “Hold” armazena a energia para 
uso posterior. A “Charge” aciona o carregamento da 
bateria por meio do motor a combustão, como um 
gerador. O XC60 T8 traz de série um cabo de 4,5 
metros de extensão para a recarga plug-in. A carga 
total da bateria é feita em três horas em uma tomada 
aterrada de 220V. 



A Toyota está comemorando 20 anos em Indaiatuba e 60 anos no Brasil

INVESTIMENTO
CPFL Piratininga 
investe mais de 2 
milhões em Indaiatuba

Toyota investirá 1 bilhão 
no complexo de Indaiatuba
Marca se tornará mais competitiva no cenário regional
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No ano em que a 
unidade Toyota de 
Indaiatuba com-

pleta 20 anos, a empresa 
anunciou que irá investir 
R$ 1 bilhão em sua planta 
da cidade. O aporte tem 
missão de preparar a unida-
de dentro de um processo 
de modernização para se 
tornar mais flexível e com-
petitiva no cenário brasilei-
ro e latino-americano, com 
o intuito de produzir carros 
cada vez melhores.

Este novo ciclo de in-
vestimentos da empresa 
está intimamente ligado 
ao seu compromisso em 
produzir carros cada vez 
melhores e ao engajamento 
de toda a sua cadeia de va-
lor. Além disso, trata-se do 
primeiro investimento da 
indústria automotiva após 
o anúncio do Programa 
Rota 2030 e demonstra a 
confiança da Toyota no 
futuro do País.

O montante trará apri-
moramento, atualização 
e modernização de todos 
os processos na linha de 
montagem de Indaiatuba 
em um prazo de até 18 
meses. Contempla, ain-
da, o aperfeiçoamento 
de mão de obra por meio 
de atualizações técnicas, 
melhoria de ergonomia e 
treinamentos de toda sua 
força de trabalho.

“O anúncio da Toyota 
é mais um exemplo da 
confiança da empresa no 
Brasil e nos brasileiros. 
Com esse investimento de 
R$ 1 bilhão, nossa fábrica 
se tornará mais flexível e 
competitiva com o intuito 
de atender às expectativas 
de nossos clientes e sermos 
mais competitivos em nos-
sas exportações”, afirma 
Steve St.Angelo, CEO da 
Toyota para América Lati-
na e Caribe e Chairman da 
Toyota do Brasil, Argenti-
na e Venezuela.

Durante o encontro, 
o prefeito Nilson Gaspar 

ressaltou que há algum 
tempo a prefeitura vem 
dialogando com a empre-
sa sobre a possibilidade de 
trazer mais investimentos 
para a planta de Indaia-
tuba. “Dentro da nossa 
realidade demos a nossa 
contribuição para que 
isso acontecesse revendo 
algumas tarifas e incenti-
vos fiscais. Após estudos 
criamos um novo modelo 
na tarifa de esgoto para 
indústrias que tratam seus 

efluentes, lançando-os 
com uma qualidade muito 
melhor de volta à natu-
reza, reduzindo o nosso 
custo com o tratamento 
da estação de esgoto na ci-
dade. Por meio de lei (Lei 
Municipal nº 6990/2018) 
demos incentivos também 
para veículos movidos 
com energia alternati-
va, como no caso dos 
híbridos. Abrimos um 
diferencial na cobrança 
do IPVA”, explicou.

A CPFL Piratinin-
ga,  distr ibuidora da 
CPFL Energia inves-
tiu em Indaiatuba R$ 
2.322.003,56 milhões 
na modernização, ma-
nutenção e expansão do 
sistema elétrico da sua 
área de concessão no se-
gundo trimestre de 2018. 
Os aportes têm como ob-
jetivo aumentar o nível 
de conforto e qualidade 
do serviço oferecido aos 
consumidores.

No total foram inves-
tidos R$ 50,5 milhões 
no segundo trimestre de 
2018, nas 27 cidades que 
a distribuidora atende, 
crescimento de 8,9% 
em relação ao mesmo 
período de 2017. No 
primeiro semestre de 
2018, o investimento da 
concessionária totalizou 
R$ 100,6 milhões.

“A CPFL Piratininga 
trabalha continuamen-
te para oferecer exce-
lência na prestação do 
serviço, qualidade no 
fornecimento de ener-
gia e segurança aos seus 

consumidores, contri-
buindo para o desenvol-
vimento socioeconômi-
co dos municípios de 
sua área de concessão”, 
afirma o presidente da 
distribuidora, Carlos 
Zamboni Neto.

Qualidade. Fruto dos 
investimentos, a CPFL Pi-
ratininga possui o menor 
índice de interrupção de 
energia do País. Segundo 
dados da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel), os clientes da 
CPFL Piratininga ficaram, 
em média, 6,97 horas sem 
luz em 2017. Na prática, 
isso significa que os con-
sumidores da empresa 
tiveram energia durante 
99,9% do tempo ao longo 
do ano. A média nacional 
é de 14,35 horas sem luz. 
Além disso, os clientes da 
CPFL Piratininga ficaram, 
em média, 4,45 vezes sem 
energia ao longo do ano 
passado, o menor nível do 
País. Para efeito a compa-
ração, a média Brasil foi 
de 8,20 vezes.
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Society do Indaiatuba Clube define 
últimos classificados no domingo
Rodada final do returno terá dois jogos em cada categoria 
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Primavera vence Paulista e se classifica para semifinal 
PAULISTÃO

No grande jogo da rodada dos Veteranos, Vizzent Calçados e Multifer (azul) empataram em 4 a 4

TABELÃO
20° Campeonato Liga Reg. Aifa de Futsal

Rodada amanhã, dia 6, na Sol-Sol
Horário  Times   Divisão
12h50 Galaticos Futsal x  Dynamo/Drb A. Mecan.   3º
13h50 Red Bull/Cardeal  x Pau no Gato F.C           3º
14h40 Tapiratiba/Sociapan x R5 Col. Meta            2º
15h30 Flamengo x Napoli/Sociapan            2º
16h20 Palone Tintas x União Tribuna B            2º
17h10 Borussia/D. Pachelli x Parque Indaia            2º
18h10 Barcenlona Futsal  x Carvalhada Futsal        1º

Rodada amanhã, dia 6, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário  Times   Divisão
12h50 Parque Indaia B x Quality Vidros           3º
13h50 Dudaluna Futsal x Indachama Futsal            3º
14h40 Clube 9 de Julho x  Regatas Saltense             2º
15h30 Slchalke Gril/ Futshow x Invictus Futsal       3º
16h20 Optica Sol/ Belle Brás x Cidade Nova           3º
17h10 The Rockets x Projeto Resititui B             3º

Com apenas uma 
vaga em aberto 
nas duas com-

petições, o Indaiatuba 
Clube define neste do-
mingo, dia 7 de outubro, 
as posições e todos os 
times que seguem na 
disputa dos dois títulos 
do futebol society.

A partir das 7h45, os 
já classificados Verona 
e Brasiltex se enfren-
tam em jogo que vale 
uma melhor posição para 
ambos na Copa Sorvete 
Selecto Ice Categoria Ve-
teranos. Com 11 pontos, 
o Brasiltex pode chegar a 
14 e ficar com o terceiro 
lugar do MMídia, que 
tem a mesma pontuação, 
mas perde no saldo de 
gols. Já o Verona, com 

7, não pode melhorar a 
atual posição (5º), mas 
uma derrota pode fazer 
a equipe cair para sexto.

Na sequência ,  às 
9h10,  jogam Jornal 
Exemplo e Maximus 
Vistoria. Para ficar com 
a vaga do Maximus, o 
Jornal Exemplo precisa 
vencer por seis gols de 
diferença. Qualquer vitó-
ria por menos gols deixa 
a vaga com o adversário, 
que hoje ocupa a sexta 
e última vaga entre os 
classificados. A equipe 
do Casagrande Turismo 
já está eliminada.

O primeiro jogo da 
Copa Colégio Pólo Cate-
goria Adultos acontece às 
10h15 com o confronto 
entre Padaria Líder e 
Brindes do Dia. Empa-
tados na vice-liderança 
com 12 pontos, os dois 

times lutam pela segunda 
vaga direta nas semifinais 
(a primeira já é do DF 
Engenharia, líder isolado 
com 21 pontos).

Quem vencer só não 
fica com a vaga se no úl-
timo jogo do dia, marcado 
para às 11h20, o Dr. Infil-
tração golear o Sweet Bou-
tique por mais de 10 gols.

A mesma situação se 
aplica ao Sweet, virtu-
almente classificado na 
sexta posição, que perde 
a vaga se for derrotado 
por dois ou mais gols. Se 
isso acontecer, a última 
vaga fica com o Grupo 
Marquinhos, que tem os 
mesmos seis pontos e um 
gol a menos de saldo.

Caso perca por sete 
gols de diferença o Sweet 
fica de fora das quartas 
de final, dando a vaga 
para o Colégio Polo. O 

Red Ballon já está fora 
da disputa.

Resultados. No domin-
go, dia 30 de setembro, 
aconteceram quatro par-
tidas.

Pelos Veteranos, o 
MMídia venceu o Ca-
sagrande Turismo por 
1 a 0, enquanto Vizzent 
Calçados e Multifer em-
pataram em 4 a 4.

A rodada dos Adul-

tos teve duas goleadas. 
O DF Engenharia virou 
para cima do Colégio 
Polo e venceu por 5 a 1 
enquanto o Grupo Mar-
quinhos fez 6 a 1 contra 
o Red Ballon.

Na tarde do último sá-
bado, dia 29, o Primave-
ra entrou em campo pela 
última rodada da terceira 
fase do Campeonato Pau-
lista precisando da vitória 
para se classificar para 
semifinal.

Primavera e Paulista 
fizeram confronto muito 
movimentado no primeiro 
tempo. O time da casa co-
meçou com muita vontade 
e abriu o placar logo aos 12 
minutos, quando Giovanni 
apenas escorou de cabeça e 
tirou o zero do placar.

O Primavera seguiu em 
cima e conseguiu ampliar o 
marcador, aos 25 minutos. 
China chamou o zagueiro 
para dançar e só tirou do 
goleiro, à meia altura, para 
fazer 2 a 0 para a equipe 
mandante. Mas o Paulista 
voltou para o jogo ainda 
no primeiro tempo e dimi-
nuiu aos 32 minutos. De 
cabeça, Cuadrado deslocou 
o goleiro do Primavera e 
descontou para a equipe 
visitante.

Diferente da etapa ini-
cial, que foi de muita emo-

ção, o segundo tempo co-
meçou mais morno, sem ter 
tantas grandes oportunida-
des nos primeiros minutos. 
A reta final do confronto, 
no entanto, foi emocio-
nante. Aos 36 minutos, a 
arbitragem marcou pênalti 
para o Paulista. Cuadrado 
foi para a cobrança e Felipe 
fez a defesa.

Aos 39 minutos, o Pau-
lista ainda acertou um 
cabeceio no travessão e 
quase empatou novamen-
te. Apesar dos sustos, o 
Primavera conseguiu se-

gurar a vitória e garantiu a 
classificação.

O fantasma se classi-
ficou na vice-liderança do 
grupo 10 com 11 pontos 
ganhos. Na semifinal a 
equipe enfrenta a Inter 
de Bebedouro em dois 
jogos. O primeiro acontece 
amanhã às 15 horas em 
Indaiatuba.

O adversário fez uma 
campanha melhor que o 
Primavera, por isso joga 
por dois resultados iguais, 
para o Primavera só vitória 
interessa.
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Guarda Civil prende autor 
de furto à residência
Após passar por uma área monitorada, criminoso foi reconhecido 
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DESOBEDIÊNCIA
Indivíduo é conduzido a 
Delegacia de Polícia por 
desacato

Todos os objetos furtados foram recuperados

Na quinta-feira 
(27), a Guarda 
Civil de Indaia-

tuba prendeu o indiví-
duo que realizou um 
furto a uma residência 
no Jardim Regente. Por 
volta de 9h, os morado-
res chegaram em sua re-
sidência, e constataram 
que sua casa havia sido 
alvo de criminosos, que 
arrombaram a janela da 
cozinha e furtaram um 
aparelho celular, um 
notebook e uma moto-
cicleta CB 300 de cor 
amarela.

Os moradores en-
traram em contato com 
a Guarda Civil ,  que 
compareceu até o local 
para coletar maiores in-
formações sobre o cri-
me. Por volta das 11h, 
a motocicleta furtada 
passou por uma área 
monitorada pela Guarda 

Civil. O Coade (Centro 
de Operações, Aten-
dimento e Despacho), 
transmitiu as informa-
ções para as viaturas 
que se encontravam 
próximas ao local, que 
então iniciaram uma 
varredura e localizaram 
a motocicleta na rua 

José da Silva Maciel, 
e o suspeito na avenida 
Ario Barnabé.

Questionado, o sus-
peito confessou a pra-
tica do crime. Disse 
ainda, que vendeu os 
produtos para uma ou-
tra pessoa, que poste-
riormente também foi 

localizada pela Guarda 
Civil. Todos os objetos 
furtados foram recupe-
rados e os envolvidos 
no delito, apresentados 
na Delegacia de Polícia, 
onde o Delegado rati-
ficou a voz de prisão 
contra M.R.B.J. pelo 
crime de furto.

Durante o patrulha-
mento no Bairro Vila 
Vitória, na madrugada 
de domingo (30), os 
Guardas Civis detive-
ram e conduziram um 
indivíduo até a Dele-
gacia, por desacato. A 
ocorrência teve início, 
quando ao cruzar com 
um grupo de pessoas 
na Avenida Presidente 
Vargas, um dos indiví-
duos fez alguns gestos 
obscenos para os Guar-
das Civis.

Imediatamente, L.
V.S.S., foi abordado pela 
equipe e começou a ques-
tionar os Guardas sobre 
a abordagem. Em deter-
minado momento, ele 
proferiu vários palavrões 
contra os agentes. Diante 
da situação, L.V.S.S. foi 
conduzido até a Delega-
cia de Polícia, onde sua 
bicicleta foi apreendida, 
por não ter origem licita 
comprovada, e um Bo-
letim de Ocorrência de 
desacato foi lavrado.

FUGA
Paciente sobe efeito 
de remédios foge de 
atendimento no UPA

COMANDO NOTÍCIA 

Até o momento o paciente não foi identificado

Na manhã de terça-fei-
ra, dia 02, um homem não 
identificado caiu e ficou 
ferido em uma das calça-
das no cruzamento entre 
as avenidas Ario Barnabé 
e Fabio Roberto Barnabé, 
nas proximidades da sede 
da Guarda Civil.

Durante o atendimento 
a vítima sofreu um ataque 
epilético e ficou muito 
agitada, pois estava sob 

efeito de remédios, dando 
muito trabalho para equi-
pe. Ele foi encaminhado 
até a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da 
Jardim Morada do Sol.

Chegando na unida-
de o paciente conseguiu 
fugir do local sem ser 
atendido pela equipe 
médica. Até o momento 
o paciente não foi iden-
tificado.

AGRESSÃO
Indivíduo é preso após agredir companheira no 
Tancredo Neves

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Guardas encontraram a mulher caída e desacordada

Nas primeiras horas 
do domingo (30), liga-
ções de populares ao 
telefone 153, da Guarda 
Civil ,  relatavam um 
homem agredindo uma 
mulher no Bairro Tan-
credo Neves. A viatura 
092 deslocou até o local 
informado, e encontrou 
a vítima desacordada 
caída no chão.

A mulher foi ime-
d ia tamente  socor r i -
da e conduzida até o 
UPA, onde recebeu os 
primeiros socorros. A 
equipe da Guarda Civil 
conduziu o indivíduo 
para a Delegacia de Po-
lícia, onde o Delegado 
de plantão deliberou 
para sua prisão em fla-
grante.
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Mês das Crianças tem 
programação especial 
no Polo Shopping 
Oficina de slime e desfile de fantasias de Halloween estão entre as atrações 
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Horóscopo de 05 a 11/10 
Por Alex Costa Guimarães

O ariano está tendo a oportunidade de lidar com imprevistos, 
e diversos setores de sua vida estão recebendo influências para 
expansão. Isso pode deixá-lo mais elétrico e ansioso. Muitas 
novidades, vida social ativa, o que pode gerar atritos também 
nesse setor. Pode desejar fazer uma viagem para longe, se 
envolver com estudos superiores, buscar uma nova filosofia de 

vida, ou simplesmente agir sem pensar em nada. Pessoas de longe trazem alegrias.

Semana marcada pela atenção em sua saúde, isso envolve sua 
forma de se alimentar. Muita agitação em seu ambiente de 
trabalho. Há uma tendência do taurino começar a revisão de 
sua maneira de conversar com as pessoas e avaliar como é sua 
força de batalha pela vida. Alguns maus entendimentos podem 
ocorrer em seus relacionamentos, principalmente devido às 
suas atitudes. Trabalhe sua impulsividade, use sua paciência.

O geminiano continua na fase onde algumas amizades podem 
entrar em sua lista de relacionamentos para casar.  O nativo irá 
repensar muito sua maneira de viver a vida, suas alegrias seus 
prazeres e como ele lida com seus amores. Algumas dificuldades 
vêm daí. Facilidade para perder a calma em encontros sociais. 
No trabalho, há solicitação de maior concentração e organização 

no que faz. Tenha calma.

Semana bem introspectiva para o canceriano. Sua família será 
importante nessa fase, ou será seu foco de atenção. Muita agita-
ção e correria em seu trabalho. Cuidado com seu modo de falar 
com os outros (principalmente dentro de casa), estará tendo 
que reorganizar seus modos e sua expressão. Possibilidade de 
ser chamando para outro trabalho, ou seu atual emprego pede 
por alterações importantes.

O leonino estará revendo sua maneira de falar com os outros, 
perceberá bem seu modo de se expressar e as idéias alheias. 
Algumas dificuldades e mal entendidos em situações domésticas 
e nos relacionamentos familiares. Muitas emoções movimentam 
seu coração. Amizades que não sabem definir o que quer.

Profundas mudanças em seu mundo emocional. Algo deve ser 
transformado dentro e fora de você. Há risco de término ou 
transformação de uma sociedade ou relacionamento. Devido a 
mercúrio retrógrado, certas dificuldades na comunicação, com 
documentação e com seu modo de ganhar dinheiro podem ocorrer.

Algumas amizades surgem e podem mostrar ao nativo onde 
ele tem estado muito sonhador e nada prático. O libriano deve 
aprender a deixar as coisas acontecerem sem exercer controle 
sobre elas. Tenha cuidado com seus gastos, que podem ser 
inesperados, e com sua família.  Acordos inesperados podem 
surgir, e um romance tende a ocorrer ou formalizar um namoro.

Momento meio tenso para o escorpiano. É seu inferno 
astral, relaxe e tenha paciência. Cuide de sua saúde, evite 
sair para ficar até altas horas em ambientes barulhentos. 
Dedique-se à sua saúde, faça exercícios e busque seu equi-
líbrio emocional. Pode haver mal entendidos e dificuldades 
na comunicação. Fofocas trazem problemas, evite falar o 
que não deve.

Uma nova vida começa nestas semanas. Se o nativo tiver 
filhos, agora será o momento de mostrar algumas coisas 
e fazê-los enxergar seu ponto de vista. Saúde um pouco 
fragilizada, mas temporariamente. Mais para o fim da 
semana, o nativo estará mais sensualizado. Corre o risco 
de se apaixonar  a qualquer momento.

A vida profissional do capricorniano está bem agitada. Muitas 
mudanças exigindo uma aceitação de alguns fatos e paciência 
para aceitar o que não concorda. A vida social pode ficar com-
plicada por atitudes que venha a tomar. Busque seu equilíbrio 
emocional e físico. Amigos gostam de sua filosofia de vida. 
Cultive seu bom humor.

O aquariano estará mais comunicativo, pois sentirá sua 
energia voltando aos poucos para sua mente. Seu raciocínio 
é focado em seus projetos de vida e em novas e alegres 
amizades. Risco de uma negociação não ficar bem clara. 
Momento para revisar sua essência pessoal e descobrir mais 
acerca de si. Mercúrio retrógrado pode provocar dificuldades 

em projetos profissionais e mal entendidos entre colegas. Cuidado com seus 
pensamentos de nostalgia, ou revisão.

Pisciano relembrando passado. Parceiro ou sócio pode 
entrar em crise, simplesmente ficar em um mundo a parte. 
Cônjuge querendo mudar de aparência ou atitude. Mudanças 
em sua casa ou em sua família. Tudo o que o nativo sabe 
poderá ser usado agora em sua vida social ou profissional, 
e as pessoas podem vê-lo como alguém bem dinâmico.

Desfile de Halloween acontece pelo segundo ano consecutivo no mês da criança

Dia das crianças será comemorado com diversas atrações
IC

Abrindo a progra-
mação do "Mês 
da Criança", de 

10 a 14 de outubro aconte-
cem as Oficinas e Shows 
de Mágica, com aulas 
gratuitas para quem quer 
aprender vários truques 
divertidos. Crianças a par-
tir de 7 anos e jovens vão 
aprender com mágicos 
profissionais os princípios 
e métodos da arte da ma-
gia, utilizando objetos do 
cotidiano, como cartolina, 
cola, elásticos, balões, 
cartas de baralhos, jornal, 
bolas de ping-pong e etc. 
Na Praça de Alimentação, 
serão realizados shows de 
mágica para diversão das 
crianças e também dos 
adultos, com apresenta-
ções gratuitas.

No dia 21, é a vez do 
Polo Teatro, com a peça 
infantil "O Mágico de Oz". 
Baseado no clássico do 
norte-americano Frank 
Baum, o espetáculo con-

ta a fantástica história de 
Dorothy, que tem sua casa 
levada por um furacão até 
o incrível mundo de Oz. A 
peça será encenada em dois 
horários, às 15h e às 17h, 
e a participação é gratuita.

Os pequenos ainda po-
derão se divertir na Vila 
Ventura, um incrível cir-
cuito de atividades, como 
jogo da memória, arco e 
flecha, velotrol, amareli-
nha, cozinha e mercadi-
nho, parede de escalada, 

ponte de arvorismo, escor-
regador, piscina de boli-
nhas e labirinto de plantas.

Halloween. Já no dia 
28, acontece o Hallowe-
en Divertido, em sua 
segunda edição no em-
preendimento. A partir 
das 15h, serão oferecidas 
atividades como pintura 
facial e fotos com per-
sonagens monstros e às 
16h acontece o Desfile de 
Fantasias de Halloween 

dividido em duas cate-
gorias: crianças de 0 a 5 
anos e de 6 a 12 anos. Os 
pequenos ganharão gulo-
seimas pela participação.

Além da programação 
especial, todos os dias do 
mês de outubro o Polo 
Shopping Indaiatuba ainda 
oferece a Oficina de Fluffy 
Point, onde as crianças vão 
aprender a fazer a própria 
massinha de modelar, co-
nhecida como "slime" ou 
"amoeba".

O Dia das Crianças 
no Indaiatuba Clube será 
comemorado com muita 
festa, diversão, brinca-
deiras, prêmios e música.

A partir das 10h da 
sexta-feira, dia 12 de ou-
tubro, Feriado Nacional 
de Nossa Senhora Apare-
cida, Padroeira do Brasil, 
os associados mirins do 

IC vão se divertir muito 
com todas as atrações 
programadas para o dia.

Todos os meninos e 
meninas vão poder brin-
car com o trenzinho que 
irá passear pelo Clube, 
pular muito nos brinque-
dos infláveis que sem-
pre fazem sucesso com 
a garotada, participar 

das brincadeiras que vão 
acontecer o dia todo e 
interagir com o Teatro de 
Fantoches.

Uma equipe estará 
realizando penteados e 
pintando as unhas da 
garotada e durante todo 
o dia serão distribuídos 
algodão doce, pipoca e 
sorvetes.

Para alegrar ainda 
mais a criançada, na par-
te final da festa será feito 
um sorteio de presentes 
a todos os participantes.

A partir das 14h, no 
espaço de acesso ao Par-
que Aquático, o Grupo 
Primaz se apresenta com 
um show que promete 
animar todo mundo.
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Ronam, da Empório das 
Portas Indaiatuba

DESTAQUE DO MÊS - ATENTO

Ana Paula – Supervisora da 
Limpeza

Marinete – Supervisora da 
Limpeza

Evelyn – Administrativo 
Atento Casa

Equipe Mercado Lopes Indaiatuba, sempre atendendo seus 
clientes com todo amor e carinho!

Decoração impecável e muito profissionalismo do Buffet Moleka 
Fest para comemorar o aniversário de 4 anos de Murilo

Michele Simone da Autocheck com sua filha Gabrielle apreciando 
as delícias do restaurante Striosteak, em Miami Beach 

Alessandra Barbieri com sua equipe do Estúdio Fábrica de 
Sonhos, que participará do Troféu Frutos de Indaiá

Sonia do Açougue Humaitá informa a todos os amigos e clientes 
que está com excelentes produtos para o próximo feriado, dia 12

Francisco Fernandes e Carlos Renato no Cintra Restaurante

Adriano, da Mega Air System, fazendo uma visita a Barbearia 
Cartola, com os profissionais Jean e Renato
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CINEMA

V E N O M - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Quarta (10):   16h00 [TC]  /  21h30 [TC]
Polo Shopping  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão no Polo Shopping
Quinta (4),  Domingo (7)  e  Quarta (10):  15h00  /  17h40. Sexta (5),  Sábado (6),  
Segunda (8)  e  Terça (9):   15h00  /  17h40  /  20h20. 
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (4),  Domingo (7)  e  Quarta (10):  20h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Segunda (8)   e  na  Quarta (10):   14h40  /  20h30
Terça (9):  somente  20h30
Polo Shopping: Quinta (4),  Sexta (5),  Segunda (8),  Terça (9)  e  Quarta (10):   19h10
Sábado (6)  e  Domingo (7):   13h50  /  19h10
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Quarta (10):   18h50 [TC]
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Quarta (10):   16h30  /  21h50
.........................................................................................................................................
A FESTA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após exibição*  -  Comédia 
Dramática -  Classificação 14 anos  -  71 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (9):   19h30. *Atenção: para a sessão “Cineclube”, ingressos 
preço único de R$ 10,00 para todos.
.........................................................................................................................................
O QUE DE VERDADE IMPORTA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 anos  
-  113 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Domingo (7),   Terça (9)  e  Quarta (10):   20h00
*excepcionalmente na segunda, dia 8, não haverá sessão desta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Domingo (7)  e  na  Quarta (10):   15h00  /  17h30
Segunda “Top” (8):   15h00  /  17h30  /  20h00. Terça (9):   17h30
.........................................................................................................................................
PÉ PEQUENO - 2ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4),  Sexta (5),  Segunda (8)  e  Quarta (10):   16h30  /  19h25
Sábado (6)  e  Domingo (7):   14h10  /  16h30  /  19h25. Terça (9):   somente 16h30
Polo Shopping:  Quinta (4)  a  Domingo (7):   15h30  /  17h10. Segunda (8),  Terça 
(9)  e  Quarta (10) :   15h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Quarta (10) :   19h40
.........................................................................................................................................
UM PEQUENO FAVOR - 2ª semana  -  Aventura / Suspense  -  Classificação 16 
anos  -  119 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Domingo (7)   e  na  Quarta (10):   21h45
*excepcionalmente na segunda, dia 8, e na terça, dia 9, não haverá sessão desta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (8):   21h45
.........................................................................................................................................
CORAÇÃO DE COWBOY - 2ª semana  -  Drama -  Classificação 12 anos  -  114 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Quarta (10):   17h50
.........................................................................................................................................
BUSCANDO - 2ª semana  -  Suspense  -  Classificação 14 anos  -  102 minutos
LEGENDADO*
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Segunda (8)  e  na  Quarta (10):   20h50
*excepcionalmente na terça, dia 9, não haverá sessão desta versão
DUBLADO
Polo Shopping: Somente na Terça “Top” (9):   20h50
.........................................................................................................................................
O MISTÉRIO DO RELÓGIO NA PAREDE - 3ª semana  -  Aventura / Fantasia  -  
Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Quarta (10):   16h10  /  18h40
.........................................................................................................................................
O PREDADOR - 4ª semana  -  Ação / Terror  -  Classificação 16 anos  -  107 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sexta (5)  e  Sábado (6):   22h05
.........................................................................................................................................
A FREIRA - 5ª semana  -  Suspense / Terror  -  Classificação 14 anos  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4),  Sexta (5),  Segunda (8)  e  Quarta (10):   21h20
Sábado (6)  e  Domingo (7)  e  Terça “Top” (9):   18h15  /  21h20
.........................................................................................................................................
JOVENS TITÃS EM AÇÃO! NOS CINEMAS - 6ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre  -  88 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (6)  e  Domingo (7):   14h30
.........................................................................................................................................

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!

No último dia 1º aconteceu a inauguração da hamburgueria 
a “Bacon Republic”, que vem, segundo o proprietário Flávio, 
com uma bela inovação, os hambúrgueres são todos com 
bacon artesanal, ou tostadinhos com o lanche ou em um 
blend com 50% de carne bovina e 50% de carne suína, 
que também vem com o a mais do bacon tostadinho. a 
casa também oferece porções de bacon tostado e de bata 
frita com sabor bacon, uma delícia, até na maionese que é 
servida tem bacon, é para deixar louco qualquer cardíaco!

Festa surpresa para nossos Heróis do Tornados, na 
chegada em Indaiatuba, depois de vencerem a Taça 
Tupi, em Caxias do Sul/RS. Tornados Bicampeão 
Brasileiro da segunda divisão, festa seguida de 
churrascada para os campeões. Ganharam com um 
score de 28 a 27, nos últimos minutos. Parabéns 
meninos, e AVANTI TORNADOS SEMPRE!!!!

O prefeito Nilson Gaspar inaugurou no último dia 21, o 
Centro Cultural “Hermenegildo Pinto”, conhecido como 
“Piano”. O prédio passou por uma grande reforma durante 
as férias de julho e foi todo remodelado para melhor 
atender as oficinas e as apresentações comandadas pela 
Secretaria de Cultura. A cerimônia de inauguração contou 
com apresentações da Orquestra Jovem de Indaiatuba.

Dia 04/10, um grande e querido amigo, e meu afilhado, 
comemora cinco anos de casado, com a sua linda 
Daniele, Parabéns Fabio Alexandre, é uma delicia de ver 
vocês dois juntos sempre e com os filhotes mais ainda.

O Grupo Mais Expressão presenteou a equipe da Da Vinci Decorações com um bolo delicioso da Bolo da Madre

Agnetha 
Laura, filha 
da Aline 
da Predial 
Imóveis, 
completa 
neste sábado, 
dia 6, seus 
dez anos 
de idade. O 
Grupo Mais 
Expressão 
deseja toda 
felicidade!
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Adelaide Decorações

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

A Duas Rodas está na contagem regressiva para o Dia das 
Crianças e recebeu muitas novidades para você presentear  o 
pequeno que tanto ama. A loja conta com bicicletas para todas 
as idades de várias marcas. Vá até lá e confira de perto. Av. 
Presidente  Kennedy, 624-Cidade Nova.

HAPPY HOUR GRENELLE SEXTA-FEIRA? Das 18 às 20h todos 
os chopps pela metade do preço! E mais, por R$35,90 coma a 
vontade nossos petiscos mais pedidos (fritas, chicken wings, mini 
burguers e onion rings). Marque a família e os amigos e vá curtir 
juntos!. Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Escola Automotiva

A Escola Automotiva está com matrículas abertas para manhã e 
tarde. Curso completo de mecânica de automóveis: suspensão, 
direção, freio, transmissão, carburação, ignição, carga e partida, 
motor e injeção eletrônica. Pense no seu futuro bem próximo 
para abrir o seu próprio negócio. MATRÍCULAS ABERTAS. Rua 
Humaitá, 1107 - Fone: 3394-4394 / 9.9334-2509 (próx a Stalden)

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

Kostela do Japonês, costela super macia
Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super 
macia e grelhada no ponto com aquele caprichado arroz e feijão 
com sabor ímpar, diversas saladas, maionese, farofa, fritas e 
polenta frita. Tudo feito com produtos de primeira qualidade e 
sabor sem igual. É por isso que a Kostela do Japonês faz sucesso 
em Indaiatuba e região. Atendimento e dedicação de toda sua 
equipe, vale a pena conhecer! Rua Antônia Martins Luiz, 180 - 
Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646. 

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

Salão comercial executado pela Empresa MR ROOF em Indaiatuba, 
com estruturas de aço galvanizado com vão livre de 8 metros. 
Trabalhamos com telhados residencias, comerciais e outros. Faça 
já o seu orçamento. E-mail: comertcial@mrroof.com.br. Fone: (19) 
3801-1094/ Whatssapp: (19) 98355-8383 site: www.mrroof.com.br

Naira, Jorge, Flávia comemorando o niversário de 
Cosmo, no Pezão, com amigos e parentes semana 
passada. Parabéns, felicidades sempre!

João Baldasserine, ator global, curtindo noite da última 
quinta no Pezão. Agradeço a atenção e simpatia!

Custodio A. da Silva, Daniel Montoro e Clodoaldo Beletero

Campos, Ronaldo, Fernando e Valdir Spiga

Robson, Alessandro, Rodrigo e Márcio

Priscila  
Martins Fontes 
Santos, do 
Studio Pri, 
receberá  o 
primeiro 
Troféu Frutos 
Indaiá como 
especialista  
em cabelos 
claros.
Parabéns!!!

Luci e o gato 
Godo em 
uma vistoria  
sobre o 
câncer de 
pele, com 
a Doutora 
Sueli Midori, 
da Clínica 
Bicho  
Amigo
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Um trabalho feito com amor, carinho, dedicação e alegria o resultado não poderia ser outro, ficou linda Franciele Botura, 
o Mais Expressão deseja Muitas Felicidades, com Tiago Costa e Edilaine Mello.

Cerimonialista Ivanilde Reis e a modelo Jaqueline Buztke 
no editorial do noivas gravado no Lago Esmeralda.

Newton proprietário, Geórgia Assessora do Prefeito de 
Indaiatuba, Edi e Monise, amigos queridos que vieram de 
SP e Campinas para prestigiar a Inauguração do Empório 
Gourmet Santa Fé que fica em Itaici.

Flavio proprietário da Republic Bacon que inaugurou no ultimo 
dia 01/10, com um cardápio delicioso, não deixe de conhecer.

Edson da Di Casa Móveis com sua cliente Dra. Neila, veterinária

Claudia, Isabella e Marcos, curtindo o sábado na Pizzaria 
Torrelaguna, que fica na Avenida Cel. Antonio Estanislau 
do Amaral,587 , Itaici

Inaugurou no dia 29/09 a Madrepérola Bijouterias fica na 
Rodoviária Nova, com bijouterias e acessórios para Noivas 
também. Na foto Alessandro Rabelo e Flávia Aldrighi

Dra Miriam 
Moreno e Dra 
Paula Pereira 
Firmino 
Advogadas,  
em mais 
um dia de 
trabalho, o 
escritório 
fica na Av. 
Antonio 
Angelino 
Rossi, 643, 
sala 01 
Morada do 
Sol

Edson da Di Casa Móveis com o cliente Eduardo da 
Group Design
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negócios & classificados
Nº 817

CA07880 - VILLAGGIO DI ITAICI - AC. 160 m² - 3 dormitórios, 
1 suíte, sala para 2 ambientes, casa com móveis planejados em 
condomínio fechado. R$ 3.000,00 + COND + IPTU.

CA07520 - Lindo sobrado para locação e venda próximo ao cen-
tro. Sobrado com 3 suítes, sala de estar e jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, quintal e duas vagas de garagem descobertas. ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO...R$ 2.500,00 + IPTU.

CA07940-RESIDENCIAL PARK AVENIDA,  AT.650m² AC.350m²- 03 
Suítes, sendo 01 master com hidro, todas com sacada, escritório ,la-
vabo, sala de estar, sala de jantar , sala de TV, copa, cozinha, dispensa, 
área externa com churrasqueira e edícula com dois banheiros, quintal 
grande gramado e arborizado,  vagas de garagem cobertas e entrada 
lateral para mais carros. Locação R$ 3.500,00 + Cond. + IPTU.

CA07960 - AT. 125m² - AC. 115m² - EXCELENTE CASA COM 
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - JD. DOM BOSCO - INDAIATU-
BA / SP - 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, quintal coberto, 
garagem 01 carro coberto. R$ 1.400,00 + IPTU.

AP01702 - TORRES DA LIBERDADE - AU 90m², 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, WC social, sala, varanda, cozinha, 
lavanderia, garagem para 02 autos coberta. Condomínio com infra-
estrutura clube e portaria 24 horas. R$ 2.000,00 + COND. + IPTU.

SL00785 - JARDIM COLONIAL -AT 656,36m², AC 298 m² - Excelente 
prédio comercial no piso inferior, podendo ser moldado de acordo com 
a empresa que se instalar, WC adaptado para deficiente, 8 vagas de 
garagem na parte da frente, prédio moderno, com fachada toda em 
vidro, localização privilegiada. R$ 8.000,00 + IPTU. Estuda proposta!

CA07953 - AT  458 m² - AC 293 m² -  BELÍSSIMO 
IMÓVEL MOBILIADO EM CONDOMÍNIO COM IN-
FRAESTRUTURA COMPLETA - RESIDENCIAL 
AMSTALDEN - INDAIATUBA / SP - 04 suítes 
sendo uma máster, todas com ar-condicionado 
e planejados, cozinha com móveis planejados e 
eletrodomésticos, lavabo, escritório com ar-con-
dicionado, sala de estar e sala de jantar com pé 
direito duplo (aprox. 5mts) totalmente mobiliada, 
decorada e com ar-condicionado. Área gourmet 
com planejados e móveis, churrasqueira, forno 
de pizza, fogão com forno a gás. Piscina com 
cascata e móveis de piscina. Garagem para 4 
veículos sendo 2 cobertos Aquecimento solar 
com redundância elétrica. Ótima localização no 
condomínio, possui um lindo gramado em frente 
que pertence ao condomínio (não terá constru-
ção). R$ 1.100.000,00
CA06921 - JARDIM DO SOL - AT. 137 m² AC. 
143 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala de jantar, 
sala de estar com varanda, cozinha americana 
planejada, WC social, quintal com lavanderia e 1 
quarto de despejo e 2 vagas de garagem coberta. 
R$ 380.000,00
CA07624 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE 
- AT 150m², AC 105m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte (todas com preparação para ar condi-
cionado), WC social, sala ampla dois ambientes, 
cozinha em ilha totalmente planejada, lavanderia, 
espaço gourmet, quintal, garagem para 02 autos 
sendo 01 coberta. --Condomínio com piscina, 
academia, salão de festas, churrasqueira, bos-
que, playground, portaria 24hs -- R$ 529.000,00
CH01669 - CHÁCARA NO VALE DAS LARANJEI-
RAS com 4 suítes, sendo uma com hidro,  sala 
de estar, sala de jantar e sala intima, lavabo, 
escritório, ampla cozinha planejada, despen-
sa,  dependência de empregada,  área gourmet 
com piscina, churrasqueira, sauna e banheiro,  
quiosque, 4 vagas de garagem coberta, pomar, 
área verde, paisagismo e um mini bosque. R$ 
1.850.000,00.

LOCAÇÃO:

SL00848 - CIDADE NOVA - AT. 150m² - AC. 130m² - 
CIDADE NOVA I - SALÃO COMERCIAL AV. PRESI-
DENTE KENNEDY - AMPLO SALÃO JÁ PRONTO E 
INSTALADO PARA RECEBER RESTAURANTES, 
02 WCS - R$ 4.500,00.
AP04283 - AU. 75m² - EXCELENTE APARTAMEN-
TO EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - CIDADE 
NOVA - INDAIATUBA / SP - 2 dormitórios sendo 01 
com planejados e outros com guarda roupa, sala 2 
ambiente, cozinha com armários, lavanderia, 01 WC 
social, vaga 01 auto. R$ 1.400,00 (PACOTE COM 
CONDOMÍNIO E IPTU INCLUSO).
AP03170 – AZALÉIA - AU 64 m²- Apartamento todo 
reformado com porcelanato sendo 03 dormitórios (2 
com armários planejados novos, WC social, sala, 
cozinha planejada, lavanderia com armário e 01 
vaga de garagem coberta. Condomínio com salão 
de festas, pracinha, parquinho, quiosque e quadra. 
R$ 1.200,00 + CONDOMÍNIO + IPTU. ESTUDA 
PROPOSTA!

CA06428 - JARDIM MORADA DO SOL – AT.125.
m² AC. 100.m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, área coberta no 
piso superior, garagem coberta para 02 autos. R$ 
1.250,00 + IPTU
AP02925 - MONTE VERDE - AU. 76,53 m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, 01 salas, 02 banheiros, 02 
vagas ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. LOCAÇÃO 1.300,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU
CA07829 - VILA PIRES DA CUNHA - AT.125m² 
AC.106m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos, casa nova nunca habitada, ótima localização, 
há poucos metros do parque ecológico, fácil acesso. 
R$ 1.700,00 + IPTU
CA05162 - VILA CASTELO BRANCO – AT.250m², 
AC.180m² - 03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 03 autos. Casa ampla. R$ 
1.300,00 + IPTU.

CA07962 - Vila Vitória II - AT. 100 m² AC.68 m² - 1 
dormitório, sala, cozinha, lavanderia e quintal. Espaço 
para moto. R$ 950,00 + IPTU.
CA07006 - JARDIM RECANTO DO VALLE - AT 250m², 
AC 211m² - Ampla casa com 04 dormitórios sendo 01 
suíte com closet todos com armários, 02 WCs sociais, 
sala ampla, cozinha com armários, lavanderia com 
despensa, área de lazer com churrasqueira, piscina, 
garagem para vários autos. R$ 2.500,00 + IPTU.
CA06682 - VILA MARIA HELENA - CASA COMER-
CIAL - AT. 300 m², AC.163 m² - 03 Dormitórios, sendo 
02 suítes, 02 salas, 01 recepção, cozinha, lavanderia, 
quintal. R$ 2.500,00 + IPTU

VENDA:

AP04284 - AU 77,91m² - OPORTUNIDADE DE 
APARTAMENTO COM LOCALIZAÇÃO EXCELENTE 
- CIDADE NOVA - INDAIATUBA / SP - 02 dormitórios 
sendo 01 suíte com varanda, WC social, sala ampla 
dois ambientes, varanda, cozinha planejada, despensa, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 280.000,00.
AP04143 - PÁTIO ANDALUZ - AU 83m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte (com armários e ar condicionado), WC 
social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 02 
autos cobertas. R$ 450.000,00.
CA07746 - JARDIM MONTE CARLO - AT.100 m² AC 
85 m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos, excelente 
localização, fácil acesso, a 5 minutos do centro, aceita 
permuta com terreno, R$ 275.000,00
CA07950 - LAURO BUENO DE CAMARGO - AT.165,52 
m² AC 90 m² - 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem para 03 autos. R$ 330.000,00
CA07820 - AT. 168m² - AC 168m² - SOBRADO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - 03 
quartos com armários planejados sendo 01 suíte, 03 
WC social, sala com 02 ambientes, cozinha planejada, 
escritório, churrasqueira, lavanderia, garagem para 
03 carros. VENDA R$ 730.000,00

CORRETORA DE PLANTÃO VILMA OLIVEIRA -   Whattsapp - (19) 99414-3299



B2 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

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 667202 - Jardim dos Colibris - 2 dormt/ sala/ coz/ 
wc / lavand / 1 gar / portão eletrônico/ churrasqueira 
R$250.000,00 / R$1.300,00

ref. site 076202 - Premium Residence - 2 suítes / closet /coz planej/ 
sala de estar/ varanda gourmet/ lav/ 2 gar R$1.800,00 + Cond + IPTU

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

ref. site 394202 - Residencial Viena - 250,00m² - 
R$162.000,00

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 pla-
nej/ wc / lavand/ 1 gar/ R$950,00 + Cond + IPTU

ref. site 275102 - Terras de Itaici - 3 suítes/ sala jantar 
e TV,/ coz com ilha /wc social / lav/ quintal/ piscina/ 
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 incluso/ Além de serviços de 
camareira e café da manhã no restaurante do edifício. R$140.000,00



B3Imóveis

VENDA - Condomínio Jardim Bréscia - R$ 560.000,00

VENDA - Sobrado no Condomínio Santa Clara - R$ 1.450.000,00

VENDA - Edifício Piazza di Fiori - R$ 387.000,00

LOCAÇÃO - Ótima localização - próx. rodoviária R$3.000,00

LOCAÇÃO - Spazio Iluminare - Cobertura mobiliada 
R$1.400,00 incluso IPTU e cond.

LOCAÇÃO - Condomínio Vista Verde - R$2.650,00 + cond + iptu



B4 Imóveis

CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC social, 
churrasq, área de serviço, cerca elétrica. R$275.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dorms (1 suíte), WC social, 
sala, coz. planejada, geladeira, micro-ondas e mesa, lavand, chur-
rasq, gar. p/ 2 carros, cerca elétrica, alarme e portão eletrônico c/ 
trava. R$380.000,00
CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 2 
banheiros e 3 vagas. R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial e/ ou 
residencial. Copa e coz. planejada e integradas, 4 dorms (2 suítes), 
sala de estar e jantar, 5 banheiros, lavabo, 4 vagas, piscina c/ cas-
cata, churrasqueira, forno a lenha e ar condicionado. R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 amb, 
coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 1 vaga. 
R$320.000,00
CA03680 – VL. VENEZA - 3 dorms (1 suíte), sala, terraço, 
coz, lavand, quarto de depósito, banheiro, móveis plane-
jados em todos os quartos e na coz. e gar. p/ 2 carros. 
R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa Térrea: 2 suítes + la-
vabo, ampla sala de estar, coz. americana integrada a sala de 
jantar e churrasq, preparação p/ ar condic. e aquec. solar, área 
de lazer completa, segurança 24h e 2 vagas. R$398.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 2 
banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 3 
banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escrit, 
lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, coz, área 
gourmet, pisc, cascata em granito preparada p/ aquecedor 
solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). R$840.000,00
CA03834 – COND. DONA LUCILA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. R$500,00 
isento de IPTU
CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ gar. R$550,00 + IPTU
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 + IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. R$650,00 
isento de IPTU
CA03815 – JD. PEDROSO – 2 cômodos s/ gar. R$700,00 isento 
de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

AP01301 – ED. COCAIS II - 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga cob. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01318 – ED. MATHILDE - 3 dorms (1 suíte c/ AE), sala, 
coz. planejada, varanda c/ churrasq, área goumet e 2 vagas cob. 
R$2.000,00 + IPTU + Cond.
AP01333 – ED. JATOBÁ – 3 dorms, sala 2 amb, coz, escrit e 
2 vagas. R$2.500,00 isento de IPTU e Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, escrit, coz. 
plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL00323 – JD. CALIFÓRNIA – 23m² c/ WC. R$600,00 + IPTU
SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso IPTU e Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e masculino e 
cozinha. R$1.200,00 + IPTU
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. R$1.400,00 + IPTU + Cond.

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

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

GALPÃO

GL00173 – REC. CAMP. JOIA – Cob. 200m², coz e 2 escritórios c/ WC. 
R$3.500,00 + IPTU
GL00198 – AMERICAN PARK EMP.NR – 400m². R$4.500,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². R$14.000,00 + IPTU

TERRENOS

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03839 – TOMBADOURO – 2 dorms, sala, coz e gar. R$900,00 isento de IPTU
CA02610 – JD. ALICE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz. e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA02530 – JD. NELY – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03807 – CAMPO BONITO - 2 dorms, sala, coz., gar c/ portão eletrônico. 
R$1.000,00 + IPTU
CA03849 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA03719 – CIDADE NOVA II – 1 dorm, sala, coz, gar e nos fundos 1 
cômodo c/ WC. R$1.100,00 isento de IPTU
CA03537 – CIDADE JARDIM – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. R$1.300,00 
isento de IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga. R$900,00 + IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ AE, sala, coz. 
planejada, lavand, WC e garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI – Apto. Mobiliado - 2 dorms 
c/ AE (1 suíte), sala, coz. c/ estufa e cooktop. R$340.000,00
AP01333 – ED. JATOBÁ - 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, coz, 
lavand, escrit. c/ lavabo, WC e 2 vagas. R$750.000,00
AP01050 – ED. MAJESTIC - Ótima localização – 3 suítes c/ AE, 
sala 3 amb, varanda gourmet fechada, lavand, coz, banheiro, 3 
vagas c/ depósito/box e área de lazer completa. R$1.150.000,00

TERRENOS

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

CHÁCARA

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

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

SOLAR DAS ANDORINHAS:02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA WC SOCIAL ENTRA-
DA PARA AUTOS QUINTAL GRANDE NOS 
FUNDOS, POR APENAS R$170.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F=99762-7997/3935-3294 
CORRA!!.
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE 
ECOLÓGICO DE R$210.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA O MES DE AGOSTO POR 
R$195.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, 
GARAGEM, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 
125M2. ACEITA:  R$80.000,00 DE ENTRADA 
+ 90 X R$1.650,00 F=99762-7997/3935-3294 
CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDA-
DE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE 
AGOSTO DE: R$300.000,00 POR APENAS: 
R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. ESTUDA AINDA PROPOSTA A VIS-
TA F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!! 
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONI-
CO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! DE R$290.000,00. EM OFERTA DURANTE 
O MÊS DE SETEMBRO POR R$270.000,00 
ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 19-
99762-7997/3935-3294.CORRA!!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS 
PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:02 
DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACA-
DA COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O 
PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, 
LAVANDERIA, EDICULA   E GRANDE ESPAÇO 
DE TERRENO COM PISO IDEAL PARA PISCINA, 
GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO. DE 
R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE O MÊS 
DE SETEMBRO POR R$290.000,00 CORRA!! 
TEL: 19-/997627997.ACEITA APARTAMENTO 
NONEGÓCIO.
JARDIM ITAMARACÁ 02 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SALA, COZINHA, GARA-
GEM COMPORTÃO ELETRONICO,110M² DE 
ÁREA CONSTRUIDA, EM LOTE DE 133M² DO-
CUMENTOS EM ORDEM PARA FINANCIAMEN-
TO.APENAS R$280.000,00 ACEITA TERRENO E 
CARRO. F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
VENDE-SE APARTAMENTO PORTAL DAS 
FLORES
(2° ANDAR) 03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS 
PLANEJADOS,SALA COM PAINEL DE TV JÁ 
INSTALADO,COZINHA PLANEJADA COM COOKTOP,-
SUGAR,WC COM ARMÁRIO ,LAVANDERIA SACADA,01 
VAGA DE GARAGEM*O CONDOMÍNIO POSSUI: Espaço 
jardinado, espaço gourmet e salão de festas, academia, 
piscina, segurança 24 horas, sistema de alarme e quadra 
para prática de diferentes esportes para você e sua família.
R$315.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO-
TERRENO,CASA E CARRO COMO PARTE DE 
PAGAMENTO!

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAVIMENTOS, 
SENDO NO PAV SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SO-
CIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O PARQUE 
ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES –LAVABO, 
WC SOCIAL, LAVANDERIA, EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE TER-
RENO COM PISO IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO 
ELETRONICO. DE R$350.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
JULHO POR R$280.000.00 CORRA!! TEL:19-99762-7997

OPRTUNIDADE PRÉDIO RESIDENCIAL NO JD 
UNIÃO 04 ALUGUEIS COM RENDIMENTO DE 
R$2600,00 SENDO 02 COMODOS E WC CADA UNI-
DADE. APENAS: R$390.000,00 ACEITA TERRENO, 
CARRO, ESTUDA PAGAMENTO EM ALGUMAS 
PARCELAS. F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOS-
QUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DI-
VERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 
12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.
ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-
99762-7997/3935-3294

TERRENOS VENDE-SE

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

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – dorm,sala,copa,coz,la-
vanderia,wc,edicula 
CA210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 MIL – 2dorms,sala,coz,wc
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 wc,lavande-
ria,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dorms,sala,coz,planeja-
da,varanda,piscina,churrasqueira,quintal,garagem
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms,sala,coz planeja-
da,varanda,piscina,churrasqueira,garagem
CA276 -  JD. SANTA MARIA III em SALTO – R$280 MIL – 2dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado tríplex – piso 1 : sala 2 
ambientes,sala de jantar,wc,cozinha planejada,copa,dispensa. Piso 
2: 3dorms (2st),wc,lavanderia,coz com armários. Piso 3: sacada,dor-
m,sala,wc. Garegem,área gourmet.

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1st),sala,co-
z,wc,piscina,churrasqueira,garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 suites,sala 2 ambien-
tes,coz planejada,lavanderia,lavabo,2 wc social,churrasqueira com 
pia,aquecedor solar,quintal,garagem coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dorms(1st),sala de estar e 
jantar,coz,escritório,wc,nos fundos coz e wc,portão eletrônico,gara-
gem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,lavabo,la-
vanderia,garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dorms(1st),sala,copa,coz,es-
critório,2wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st),sala de estar com pé 
direito duplo,sala de TV com lareira no mesanino,lavabo,coz planeja-
da,lavanderia,dorm e WC de empregada,escritório,área gourmet,área 
de luz,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

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

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dorms (1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sala,coz,2 wc,lavan-
deria,garagem coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL – 3dorms(1st)sala 
de estar e jantar,varanda,coz,2 wc,ar condicionado,garagem coberta 
para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem,moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala,coz 
planejada,wc,garagem

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 
300M² APARTIR DE 180 MIL
  
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL – apartir de 
305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.71 – CENTRO – R$380 MIL – terreno com casa velha 280 m²
TE.75 – JD.MONTREAL – R$153 MIL – 150m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm,sala,coz,wc,campo 
de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDROVANDIA – R$425 MIL – 
2dorms,sala,coz,wc,varanda,pomar,área gourmet no alicerce,garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms,coz,wc,varanda,1 vaga 
de garagem coberta,pomar,cercado com alambrado.
SI.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,nas-
cente com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos 
vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
CIDADE NOVA  - R$550,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada 
de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de carro.
VL.VITORIA – R$1000,00 – 3 dorms,sala,coz,wc,garagem para 1 carro
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quintal,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,3wc,as,quin-
tal,garagem para 3 carros. (sobrado)
JD. PAU- PRETO – R$1500,00 – 3Ds(1st),sala,coz,wc,gar. p/ 2 carros.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,gar para 2 carros
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3dorms,sendo 1 (st) e 2 com ae,sala 
2 ambientes,coz com ae,wc,churrasqueira,edícula com wc,garagem
CENTRO – R$1800,00 – 2dorms,sala,coz com armários,2wc,portão 
eletrônico,garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st com ae),sala grande,co-
z,wc,lavanderia, edícula com dorm e wc,churrasqueira,aquecimento 
solar,portão eletrônico                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3 dorms(1st),sa-
la,coz americana,WC,as,entrada de carro.
VL. SUIÇA – R$2600,00 – 3dorms com armários (1st),sala ampla,co-
pa,coz planejada,área de lazer coberta,edícula com dorm e wc,garagem
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms (3sts),sala 2 ambientes,coz 
planejada,dispensa,wc social,garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st c/hidro),-
sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz planejada,lavabo,la-
vanderia,dorm e WC de empregada,escritório,dispensa,piscina,área 
gourmet completa,salão de festa,portão eletrônico,garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3Ds, sala, coz, wc, 1 vaga coberta
JD.PEDROSO – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,as,sacada,wc,1 vaga 
coberta e 1 vaga descoberta

JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dorms (1st),sala 2 ambientes,-
coz americana planejada,wc,1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1.320,00 – 3Ds(1st),sala,coz,WC,1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms (1st) todos com 
a/e,sala 2 ambientes,sacada,coz com a/e,lavanderia,WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e jantar,-
coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

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



B5Imóveis

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS                                                  

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO -SL00302 
 50m², wc . R$ 1.400.00 

CIDADE NOVA PROXIMO AV 
CONCEIÇÃO 
 700m².   R$4.000.00

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

LOCAÇÃO - CASAS

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

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

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

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

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

Cidade nova - CA 03064
FDS. 2 dorm, sala, coz, A.S, WC e 
VAGA p/ moto.
R$:1.100,00 

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

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

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

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

ITAICI- CC00077
03 dorm, 1 suite,sala, coz, wc, 
churrasqueira, 02 vaga.
R$: 1.700,00+ cond.
VILA AREAL CA03047 
03 dorm,1suite., sala, coz, A.S, 
quintal e 04 vagas p/ autos. 
R$ 1.800,00 + IPTU

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

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

PQ. DAS NAÇOES – CA 03082
Sobrado 03 dorm, 1 suite, wc, 
coz, sala, copa, escritotio, chur-
rasqueira, quintal, 1 como exter-
no com wc, vaga p/ 04 carros.
R$: 2.000,00.

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

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

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

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

PQ. São Tomas de Aquino. – 
AP00885
02 dorm, 1 suite,wc, sala,co-
z,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. 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., chur-
rasqueira, 01 vaga, A.S, wc
R$: 3.000,00 + cond+ iptu

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

"PARA PROPORCIONAR UMA SEGURANÇA AINDA MELHOR, TRABALHAMOS COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA. NÃO ACEITAMOS  CHEQUE 

CAUÇÃO PARA OS SENHORES PROPRIETÁRIOS, A IMÓBILIÁRIA CHIDO NÃO TRABALHA COM A TAXA DO PRIMEIRO ALUGUEL.

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
sacada,01 vaga.
R$ 275.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA - CHACARAS

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

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

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

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

VENDA -TERRENOS 

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

Jd. Valencia – TR00784
Terreno 130 m²- R$155.000,00

Jd. Alice – TR00795
Terreno de 125 m² - R$ 165.000,00

Jd. Helvétia – TR00796
Terreno de 255 m² - lote 12
R$ 170.000,00

Terreno de 265 m² - lote 13
R$ 170.000,00

Terreno de 295 m² - lote 14
R$ 180.000,00

Terreno de 335 m² -lote 15
R$ 180.000,00

Cond. Montreal – TR00791
Terreno 167,21m²- R$ 177.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00
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Sobrado em condomí-
nio fechado em Salto/
SP - Com 5 suítes c/ ar 
condiconado, mezani-
no, escritório, hall social, 
lavabo, sala de tv c/ 
lareira, salas de estar e 
jantar. Sala de almoço, 
cozinha c/ dispensa, 
área de serviço, quarto 
e banheiro de emprega-
da. Garagem coberta p/ 
4 autos, churrasqueira 
c/ forno de pizza. Sau-
na c/ banheiro. Piscina 
c/ raia de 15 metros, 
prainha piscina c/ hidro. 
A.C 700 m² A.T 3.600 
m² (60x60) Valor: R$ 
1.500.000,00  Tratar F.: 
(11) 98713-9646
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível - 3 
casas de 02 cômodos 
e wc em lote de 125m² 
na Morada DO Sol, ide-
al para locação, com 
renda de R$1.600,00 
por mês por apenas 
R$180.000,00.  ou 
R$70.000,00 de entrada 
+ 73 X R$1.650,00
Oportunidade Única 
- Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológico 
de R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de Julho por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suite, gara-
gem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. 
F. 9.9762-7997/3935-
3294

Jd. Colibris - 2 dormi-
tórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportuni-
dade única! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Hubert :  3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana, 
mezanino nos fundos, 
garagem c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de 
julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dor-
mitórios (1 suite) wc 
social, sacada com 
por ta balcão com 
vista para o parque 
ecológico e no pav 
inferior: sala 2 ambien-
tes, lavabo, wc social, 
lavanderia, edicula  
e grande espaço de 
terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletroni-
co. de R$350.000,00 
em oferta durante 
o mês de julho por 
R $ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0  F . 
9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa no 
Jardim Laguna em Salto, 
por casa em lote inteiro 
em Indaiatuba F. 9.9762-
7997 / 3935-3294.

V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996  -  Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
V i l a  G e o g i r n a 
CA03058 - 3 dorm 
(1suíte), sala, área de 
luz, cozinha, banheiro 
e garagem 2 autos R$ 
1900.00 isento IPTU 
F. 3875-2215
Jd .  San ta  Mar ta 
CA03063 - 1Dorm 
, 01cozinha, copa, 
1wc,garagem 02au-
tos (coberto), portão 
eletrônico, 40m² de 
área livre. A.T161m² 
e  A . C  9 7  m ²  R $ 
210.000,00 F. 3875-
2215
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, 
banheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R $ 6 8 9 . 0 0 0 , 0 0  F . 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara. 
Casa A.T. 250 m², A.C. 
179 m², portão eletro-
nico, cerca elétrica, 
aquecedor solar, área 
gourmet, piscina 3x5, 
casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros e 
lavanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-
5089
Casa térrea Portal 
dos Ipês. Com 3 suí-
tes, sem piscina, cozi-
nha planejada e aque-
cedor solar. (19) 3800-
4078 (19) 99913-9801 
Aceito 50% casa ou 
terreno. 

Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 
m2. Com piscina, cozi-
nha, dois banheiros e 
área com churrasqueira. 
Gar. para 6 carros. Valor 
R$ 380.000,00, aceita 
terreno em condomínio. 
Fone(19) 3835-1772 ou 
(19) 9 9708-3931.
Casa Jd. União - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala e 
cozinha integrada, 2 wc, 
churr. e jardim. Área de 
serviço coberta ao lado 
da coz. Preparada para 
ar condicionado (sala e 
1 quarto). Portão pode 
ser automatizado. Gra-
de nas janelas e cerca 
elétrica. R$275.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Casa Jardins do Im-
pério -Excelente casa 
térrea com 2 suítes + 
lavabo, sala ampla, 
cozinha americana in-
tegrada à sala de jan-
tar e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo edícula toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
uma casa no Jd. Europa 
II, em terreno de 250 m². 
Local excelente. T.: (19) 
99697-6698
Vendo ou troco: Casa, 
Ponto comercial. Rua 
dos Indaias 256 (próxi-
mo ao HAOC), 3 vagas, 
3 dorm., 2 wc, amplo 
terreno nos fundos e 
terreno de 250 m². Vale 
a pena ver. Valor: R$ 
580.000,00.Tratar com 
proprietário 98817-5312
 

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormi-
tórios (1 suite c/ armá-
rios embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavan-
deria, churrasqueira e 
2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + 
Cond.Fone: (19) 99778-
4336

 
Vende-se aparta-
mento Ed. Portal das 
Flores - 3 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia e 
1 vaga. R$280.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL - 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo apartamento 
83 m², 2 dorm. , + 1 
suíte. Todos os cô-
modos com móveis 
planejados. Tratar 
com Sr. Perez (19) 
99697-6698
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Villa-
ge Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro 
e área de lazer. Tratar 
com proprietário (19) 
99127-1799
Vendo ou t roco: 
Penha SP - APTO 
DUPLEX, 3 dorms, 1 
suíte, 2 vagas, cozi-
nha planejada, banhei-
ra e churrasqueira.  
A.T: 233 m², A.U: 133 
m². R. Peixoto nº 9 
condomínio residen-
cial Itapuã.Valor: R$ 
490.000,00 - tenho 
fotos. Tratar com pro-
prietário (19) 98817-
5312
 

Aluga-se ou Vende-
-se aparatamento 
Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00.Fone: 
(19) 99168-6945

Aluga-se aparta-
mento Ed.Soho - 3 
dormitórios, armários 
planejados, ar con-
dicionamento, lazer 
completo e 2 vagas. 
Fone: (19) 99721-
0395
Aluga-se aparta-
mento Ed. Royale 
- 3 dormitórios com 
armários (2 suítes), 
banheiro, sala, co-
zinha planejada, la-
vanderia,  varanda 
gourmet e 2 vagas 
de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond.Fone: 
(19) 99168-6945
Pq. São Lourenço 
- 2 dormitórios, W C 
social, sala, cozinha 
americana integrada 
à lavanderia, 1 vaga 
de garagem e área 
de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita 
financiamento bancá-
rio. Fone: (19) 99164-
1734
 

P q .  d a s  B a n -
deiras  -  1.000m². 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da 
Grama  com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground , 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294



classificados
B15Classificados

Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalen-
te a 20,00 alqueire, 
boa topografia, região 
sul da Bahia a 220km 
de Salvador pela BR 
101. Situado na região 
do Vale do Jiquiriça, 
a 7km da cidade de 
Mutuipe. A proprie-
dade fica a 4 km da 
BR 420 no municipio 
de Mutuipe, e a 70km 
da cidade de Valença 
região de belas praias 
do litoral baiano com 
aeroporto operando 
com voos da (Azul) 
aos sabados saindo 
de Viracopos em Cam-
pinas-SP. A proprieda-
de esta distribuída em 
pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pe-
quena mata. Energia 
passa dentro da pro-
priedade. Casa sede 
nascente com água 
boa sendo preservada 
em três locais da pro-
priedade. Documento 
ITR OK. Opções para 
plantação de feijão, 
milho, mandioca, café 
e outros. Isso em vir-
tude da boa media de 
chuvas/ano na região 
e as nascentes exis-
tentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 99321-
2684. WhatsApp.

 
Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terreno 
de 300m². Ótima to-
pografia. Fone: (19) 
99166-8272 – (19) 
98333-5694
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
–  R $ 1 0 6 0 , 0 0  P / 
M2 -escriturado. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
Terreno Industrial - 
1.000 m² planos. Fone: 
(19) 99166-8272

Terreno Cond. Ter-
racota - 1.000m². Óti-
ma topografia. Fone: 
(19) 99166-8272 – (19) 
98333-5694
V e n d o  t e r r e n o 
400 m² At ibáia . 
Ót ima topograf ia , 
documentação ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
F.: (19) 99697-6698. 
Tratar com Sr. Perez
T e r r e n o  C o n d o -
mínio Viena 250m² 
escriturado. Valor: 
R$190.000,00 F.:(19) 
99211-6717 
Vendo/Troco Terreno 
condomínio fechado 
em Salto-SP Costas 
das Areias A.T. 350m². 
Valor R$160.000,00 F.: 
(11) 94997-3116 / (11) 
97267-8341.
Terreno em condo-
mínio Oportunidade 
Helvétia Park 490m² 
. Bem localizado . 
Valor R$360.000,00. 
F.:(19)99762-5005
Terreno em Salto con-
domínio Mont Serrat 
1000m² Plano. Valor: 
R$250.000,00. Permu-
to por maior valor de 
imóvel em Indaiatuba. 
F.:(19) 99762-5005.
Oportunidade de ne-
gócios no Montreal. 
Terreno R$154.000,00 
metragem: 185m². 
Quadra G lote 14. 
F.:(19) 98151-0501
 

V e n d e - s e  p o n t o 
– Jd.Regina. Salão 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
Cidade Nova I. Ótima 
casa comercial - 2 
dormitórios, cozinha, 
WC social, sala e lavan-
deria. Quintal com edí-
cula contendo cozinha.  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  
e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395

 
Cursos de cabelei-
reiro, manicure, ma-
quiagem, depilação 
e barbearia.Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 
/Whats 98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente 
de farmácia, informá-
tica, rotinas adminis-
trativas e logística. 
Informe a senha J46 
para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 
3318-4441 /Whats 
98965-8498
Procuro máquina 
de costura caseira, 
usada P/ COMPRAR 
-Interessados ligar 
(19) 3935-1633
Vende-se  roupas 
novas e semi novas 
para brechó. F.: (19) 
3834-1367
Vende-se cama de 
solteiro de madei-
ra com colchão se-
mi-novo. Valor R$ 
100,00. (19) 3875-
7624
Vende-se um brechó 
inteiro com mais de 
duas mil peças, no 
endereço  Rua Au-
guto Wolf, Jd. Do Sol 
364. (19) 98711-9319
Vendo cadeira de 
banho e andador. 
R$ 250,00. Entrar em 
contato (19) 98355-
9959
Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato 
(19) 98355-9959
Vendo ar condicio-
nado, marca Consul 
12.000 ptu. Valor R$ 
1.000,00 Entrar em 
contato (19) 98355-
9959
V e n d o  1  f r e e z e r 
vertical R$ 300,00. 
PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA 
DE RECARREGAR 
C A R T U C H O  R $ 
300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINO-
VO - (19) 3935-1633
Vendo DVDS (Músi-
cas, Desenhos, Épi-
cos , BANG BANG, 
Séries). Valor R$1,00 
cada. F.: (19) 99193-
2917.
V e n d o  T e c l a d o 
marca Casio. Valor 
R$400 ,00  F . : (19 ) 
3935-1633
Vendo 2  K i t  gás 
para carros. Valor: 
R $ 5 0 0 , 0 0  c a d a . 
F.:(19) 3935-1633.

Vendo 1 máquina de 
recarga para cartu-
chos. Valor R$500,00. 
F.:(19) 3935-1633.
Vende-se madeira 
para uma casa com 
100 metros, 1.500 
telhas americanas, 
22 viga de 4 metros 
mais caibo e ripa, 40 
metros de forro PVC. 
Tudo  por  apenas 
R$1.000,00. F.: (19) 
99262-4386.
Vendo várias bicicle-
tas troco por carro no 
Valor: R$20.000,00. 
Tratar com Paulo. 
F.:(19) 3835-3350.
Vendo transformador 
220/110 ou 110/220 
Volts para residência. 
Valor R$300,00. Tra-
tar com Paulo. F.:(19) 
3835-3350.

 
Ofereço-me  como 
pedreiro, encanador, 
pequenos reparos 
na construção civil e 
pinturas. (19) 98329-
8580 (WHATS APP) 
Falar com João
Ofereço-me como 
instalador de ante-
nas digitais. Valor 
R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais pré-operatório 
e etc atendimento 
hospitalar possui ex-
periência e referência 
horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
passadeira e lava-
deira de roupas e 
como cuidadora de 
de crianças. Atendo à 
domicílio ou em minha 
residência. Entrar em 
contato com Val (19) 
99448-0082 - whats 
app
Ofereço-me como 
Avaliador gratuito Bio-
pedança. Quantos ki-
los você gostaria de 
perder 2kg, 5kg até 
10kg. Ligue e agen-
de!. Falar com Van-
derlei F.: (19) 99193-
2917.
Ofereço-me como 
limpeza e manuten-
ção de piscinas e 
geral. F.: (19) 98332-
1025
Ofereço-me  como 
faxineira e passadora 
de roupas. Entrar em 
contato no telefone 
(19) 99595- 9448

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 trabalhar em 
Farmácia de manipulação. Conhe-
cimentos no Sistema Fórmula Certa 
(Receitas, rótulos, orçamentos e 
Notas fiscais). Residir em Indaiatuba.

CALDEIREIRO – Ensino médio com-
pleto. Experiência na função comprova-
da em Carteira. Experiência em Solda 
TIG e noções em Solda Inox. Residir em 
Indaiatuba 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 Terceiri-
zação. Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. CNH B. 

CONSULTOR (A) COMERCIAL – 
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 & Seleção, 
temporários e terceirização. Residir 
em Indaiatuba. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

ELETRICISTA INDUSTRIAL - Técni-
co em elétrica, eletrotécnica ou áreas 
afins. Possuir NR 10, NR 33 e NR 
35. Cursos na área de manutenção 
elétrica. Disponibilidade para viagens. 
Residir em Indaiatuba ou cidades 
próximas.

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

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL - Curso técnico ou pro-
fissionalizante na área de mecânica 
industrial. Possuir NR 33 e NR 35. 
Disponibilidade para viagens. Residir 
em Indaiatuba ou cidades próximas.

OPERADOR DE TORNO CNC – 
Experiência na função. Curso de 
Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Disponibilidade de horário. 

SERRALHEIRO INDUSTRIAL - 
Possuir NR 33 e NR 35. Cursos na 
área de solda. Disponibilidade para 
viagens. Residir em Indaiatuba ou 
cidades próximas.

SOLDADOR – Ensino médio com-
pleto. Experiência em Solda TIG e 
noções em Solda Inox. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Desejável possuir 
Curso na área de solda e montagem.

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 
- Ensino técnico em elétrica, eletrotéc-
nica ou Mecânica. Possuir NR 33 e NR 
35. Cursos na área de manutenção 
industrial. Conhecimentos em infor-
mática (word, excel). Disponibilidade 
para viagens.

Ajudante de cozinha 
Analista de PCP
Assistente de Vendas
Caseiro
Consultor de vendas
Cozinheiro
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudióloga
Motorista carreteiro
Operador de centro de 
usinagem comando 
numérico
Operador de fabrica 
de ração
Operador de maqui-
nas de empacotar
Pintor industrial
Recepcionista
Repositor de merca-
dorias( PCD)
Servente de pedreiro
Técnico em seguran-
ça do trabalho
Técnico mecânico de 
ar condicionado
Vendedor 

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de Segunda a 
Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 
Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar.
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000 

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

AJUDANTE DE MOTORISTA (8426): 

ANALISTA CONTÁBIL JR. (8450): 

ANALISTA GARANTIA DA QUALI-

DADE PLENO (8415): 

AUX. PROD. / CONTROLE DE QUA-

LIDADE (8433): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 

(8431): 

ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 

(8423): 

FERRAMENTEIRO (8381): 

FRESADOR CNC (8449): 

GERENTE DE LOJA (8453): 

LIDER DE USINAGEM (8447): 

MOTORISTA MOPP (8425): 

OPERADOR DE TORNO CNC 

(8355): 

OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC 

(8446): 

VENDAS INTERNAS (8451): 

Interessados 
entrar no site 

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



B16 Serviços / Utilidades


