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Na tarde da última 
terça-feira, dia 09, o Primavera 
entrou em campo para enfren-
tar a Inter de Bebedouro pelo 
primeiro jogo da semifinal do 
Campeonato Paulista.

O  2 º  C i a s p e n e j o 
que ocorreu na última 
sex ta - fe i ra ,  d ia  05 , 
r e u n i u  c e n t e n a s  d e 
pessoas no Indaiatuba 
Clube. O público pode 
conferir os shows de 
Jill Reis e a dupla lo-
cal Bruno de Marcos e 
Cristiano.

A Orquestra Sinfôni-
ca de Indaiatuba realiza 
hoje, dia 12, um concerto 
especial para o Dia das 
Crianças unindo a música 
com o teatro de bonecos.

Na manhã de sábado, 
dia 6, solicitações ao 
telefone 153, levaram 
os Guardas Civis Ramos 
e Thiago Gomes a deter 
um indivíduo após agre-
dir sua mãe. 

O principal evento de 
premiação da cidade de 
Indaiatuba, o Troféu Fru-
tos de Indaiá, acontece 
daqui 34 dias, dia 14 de 
novembro, no salão so-
cial do Clube 9 de Julho. 

Há 20 anos no mercado 
de Indaiatuba, a Auto Escola 
Nato presta serviços bus-
cando sempre a qualidade 
do ensino para seus clientes, 
com instrutores qualificados.

Indaiatuba teve dois dep-
utados estaduais eleitos no 
domingo, dia 7. Bruno Ganem 
(PODE) conseguiu se eleger 
com 106.203 votos, e Rogério 
Nogueira (DEM) conseguiu 
sua reeleição com 89.040.

Atletas da equipe ADI/Secretaria de Esportes integrarão a Seleção Brasileira de Luta de Braço que estará participando do 40° 
Campeonato Mundial da Modalidade, que será realizado entre os dias 13 a 22 de outubro na cidade de Antalya- Turquia.

A Yanmar inaugurou na quarta-feira, dia 10, a sua nova fábrica de tratores em Indaiatuba. A empresa 
é pioneira no desenvolvimento de motores Diesel de pequeno porte.

Yanmar inaugura nova fábrica 
de Tratores em Indaiatuba
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Editorial
Outubro Rosa: um mês 
para conscientização

Artigo

O movimento popular Outubro Rosa é comemorado em 
todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, 
mundialmente, a luta contra o câncer de mama. O objetivo do 
movimento é chamar atenção para a realidade atual do câncer de 
mama e a importância do diagnóstico precoce. Segundo o Inca 
(Instituto Nacional de Câncer), ele é o tipo de câncer que mais 
atinge as mulheres em todo o mundo.

Para o Brasil, estimam-se 59.700 casos novos de câncer 
de mama, para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco 
estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres, de acordo 
com dados do Inca.

Lembrando que quando descoberto precocemente, a chance 
de cura atinge 95%. Por isso, mulheres vamos fazer o autoexame 
e caso sinta alguma mudança na textura, cor, e a presença de al-
gum caroço, procure imediatamente o seu médico ginecologista.

Porque o outubro é rosa para salvar vidas!

João Doria e Bolsonaro vencem em 
todas as cidades da RMC

Região Metropolitana de Campinas 
elege 12 deputados

O candidato ao governo do Estado de São 
Paulo, João Doria, e o candidato a presi-
dente do Brasil, Jair Bolsonaro, forma os 
mais votados nas 20 cidades da Região 
Metropolitana de Campinas. Embora 
tenha vencido em todas as cidades, 
Doria não conseguiu superar a marca 
de 50% dos votos em nenhuma das 
cidades. Já Bolsonaro, conseguiu mais 
de 50% dos votos em todas as 20 cidades 
que compõe a RMC.

Na região de Campinas foram eleitos 12 
deputados. 7 estaduais e 5 federais. Os 

estaduais são: Cauê Macris (PSDB), 
Adriana Borgo (PROS), Rafa Zim-

baldi (PSB), Valéria Bolsonaro 
(PSL), Bruno Ganem (Podemos), 
Rogério Nogueira (DEM) e Dirceu 
Dalben (PR). Os federais são: Carlos 

Sampaio (PSDB), Paulo Freire (PR), 
Roberto Alves (PRB), Alexi Fonteyne 

(Novo) e Vanderlei Macris (PSDB).

MOMENTO DE  PENEIRAR FAKE NEWS

TRABALHADORES URBANOS, RURAIS E DOMÉSTICOS TÊM 
DIREITO AO VALE-TRANSPORTE

Seria muito bom que  a maioria dos  políticos utilizassem esta premissa ou metáfora das três peneiras nas disputas pelo cargo 
publico de maior relevância no país.Cada um deveria falar de seus projetos, suas virtudes e jamais levantar espadas para o adversário 
que parece mais inimigo. Luiz Otávio foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia, para fazer média com o chefe, saiu-se com 
esta: –  Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Gabriel. Disseram que ele…Nem chegou a terminar a frase, o 
chefe aparteou: – Espere um pouco, Luiz Otávio. O que vai me contar já passou pelo crivo das três peneiras? – Peneiras? Que peneiras, 
chefe? – A primeira, é a da VERDADE. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? – Não. Não tenho não. Como 
posso saber? O que sei foi o que me contaram. – Então sua história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira 
que é a da BONDADE. O que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? – Claro que não! Nem 
pensar, Chefe. – Então, sua historia vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira que é a NECESSIDADE. Você acha mesmo 
necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante? – Não chefe. Passando pelo crivo dessas peneiras, vi que não sobrou nada do 
que iria contar – fala Luiz Otávio, surpreendido. – Pois é Luiz Otávio. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem 
essas peneiras? – diz o chefe sorrindo e continua: – Da próxima vez em que surgir um boato ou “Fake News” por ai, submeta-o ao crivo 
dessas três peneiras: VERDADE, BONDADE, NECESSIDADE, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque: PESSOAS 
INTELIGENTES FALAM SOBRE IDEIAS; PESSOAS COMUNS FALAM SOBRE COISAS; PESSOAS MEDÍOCRES FALAM 
SOBRE PESSOAS. Visite e conheça nossos treinamentos. www.signatreinamentos.com.br - telefone 019-3875-7898 - Trevisan José

O vale-transporte foi instituído pela lei 7.418/85 e posteriormente regulamentado pelo decreto 95.247/87, a fim de assegurar a 
todos os trabalhadores o direito a esta parcela.

Dispõe a referida lei e decreto que o vale-transporte tem por finalidade custear, ou melhor, cobrir os gastos que o empregado 
tem para se locomover entre residência-trabalho e vice e versa.

Continuando, dispõe também que além dos empregados urbanos e rurais os domésticos também têm direito ao vale-transporte.
Para o exercício do direito de receber o vale-transporte, deve o empregado informar ao seu empregador o endereço de sua 

residência e o meio de transporte mais adequado que será usado.
Tal disposição não é aceitável pela doutrina e pela jurisprudência, pois quem tem que fazer prova de ter oferecido o vale-transporte 

ao empregado é o patrão. A ficha do empregado já consta o seu endereço e a ausência desta informação não tira a obrigatoriedade 
do patrão de pagar o vale-transporte.

Ainda, o empregado deverá participar no custo do vale-transporte com o equivalente a 6% do seu salário. Cabe lembrar que 
o vale-transporte não tem natureza salarial, não integrando o salário para fins de reflexos em outras verbas trabalhistas, não tem 
incidência de contribuição previdenciária ou FGTS, assim como não é rendimento tributável.

O empregador é obrigado a custear todo o transporte que o empregado tenha necessidade para ir trabalhar e voltar para sua 
residência, ou seja, se o trabalhador necessita de dois ônibus para ir e mais dois para voltar, o empregador lhe fornecerá o equiv-
alente a 4 passagens por dia.

O empregador que fornece transporte aos empregados está desobrigado de pagar o vale-transporte. 
 Por fim, o vale-transporte é direito de todo trabalhador e obrigação de todo patrão, porém se o empregador não paga, o empre-

gado poderá pleitear no judiciário o pagamento e o ressarcimento que teve com transporte durante todo o pacto laboral.
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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.
13 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
13 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
14 DOM.   NÃO OPERA
15 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
15 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
15 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
15 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
15 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
15 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
16 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
16 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
16 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
16 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
16 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
17 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
17 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
17 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
17 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
17 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
18 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
18 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
18 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
18 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
18 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
18 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
19 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
19 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
19 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
19 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
19 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
19 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
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Aberto o período de 
inscrições para o Catálogo 
das Indústrias 2019
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Bruno Ganem e Rogério Nogueira 
são eleitos deputados estaduais
Ineditamente, a cidade conseguiu eleger dois representantes

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Indaiatuba teve dois 
deputados estaduais 
eleitos no domingo, 

dia 7. Bruno Ganem 
(PODE) conseguiu se 
eleger com 106.203 vo-
tos, e Rogério Nogueira 
(DEM) conseguiu sua re-
eleição com 89.040. De 
forma inédita, Indaiatuba 
terá dois representantes 
na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo. O 
início da legislatura dos 
deputados será no dia 15 
de março de 2019. 

O Jornal Mais Ex-
pressão conversou com 
os dois deputados esta-
duais para saber quais 
serão os projetos e qual 
a expectativa para os 
próximos quatro anos. 
A entrevista segue em 
ordem alfabética.

Bruno Ganem - PODE
Bruno Ganem irá para 
seu primeiro mandato 
no cargo de deputado 

estadual e disse estar 
surpreso com sua ex-
pressiva votação neste 
ano. “A expectativa era 
boa, mas foi uma sur-
presa. Foi algo muito 
gratificante”, revela. 
“A condição do partido 
era boa, e a campanha 
foi bem temática, com 
uma forte abordagem na 
causa animal e no meio 
ambiente”, afirma.

Ganem também fa-
lou de ser um interme-
diador entre as cida-
des e as instituições, 
para assim, promover 
uma maior “harmoni-
zação” em muitas áre-
as, principalmente na 
saúde. “Na questão da 
saúde, Indaiatuba tem 
seus pontos positivos, 
mas também falha em 
muitos. Outras cidades 
têm uma relação muito 
mais próxima com a 
Unicamp, o que facilita 
tratamentos para os pa-
cientes. É disso o que a 
cidade precisa”, diz.

Ganem também co-

mentou sobre seu futuro 
político, quanto à pos-
sibilidade de uma can-
didatura à prefeitura em 
2020. “Esse é um assunto 
que muitos comentam. 
Alguns querem que eu 
conclua o mandato de 
deputado. Outros querem 
que eu me candidate. Mas 
isso só será decidido de-
pois, dependendo do que 
o povo estiver pedindo”, 
explica.

Um eventual trabalho 
em conjunto com Rogé-
rio Nogueira também foi 
falado na coletiva. “Eu 
vou trabalhar por Indaia-
tuba. Se um trabalho com 
o Rogério for necessário, 
não há nenhum proble-
ma. A questão do pedá-
gio, por exemplo, é um 
tema em comum entre os 
dois”, afirma.

Rogério Nogueira - 
DEM
Rogério Nogueira tam-
bém se manifestou so-
bre a reeleição para seu 
quinto mandato na As-

sembleia Legislativa 
de São Paulo: “Estou 
feliz e muito grato por 
ter sido eleito para o 
meu quinto mandato 
consecutivo. Agradeço 
a todos que confiaram 
e confiam no meu tra-
balho, especialmente a 
população de Indaiatuba 
que novamente garantiu 
que eu fosse o deputado 
mais votado na cidade”, 
declara.

O deputado também 
afirmou que pretende 
continuar com o traba-
lho que desempenhou 
durante seus 16 anos de 
parlamentar, em prol da 
cidade e região. “Quero 
reforçar o meu com-
promisso em trabalhar 
por Indaiatuba e região 
cada vez com mais em-
penho. ”

Nogueira acrescen-
tou que a população 
pode continuar acom-
panhando seu trabalho 
e cobrando dele, e que 
está disposto a ouvir o 
povo. “Peço que acom-

panhem meu trabalho 
e me cobrem, porque 
muito ainda vamos fazer 
por nossos municípios. 
Contem sempre comigo, 
porque melhor do que 
falar é fazer. ”

Quanto um eventual 
trabalho em conjunto 
com o Bruno Ganem, 
Nogueira disse que sem-
pre teve como objeti-
vo ajudar a cidade em 
parceria e que agora 
não seria diferente. “O 
principal é auxiliar a po-
pulação. Estou indo para 
o meu quinto mandato 
e nesse tempo procurei 
buscar alternativas”, 
comenta.

Tendo a questão do 
pedágio como um dos 
seus projetos, Noguei-
ra disse que a nego-

ciação já está em an-
damento. “A proposta 
que eu e  o prefei to 
Nilson Gaspar já, in-
clusive, começamos a 
discutir com a Artesp 
e a Colinas é conse-
guir que o morador de 
Indaiatuba entre 18h e 
6h seja isento na praça 
principal. Essa con-
versa está avançada e 
existe possibil idade 
real de ser coloca em 
prática”, afirma. “Nos 
projetos de pedágio 
uma delas foi o Ponto 
a Ponto, onde hoje é 
possível pagar o quilô-
metro rodado. Ou seja, 
quem vai de Indaiatuba 
a Campinas não paga 
mais os R$ 13,20 e sim 
R$ 5,30 e até Viraco-
pos R$ 2,40”, finaliza.

Bruno Ganem (PODE) conseguiu se eleger com 106.203 votos Rogério Nogueira (DEM) conseguiu sua reeleição com 89.040

Está aberta as inscri-
ções para as empresas 
interessadas na divul-
gação no Catálogo das 
Indústrias 2019. O perí-
odo ocorre até o dia 31 
de janeiro de 2019.

Os empresários in-
teressados devem aces-
sar o link https://www.
indaiatuba.sp.gov.br/
governo/assuntos-in-
dustriais/catalogo-das-
-industrias/ e preencher 
os campos solicitados. 
A inscrição é gratuita.

O objetivo deste pro-

duto é facilitar a comu-
nicação com as empre-
sas locais e fornecer à 
população um material 
concreto sobre o parque 
industrial do município. 
A Secretaria de Governo 
informa que a inscrição 
da empresa no catálogo 
de 2018 não garante a 
inserção na próxima 
edição, por isso é neces-
sário realizar um novo 
cadastro com os dados 
atualizados. Mais in-
formações pelo número 
(19) 3834-9360.
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Confira os serviços públicos que 
estão de plantão no feriado
Plantão de Odontologia também funciona na UPA-24h

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

O Parque 
da Criança 
também es-
tará aberto 
no feriado

As repartições pú-
blicas, fundações 
e autarquias mu-

nicipais não terão ex-
pediente hoje, dia 12, 
feriado do Dia de Nos-
sa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil. Os 
serviços essenciais fun-
cionarão em sistema de 
plantão e alguns serviços 
de lazer terão funciona-
mento normal na data.

Como de costume, o 
atendimento de urgência e 
emergência será prestado 
pela UPA-24h (Unidade 
de Pronto Atendimen-
to) do Jardim Morada 
do Sol, como apoio ao 
Pronto Atendimento do 
Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo). 
O plantão de Odontolo-
gia também funciona na 

UPA-24h, das 7h às 13h, 
no feriado, e das 07h às 
12h, sábado e domingo.

As secretarias de Ur-
banismo e Meio Am-
biente e de Obras e Vias 
Públicas estarão de plan-
tão no feriado com as 
equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito, 
limpeza nas praças, co-
leta de lixo, limpeza 
dos banheiros públicos, 
cemitérios e feiras livres.

O Bosque do Saber 
poderá ser visitado tan-
to no feriado como no 
sábado e domingo, das 
08h às 17h. O Bosque do 
Casarão Pau Preto estará 
aberto sexta-feira e do-
mingo, das 09h às 12h, e 
o Museu das 13h às 17h; 
no sábado, o Bosque e o 
Museu ficarão abertos 
das 9h às 17h.

O Parque da Criança 
também estará aberto no 

feriado. Já as estações do 
Projeto Ecobike fecham 
na sexta e reabrem sá-
bado e domingo, com as 
duas estações localiza-
das no Parque Ecológi-
co, em frente à Prefeitura 
e Guarda Municipal, 
abertas das 8h às 12h e 
das 14h às 18h.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae) 
farão o atendimento 
emergencial da popula-
ção pelo telefone 0800-
7722195. O Museu da 
Água funcionará no fe-
riado, sábado e domingo.

Os serviços opera-
cionais da Guarda Ci-
vil, ligada à Secretaria 
de Segurança Pública, 
manterão o plantão nor-
mal. O telefone da Guar-
da para emergência é 
153, da Polícia Militar é 
190, do Corpo de Bom-

beiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192.

 
Rodovia. O feriado de 
Nossa Senhora Apare-
cida, padroeira do Bra-
sil, celebrado hoje, dia 
12, deve movimentar as 
rodovias administradas 
pela AB Colinas, con-
cessionária do Programa 

de Concessões Rodovi-
árias do Estado de São 
Paulo, com cerca de 564 
mil veículos.  

Na SP-075 (Rodo-
vias Archimedes Lam-
moglia, Prefeito Hélio 
Steffen, Engenheiro Er-
mênio de Oliveira Pen-
teado e Santos Dumont), 
que liga Itu a Campinas, 

ao todo, são aguardados 
169 mil veículos.  

O motorista que não 
deseja pegar tráfego in-
tenso na saída para o fe-
riado deve evitar pegar a 
estrada entre às 6h e 12h 
de hoje. Durante a volta, 
o horário de maior movi-
mento promete ser entre 
12h e 22h do domingo.   



Eleições gerais 2018 acontecem no dia 7 de outubro

A inauguração marcou o início da produção dos Tratores da Marca Solis no Brasil
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Yanmar inaugura nova fábrica 
de Tratores em Indaiatuba
Empresa é pioneira no desenvolvimento de motores Diesel de pequeno porte

DENISE KATAHIRA
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A Yanmar inau-
gurou na quar-
ta-feira, dia 10, 

a sua nova fábrica de 
tratores em Indaiatuba. 
A empresa é pioneira no 
desenvolvimento de mo-
tores Diesel de pequeno 
porte e traz soluções ino-
vadoras para o mercado 
agrícola.

A inauguração mar-
cou o início da produção 
dos Tratores da Marca 
Solis no Brasil, reafir-
mando a parceria esta-
belecida com a Interna-
cional Tractors Limited 
(ITL) – detentora da 
marca Solis – uma das 
maiores fabricantes de 
tratores do mundo. 

Na infraestrutura a 
unidade teve sua área 

ampliada para os 10 mil 
m² atuais, que incluem o 
novo prédio produtivo, 
onde se espera até o ano 
2020 atingir a produção 
de 2 mil unidades de 
tratores ano. 

O evento contou com 
a presença da Diretoria 
da Yanmar do Japão, 
representantes da ITL, 
autoridades locais, for-
necedores, bancos, con-
cessionários, parceiros e 
colaboradores.

Segundo o presidente 
da Yanmar South Ame-
rica, Kenji Kitahara, In-
daiatuba tem se tornado 
cada vez mais estratégica 
para as operações da em-
presa. “A fábrica conta 
com linhas de montagem 
de alto nível tecnológico 
e ações de sustentabilida-
de que são referência no 
grupo”, enfatiza.

Para o prefeito Nilson 
Gaspar, a inauguração 
da nova fábrica é muito 
importante para a cidade. 
“O nosso trabalho sempre 
foi manter e atrair novas 
empresas para a cidade 
gerando mais desenvol-
vimento e maior arreca-
dação, para que possa ser 
feito um serviço de qua-
lidade como já é feito na 
cidade. É uma empresa 
que vem para somar com 
Indaiatuba”, disse. 

O evento contou tam-
bém com um passeio 
pelas culturas que per-
meiam a empresa, onde 
foram apresentadas ceri-
mônias e apresentações 
culturais japonesa, india-
na e brasileira.

Operações. Nesta pri-
meira etapa serão fabrica-
dos os tratares da marca 

Solis, incorporando o 
conceito de qualidade 
Yanmar não somente nos 
produtos, mas também no 
pós-vendas com excelên-

cia em serviços e total 
disponibilidade de peças.

Além dos tratores, a 
Yanmar produzirá nesta 
mesma planta sua linha 

de geradores e motores 
estacionários. 

Conheça mais so-
bre a Yanmar em www.
yanmar.com.br
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João Doria e Jair Bolsonaro são os 
mais votados em Indaiatuba
Candidatos também venceram nas 20 cidades da RMC

AGÊNCIA BRASIL

O segundo turno das eleições acontece no dia 28 de outubro

O candidato  ao 
governo do Es-
tado, João Do-

ria (PSDB), e o candida-
to à presidência da Re-
pública, Jair Bolsonaro 
(PSL), foram os mais 
votados em Indaiatuba. 
Doria atingiu 43.238 
votos. Bolsonaro atingiu 
74.782 votos. Na Região 
Metropolitana de Cam-
pinas, os dois também 
foram os mais votados 
nas 20 cidades.

Para presidente, os 
5 mais votados foram: 
Jair Bolsonaro (PSL) - 
74.782 votos (disputará 
2º turno); Fernando Ha-
ddad (PT) - 12.993 votos 
(disputará 2º turno); Ciro 
Gomes (PDT) - 11.842 
votos; João Amoêdo 
(NOVO) - 7.197 vo-

tos; e Geraldo Alckmin 
(PSDB) - 6.758 votos.

Para governador, os 
mais votados foram: 
João Dória (PSDB) - 
43.238 votos (disputará 
2º turno); Paulo Skaf 
(MDB) - 22.609 votos; 
Márcio França (PSB) - 
13.200 votos (disputará 
2º turno); Luiz Marinho 
(PT) - 7.463 votos; e 
Major Costa e Silva 
(DC) - 6.912 votos.

Para senadores, os 
mais votados foram: 
Major Olímpio (PSL) - 
56.682 votos (Eleito); 
Mara Gabrilli (PSDB) 
- 32.462 votos (Eleito); 
Eduardo Suplicy (PT) - 
18. 984 votos; Maurren 
Maggi (PSB) - 15.395 
votos; e Mario Covas 
Neto (PODE) - 12.424 
votos.

Para deputado fe-
deral, os mais votados 

foram: Hélio Ribeiro 
(PSB) - 29.299 votos 
(Não eleito); Eduar-
do Bolsonaro (PSL) - 
11.473 votos (Reeleito); 
Joice Hasselmann (PSL) 
- 6.586 votos (Eleito), 
Eli Corrêa Filho (DEM) 
- 5.180 votos (Reeleito); 
e Renata Abreu (PODE) 
- 3.825 votos (Eleito).

Para deputado esta-
dual, os mais votados 
foram: Rogério No-
gueira (DEM) - 46.909 
votos (Reeleito); Bru-
no Ganem (PODE) - 
35.361 votos (Eleito); 
Janaína Paschoal (PSL) 
- 8.054 (Eleita); Arthur 
Mamãe Falei (DEM) - 
1.866 (Eleito); e Gilma-
ci Santos (PRB) - 1.455 
votos (Eleito).

Em Indaiatuba dos 
161.761 eleitores que 
estavam aptos a votar, 
somente 130.758 compa-

receram, representando 
80,83% dos eleitores. 
Foram 31.013 absten-
ções,  representando 
19,71% dos eleitores.

Segundo turno. O se-
gundo turno das eleições 
acontece no dia 28 de 
outubro. Os eleitores vão 
ter que votar para gover-
nador e para presidente. 

Para governador a dis-
puta é entre João Doria 
(PSDB) e Márcio França 
(PSB). Para presidente, 
a disputa ocorre entre 
Fernando Haddad (PT) 
e Jair Bolsonaro (PSL).

Quem não votou no 
primeiro turno, pode 
votar no segundo. Para 
justificar a ausência, 
o eleitor precisa pre-

encher o formulário 
de justif icativa pela 
internet ou entregá-lo 
pessoalmente em qual-
quer cartório eleitoral. 
Existe a possiblidade 
de enviar o formulário 
pelo correio para o juiz 
eleitoral da zona eleito-
ral. O prazo de justifi-
cativa é de 60 dias após 
cada turno de votação.
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2º Ciaspenejo é sucesso em Indaiatuba
Evento contou com a dupla local Bruno de Marcos e Cristiano e Jill Reis

A5

FOTOS: SACHA UEDA

O 2º Ciaspenejo que 
ocorreu na última 
sexta-feira, dia 05, 

reuniu centenas de pessoas 
no Indaiatuba Clube.

O público pode conferir 
os shows de Jill Reis e a du-
pla local Bruno de Marcos 

e Cristiano. O evento ainda 
contou com a presença do 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), vereador Massao 
Kanesaki, da Presidente 
do Ciaspe Edvane Ferreira 
Lopes e do Secretário da 
Família e Bem-Estar So-
cial, Luiz Henrique Furlan.

A presidente do Ciaspe 
Edvane Ferreira salientou 

a importância do evento e 
o trabalho do Ciaspe. “Eu 
só tenho que agradecer a 
todos vocês por estarem 
presentes e os convido para 
conhecer nosso trabalho 
que vem sendo desenvol-
vido”.

O prefeito parabenizou 
o trabalho que o Ciaspe 
tem feito e salientou os 

próximos desafios que a 
prefeitura juntamente com 
a entidade deve enfrentar. 
“Estamos construindo a 
Residência Inclusiva que 
é uma casa que vai rece-
ber deficiente órfão e está 
sendo construído ao lado 
do Ciaspe, então só tenho 
a agradecer a força de vo-
cês”, disse.

O diretor do Grupo 
Solutions João Roberto 
contou a história do Cias-
penejo 2 e deu a importân-
cia a família para que esse 
evento pudesse acontecer. 
“A família não só de san-
gue, mas parceiros e cola-
boradores fazem parte da 
família do Ciaspenejo, por 
confiarem na nossa causa. 
E nossa missão é tocar o 
coração de vocês para que 
juntos possamos mudar o 
mundo e ajudar quem mais 
precisa”, finaliza.

APOIO
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Noite de premiação acontece 
no dia 14 de novembro
Evento premiará empresas e empresários da cidade

Fernando Carneiro e Erika Carneiro receberão pela primeira vez 
o Troféu Frutos de Indaiá

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL

Fernanda Ribeiro da DaVinci Decorações que fará a sua estreia 
no Troféu Frutos de Indaiá

O principal even-
to de premiação 
da cidade de In-

daiatuba, o Troféu Fru-
tos de Indaiá, acontece 
daqui 34 dias, dia 14 de 
novembro, a partir das 
20 horas, no salão social 
do Clube 9 de Julho. 

O evento tem como 
objetivo entregar o Tro-
féu para as empresas e 
empresários eleitos pela 
população como a melhor 
no ramo em que atua. A 
pesquisa foi realizada 
nos meses de outubro e 
novembro de 2017.

E nesta edição, o Tro-
féu Frutos de Indaiá con-
tará com estreantes como 

a empresa Carneiro. “A 
expectativa para o dia 
da premiação é grande, e 
nos coloca numa posição 
almejada e privilegiada 
já que o Jornal Mais Ex-
pressão é sinônimo de 
seriedade e competência, 

o que nos enaltece”, disse 
o proprietário Fernando 
Carneiro.

A DaVinci Decora-
ções fará a sua estreia no 
Troféu Frutos de Indaiá e 
para a empresária Fernan-
da Ribeiro será um prazer 

participar do evento. “A 
premiação reuni tantos 
empresários renomados 
e um ambiente familiar e 
agradeço o convite feito 
pelo Mais Expressão e 
estamos ansiosos para o 
grande dia”, comenta. 

Chitãozinho & Xororó. 
E para alegrar mais uma 
entrega do Troféu Frutos 
de Indaiá, a dupla Chi-
tãozinho & Xororó será 
a grande atração da noite. 
São mais de 40 anos de 
total dedicação à vida 

artística. Sempre com 
os mesmos objetivos do 
início da carreira, produ-
zindo música com amor, 
qualidade e inovação, 
independentemente dos 
momentos altos e baixos 
dentro do gênero musical 
sertanejo e das constantes 
– e cada vez mais bruscas 
– mudanças no mercado 
fonográfico.

Em seus 12 anos de 
premiação, o palco do 
Frutos de Indaiá já recebeu 
grandes nomes da música 
brasileira como Guilherme 
Arantes, Ultraje a Rigor, 
Peninha, Falamansa, Ban-
da Blitz, Paula Lima, Rá-
dio Táxi, Gian & Giovani, 
Paralamas do Sucesso, 
Elba Ramalho, RPM e 
Banda Roupa Nova.

A8
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Auto Escola Nato: tradição e 
qualidade em Indaiatuba
Autoescola está com promoção de 20% de desconto para cartas A e B

ARQUIVO PESSOAL

A10

Há 20 anos no 
m e r c a d o  d e 
Indaiatuba,  a 

Auto Escola Nato pres-
ta serviços buscando 
sempre a qualidade do 
ensino para seus clien-
tes. São instrutores qua-
lificados e carros novos 

para que os alunos te-
nham uma experiência 
melhor na direção.

A frota da empresa 
conta com 3 motos e 5 
carros, sendo um Ford 

Ka, dois Ethios e dois 
Onix, estes adaptados 
para portadores de ne-
cessidades especiais. 
A Auto Escola Nato 
é uma das poucas de 

Indaiatuba que atende 
os que necessitam de 
carros especiais, e foi a 
primeira a prestar esse 
serviço. Também au-
xilia na documentação 
para a isenção da com-
pra de carros especiais, 
que por lei são isentos 
de alguns impostos.

Os instrutores  da 
Nato já estão na em-
presa há vários anos, e 
estão habituados com 
as aulas.  De acordo 
com a proprietária da 
empresa, Tatiane, isso 
é  um diferencial  da 
autoescola. “Os instru-
tores têm muito tempo 
na área,  e  isso gera 
experiência. Cada ins-
trutor tem o seu pró-
prio carro, e quando o 

aluno começa a fazer 
aulas ,  e le  faz  todas 
as aulas com aquele 
instrutor, não fica tro-
cando constantemente, 
pois cada um tem um 
jeito de ensinar, e não 
é recomendável muitas 
trocas”, explica.

A Auto Escola Nato 
es tá  com promoção 
para os  que querem 
tirar sua habilitação. 
Recortando o anúncio 
que está na página, e 
apresentando no ato da 
matrícula, o aluno ga-
nha 20% de desconto.

A Auto Escola Nato 
está localizada na R. 
Padre Bento Pacheco, 
1357 – Centro. Para 
mais informações, li-
gue: (19) 3318-2900.

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 180 fiscais
INSCRIÇÕES

A Prefeitura de Indaia-
tuba, através da Secretaria 
de Educação, e de acordo 
com o Processo Admi-
nistrativo nº 22964/2018, 
abre seleção para con-
tratação de 180 fiscais 
para aplicação AMDA 
(Avaliação Municipal de 
Desempenho do Aluno). 
Conforme publicação do 
Chamamento Público nº 
010/2018, na Impren-
sa Oficial do dia 28 de 
setembro, as inscrições 

acontecem de 8 a 19 de 
outubro. Será pago a aju-
da de custo no valor de R$ 
50,00, líquido, por perío-
do trabalhado, sendo, que 
um fiscal poderá trabalhar 
até 9 períodos. Todas 
informações podem ser 
conferidas no linkhttps://
www.educmunicipal.in-
daiatuba.sp.gov.br/secre-
taria1.php?id=2815.

Os interessados devem 
comparecer na Secretaria 
de Educação, localizada 

na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3665, Jardim Esplanada, 
das 8h às 17h, munidos da 
ficha de inscrição, devida-
mente preenchida em letra 
legível, juntamente com 
documento com foto (RG 
ou CNH), CPF, compro-
vante de endereço e com-
provante de escolaridade.

Os requisitos neces-
sários são:  escolaridade 
em nível de graduação, 
em qualquer área de for-
mação, ou estar cursando 
o segundo semestre da 
faculdade; não possuir 
vínculo de trabalho, de 
qualquer natureza, com as 
redes de ensino municipal 
ou vínculo com o poder 
público de Indaiatuba; 
dispor de endereço eletrô-
nico para fins de comuni-
cação com as equipes de 
coordenação e acesso a 
computador com conexão 
à internet; possuir conta 
corrente bancária em seu 
nome; possuir número 
de telefone celular para 
contato com as equipes 
de coordenação e possuir 
disponibilidade para os 
dias 29 de outubro (ca-
pacitação), 5, 6, 7 e 8 de 

novembro (aplicação da 
prova) em período inte-
gral, das 7h às17h.

As atribuições cons-
tituem em participar da 
capacitação; acompanhar 
todo o processo de apli-
cação, desempenhando 
as seguintes funções: 
apresentar-se na unidade 
escolar; acompanhar a 
abertura da embalagem 
da turma e a conferência 
da quantidade de provas; 
acompanhar a aplicação 
da prova, sem interrom-
pê-la e sem ausentar-se 
da sala; registrar no Rela-
tório do Fiscal qualquer 
ocorrência que não faça 

A Auto Escola Nato está localizada na R. Padre Bento Pacheco, 1357 – Centro

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Os interessados devem comparecer na Secretaria de Educação

parte dos procedimentos 
da aplicação; acompanhar 
o recolhimento da prova 
dos alunos pela ordem da 
Lista de Presença; acom-
panhar a contagem dos 
cadernos de prova após o 
recolhimento, verificando 
se a quantidade é a mes-
ma dos alunos presentes; 
entregar para o Professor 
Aplicador o Relatório 
do Fiscal e o Manual do 
Aplicador (caso esteja 
alocado nas turmas dos 
1º, 2º anos) e preencher 
o formulário do fiscal, 
de acordo com as orien-
tações estabelecidas no 
treinamento.

O interessado sele-
cionado e alocado será 
informado por meio de 
seu endereço eletrônico. 
O critério de seleção será 
feito preferencialmente 
os formados em Edu-
cação (qualquer área); 
formado em qualquer 
outra graduação; alunos 
do último ano de gradu-
ação na área de Educa-
ção e alunos do último 
ano de graduação em 
qualquer área. Havendo 
empate em qualquer das 
situações acima previs-
tas, será feito sorteio 
para a classificação dos 
interessados.
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NOVOS CHINESES

O Ford Fusion 2019 
chega ao mer-
cado mexicano 

com alguns retoque visu-
ais e com novos itens em 
sua lista de equipamentos. 

A estreia da Renault no segmento das picapes 
médias está cada dia mais próxima, mas a marca pode 
frustrar quem espera por uma apresentação oficial 
da Alaskan no Salão Internacional do Automóvel de 
São Paulo, em novembro. A fabricante francesa não 
confirma a presença da picape na mostra paulistana 
apesar de seu lançamento estar confirmado para 2019. 
A expectativa, contudo, é que uma versão conceitual 
seja exposta sem muito alarde, apenas para marcar 

presença e despertar curiosidade sobre o modelo. A 
Renault Alaskan e a Mercedes-Benz Classe X, que 
também será lançada no Brasil em 2019, são deriva-
das da Nissan Frontier, diferenciando-se no visual, 
acabamento e nível de equipamentos. O motor 2.3 
turbodiesel em versões de 160 cavalos e 190 cavalos 
também será compartilhado pelas três picapes, sendo 
que apenas a Classe X oferecerá um motor exclusivo 
nas versões topo de linha.

As marcas chinesas estão apostando nos SUVs 
para voltarem a crescer no Brasil. A JAC Motors 
lançará o novo T50 em novembro, depois de peque-
nos atrasos na chegada do primeiro lote do modelo, 
oriundo da China. Trata-se de uma versão reestili-
zada e rebatizada do T5, mas cujas mudanças vão 
além do visual, incluindo a adoção de um novo 
e mais eficiente motor 1.6. Outra marca chinesa 

que prepara novidades no segmento é a Lifan, que 
confirmou o lançamento do X70 no Brasil, que já 
é vendido na Argentina como opção intermediária 
entre o médio X60 e o grandalhão X80. A Lifan 
também deverá apresentar no Salão Internacional 
do Automóvel de São Paulo o MyWay, uma mini-
van de sete lugares com jeito de SUV para encarar 
a Chevrolet Spin.

POR MARCELO 
QUEIROZ - Agên-
cia AutoMotrix

 DIVULGAÇÃO 

Retoques finais

A grade dianteira adota 
novo padrão estilístico e 
o para-choque incorpora 
novas molduras para os 
faróis auxiliares. A tra-
seira tem uma nova tampa 
do porta-malas, assim 
como novas lanternas e 
para-choque. A versão 
topo de linha Titanium 
passa a oferecer de série 

frenagem automática de 
emergência com detec-
ção de pedestres, sensor 
de ponto cego, assistente 
de permanência em fai-
xa, farol alto automático, 
sensor de chuva, sensor 
crepuscular e câmera de 
ré com aviso de tráfego 
cruzado. O novo sedã me-
xicano, sem modificações 

estéticas ou de acabamen-
to, chegará em 2019 ao 
mercado brasileiro. Essa 
será a última atualização 
do Fusion, que deixará de 
ser produzido nos próxi-
mos anos, vitimado pela 
nova estratégia da Ford 
de investir apenas em pi-
capes e SUVs no mercado 
norte-americano.



Comércio e serviços devem gerar 
59,2 mil vagas para o fim de ano
Remuneração média gira em torno de R$ 1.420
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Para este 
ano, os dados 
mostram um 
cenário de mo-
derada melhora 
na comparação 
com 2017

Faltando três meses 
para a chegada das 
festas de fim de ano, 

os setores de comércio 
e serviços já abriram as 
portas para a contratação 
de trabalhadores. Para os 
empresários, essa pode 
ser a última oportunidade 
do ano para recuperar os 
prejuízos, enquanto os 
profissionais desempre-
gados veem nesse perí-
odo a chance de voltar 
ao mercado de trabalho. 
Uma pesquisa feita nas 
capitais e interior do país 
pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) estima que, pelos 
próximos meses, aproxi-
madamente 59,2 mil vagas 
serão abertas nos segmen-
tos do comércio e serviços. 
O número é levemente 
superior aos 51 mil novos 
postos que foram previstos 

para o mesmo período do 
ano passado.

Para este ano, os da-
dos mostram um cenário 
de moderada melhora na 
comparação com 2017. 
Embora ainda representem 
a maioria, caiu de 82% 
para 72% o percentual de 
empresários que não têm 
a intenção de fazer con-
tratações extras nesse fim 
de ano. Em sentido opos-
to, aumentou de 13% 
para 17% o percentual 
dos que devem integrar 
ao menos um novo cola-
borador à sua equipe. 

Contratação. Reforçar 
o quadro de funcionários 
para dar conta do aumento 
da demanda neste período 
do ano (81%) é o motivo 
mais citado na hora de jus-
tificar as contratações, mas 
há também empresários 
que contratam pensando 
em melhorar sua compe-
tição no mercado (8%) e 
aqueles que se planejam 
para lidar com a rotativi-

dade de funcionários (5%). 
A maior parte (46%) dos 
empresários consultados 
deve contratar apenas um 
funcionário, enquanto 
28% pretendem contratar 
dois novos colaboradores.

Na avaliação da econo-
mista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, embora 
o número de 59,2 mil va-
gas seja uma pequena fra-
ção diante do contingente 
de quase 13 milhões de 
desempregados no país, 
os dados sinalizam uma 
recuperação gradual da 
economia e injetam algum 
otimismo para o início do 
novo ano. “Para um país 
que há pouco tempo fecha-
va postos de trabalho, esse 
número serve de alento e de 
oportunidade para muitas 
pessoas. Quem procura há 
meses uma recolocação 
no mercado de trabalho 
pode encontrar nas vagas 
de fim de ano a chance 
para começar a colocar a 
vida financeira em ordem”, 
afirma a economista.

O estudo mostra ainda 
que quem procura uma 
vaga de trabalho neste fim 
de ano deve ficar atento, 
pois a maioria das con-
tratações deve ocorrer en-
tre os meses de outubro 
(28%) e novembro (33%), 
segundo a avaliação dos 
empresários pesquisados. 
Apenas 8% já efetuaram as 
contratações nos meses de 
agosto e setembro e 17% 
devem realizá-las somente 

em dezembro, quando 
faltarem poucas semanas 
para o Natal. Como cos-
tuma ocorrer no contexto 
das vagas temporárias, 
o tempo de contratação 
é relativamente curto na 
maioria dos casos. De 
acordo com a pesquisa, 
78% das empresas que 
vão contratar funcionários 
temporários o farão por até 
no máximo três meses.

De qualquer modo, 

há motivos para o tra-
balhador temporário se 
esforçar para permane-
cer no emprego com a 
chegada do novo ano. 
Em cada dez empresários 
que vão contratar funcio-
nários temporários, três 
(28%) planejam efetivar 
ao menos um colabora-
dor após o término do 
contrato. A maior parte 
(41%), contudo, não deve 
efetivar nenhum.
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Atletas de Indaiatuba compõe Seleção 
Brasileira de Luta de Braço na Turquia
Campeonato será realizado entre os dias 13 a 22 de outubro
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Primavera vence Inter de Bebedouro no 
primeiro jogo da semifinal

FUTEBOL

Três atletas de Indaiatuba representarão o país em campeonato na Turquia

Atletas da equipe 
ADI/Secretaria 
de Esportes in-

tegrarão a Seleção Bra-
sileira de Luta de Braço 
que estará participando 
do 40° Campeonato 
Mundial da Modalida-
de, que será realizado 
entre os dias 13 a 22 de 
outubro na cidade de 
Antalya- Turquia.

O evento já tem con-
firmação de 58 países e 
2100 atletas, e a equipe 
brasileira será compos-
ta por dez atletas, sendo 
que três representarão 
Indaiatuba. Entre elas 
estão Gabriela Vas-

concelos que foi várias 
vezes campeã mundial 
na categoria de 80Kg; 
Tatiana Farias que é 
a segunda no ranking 
mundial na categoria 
65Kg; e Gabriel Bizeto 
atual campeão brasilei-
ro da categoria 75Kg.

A equipe brasilei-
ra será acompanhada 
pelo secretário adjunto 
de governo Humberto 
Panzetti ,  atual vice-
-presidente da Federa-
ção Mundial, e também 
atuará como técnico da 
seleção brasileira. 

A ex-campeã mun-
dial e técnica da equipe 
indaiatubana, Andrea 
Lopes, acredita ser di-
fícil uma classificação 

por equipe. “Contudo 
aposto que os três in-
daiatubanos possam 
estar entre os três me-
lhores do mundo em 
suas categorias”, disse.

A Seleção Brasileira 
embarca hoje, dia 12, 
e retorna no dia 23 de 
outubro.

A equipe treinou no 
CT de Indaiatuba onde 
a ADI e a secretaria 
Municipal de Esportes 
desenvolvem um traba-
lho de base atendendo 
cerca de 300 jovens 
gra tu i tamente .  Para 
maiores informações 
telefone (19) 99839-
0707 ou no local Rua 
Niquaragua 240- jardim 
Boa Esperança.

Na tarde da última 
terça-feira, dia 09, o Pri-
mavera entrou em campo 
para enfrentar a Inter de 
Bebedouro pelo primei-
ro jogo da semifinal do 
Campeonato Paulista.

A equipe começou 
pressionando o adversário 
e logo no primeiro minuto 
da etapa inicial, em um gol 
contra do lateral Everton 
da Inter, o fantasma abriu o 
placar. O Primavera conti-
nuou em um ritmo intenso 
e aos 14 minutos, Matheus 
Lú entrou na área e foi der-
rubado. Wesley cobrou o 
pênalti e ampliou o placar.

Com 2x0 a Inter de 

Bebedouro não teve muita 
escolha e partiu para cima 
em busca de diminuir a 
vantagem, e o Primavera 
apostou na contra-ataque 
para fazer o terceiro gol.

Aos 21, os visitantes 
enfim assustaram. Após fi-
nalização da intermediária, 
Filipe defendeu; no rebote, 
Everton apareceu sozinho, 
mas, desequilibrado, ca-
beceou sob o travessão. 
A equipe bebedourense 
seguiu tentando, especial-
mente, em bolas aéreas. 
Porém, tinha dificuldade 
em chutar a gol. Aos 45, 
Russo quase fez um golaço. 
O arqueiro bebedourense, 

entretanto, fez uma defesa 
em dois tempos.

Na etapa final aos qua-
tro minutos, o Primavera 
ficou próximo de anotar 
mais um. A equipe tramou 
de pé em pé até que che-
gasse em Matheus Lú, na 
entrada da área. A bola saiu 
em tiro de meta. A resposta 
veio logo na sequência. Ze-
zinho fez jogada individual 
e bateu cruzado. Atento, 
Filipe jogou a bola para 
escanteio. Aos 11, Russo 
arriscou de fora, Hugo 
conseguiu fazer a defesa 
ao colocar em tiro de canto.

Aos 25, após muito 
equilíbrio, Giovanni subiu 

sozinho, mas, atrapalhado 
pelo colega Russo, não 
conseguiu cabecear com 
precisão. Na sequência, Dé 
bateu de muito longe, com 
muita curva, levando imen-
so perigo para o arqueiro 
Filipe. Na reta final, o duelo 
seguiu equilibrado, mas ne-
nhum dos lados conseguiu 
levar maiores sustos.

Com vitória por 2x0 
o Primavera joga por um 
empate ou até mesmo por 
uma derrota por 1 gol de 
diferença que conquista 
o acesso. O jogo de volta 
está marcado para ama-
nhã às 16h, no Stamatão, 
em Bebedouro.

Equipe é campeã do 
Estadual Série Prata A1

FUTSAL SUB-9

Depois do excelente 
desempenho nas finais do 
Estadual A1 Série Prata, 
a equipe de Futsal Sub-9 
da Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI), foi 
recebida na segunda-feira 
(8), pelo prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) em seu 
gabinete.

Grande incentivador 
do esporte, o chefe do 
Executivo fez questão de 
receber os atletas nesta 
semana para cumprimen-
tá-los pessoalmente. “Es-
tamos muito felizes com 
o título conquistado pelo 
Futsal indaiatubano no 
campeonato estadual”, 

disse o prefeito.
Na final realizada no 

dia 15 de setembro, no Gi-
násio da Federação Paulista 
de Futsal (FPFS), a equipe 
da ADI venceu o Suzano 
F.C. por 2 x 1 e sagrou-se 
campeão da Série Prata A1. 
Os gols da equipe indaiatu-
bana foram marcados por 
João Pedro e Kawan. O 
gol adversário foi marcado 
por Marcos Vinicius que 
descontou para o Suzano.

Agora a equipe está 
disputando a Copa Cam-
pinas de Futsal, organizado 
pela Liga Campineira e o 
Campeonato Paulista por 
Equipes Série Única.
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Indivíduo é preso pela Guarda Civil 
após agredir sua mãe
Pessoas que passavam pela rua ouviram gritos de socorro e ligaram para a Guarda

DA REDAÇÃO
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EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
Guarda Civil localiza 
veículo procurado pela 
DP de Bauru

Na  m a n h ã  d e 
sábado, dia 6, 
solicitações ao 

telefone 153, levaram os 
Guardas Civis Ramos e 
Thiago Gomes a deter 
um indivíduo após agre-
dir sua mãe. Segundo 
solicitações, uma mulher 
gritava por socorro em 
uma residência na Rua 

Sebastião Alvarenga, 
no Jardim Marina. Os 
integrantes da viatura 
110 deslocaram-se até 
o endereço informado e 
constataram o fato.

Na residência, eles 
encontraram R.C.P. que 
se queixava de dores no 
quadril e braço e infor-
mou ter sido agredida por 
seu filho, que é usuário de 
crack. Imediatamente os 
Guardas Civis realizaram 

o socorro da vítima, que 
foi levada até o UPA. 
Na Unidade de Pronto 
Atendimento, o médico 
constatou que a vítima 
sofreu uma lesão no bra-
ço e ficou em observação.

O agressor foi condu-
zido até a Delegacia de 
Polícia, onde o Delegado 
de plantão, após tomar 
conhecimento dos fatos, 
determinou sua prisão em 
flagrante.

O agressor foi 
conduzido até 
a Delegacia de 
Polícia

DROGAS
Equipe da Romi conduz 
jovens com entorpecentes 
para delegacia

Na manhã dessa ter-
ça-feira (02), a Guar-
da Civil de Indaiatuba 
abordou um veículo 
Ford Fiesta, que é obje-
to de investigação pelos 
Policias Civis do 2º DP 
de Bauru. A solicitação 
para o monitoramento 
do carro, partiu do Se-
tor de Investigações da 
Polícia Civil de Indaia-
tuba, a pedido da Polícia 
Civil de Bauru. Segundo 
informações, o proprie-
tário do veículo deixou 
o Fiesta para venda em 
uma loja, na cidade de 
Bauru 5 meses atrás. Ao 
voltar ao estabelecimen-
to no dia 20 de setem-
bro, descobriu que seu 
carro foi negociado há 
um mês, porém, o fun-
cionário que negociou 
o veículo, após concluir 

a transação, não apare-
ceu mais na loja e não 
repassou nenhum valor 
ao estabelecimento.

Devido ao fato, um 
Boletim de Ocorrência 
de apropriação indébita 
foi registrado, e uma in-
vestigação foi iniciada e 
a Policia Civil de Bauru 
descobriu que o carro 
estava em Indaiatuba.

Ao ser abordado, o 
condutor disse que ad-
quiriu o veículo em uma 
loja em Bauru, trocan-
do-o pelo seu antigo car-
ro. Segundo informou, 
há dias ele tenta, sem 
sucesso, contato com 
o vendedor do veículo, 
para passar o carro para 
seu nome. O veículo e 
seu condutor foram en-
caminhados à Delegacia 
de Polícia.

Durante o patrulha-
mento pelo Bairro Monte 
Verde, a equipe da ROMI, 
composta pelos Guardas 
Borges e Caetano, condu-
ziu quatro pessoas à dele-
gacia de polícia. Ao pas-
sarem pela praça existente 
na Via Joaquim Emídio de 
Campos Bicudo, a equipe 
visualizou os jovens fazen-
do o uso de drogas ilícitas 
no local. Eles alegaram ser 
usuários.

Assim que foram in-
formados que seriam con-

duzidos até a Delegacia 
de Polícia, um deles ficou 
exaltado e tentou fugir do 
local, porém foi detido 
pela equipe do GAP, que 
estava chegando em apoio 
as motos da ROMI.

Todos foram condu-
zidos até a Delegacia de 
Polícia, onde o Delegado 
de Plantão determinou a 
confecção de um Bole-
tim de Ocorrência e um 
termo de compromisso 
para o responsável legal 
dos jovens.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Guardas 
localizaram 
porções de 
maconha 
com 2 deles

PRISÃO
Equipe do GAP 
localiza e prende 
procurado da justiça

Na noite dessa quar-
ta-feira (03), a equipe do 
GAP, o Grupo de Ações 
de Policiamento Especial, 
localizou e prendeu um 
procurado da justiça. No dia 
anterior, a equipe recebeu 
informações de Policiais 
Militares, que A.B.A., mo-
rador do Bairro Campo 
Bonito, estava na condição 
de procurado da justiça. 
Por volta das 22h30, o 
GAP patrulhava o Bairro 
Campo Bonito, quando du-
rante o deslocamento pela 

Avenida Horst Frederico 
João Heer, viram A.B.A. 
Imediatamente realizaram 
sua prisão e o conduziram 
para a Delegacia de Polícia, 
onde confirmaram a condi-
ção de procurado da justiça.

A.B.A. foi beneficiado 
com uma “saidinha” e não 
retornou ao sistema prisional, 
como deveria. Mesmo estan-
do as vésperas de eleições, 
A.B.A. foi preso e permane-
ce a disposição da justiça, já 
que seu título de eleitor não 
estava em situação regular.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

A.B.A. foi be-
neficiado com 
uma “saidinha” 
e não retornou 
ao sistema 
prisional
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Orquestra Sinfônica 
realiza Concerto Especial 
no Dia das Crianças
Evento acontece hoje, dia 12, às 16 horas no Ciaei
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PALOMA FARIA QUINTAS

Horóscopo de 12 a 18/10 
Por Alex Costa Guimarães

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

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

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

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

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

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

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

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

O sagitariano terá alguns dias um pouco focado 
dentro de si mesmo e buscando perceber fatos e as-
suntos dentro de si e de suas emoções. Poderá ter que 
enfrentar sentimentos que não gostaria de ver. Nesse 
aspecto, uma pessoa pode reviver em sua vida. Pelo 
fato de ter muita energia em sua mente, o momento é 
de que faça meditação para canalizar essa força toda.

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

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

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

Concerto especial unirá música com teatro de bonecos

Festival acontece neste fim de semana
MATSURI JAPAN

A Orquestra Sin-
fônica de In-
daiatuba realiza 

hoje, dia 12, um concerto 
especial para o Dia das 
Crianças unindo a música 
com o teatro de bonecos. 
O evento terá início às 16 
horas com atividades lúdi-
cas para as crianças com 
brincadeiras com sombras, 
pintura facial e experimen-
tações musicais além da 
apresentação da Orquestra 
Jovem de Indaiatuba junto 
com os alunos da musicali-
zação infantil dos projetos 
mantidos pela Orquestra 
Sinfônica. O espetáculo 
“Maresias” terá início às 
17 horas, no Ciaei, com 
entrada gratuita. 

Com a participação 
da Cia. Fios de Sombra, 
o espetáculo pretende en-
cantar as crianças e os 
adultos com manipulação 

de bonecos, cenários e 
incríveis efeitos de sombra 
tudo sobre a trilha sonora 
da Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba. 

Na história, um homem 
solitário na praia brinca e 
constrói um castelo de 
areia e um boneco que 
desperta com um sopro de 
vida. Através das técnicas 

de manipulação direta e te-
atro de sombras, o ator Lu-
cas Rodrigues contracena 
com o boneco e os demais 
elementos e personagens 
que surgem ao longo dessa 
jornada rumo aos sonhos 
e ilusões de cada um. Em 
um encontro entre criador 
e criatura eles se divertem 
juntos. Quando sozinho, 

o boneco de areia sonha 
com uma bela sereia que 
o chama das profundezas 
do mar. O homem, por sua 
vez, sonha que o boneco 
de areia deseja conquistar 
o amor da sereia. Assim, 
entre sonhos e maresias 
se constrói esta história 
que promete um final en-
cantador.

A Associação Cultural 
Esportiva Nipo Brasileira 
de Indaiatuba (Acenbi) 
realiza desde ontem, dia 
11, o Indaiatuba Mat-
suri Japan Festival, no 
Pavilhão da Viber, com 
entrada gratuita. 

Neste ano o festival 
é realizado em novo for-
mato, visando atingir 
os munícipios de toda a 
região de Indaiatuba. 

O Indaiatuba Matsuri 
conta com uma vasta 
programação de atra-
ções como shows musi-
cais, danças folclóricas, 
apresentações de Taikô, 
Cosplay, oficinas e ex-
posições culturais, feira 
comercial, e o Concurso 
Miss Nikkey Indaiatuba 
e Região. 

Além disso, o festival 
contará com comidas 

típicas da gastronomia ja-
ponesa como yakissoba, 
tempurá, entre outros, e 
um parque de diversões e 
brinquedos para as crian-
ças se divertirem.

E hoje, dia 12, às 21 
horas, Karen Ito irá se 
apresentar no Festival. 
A cantora é considerada 
uma das maiores intér-
pretes da canção japonesa 
no Brasil.

Serviço
Local: Pavilhão da 
Viber – Rua Almi-
rante Tamandaré, 
675 – Cidade Nova 
Horários:
12/10 – 6ª feira 
das 11:00 às 23:00hs;
13/10 – Sábado 
das 11:00 às 23:00hs;
14/10 – Domingo 
das 11:00 às 15:00hs.
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Felipe da Indaiá Pescados com a namorada Thainá curtindo 
uma deliciosa noite entre amigos no Pablo’s Chopp’s Bar

Felipe da Agrococ recomenda uma linha completa de ferramentas 
multiuso para sua residência, chácara e sítio. Vale a pena conferir. 
Av. Pres.Vagas, 368, Vila Vitória II. Fone (19) 3834-3099

Excelente equipe da GT Reparação Automotiva Equipe Odonto Company em treinamento!

Custódio e Gracy da Fisiomag Brasil

Sonia do Açougue Humaitá em recente visita à Aparecida com 
seus netos

Equipe da Hot Flowers almoçando no Cintra Restaurante Cláudio e Eurípides da Conceição Gás e Água
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CINEMA

NASCE UMA ESTRELA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  136 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):  15h40 [TC]  /  18h35 [TC]  /  21h30 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Domingo (14):  17h20  /  20h15. Segunda (15),  
Terça (16)  e  Quarta (17):  20h15
.........................................................................................................................................
GOOSEBUMPS 2:  HALLOWEEN ASSOMBRADDO - Lançamento  -  Aventura  
-  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Domingo (14):  14h00  /  16h15  /  19h00. Segunda 
(15)  e  Quarta (17):  15h00  /  16h15  /  19h00. Terça (16):  16h15  /  19h00
.........................................................................................................................................
TUDO POR UM POPSTAR - Lançamento  -  Aventura infanto-juvenil -  Classificação 
livre  -  85 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):  14h50  /  17h10  /  19h50
.........................................................................................................................................
CINDERELA E O PRÍNCIPE SECRETO - Lançamento  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  87 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11),  Segunda (15),  Terça (16)  e  Quarta (17):  16h25  /  18h00
Sexta (12),  Sábado (13)  e  Domingo (14):   14h10  /  16h25  /  18h00
.........................................................................................................................................
A CASA DO MEDO - Pré-estreia  -  Suspense / Terror  -  Classificação 16 anos  
-  92 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11),  Sexta (12)  e  Sábado (13):   22h05. *À partir de quinta, 
dia 18, em todas as sessões do dia
.........................................................................................................................................
DJON ÁFRICA - Sessão Vitrine Petrobras*  -  Drama -  Classificação 14 anos  -  96 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (11):   21h05. Sábado (13):   13h30 [TC] *Atenção: para a 
sessão “Vitrine Petrobras”, ingressos preço único de R$ 10,00 para todos.
.........................................................................................................................................
AS HERDEIRAS - Sesão do projeto “Assista Mulheres”*  -  Drama -  Classificação 
12 anos  -  98 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (16):  19h30. *Atenção: para a sessão “Assista Mulheres”, 
ingressos preço único de R$ 10,00 para todos.
.........................................................................................................................................
V E N O M - 2ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Domingo (14),  Terça (16)  e  Quarta (17):   16h40  
/  21h50. Segunda (15):  somente  16h40
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):  17h35  /  20h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (11)  a  Domingo (14)  e  na  Quarta (17):  19h20. Segunda 
“Top” (15):   19h20  /  21h50. *excepcionalmente na terça, dia 16, não haverá sessão 
desta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (11),  Segunda (15),  Terça (16)  e  Quarta (17):   16h00  /  21h45. 
Sexta (12),  Sábado (13)  e  Domingo (14):   14h30  /  16h00  /  21h45
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   19h00
.........................................................................................................................................
O QUE DE VERDADE IMPORTA - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 anos  
-  113 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Sexta (12)  a  Domingo (14),   Terça (16)  e  Quarta (17):   21h05
*excepcionalmente na quinta, dia 11,  e na segunda, dia 15, não haverá sessão desta 
versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sexta (12)  a  Domingo (14):   14h50. Segunda “Top” (15):   21h05
*excepcionalmente na terça, dia 16,  e na quarta, dia 17, não haverá sessão desta versão
.........................................................................................................................................
PÉ PEQUENO - 3ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sexta (12)  a  Domingo (14):   14h25
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17) :   15h30  /  18h35
.........................................................................................................................................
O MISTÉRIO DO RELÓGIO NA PAREDE - 4ª semana  -  Aventura / Fantasia  -  
Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   20h15
.........................................................................................................................................
A FREIRA - 6ª semana  -  Suspense / Terror  -  Classificação 14 anos  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   21h15

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!

Larissa Almeida, Vania Grillo e Sarah Mattioni lembrando 
da importância de fazer prevenção do câncer de mama Gedenilson, cliente do Jóia Produtos Naturais 

Alunos e Professora Gisele da CETEC

Na noite do dia 10/10, Gilles e Vera Mourier, receberam 
Imprensa, amigos e clientes, para a apresentação do já 
tradicional Festival de Frutos do Mar, “Vive La Mer”, com 
um  cardápio servido, com uma perfeita harmonização 
de vinhos. e como dizia Caetano Veloso, “Tudo  Divino 
e Maravilhoso”. Parabéns ao casal Mourier, por estas 
delicias que foram servidas, e muito agradecido.

A DPaschoal lançou para a imprensa regional, clientes e 
convidados uma plataforma de relacionamento que oferece 
ao cliente uma nova forma de gerenciar e controlar as 
manutenções do carro, pelo próprio celular, além de permitir 
a gestão do histórico dos serviços, e controle das garantias 
e a comodidade de agendar horário e ser atendido com 
prioridade em qualquer uma das 160 lojas da rede.

Agora de casa nova, e novo endereço, o Daisho Japanese 
Food, reinaugurou na noite do dia 04/10, seu restaurante 
oriental, em um ambiente novo amplo, e com mais cara 
de restaurante oriental moderno; e com decoração de 
primeira, linda e aconchegante; novos espaços mais 
direcionados, e ambientes mais intimistas, onde se 
pode fazer confraternizações, comerciais, familiares e 
muito mais. Parabéns aos sócios Paulo Shirano, Jamila 
Marson, Carlito e João, por esta renovação no nosso 
restaurante oriental preferido em Indaiatuba.

A criatividade dos artistas e artesãos não têm limites. 
Para atender a Holambra by Designers, a loja conceito de 
Holambra que abre espaço para as novas propostas, os 
profissionais usaram linha, tecidos e madeira para criar 
uma coleção de brinquedos que resgata a memória da 
infância numa época em que os produtos industrializados 
eram inacessíveis para a maioria. Utilizando apenas 
feltro, a artista plástica Silvana Chiodi, de Artur Nogueira, 
propõe a “cauda de sereia” com escamas coloridas e fita 
para sustentá-la na cintura nas meninas. 
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Já provou o Medalhão ao Molho de Vinho com Risoto à Milanês? 
Só para aguçar a vontade, tem BACON no risoto!! Todo mundo 
ama! Vá conferir no Grenelle Gastro Pub. Avenida Conceição, 
250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

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

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

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

A simpatia das amigas Cíntia e Gisele almoçando esta 
semana na Kostela do Japonês

O tão famoso escritor da cidade José Oliveira 
saboreando as maravilhas da Kostela do Japonês

Monique da Florenzza Móveis e Decoração está 
aguardando sua visita para você conferir as novidades 
que acaba de chegar na loja. Av. Geraldo Hackmann, 
590. Telefone: (19) 3834-7001

Casamento de Renata Alberti Sales. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

Juliana, Adriana e Priscila da Capricho Decor com muitas 
novidades em móveis planejados. Vá conferir na Av. Coronel 
Antônio Estanislau do Amaral, 1341

A linda pastora Kyra, do proprietário Leonardo Oshiro em 
consulta com a doutora Sueli Midori da Clínica Bicho Amigo

Leonardo Hawerroth, Lina Amstalden e Leonardo 
Maruyama da Academia 40+. Confira os excelentes 
valores e faça sua matrícula. Você vai adorar!

As últimas 
novidades 
da Coleção 
Primavera 
/ Verão, 
sempre 
os com 
melhores 
preços, só 
na By Faby 
Modas. 
Vale a 
pena olhar 
de perto!
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Nilda Takeuti com os proprietários Jhunior e Jessica,  
no Restaurante Don Ramón - mexican bar&grill que 
Inaurgurou seu novo endereço, com um ambiente 
familiar e com deliciosas comidas tipicas mexicanas.

Brinde de amigos e fornecedores durante a inauguração 
do Empório Gourmet Santa Fé em Itaici. Newton 
(Proprietário), João (Tasty), Ricardo (The Oast House), 
André e Daniel da (Sorvete Gourmet Caramelo).

Danilo, mais um cliente satisfeito com seu 
purificador da Prime Águas, que tem os melhores 
preços da região, fica na R. Tuiuti, 406

Natalia e Amanda da Ouro e Prata Jóias, sempre 
muito atenciosas, a Ouro e Prata fica na R. XV de 
Novembro, 514. Não deixe de conhecer.

Cerimonialista e digital influencer Ivanilde 
Reis com a esteticista  Alessandra Guilger

Amigos reunidos na Pizzaria Torrelaguna, para celebrar 
a amizade e saborear uma deliciosa Pizza, a pizzaria fica 
na Av.: Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 , Itaici.

Tiago Costa esteve em São Paulo no 8º Fórum Gestores da 
Beleza juntamente com Iolanda da Mermaid Hair Extensions,  
um evento que contou com os melhores palestrantes das 
disciplinas que envolvem gestão e Tecnologia para os Salões 
de Beleza, Nosso querido cabeleireiro sempre nos melhores 
eventos se atualizando para trazer o melhor pra você. Maria Luiza, Maria Helena, Ivanilda, Regina Célia e  Nathália, na EXPOFLORA 2018 com a RBC Indaiatuba.

Rose e Roberto da Casa das Antenas, com o 
novo produto de venda na loja. Sempre inovando 
com amor e dedicação para com seus clientes
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negócios & classificados
Nº 818

AP03170 – AZALÉIA - AU 64 m²- Apartamento todo reformado 
com porcelanato sendo 03 dormitórios (2 com armários planeja-
dos 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!

AP03950 - PREMIUM RESIDENCE - AU 91m² - 03 dormitórios sendo 
02 suítes uma com closet e armários, WC social, sala dois ambientes, 
varanda gourmet, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos 
coberta.**Cond. com infra-estrutura completa de lazer** R$ 450.000,00.

CA05573 - JD PANORAMA – OPORTUNIDADE EM SALTO - 
AT.218m² AC.201m²- Casa em excelente localização, fácil acesso, 02 
dorms, WC social, sala, coz., dispensa, churr, cerca elétrica, piscina 
adulto e infantil, gar para 03 autos. ACEITA PERMUTA. R$ 420.000,00

CA07802 - JARDIM UNIÃO - AT.100m² AC.63,32m² - 02 dormi-
tórios sendo 01 suíte, WC social, sala, copa, cozinha, lavanderia 
coberta, quintal e garagem para 02 autos. R$ 235.000,00. CASA 
EM CONSTRUÇÃO PREVISÃO DE ENTREGA JANEIRO/2019.

CA07977 - AT. 360m² - AC. 280m² - OPORTUNIDADE IMÓVEL EM CONDO-
MÍNIO COM ÁREA DE LAZER COMPLETA E LOCALIZAÇÃO EXCELENTE 
- 03 Dormitórios sendo 01 suíte master com closet (banheiro com hidro), sala 
de TV (sanca de gesso e luminárias spots), escritório, ampla sala intima (sanca 
de gesso e luminárias spots), cozinha ampla toda com planejados, despensa, 
lavabo, WC social (armários e box blindex) e lavanderia. Fundos: Linda área de 
churrasqueira com bar temático, WC, quintal. Todos os cômodos contam com 
ambientes climatizados por ar condicionado. R$ 5.000,00 + COND. + IPTU.

AP04298 - JARDIM UMUARAMA - AU 50m² - 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. R$850,00 
+ COND. + IPTU.

CA07972 - VILA AVAÍ - AT. 125 m² AC. 90 m² - 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira, garagem para 
02 autos, excelente localização, a 3 minutos do 
centro, localizada à poucos metros do parque 
ecológico e supermercados, ótimo acabamento. 
R$ 352.000,00
CA07515 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 
120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia fechada com armários, espaço gourmet 
com churrasqueira, pia com armários, WC externo, 
garagem para 02 autos sendo 01 coberta. **Con-
domínio novo com piscina adulto/infantil, salão 
de festas, quiosque de churrasqueiras, quadra 
poliesportiva, portaria 24hs.* R$ 570.000,00
CA06891- VISTA VERDE - AT. 175 m² - 100 m² - 
3 dormitórios (sendo 1 suíte planejada), cozinha 
planejada, sala de estar e jantar, wc social, lavan-
deria, quintal com churrasqueira e garagem para 
2 autos sendo 1 coberta. Imóvel com aquecedor 
solar. Excelente acabamento. Condomínio com sa-
lão de festas, churrasqueira, quadra poliesportiva, 
playground e segurança 24 horas. R$ 450.000,00
CA05980 - JARDIM REGENTE - JARDIM REGEN-
TE - AT 125 m² / AC 85 m² - ótima casa térrea, 
fino acabamento, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 
banheiro social, sala 2 ambientes (estar e jantar) 
com pé direito alto, cozinha, área de serviço, chur-
rasqueira coberta, quintal, garagem para 2 carros 
com portão automatizado. Casa com acabamento 
em piso porcelanato, mármores e granitos, moldura 
de gesso, esquadrias em alumínio e móveis pla-
nejados nos dormitórios e cozinha. R$ 347.000,00
CH01698 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - AC. 
200 m² - 3 dormitórios (sendo 1 suíte), escritório, 
sala ampla com pé direito alto, sala de jantar, 
cozinha planejada, wc social, varanda gourmet 
com churrasqueira, piscina e pomar. Casa muito 
bem conservada e construção excelente. Estuda 
permuta por imóvel em Indaiatuba. R$ 890.000,00

LOCAÇÃO:

AP04296 - EXCELENTE APARTAMENTO COM 
LOCALIZAÇÃO EXCELENTE - CENTRO - AU 
85m² - 3 dormitórios com planejados (01 suíte), 
WC social, sala 02 ambientes com sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem descoberta para 02 
autos. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU.
AP04256 - CIDADE NOVA - 02 DORMITÓRIOS 
SALA COZINHA LAVANDERIA COZINHA WC 
SOCIAL  01 VAGA DE GARAGEM DESCOBERTA. 
R$ 1.350,00 + COND + 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 infraes-
trutura clube e portaria 24 horas. R$ 2.000,00 + 
COND. + IPTU.
CA07940-RESIDENCIAL PARK AVENIDA ,  
AT.650m² AC.350m²- 03 Suítes, sendo 01 master 
com hidro, todas com sacada, escritório ,lavabo, 
sala de estar, sala de jantar , sala de TV, copa, 
cozinha, dispensa, área externa com churrasqueira 
e edícula com dois banheiros, quintal grande gra-
mado 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 - INDAIATUBA / SP - 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, quintal coberto, garagem 
01 carro coberto. R$ 1.400,00 + IPTU.
CA06428 - JARDIM MORADA DO SOL – AT.125.
m² AC. 100.m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, área coberta no 
piso superior, garagem coberta para 02 autos. R$ 
1.250,00 + IPTU
AP02925 - MONTE VERDE - AU. 76,53 m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, 01 salas, 02 banhei-
ros, 02 vagas ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. LOCAÇÃO 
1.300,00 + CONDOMÍNIO + 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. Estuda Proposta
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, pis-
cina, garagem para vários autos. R$ 2.500,00 + IPTU.
SL00826 - AU. 65 m² - EXCELENTE SALÃO CO-
MERCIAL COM LOCALIZAÇÃO EXCELENTE EM 
FRENTE AO SHOPPING - CENTRO - INDAIATUBA / 
SP - 02 amplos salões, WC social, 01 cozinha, jardim 
de inverno. ALUGUEL R$ 1.800,00 + IPTU.

VENDA:

AP04284 - AU 77,91m² - OPORTUNIDADE DE 
APARTAMENTO COM LOCALIZAÇÃO EXCELEN-
TE - CIDADE NOVA - INDAIATUBA / SP - 02 dormi-
tórios sendo 01 suíte com varanda, WC social, sala 
ampla dois ambientes, varanda, cozinha planejada, 
despensa, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
280.000,00.
AP04259 - VILA BRIZZOLA - AU 63m² - 02 dor-
mitórios planejados, WC social, sala 02 ambientes 
com home, cozinha planejada, lavanderia planejada, 
garagem para 01 auto. R$ 280.000,00
AP03986 - DUETTO DE MARIAH - AU 73m² - 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte (todos com armários), WC social, sala 
ampla dois ambientes, varanda gourmet, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$350.000,00.
TE05585   - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² -  Exce-
lente terreno em condomínio, todo murado, com água 
e energia, terraplenado e com Cx d’água tipo tulipa de 
1000 litros. PRONTO PRA CONSTRUIR! R$ 320.000,00
AP03606 - CENTRO - AU 60,77m² - Apartamento 
novo com 02 dormitórios, WC social, sala ampla, 
varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. 
Condomínio com academia, salão de festas, piscina. 
R$ 320.000,00

CORRETOR DE PLANTÃO  -  FLÁVIO PERONDI - Creci 104.903  Whattsapp - (15) 99811-2810
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 300302 -  Jd. Morada do Sol - 400 m² / mezanino / 2 
wc / entrada para caminhão R$4.900,00

ref. site 251861 - Villaggio di Itaici - 3 dormt/ 1 suite/ 
sala ampla/ cozinha/ wc / lavand / churrasq/ 2 garagem 
R$2.200,00 + COND + IPTU

ref. site 886991 - Parque das Nações - 3 dormt/ sala/ coz/ 
wc / lavand / 2 gar/ portão eletrônico R$350.000,00

ref. site 526202 - Jardim Piemonte - Terreno 352,33 m² 
R$175.000,00

ref. site 277202 – Jd. dos Colibris  - 2 dormt / sala/ coz/ wc / 
lavand / 1 garagem R$1.300,00 / R$280,000.00

ref. site 389102 - Rec Camp Inter Viracopos II - 4 suítes/ sala 
p/ 2 amb/ coz/ wc / lavand / churrasq/ quintal / 3 garagens 
R$1.600,00 + IPTU

ref. site 139202 - Vila Homero – 4 dormt/ 2 suites / sala / coz /
despensa / escritório / 4 wcs / churrasq / gar R$650.000,00

ref. site 928202 -Residencial Belvedere -  3 dormt/ 1 suíte / 
sala/ coz/ wc / lavand/ 1 gar R$289.900,00

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

ref. site 655202 - Jd. Morada do Sol - 1 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand / gar moto R$700,00 isento IPTU

ref. site 358202 - Jardim Laguna - 300 m², plano 
R$170.000,00

ref. site 229202 – Centro – 3 dormt / 1 suite / sala/ cozi / wc 
/ lavand / 2 gar R$380.000,00
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VENDA - Apto no Cond. Villagio Di Amore - R$ 265.000,00

VENDA - Apartamento no Edifício Jorilda - R$ 247.500,00

VENDA - Cond. Jd. Residencial Viena - R$ 690.000,00

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
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CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC social, 
churrasq, área de serviço, cerca elétrica. R$275.000,00
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.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 como-
dos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de água,nascente 
com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
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.
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
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 – 3dorms(1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carros.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem para 2 
carros
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3dorms,sendo 1 (st) e 2 com ae,sala 
2 ambientes,coz com ae,wc,churrasqueira,edícula com wc,garagem
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.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.M. DO SOL – R$1600,00 – 100m²,3wc,estrutura para coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas,cada 
uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32,47,wc – EDIFICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – ED. GRANADA – R$900 á R$1.000 – salas de +ou- 45m² 
á +ou- 55m² c/ WC privativo,1 vaga de gar., no edifico : elevador, escadas, 
serviço de limpeza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC p/ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO- JATOBA  AP00845 
03 DORM, SUITE, SALA 2 AMB. 
COZ, VARANDA, 02 VAGA ,120m².
R$: 2.300,00 + COND. + IPTU
 
CENTRO EDIFICIO RAQUEL – AP 
00865
03 DORM, SUITE, 02 WC, (DORM 
P/ EMPREGADA 1 WC), LAVABO, 2 
SACADAS, COZ , 02 SALA , A.S ,02 
VAGA , AREA GOURMET. A.T 132M²
R$: 2.300,00 + COND.

Jd. Pau Preto – AP 00880.
03dor, 02suite, wc,02 sala, coz,02 
vaga, varanda gourmet.
R$: 2.600,00. + cond+ iptu

Jd. Pau preto   - AP00877
02 dorm,1 suite,sala, coz., churras-
queira, 01 vaga, A.S, wc
R$: 3.000,00 + cond+ iptu

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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.

"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 car-
ros, coz, churrasqueira,A.S, 05 wc
R$: 2.500,00. locacao    venda: 
600.000,00

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

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

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

AZALEIA DE ITAICI AP00855 
03 DORM, SALA, WC, COZ, A.S, 
VAGA.  
R$ 950,00 + COND + IPTU

Jd. Pau preto – AP0220
02dorm, sala, coz, wc , A.S, sem 
garagem
R$: 850,00. 

Jd. 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, lavan-
deria
R$: 1.100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 dorm, 2 sala, coz, WC, 01 vaga.
R$: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 ,ESCRITO-
RIO,COZ. PLAN ,DESPENSA, A/S, 2 
VAGAS,DEPÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.

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

VENDA – CASAS

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

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

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

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

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

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

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

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

JD 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, DES-
PENSA, AREA GOURMET PISCINA, 
5 wc, 04 VAGA. A.T; 360M² A.C: 
3501M² R$: 1.350.000,00.

VENDA - CHACARAS

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

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

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

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

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

VENDA -TERRENOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. 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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classificados
ClassificadosB14

Sobrado em condomí-
nio fechado em Salto/
SP - Com 5 suítes c/ ar 
condiconado, mezanino, 
escritório, hall social, la-
vabo, sala de tv c/ lareira, 
salas de estar e jantar. 
Sala de almoço, cozinha 
c/ dispensa, área de ser-
viço, quarto e banheiro de 
empregada. Gar. coberta 
p/ 4 autos, churrasqueira 
c/ forno de pizza. Sauna 
c/ wc. 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  F.: (11) 
98713-9646
Casa com 2 dorms no 
Jd. Morada do sol R$290 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível - 3 ca-
sas de 02 cômodos e wc 
em lote de 125m² na Mo-
rada DO Sol, ideal para 
locação, com renda de 
R$1.600,00 por mês por 
apenas R$180.000,00. 
ou R$70.000,00 de en-
trada + 73 X R$1.650,00

Oportunidade Única 
- Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, 
garagem, bom aca-
bamento em lote de 
125m2. F.  9 .9762-
7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dor-
mitórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportuni-
dade única! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jard im Huber t :  3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana, 
mezanino nos fundos, 
garagem c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de 
julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294

Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pav imentos,  sendo 
no pav super ior :  2 
dormi tór ios  (1  su i -
te) wc social, sacada 
com porta balcão com 
vista para o parque 
ecológico e no pav 
inferior: sala 2 am-
bientes, lavabo, wc 
soc ia l ,  l avander ia , 
ed i cu la   e  g rande 
espaço  de  te r reno 
com piso ideal para 
p i s c i n a ,  g a r a g e m 
com portão eletroni-
co. de R$350.000,00 
em o fe r ta  du ran te 
o mês de julho por 
R $ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0  F . 
9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa 
no Jardim Laguna em 
Salto, por casa em 
lote inteiro em Indaia-
tuba F. 9.9762-7997 / 
3935-3294.
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, 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 su i te 
,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 
e l e t r o n i c o ,  c e r c a 
elétr ica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banhei ros e lavan-
d e r i a .  T r a t a r  c o m 
proprietário F.: (19) 
3816-2011-  99487-
5089
Casa térrea Portal 
d o s  I p ê s .  C o m  3 
suítes, sem piscina, 
coz inha  p lane jada 
e aquecedor solar . 
(19) 3800-4078 (19) 
99913-9801 Ace i to 
50% casa ou terreno. 

Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 
m2. Com piscina, co-
zinha, dois banheiros 
e área com churras-
queira. Garagem para 
6 carros.  Valor  R$ 
380.000,00,  ace i ta 
terreno em condomí-
nio. Fone(19) 3835-
1772 ou (19) 9 9708-
3931.
Casa Jd. União - 3 
dormitórios (1 suíte), 
sala e cozinha inte-
grada, 2 banheiros, 
churrasqueira e jar-
dim. Área de serviço 
coberta ao lado da co-
zinha. Preparada para 
ar condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
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$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo edícula toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
uma casa no Jd. Eu-
ropa II, em terreno de 
250 m². Local exce-
lente. T.: (19) 99697-
6698
V e n d o  o u  t r o c o : 
C a s a ,  P o n t o  c o -
mercial. Rua dos In-
daias 256 (próximo 
ao HAOC), 3 vagas, 
3 dorm., 2 banheiros, 
amplo terreno nos fun-
dos e terreno de 250 
m². Vale a pena ver. 
Valor: R$ 580.000,00.
Tratar com proprietá-
rio (19) 98817-5312
 

Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios (1 
suite c/ armários embu-
tidos), sala, lavabo, co-
zinha, lavanderia, chur-
rasqueira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99778-4336

 
Vende-se apartamento 
Ed. Portal das Flores 
- 3 dormitórios, sala, 
coz inha,  banhei ro , 
lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo apartamento 
Jd. Morumbi. Valor R$ 
55.000,00, Aceito 50% 
de entrada e possibili-
dade de financiamen-
to. 2 dorm. Tratar c/ 
proprietário. (19) 3975-
3201/ (19) 99482-6697
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Village 
Azaléia. Com 3 dorm., 
1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com 
proprietário (19) 99127-
1799
Vendo ou troco: Pe-
nha SP - APTO DU-
PLEX, 3 dorms, 1 suí-
te, 2 vagas, cozinha 
planejada, banheira e 
churrasqueira.  A.T: 233 
m², A.U: 133 m². R. 
Peixoto nº 9 condomínio 
residencial Itapuã.Valor: 
R$ 490.000,00 - tenho 
fotos. Tratar com pro-
prietário (19) 98817-
5312

 
Aluga-se ou Vende-se 
aparatamento Cocais 
II - 2 dormitórios, ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$200.000,00.
Fone: (19) 99168-6945
Aluga-se apartamento 
Ed.Soho - 3 dormitó-
rios, armários plane-
jados, ar condiciona-
mento, lazer completo 
e 2 vagas. Fone: (19) 
99721-0395

Aluga-se apartamento 
Ed. Royale - 3 dormitó-
rios com armários (2 suí-
tes), banheiro, sala, cozi-
nha planejada, lavande-
ria, varanda gourmet e 2 
vagas de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99168-6945
Pq. São Lourenço - 2 
dormitórios, W C social, 
sala, cozinha americana 
integrada à lavanderia, 
1 vaga de garagem e 
área de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita 
financiamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734

Pq. das Bandeiras - 
1.000m². R$650.000,00 
Fone: (19) 99166-8272
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 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul 
da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. 
Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km 
da cidade de Mutuipe. A 
propriedade fica a 4 km 
da BR 420 no municipio 
de Mutuipe, e a 70km 
da cidade de Valença 
região de belas praias 
do litoral baiano com 
aeroporto operando com 
voos da (Azul) aos saba-
dos saindo de Viracopos 
em Campinas-SP. A 
propriedade esta dis-
tribuída em pastagem, 
lavoura de cacau, ou-
tras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprieda-
de. Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, man-
dioca, café e outros. Isso 
em virtude da boa media 
de chuvas/ano na região 
e as nascentes existen-
tes na propriedade. Con-
tato F.:(19) 99321-2684. 
WhatsApp.



classificados
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Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terreno 
de 300m². Ótima to-
pografia. Fone: (19) 
99166-8272 –  (19) 
98333-5694
Vendo/Troco: Terre-
no de 300 m² plano, 
melhor local Jd. Es-
planada I à 50 me-
tros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo ao 
Colégio Objetivo e o 
novo Sumerbol, pada-
ria suíça e Gianinni. 
Fácil acesso à rodo-
via. Aceito terreno de 
menor valor em lote-
amento aberto. Doc. 
OK F.:  (19) 99321-
2684 (whatsapp) (19) 
3875-2860  -  Va lo r 
R$ 235.000,00 (tratar 
com proprietário). 
Terreno Industrial - 
1.000 m² planos. Fone: 
(19) 99166-8272
Terreno Cond. Ter-
raco ta  -  1 . 000m² . 
Ó t i m a  t o p o g r a f i a . 
Fone :  (19 )  99166-
8272 – (19) 98333-
5694
T e r r e n o  n o  C o n -
dominio  Residen-
cia l  Dona Luci l la . 
Condomínio de alto 
p a d r ã o ,   á r e a  d e 
3 7 9 , 2 0 m 2 .  P r e ç o 
abaixo do mercado, 
R$275 mil (R$725,00 
o  m2) .  D i re to  com 
o proprietário. Imó-
ve l  qu i tado.  F . :19-
98128-7316. 
Terreno Condomí-
n i o  V i e n a  2 5 0 m ² 
escr i tu rado.  Va lor : 
R$190.000,00 F.:(19) 
99211-6717 

 

V e n d e - s e  p o n t o 
– Jd.Regina. Salão 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banheiros 
e garagem para 2 car-
ros. R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
Cidade Nova I. Ótima 
casa comercial - 2 dor-
mitórios, cozinha, WC 
social, sala e lavande-
ria. Quintal com edícu-
la contendo cozinha.  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  
e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395
 

Cursos de 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, informática, 
rotinas administrati-
vas e logística. Informe 
a senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Procuro máq. de cos-
tura caseira, usada P/ 
COMPRAR -Interessa-
dos ligar3935-1633
Vende-se roupas novas 
e semi novas para bre-
chó. F.: (19) 3834-1367
Vende-se cama de sol-
teiro de madeira com 
colchão semi-novo. 
Valor R$ 100,00. (19) 
3875-7624

Vende-se um brechó 
inteiro com mais de 
duas mil peças, no 
endereço  Rua Auguto 
Wolf, Jd. Do Sol 364. 
(19) 98711-9319
Vendo cadeira de ba-
nho e andador. R$ 
250,00. Entrar em con-
tato (19) 98355-9959
Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo ar condicio-
nado, marca Consul 
12.000 ptu. Valor R$ 
1.000,00 Entrar em con-
tato (19) 98355-9959
Vendo 1 freezer vertical 
R$ 300,00. PORTAO 
1,80X3- $400,00. MÁ-
QUINA DE RECAR-
REGAR CARTUCHO 
R$ 300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO 
- (19) 3935-1633
Vendo vários apare-
lhos de academia por 
R$ 40.000,00. Tratar 
com Paulo (19) 3835-
3350
Vendo Teclado marca 
Casio. Valor R$400,00 
F.:(19) 3935-1633
Vendo 2 Kit gás para 
carros. Valor: R$500,00 
cada. F.:3935-1633.
Vendo 1 máquina de 
recarga para cartuchos. 
Valor R$500,00. F.:(19) 
3935-1633.
Vende-se madeira para 
uma casa com 100 me-
tros, 1.500 telhas ame-
ricanas, 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 bicicletas 
troco por carro no Va-
lor: R$20.000,00. Tra-
tar com Paulo. F.:(19) 
3835-3350.

Vendo violão acústi-
co Harmony. Modelo 
NO XFPB9C. Valor: 
R$ 180,00 (negociá-
vel). Interessados (19) 
99557-9639
 

Ofereço-me  como 
pedreiro, encanador, 
pequenos reparos na 
construção civil e pin-
turas. (19) 98329-8580 
(WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato 
F.: (19) 98970-1976
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos crian-
ças pessoas com ne-
cessidades especiais 
pré-operatório e etc aten-
dimento hospitalar pos-
sui experiência e refe-
rência horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira 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 Ava-
liador gratuito Biope-
dança. Quantos kilos 
você gostaria de perder 
2kg, 5kg até 10kg. Ligue 
e agende!. Falar com 
Vanderlei F.: (19) 99193-
2917.
Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: (19) 
98332-1025
Ofereço-me  como 
faxineira e passadora 
de roupas. Entrar em 
contato no telefone (19) 
99595- 9448

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 Far-
mácia de manipulação. Conhecimentos 
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 Recruta-
mento & Seleção. Desejável experiên-
cia anterior em Agências de empregos 
ou empresas de Terceirização. 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 - Téc-
nico em elétrica, eletrotécnica ou 
áreas afins. Possuir NR 10, NR 33 
e NR 35. Cursos na área de manu-
tenção 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 – Expe-
riência na função. Curso de Metrologia 
e Leitura e Interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário. 
SERRALHEIRO INDUSTRIAL - Pos-
suir NR 33 e NR 35. Cursos na área 
de solda. Disponibilidade para viagens. 
Residir em Indaiatuba ou cidades 
próximas.
SOLDADOR – Ensino médio completo. 
Experiência em Solda TIG e noções em 
Solda Inox. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir Curso na área 
de solda e montagem.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO - 
Ensino técnico em elétrica, eletrotécnica 
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

Auxiliar de escritura-

ção fiscal

Auxiliar de limpeza

Caseiro

Chefe de limpeza

Consultor de vendas

Cozinheiro

Encanador industrial

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Fonoaudióloga

Limpador de vidros

Operador de centro de 

usinagem comando 

numérico

Operador de fabrica 

de ração

Operador de maqui-

nas de empacotar

Recepcionista

Repositor de merca-

dorias( PCD)

Soldador

Técnico 

Técnico em seguran-

ça do trabalho

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): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ANALISTA CONTÁBIL JR. (8450): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 
PLENO (8415): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ANALISTA DE RH JR / DEP. PESSOAL 
(8460): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8459): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUX. PROD. / CONTROLE DE QUALIDADE 
(8433): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (8431): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS (8423): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
FERRAMENTEIRO (8381): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
GERENTE DE LOJA (8453): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
INSPETOR DE QUALIDADE (8448): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
MENOR APRENDIZ (8458): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
MOTORISTA MOPP (8425): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
OPERADOR DE PRODUÇÃO (8457): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
PROJETISTA (8455):
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
TÉCNICO ELETRÔNICO (8456): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
VENDAS INTERNAS (8451):
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
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