
Indaiatuba é a melhor cidade da RMC

Conta de energia 
sofre aumento 
de 19,25%

Ecoponto soterrado é instalado no 
Jardim Oliveira Camargo

GC atende quatro 
ocorrências de 
violência doméstica 

Doação de 
Sangue acontece 
no dia 27 

Inscrições para 
o Vestibulinho 
começam no dia 23
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A Aneel aprovou no 
último dia 16, um reajuste 
médio de 19,25% para os 
consumidores atendidos 
pela CPFL Piratininga. O 
reajuste pode ser aplicado a 
partir do dia 23 de outubro. 

Foi instalado nesta semana o novo modelo de 
Ecoponto subterrâneo no Jardim Oliveira Camargo. 
Dois containers soterrados substituíram o modelo 
tradicional que funcionava na rua Yoriko Gonçalves.

A primeira ocorrência foi 
registrada por volta das 2 ho-
ras da manhã, quando a GC 
foi solicitada a Rua Tamoio, 
no Bairro Jardim Olinda, 
onde a vítima informou que 
foi agredida pelo marido.

A Fiec (Fundação In-
daiatubana de Educação e 
Cultura), informa que em 
virtude das eleições, a cam-
panha mensal de Doação de 
Sangue, do sábado, dia 27, 
será realizada em outro local.

A Fiec informa que as 
inscrições para o Vesti-
bulinho para o 1º Semes-
tre/2019 acontecem de 23 
de outubro a 7 de novem-
bro.  O processo seletivo 
oferece 240 vagas.

Indaiatuba é a melhor cidade da RMC de acordo com levantamento realizado pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos). O município 
foi destaque na região no terceiro trimestre de 2018 (julho, agosto e setembro).

Adriano próprietario do grupo Atento, receberá o troféu Frutos de Indaiá no dia 14 de novembro 
com o show do Chitãozinho e Xororó.

DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA

Festival vegano visa arrecadar 
fundos para menino com paralisia

BENEFICENTE

P. A4

Acontece neste domingo, dia 21, o Festival Vegano 
de Primavera com diversas atrações para o público. 
Serão 50 expositores com comidas, artesanatos, quad-
ros e livro, tudo voltado ao veganismo. 

Troféu Frutos de Indaiá será 
entregue em novembro



Editorial
Doe Vida!

Artigo

Todos os dias, em todo o mundo, acontecem cirurgias, 
acidentes e queimaduras graves que tornam a transfusão 
de sangue necessária. Para atender essas demandas e ainda 
possibilitar tratamento a portadores de hemofilia, leucemia 
e anemias, a doação espontânea e periódica é fundamental.

No Brasil, há uma grande carência de sangue nos hemo-
centros devido à falta de doação.  Atualmente, o percentual 
anual de doadores, no país, varia de 1,76% a 1,78 da popula-
ção, quando o necessário seria de 3% a 5%. Se cada pessoa 
saudável doasse sangue espontaneamente, pelo menos duas 
vezes ao ano, haveria sangue suficiente para atender toda a 
população.

Além de uma atitude de solidariedade e cidadania, doar 
sangue é um ato simples e seguro que não provoca nenhum 
prejuízo à saúde do doador, além de ser um ato de amor!

Alunos de Campinas apresentam filmes 
em Festival de Cinema do Rio

FATEC Sumaré está com inscrições 
abertas para vestibular 2019

Dois filmes produzidos por alunos de duas 
escolas municipais de Campinas foram se-
lecionados pelo Festival do Rio. O evento 
internacional foi realizado na última 
quarta-feira, dia 10 de outubro, no Rio 
de Janeiro. Participaram dos filmes 
31 alunos, dos 9º anos, que fizeram 
toda a produção, roteiro, direção, at-
uação e edição das obras. Parte deles 
contemplou o resultado do trabalho sendo 
exibido no Festival.

Estão abertas as inscrições para o vestibular 
2019 da FATEC de Sumaré. Os interessados 

têm até o dia 13 de novembro para se in-
screver pelo site www.vestibularfatec.

com.br. São oferecidas 80 vagas voltadas 
a alunos que já concluíram o Ensino 
Médio (até a data da matrícula), no curso 
tecnológico de “Gestão de Recursos Hu-

manos”, períodos matutino e noturno. A 
taxa de inscrição é R$ 70 reais. A prova está 

marcada para o dia 9 de dezembro, às 13 horas.

O acidente ocorrido no inteiro do ônibus afeto ao transporte público coletivo, que venha a causar 
danos aos usuários, caracteriza defeito ou vicio do serviço? Existe responsabilidade solidária do poder 
público concedente nesse tipo de situação? 

Nossa Constituição Federal consagra o princípio, em seu art. 37, § 6º: “§ 6º - As pessoas jurídicas 
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respon-
sável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, defende-se a responsabilidade da Administração, registra-se ademais, a orientação jurispru-
dencial em favor do reconhecimento da responsabilidade objetiva do prestador de serviço, com uma 
previsível escalada de pedidos de indenização.

Como se não bastassem ás garantias legais acima, temos ainda o Código de Defesa do Consumidor, 
que determina que a responsabilidade do Estado pelo serviço público remunerado por tarifa ou preço 
público, é de natureza objetiva, tanto para as condutas comissivas como para as omissivas.

O contrato de transporte constitui uma obrigação de resultado, ou seja, o transportador assume 
perante o passageiro levá-lo ao seu destino com segurança. Por meio do contrato de transporte, surge 
para o transportador uma específica obrigação de resultado, qual seja: a de deslocar pessoas de um lu-
gar a outro. Para o beneficiário do transporte (passageiro) surge a obrigação de retribuir pagando pelo 
serviço. Assim, o contrato de transporte é bilateral, sinaligmático, oneroso, comutativo e consensual, 
aperfeiçoando-se pelo simples consentimento das partes.

Esses contratos são regidos pela chamada cláusula de incolumidade, ou seja: isenção de perigo ou 
danos, segurança. Esta cláusula está implícita e determina a obrigação do transportador, repise-se, que 
é de resultado esperado ou de finalização, e não de meio, a garantir aos passageiros uma viagem boa 
e segura, não permitindo que ocorra um fato estranho que possa causar dano aos passageiros. Tem o 
transportador o dever de zelar pela incolumidade do passageiro na extensão necessária a lhe evitar 
qualquer acontecimento funesto. Caso ocorra o contrário, a responsabilidade será do transportador.

Assim, verifica-se que a responsabilidade do transportador será objetiva, conforme preconiza o artigo 
37, §6º da Constituição Federal. Sendo assim, na condição de fornecedor do serviço, ele deve indenizar 
o passageiro que sofre prejuízos durante a execução do contrato de transporte desde que demonstrada 
a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente de consumo.

No entanto, atualmente, há um grande número de causas judiciais que envolvem o transporte cole-
tivo, a responsabilidade da transportadora e o ente publico é solidária do tipo OBJETIVA e, portanto, 
dispensa a aferição da culpa do agente. Ao contrário para estar caracterizada reclama apenas a demons-
tração do ato ilícito; praticado o dano ocorrido e o nexo causal entre ambos.

19/10 - Sexta-feira 21/10 - Domingo20/10 - Sábado 22/10 - Segunda

Máxima 28º 
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Máxima 27º 
Mínima 18º

Máxima 28º 
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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.
20 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
20 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
21 DOM.   NÃO OPERA
22 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
22 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
22 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
22 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
22 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
22 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
23 TER. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
23 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
23 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
23 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
23 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
23 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
24 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
24 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
24 QUAR. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
24 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
24 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
24 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
25 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
25 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
25 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
25 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
25 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
25 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
26 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
26 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
26 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
26 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
26 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
26 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 20 A 26/10

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela 
Fundação Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC, Pós Graduando Direito do Consumidor na Faculdade Damásio Educa-
cional com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-
3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br

WhatsApp
Instagram

Facebook/ E-Mail

REDES SOCIAIS

(19) 9.8133-0840 @grupomaisexpressao

jornalmaisexpressao

maisexpressao.com.br

maisexpressao@maisexpressao.com.br



Ecoponto soterrado é instalado no Jardim Oliveira Camargo
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Indaiatuba é a melhor cidade da 
Região Metropolitana de Campinas
Cidade obteve os melhores indicadores em vários segmentos, segundo pesquisa

ELIANDRO FIGUEIRA

O município foi destaque na região no terceiro trimestre de 2018

Indaiatuba é a me-
lhor cidade da RMC 
(Região Metropo-

litana de Campinas) 
de acordo com levan-
tamento realizado pelo 
Indsat (Indicadores de 
Satisfação dos Serviços 
Públicos). O município 
foi destaque na região 
no terceiro trimestre de 
2018 (julho, agosto e 
setembro), obtendo alto 
grau de satisfação nos 
quesitos: administração 
pública, qualidade de 
vida, segurança pública, 
saúde, limpeza pública e 
abastecimento de água. 
A pesquisa objetiva 
identificar os índices de 
satisfação dos princi-
pais serviços e agentes 
públicos das cidades 
envolvidas e tem nível 
de confiança de 95%.

A administração pú-

blica somou 707 pontos 
e durante todo o ano 
de 2018 foi considera-
da ótima ou boa pelos 
entrevistados. Para o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) estes dados de-
monstram o resultado 
de um planejamento de 
gestão eficiente e muito 
trabalho. “Sou o prefei-
to, mas não faço nada 
sozinho, temos mui-
tos colaboradores nos 
ajudando na tarefa de 
administrar Indaiatuba 
com responsabilidade 
e pensando sempre no 
melhor para a popula-
ção. Os cidadãos tam-
bém contribuem muito 
dando sugestões para 
melhorar os nossos ser-
viços e atendimentos. 
Sou muito grato aos que 
direta ou indiretamente 
contribuíram para esse 
resultado tão positivo. 
Nossa meta é fazer uma 
cidade cada dia melhor 

e vamos continuar tra-
balhando para isso”, 
comemorou.

Índices. Os entrevista-
dos demonstraram alto 
grau de satisfação com 
a qualidade de vida em 
Indaiatuba. De acordo 
com o Indsat, a cidade 
somou 775 pontos nesse 
setor, mais de cem pontos 
acima da média da RMC, 
que marcou 663 pontos.

A Segurança Pública 
também se destacou 
diante de outras cidades 
da região. A Guarda Ci-
vil de Indaiatuba alcan-
çou 733 pontos e a se-
gurança pública somou 
699 pontos, indicando 
alto grau de satisfação 
da população neste se-
tor. Desde 2016, quando 
o instituto iniciou os 
trabalhos de pesquisa, a 
Guarda Civil de Indaia-
tuba obteve sempre mais 
de 700 pontos.

Com a soma de 694 
pontos, a saúde pública 
também obteve alto grau 
de satisfação e se mante-
ve muito acima da média 
de pontos da RMC em 
toda a série histórica do 
indicador, que no tercei-
ro trimestre de 2018 fi-
cou com 545 pontos. Em 
abastecimento de água 

a cidade alcançou grau 
de excelência, com 812 
pontos. Em toda a série 
histórica do Indsat, este 
segmento obteve sempre 
os melhores rankings, 
obtendo alto grau de 
satisfação ou grau de 
excelência.

A limpeza pública 
teve 87% de avaliações 

“ótimo” e “bom” entre 
os entrevistados, soman-
do 796 pontos, o que 
indica alto grau de satis-
fação. A coleta de lixo 
tem uma aprovação ain-
da maior, com 96% das 
avaliações entre “ótimo” 
e “bom”. O ranking Ind-
sat chegou a 841 pontos 
neste segmento.

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

A capacidade dos containers é de 3 mil litros cada

A Secretaria de Ur-
banismo e do Meio Am-
biente instalou nesta 
semana o novo modelo 
de Ecoponto subter-
râneo no Jardim Oli-
veira Camargo. Dois 
containers soterrados 
substituíram o modelo 
tradicional de Ecoponto 
que funcionava na rua 
Yoriko Gonçalves, ao 
lado da Emeb (Escola 

Municipal de Educa-
ção Básica) “Professor 
Wladimir Olivier”. Este 
é o sétimo ponto da 
cidade a receber o mo-
delo subterrâneo para 
a coleta de materiais 
recicláveis.

Além da nova Rodo-
viária, inaugurada em 
maio deste ano, o siste-
ma de container soter-
rado também funciona 

no Parque Residencial 
Indaiá, na Víber, no 
Jardim Europa, na Vila 
Avaí e no início da 
Marginal Esquerda do 
Parque.

O modelo subter-
râneo inibe invasões e 
vandalismo e torna o 
entorno do Ecoponto 
mais limpo. A capaci-
dade dos containers é 
de 3 mil litros cada, e 

dependendo do volume 
de recicláveis coletado 
no local, são instalados 
dois ou três em cada 
ponto.

Os containers pos-
suem um sistema de 
sonda que avisa quando 
a capacidade do tan-
que está no limite de 
armazenagem, o que 
facilita a programação 
das coletas.



Festival vegano visa 
arrecadar fundos para 
menino com paralisia

BENEFICENTE
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BNI Reference completa 
três anos e meio
Grupo visa potencializar negócios para as empresas participantes

DIVULGAÇÃO

No último dia 1º de 
outubro a equipe 
BNI Reference 

completou três anos e 
meio de fundação e neste 
período chegou a marca de 
R$ 15.800.000,00 milhões 
em negócios gerados para 
as empresas associadas. O 
BNI Reference tem como 
finalidade potencializar 
negócios para as empresas 
participantes por meio 
das melhores práticas de 
networking.  Seu slogan 
"Mudando a Forma como 
o Mundo faz Negócios", 
segue justamente a linha 
de transformação das re-

lações empresariais, prio-
rizando a transparência, a 
ética e confiança. 

Para que todos saibam o 
BNI é a maior organização 
de networking e referências 
de negócios do mundo. 
Está presente em 70 paí-
ses, com mais de 220 mil 
membros e 8 mil equipes, e 
existe há mais de 30 anos e 
está no Brasil há quase 10. 

O BNI Reference faz 
parte da Regional Planalto 
Paulista com sede em Cam-
pinas, tendo como diretor 
executivo o Sr. Eduardo 
Santana que administra 
vinte e duas equipes com 
excelência.

Através de reuniões 
semanais e em um am-

biente de confiança, os 
empresários estabelecem 
metas e objetivos e tem 
como prática da nossa 
metodologia visitar as 
empresas participantes 
para conhecer melhor cada 
uma delas, desta forma, 
os membros conseguem 
entender melhor o negócio 
do seu parceiro e assim po-
dem ajudar uns aos outros, 
com o bem mais precioso 
que temos que é a nossa 
rede de relacionamento.

BNI Reference possui 
37 empresas filiadas e 
estas se reúnem sema-
nalmente para geração de 
negócios, como é realiza-

do no mundo todo, pontu-
almente as 7h da manhã. 
A equipe encontra-se 
todas as quartas-feiras 
no Esplanada Espaço e 
Eventos, localizado na 
Av. Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, 2.752 – Bair-
ro: Jd. Esplanada – In-
daiatuba/SP (ao lado da 
Prefeitura Municipal). 
Caso queiram participar 
dos nossos encontros de 
networking, como convi-
dado, entrem em contato 
com as empresas partici-
pantes ou com a relações 
públicas do grupo, Vania 
Grillo, no telefone (19) 
3329-3869. 

Acontece neste do-
mingo, dia 21, o Fes-
tival Vegano de Pri-
mavera com diversas 
atrações para o público. 
Serão 50 expositores 
com comidas, artesa-
natos, quadros e livro, 
tudo voltado ao vega-
nismo. O evento será no 
Espaço Empório Real, 
na Rod. Eng. Paulo de 
Tarso Martins de Sou-
za, 4355 - Helvetia, das 
10h às 21h. A entrada 
do festival é gratuita e 
o espaço é coberto. 

O evento que é bene-
ficente, busca arrecadar 
recursos para a compra 
de um aparelho para o 
pequeno Marquinho, de 
6 anos, que tem parali-
sia e não consegue fixar 
o pé no chão. De todo o 
valor arrecadado, 10% 
será revertido para a 
compra do aparelho 
Parapodium, que custa 
R$ 12.800.

O festival terá di-
versas atrações como 
shows musicais, dan-
ças, 5 palestras e uma 

conversa sobre alimen-
tação infantil. Haverá 
atrações para crianças 
também como o espaço 
kids.

Além disso, ainda 
haverá sorteios de brin-
des durante a progra-
mação. No ano passa-
do, cerca de 1.500 com-
pareceram ao evento. 
Neste ano, a expectati-
va é de um público su-
perior a 2 mil pessoas.

D e  a c o r d o  c o m 
Alaor Rodrigues Si-
queira, um dos organi-
zadores do evento, será 
uma atração que irá 
deixar saudades. “Será 
um dia voltado aos que 
conhecem e querem co-
nhecer um pouco mais 
sobre o veganismo. É 
um evento que vai dei-
xar saudades, igual ao 
do ano passado, que foi 
de inverno”, afirma.

Para mais informa-
ções, acesse o Face-
book ou Instagram: 
Festival Vegano de Pri-
mavera Indaiatuba; ou 
ligue: (19) 998013447.

Festa de Halloween da 
inFlux está chegando

DIVERSÃO

Acontece no dia 27 
de outubro, a “inFlux 
Halloween Party”. O 
evento será às 22 horas 
no Bar do Porto, locali-
zado na Av. Eng. Fábio 
Roberto Barnabé, 2322 
- Jardim Esplanada. O 
ingresso custa R$ 15 
no primeiro lote, que 
vai até o dia 22. No se-
gundo lote, o preço vai 
para R$ 20.

A festa de Hallowe-
en da inFlux tem sido a 
principal da região. A 
festa vai contar com a 

participação da banda 
Lado B. Além de uma 
noite com muita música 
e diversão, a melhor 
fantasia irá concorrer 
ao módulo do 1° semes-
tre de 2019. Ao todo, 
são esperadas cerca de 
200 pessoas na festa. 
A venda de ingressos 
é limitada, e são ven-
didos na inFlux de In-
daiatuba, localizada na 
R. Candelária, 1621 
– Centro. Para mais in-
formações, ligue: (19) 
3834-3877.



Eleições gerais 2018 acontecem no dia 7 de outubro

No entendimento do juiz, o valor poderia causar dano ao erário
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Justiça suspende subsídio ao 
transporte público
Valor de R$ 0,60 por passagem não pode mais ser repassado à Sancetur

GUILHERME LIBERALESSO

DIVULGAÇÃO
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Na tarde da quar-
ta-feira, dia 10, 
o juiz Thiago 

Mendes Leite do Canto, 
da Terceira Vara Cível 
de Indaiatuba, suspendeu 
o subsídio criado pela 
prefeitura para o trans-
porte de passageiros na 
cidade. No entendimento 
do juiz, o valor que podia 
chegar a R$ 2 milhões 
poderia causar dano ao 
erário.

Em agosto, após re-
novar o contrato emer-
gencial de 6 meses com 
a SOU Indaiatuba, a pre-
feitura enviou um Projeto 
de Lei para a Câmara dos 
Vereadores, para criar um 
subsídio de R$ 0,60 por 
passageiro transportado 
no município. O proje-

to foi aprovado pelos 
vereadores em votação 
extraordinária.

Contudo, uma ação 
popular contra a prefei-
tura pedia o fim desse 
subsídio. Em sua de-
cisão, o doutor Thiago 

Mendes Leite do Canto, 
revogou o subsídio por 
entender que “sendo cer-
to que o erário público 
pode ser desfalcado em 
razão da vigência da 
Lei Municipal 6.978/18, 
entendo que seus efeitos 

devem ser suspensos 
imediatamente, para que 
a municipalidade fique 
impedida de pagar o 
subsídio estabelecido na 
Cláusula 5.1 do Contrato 
Emergencial 519/18”. 
O magistrado também 

fixou multa de R$ 1 mi-
lhão, por cada mês em 
que isso for feito durante 
a vigência do contrato.

No documento em 
que o juiz proferiu sua 
decisão, ele apontou 
que foram publicadas 

duas leis para reduzir os 
custos de operação da 
concessionária, uma que 
revogou a obrigatorieda-
de dos cobradores nos 
ônibus, e outra que re-
duziu o imposto ISSQN, 
cobrado da atividade 
exercida pela concessio-
nária do serviço público.

O juiz afirmou ainda 
que “O pagamento do 
subsídio pelo Poder Pú-
blico não parece ser con-
dizente com as medidas 
tomadas pela prefeitura 
para a redução dos custos 
do serviço de transporte 
público da cidade me-
diante a publicação das 
leis mencionadas.”

A prefeitura infor-
mou que não vai se ma-
nifestar, pois ainda não 
foi notificada da liminar. 
A decisão ainda cabe 
recurso.

Doação de Sangue acontece no dia 27
CAMPANHA

A Fiec (Fundação In-
daiatubana de Educação 
e Cultura), informa que 
em virtude das eleições, 
as dependências do pré-
dio da Fiec estarão à 
disposição da Justiça 
Eleitoral. Por esse mo-
tivo a campanha mensal 
de Doação de Sangue, 
do sábado, dia 27, será 
realizada, excepcional-
mente, no Complexo 
Educacional Profª Laura 
Fahl Corrêa, localizado 
na rua José Francisco 
Cecon, n° 236, no bairro 
Parque das Nações, das 
09h às 12h.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresenta-

ção de documento oficial 
com foto. A idade permi-
tida é dos 16 aos 67 anos, 
sendo que os jovens de 
16 até 18 anos incomple-
tos, precisam apresentar 
o consentimento formal 
dos responsáveis. Os 
interessados não devem 
estar em jejum, pede-se 
para evitar apenas ali-
mentos gordurosos nas 
quatro horas que antece-
dem a doação.

Não poderá ser doa-
dor o candidato que es-
tiver fazendo algum tipo 
de tratamento, usando 
medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado 
a vacina contra a febre 

amarela ou contra a gripe 
comum há menos de 30 
dias, não tiver parceiro 
(a) fixo (a), pesar menos 
de 50 quilos, tiver feito 
endoscopia há menos de 
um ano, tiver piercing 
ou tatuagem há menos 
de um ano, for diabético, 
tiver ingerido bebida al-
coólica na noite anterior 
e fumar horas antes.

A Campanha de No-
vembro também sofreu 
alterações e será realiza-
da normalmente na FIEC 
do Parque Ecológico no 
sábado, dia 24, e não 
na sexta-feira, dia 23, 
conforme divulgações 
anteriores.

Em virtude 
das eleições 
a doação 
será no 
Complexo 
Educacional 
Profª Laura 
Fahl
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O processo seletivo oferece seis cursos gratuitos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Inscrições para o Vestibulinho da Fiec 
começam no dia 23
Processo seletivo oferece 240 vagas para seis cursos técnicos gratuitos
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Fiec (Fundação 
Inda ia tubana 
de Educação e 

Cultura), informa que 
as inscrições do Ves-
tibulinho para o 1º Se-
mestre/2019 acontecem 
de 23 de outubro a 7 de 
novembro.  O processo 
seletivo oferece 240 
vagas para seis cursos 
gratuitos de Educação 
Profissional Técnica de 
Nível Médio. 

As inscrições devem 
ser realizadas on-line, 
através do site www.
fiec.com.br. A taxa é de 
R$ 40 e o pagamento 
deve ser efetuado em 
qualquer Agência da 
Caixa Econômica Fe-

deral ou Rede Bancária. 
O edital com todas as 
informações está dis-
ponível no link http://
www.fiec.com.br/v7/
paginas/view/48/1501.

Para se inscrever 
os candidatos deverão 
ter concluído o Ensino 
Médio ou comprovar 
que estão regularmente 
matriculados na 2ª ou 
3ª série, do Ensino Mé-
dio. As vagas são para 
o período noturno e as 
opções de cursos são: 
Administração, Análi-
ses Clínicas, Cozinha, 
Design de Interiores, 
Edificações e Informá-
tica para Internet.

O candidato também 
poderá fazer a inscrição 
em computadores dis-
ponibilizados pela Fiec, 

na Unidade I:  Av. Engº. 
Fábio Roberto Barnabé, 
nº 3.405, Jd. Regina e 
na Unidade II, situado 
na Rua Alberto Santos 
Dumont, nº 1.849, Ci-
dade Nova.

CRONOGRAMA DO VESTIBULINHO FIEC:

23/10/2018 à 07/11/2018 – Inscrições do Processo Seletivo no site www.
fiec.com.br
22/11/2018 – Divulgação dos locais de Prova
25/11/2018, às 9h00min – Prova
26/11/2018 a partir das 13h – Divulgação do gabarito oficial nos quadros 
de aviso da Fiec e no site www.fiec.com.br
03/12/2018 – Divulgação da Classificação Geral nos quadros de aviso da 
Fiec e no site www.fiec.com.br
04 e 05/12/2018 – Período de Apresentação de Recursos
06/12, 07/12 e 10/12/2018- Matrícula 1ª Chamada
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Bancos já podem receber 
boletos vencidos acima 
de R$ 100
Para boletos acima de R$ 0,01, a previsão é a partir do dia 27

DA REDAÇÃO
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GUILHERME LIBERALESSO
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Os boletos vencidos 
com valor a partir 
de R$ 100 já po-

dem ser pagos em qualquer 
banco. A medida entrou em 
vigor no sábado, dia 13. A 
medida faz parte da nova 
plataforma de cobrança 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), que co-
meçou a ser implementada 
em julho do ano passado.

O novo sistema permite 
o pagamento em qualquer 
banco, independentemente 
do canal de atendimento 
usado pelo consumidor, 
inclusive após o venci-
mento, sem risco de erros 
nos cálculos de multas e 
encargos. Além disso, se-
gundo a Febraban, o siste-
ma traz mais segurança para 
a compensação de boletos, 

identificando tentativas de 
fraude, e evita o pagamento, 
por engano, de algum bole-
to já pago.

Para serem aceitos pela 
rede bancária, em qualquer 
canal de atendimento, os 
dados do boleto preci-
sam estar registrados na 

plataforma. Segundo a 
Febraban, os clientes que 
tiverem boletos não regis-
trados na Nova Plataforma 
devem procurar o emissor 
do boleto, para quitar o 
débito diretamente. 

As mudanças estão sen-
do feitas de forma escalo-

nada, tendo sido iniciadas 
com a permissão para qui-
tação de boletos acima de 
R$ 50 mil. Entretanto, em 
junho deste ano, após difi-
culdades de clientes para 
pagar boletos, a Febra-
ban alterou o cronograma. 
(Agência Brasil)

Receita Federal ibera 
quinto lote de restituições 

IMPOSTO DE RENDA

A restituição do imposto 
de renda, do quinto lote, foi 
liberado pela Receita Fede-
ral na última segunda-feira, 
dia 15. O lote inclui resti-
tuições residuais de 2008 a 
2017. As consultas foram 
liberadas no último dia 5.

De acordo a Receita, 
o montante a ser pago é 
em torno de R$ 3,3 bi-
lhões para 2.532.716 con-
tribuintes. Desse total, R$ 
3,157 bilhões referem-se ao 
quinto lote do IR de 2018, 
que contemplará 2.459.482 
contribuintes.

A Receita Federal re-
cebeu 29.269.987 declara-
ções do Imposto de Renda 
dentro do prazo legal neste 
ano. O número superou a 
estimativa inicial, que era 
de 28,8 milhões de decla-
rações.

Para acessar o extrato 
do IR é necessário utilizar o 
código de acesso gerado na 
própria página da Receita 
Federal através do link: 
www.idg.receita.fazenda.
gov.br, ou certificado digi-
tal emitido por autoridade 
habilitada. (Agência Brasil)

Conta de energia sofre 
aumento de 19,25%

REAJUSTE

A Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Ane-
el) aprovou no último dia 
16, um reajuste médio de 
19,25% para os consumi-
dores atendidos pela CPFL 
Piratininga. O reajuste pode 
ser aplicado a partir do dia 
23 de outubro. 

O índice é bem maior 
que a inflação medida nos 

últimos 12 meses. O IPCA, 
por exemplo, ficou em 4,5% 
no período.

O reajuste médio para 
os consumidores residen-
ciais e comerciais, atendi-
dos em baixa tensão, será de 
18,70% e para os consumi-
dores industriais, atendidos 
em alta tensão, o reajuste 
médio será de 20,18%.

O novo sistema permite o pagamento em qualquer banco
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Faltam 27 dias para a noite de premiação
Entrega do Troféu ocorre no dia 14 de novembro no Clube 9 de Julho

Adriano Paolini, do Grupo Atento aguarda com muita 
expectativa para a noite de premiação

A8

FOTOS: JME

A contagem regres-
siva para a 13ª 
edição do Frutos 

de Indaiá já começou. 
Faltam apenas 27 dias 
para a principal noite de 
premiação das melho-
res empresas/empresários 
2017 eleitos em pesquisa 
feita com a população e 
leitores do jornal.

No dia 14 de novem-
bro, mais de 140 empresas 
sobem ao palco do salão 
social do Clube 9 de Julho 
para receber o troféu das 
mãos do presidente do 
Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa e do 
diretor Alan de Santi.

Considerado o prin-
cipal e melhor evento de 
premiação de Indaiatuba, 
o Frutos de Indaiá 2018, 
promete superar as ex-

pectativas dos premiados 
e convidados.

Segundo o empre-
sário e presidente do 
Grupo Mais Expressão 
Admilson Redecopa, 
a prioridade é manter 
a qualidade dos servi-
ços prestados. “Iremos 
manter os serviços pres-
tados com excelência na 
edição do ano passado 
devido a sua eficiência 
e aprovação dos partici-
pantes, quanto aos novos 
parceiros, estão vindo 
para aprimorar a quali-
dade do evento”, afirma.

Premiados. Para a es-
colha das empresas pre-
miadas, a equipe do Frutos 
de Indaiá realizou uma 
enquete e ouviu aproxima-
damente 4 mil pessoas no 
mês de outubro de 2017. 
E uma das premiadas será 
a loja Duas Cereja. “Ano 

passado a premiação supe-
rou a expectativa com um 
evento grandioso. O nível 
de organização excelente. 
Para este ano estamos mui-
to ansiosos e felizes”, disse 

o empresário Marcel Zago.
O empresário Adria-

no Paolini, do Grupo 
Atento aguarda com 
muita expectativa para a 
noite de premiação.  “Es-

tamos com grande ex-
pectativa para o grande 
dia onde iremos receber 
o Troféu que simboli-
za o reconhecimento e 
qualidade dos nossos 

serviços. Acredito na 
credibilidade do Jornal 
Mais Expressão e não 
troco por nenhum outro 
veículo de comunica-
ção”, enfatiza.

Marcel Zago da loja Duas Cerejas receberá o Troféu 
Frutos de Indaiá
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Residencial com serviços e 
hospedagem é inovação na cidade
Apartamentos completos com mais de 50m², dormitório, sala, cozinha e varanda

JME
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O “ N u m b e r  1 
Residence” é 
um empreen-

dimento em Indaiatuba 
que proporciona uma 
experiência totalmente 
diferente para a cidade. 
É um residencial com 
serviços e hospedagem 
que oferece a possibili-
dade de aluguel diário 
ou mensal.

O empreendimento 
conta com uma estru-
tura totalmente dife-
renciada, com piscina 
aquecida, sauna, aca-
demia, salão de even-
tos, sala de reunião e 
estacionamento com 

manobrista. Todos os 
espaços contam com 
wi-fi e ar condiciona-
do. Para os diaristas, o 
café da manhã é inclu-
so. Os quartos contam 
com sala,  cozinha e 
banheiro. 

O Number 1 Resi-
dence atende tanto as 
pessoas que querem se 
hospedar para moradia, 
quanto  hospedagem 
diária. O empreendi-
mento também ofere-
ce para as empresas 
hospedagem para seus 
funcionários, além de 
oferecer espaço para 
promover eventos ou 
encontros.

O síndico do Num-
ber 1, Waniel Mesqui-

ta, explica que também 
possui um empreendi-
mento similar em São 
Paulo, e que viu a opor-
tunidade de realizar 
algo similar em Indaia-
tuba. “É um residencial 
totalmente diferente na 
cidade. Outros ofere-
cem serviços similares 
na cidade,  mas com 
apartamentos peque-
nos. Os da Number 1 
têm um espaço sufi-
ciente para acomodar 
o casal”, afirma.

O Number 1 Resi-
dence está localizado 
na R. Pedro de Toledo, 
1218 -  Jardim Dom 
Bosco. Para mais in-
formações, ligue: (19) 
3312-1212.
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 DIVULGAÇÃO 

Superdimensionado
A11

Grande e com visu-
al um tanto exa-
gerado, o novo 

BMW X7 foi apresentado 
oficialmente e será comer-
cializado primeiro nos 
Estados Unidos a partir 
de março de 2019. Será 
o maior SUV da marca 
bávara, com capacidade 
para acomodar até sete 

ocupantes e equipado com 
uma linha de motores que 
vai desde um 3.0 turbo de 
seis cilindros em linha, 
que gera 340 cavalos e 
45,6 kgfm de torque, a 
um V8 4.4 biturbo com 
462 cavalos e 66,2 kgfm 
de torque. Ambos vêm 
acoplado em uma trans-
missão automática de 8 
velocidades com tração 
integral. Para os euro-
peus, também há versões 
a diesel com potências de 
264 cavalos a 400 cava-

los. O interior espaçoso 
tem luxo compatível com 
o que se espera de um 
BMW topo de linha. O 
painel traz duas telas de 
12,3 polegadas, uma para 
os instrumentos e outra 
para a central multimídia. 
O ar-condicionado é de 
quatro zonas, podendo ser 
de cinco opcionalmente. 
As tecnologias de auxí-
lio à condução incluem 
monitor de ponto cego, 
aviso de saída de faixa, 
alerta de colisão traseira, 

aviso de colisão frontal, 
alerta de pedestres com 
frenagem automática, 
alerta de tráfego cruzado 
e limitador de velocidade. 
A configuração topo de 
linha xDrive50i oferece 
ainda sistema de esta-
cionamento automático, 
assistente de faixa e de 
tráfego. O BMW X7 
será vendido em 2019 
no Brasil, embora ain-
da não exista uma data 
definida para o lança-
mento nacional.
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Guarda Civil atendeu quatro ocorrências 
de violência doméstica no último domingo
Nenhum dos casos chegou a ser registrado na delegacia
DA REDAÇÃO
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GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

SUSTO
Guarda Civil é acionada 
após carro pegar fogo

O último caso de domingo um homem acionou a Guarda Civil relatando ter sido agredido por um dos filhos

A primeira ocorrên-
cia foi registrada 
por volta das 2 

horas da manhã, quando a 
viatura 111 foi solicitada 
na Rua Tamoio, no Bairro 
Jardim Olinda, onde a 
vítima informou que foi 
agredida pelo marido.

Ela relatou que seu 
marido chegou em casa 
bêbado e começou a dis-
cutir com ela. Após a 
discussão, foi surpreen-
dida pelo marido, que a 
derrubou no chão e des-
feriu vários chutes em sua 
boca. A vítima negou-se 
a ser levada ao hospital e 
a delegacia, informando 
que em data posterior 
comparecerá à delegacia.

O segundo caso foi 
registrado no início da 
noite, por volta das 19 
horas, no Bairro Con-
junto Habitacional João 
Pioli. A vítima infor-
mou aos Guardas que 
seu marido, a agrediu, e 
evadiu-se tomando rumo 
ignorado. Disse ainda 
que iria a Delegacia em 
outro momento.

Às 22 horas a Guar-
da Civil atendeu outra 
ocorrência de violência 
doméstica. Na Rua Mi-
guel Nicolau Neto, no 
Núcleo Residencial Pro-
fessor Carlos Aldrovandi, 
a equipe do GAP 094 en-
controu a vítima sentada 
na calçada em frente sua 
casa. Segundo ela relatou 
aos agentes, seu marido, 
usuário de drogas, chegou 

em casa exaltado, tentou 
enforcá-la e a agrediu.

Com a autorização 
da vítima, os Guardas 
entraram na residência, 
onde o agressor estava. 
Ao perceber a presença 
dos Guardas, o indivíduo 
exaltou-se ainda mais e 
tentou agredi-los.

Foi necessário o uso 
de força moderada para 
contê-lo e o uso de alge-
mas para transportá-lo 
até a Delegacia de Po-
lícia, onde o Delegado 
de plantão, após tomar 
conhecimento dos fa-
tos, decretou sua prisão 
em flagrante.

O último caso de do-
mingo aconteceu às 23 
horas, quando um ho-
mem acionou a Guarda 
Civil relatando ter sido 

agredido por um dos 
filhos. A viatura esteve 
presente no local, e ao 
conversar com todos os 
envolvidos, apuraram 
que o indivíduo na ver-
dade, queria levar sua 

esposa a força embora 
da casa dos filhos. Se-
gundo ela, seu marido é 
um bom homem, mas às 
vezes surta, porém, ela 
não gostaria de repre-
sentar contra ele.

Após uma breve me-
diação realizada pelos 
Guardas Civis, o marido 
foi embora e a vítima 
orientada a registrar um 
BO na DDM caso mude 
de ideia.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Populares acionaram a GC; Ninguém se feriu

Na madrugada de domingo, dia 14, os integrantes da 
viatura 110, Fernando e Wilson, foram acionados por 
populares que relatavam um incêndio em um veículo. 
Ao chegarem na Rua Walter Pimentel, na Vila Costa 
e Silva, a equipe localizou o veículo Palio que estava 
pegando fogo. Imediatamente os Guardas isolaram a 
rua, afastando os curiosos até uma distância segura e 
acionaram o corpo de bombeiros, que esteve presente 
no local com a viatura AT-07104 e apagou o incêndio.

PRISÃO
Motorista embriagado 
causa acidente de trânsito

Na noite da última sex-
ta-feira, dia 12, a Guarda 
Civil foi acionada pelo te-
lefone 153, por um cidadão 
que estava acompanhando 
um veículo Gol, o qual 
bateu em seu carro e fugiu. 
Imediatamente o Centro de 
Operações, Atendimento 
e Despacho, o Coade, de-
terminou o atendimento 
da ocorrência pela viatura 
mais próxima, que logrou 
êxito na abordagem do 
veículo Gol.

Após realizar a aborda-
gem do carro, os Guardas 

Civis constataram que o 
motorista estava visivel-
mente embriagado e o con-
duziram até a Delegacia de 
Polícia. Na unidade poli-
cial, o Delegado de plantão 
determinou a condução do 
motorista até o IML, onde a 
embriaguez foi constatada. 

Com o laudo do IML 
em mãos, o Delegado de-
terminou a prisão em fla-
grante do motorista, pelo 
crime de embriaguez ao 
volante. O motorista per-
maneceu a disposição da 
justiça.

FURTO
Motorista é roubado por 
passageiros no Bela Vista

Na tarde do último 
domingo, dia 14, o mo-
torista Adão José de 
Oliveira foi roubado por 
um passageiro no bairro 
Autos do Bela Vista.

Segundo a vítima 
os jovens aparentavam 
ter no máximo 25 anos. 
Durante o trajeto os 
jovens questionaram o 
valor cobrado e Adão 
disse que o valor seria 
cerca de R$ 30, sendo 
que valor foi pago ante-
cipadamente.

Ao se aproximar do 

local dos fatos, um dos 
indivíduos que estava no 
banco traseiro o imobi-
lizou com uma gravata 
anunciando o assalto e 
o outro estava armado 
e apontou a arma para o 
motorista. O indivíduo 
pediu  que o outro ati-
rasse.

O motorista foi do-
minado pelos bandi-
dos e teve seus objetos 
pessoais roubados, os 
indivíduos fugiram e 
ninguém foi preso até o 
momento.
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IX Encontro de Capoeira Infantil 
ocorre amanhã
Evento está sob a coordenação do Mestre Claudinei, da capoeira Maya
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DIVULGAÇÃO

O objetivo do encontro é reunir crianças dos vários grupos de capoeira

Society do Indaiatuba Clube chega na fase de quartas de finais
DISPUTA

Amanhã, dia 20, a 
partir da 13h30 
no Clube 9 de 

Julho acontece o IX en-
contro de Capoeira Infan-
til. O evento estará sob a 
coordenação do Mestre 
Claudinei, da capoeira 
Maya e contará com ou-
tros Mestres do Estado de 
São Paulo.

O evento é aberto ao 
público em geral e para 
garantir o ingresso será 
solicitada a doação de 1 
brinquedo de qualquer 
valor. As doações serão 
repassados às crianças 
da Casa da Providência 
de Indaiatuba.

O objetivo do encon-

tro é reunir crianças dos 
vários grupos de capoeira 
e ONGS e respectivos 
pais, familiares, amigos 
e público em geral, para 
uma tarde de muita inte-
ração social, esportivi-
dade, cultura e diversão. 

As crianças farão apre-
sentações folclóricas, 
como a famosa "Puxada 
de Rede" e "MaculeLê", 
além de jogarem muita 
Capoeira.

Ainda serão sorteados 
dezenas de brindes, como 

berimbaus, canecas, etc. 
A expectativa é que o 
evento reúna 150 crian-
ças de diferentes cidades 
da região como Indaia-
tuba, Campinas, Sousas, 
Sta Bárbara do Oeste, 
Sorocaba e Capivari.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

13h30 - Abertura e roda com as crianças até 
14h40 (8 ou 10 rodas, cada uma com dois res-
ponsáveis: Mestres, Professores, contramestres 
ou Instrutores).
14h40 às 15h40 - Vivência/dinâmica com Mestre 
Márcio Capoeira Anastácia, de São Bernardo do 
Campo. Tema: Brincadeiras com capoeira dentro 
e fora da roda.
15h45 - Apresentação de Puxada de rede com as 
crianças
15h55 - Apresentações de saltos e acrobacias 
(todos os presentes são convidados)
16h - Apresentação de Maculelê de rede com as 
crianças
16h - Apresentação de cintura desprezada (Con-
tramestre Molejo e alunos)
16h10 - Iuna (Mestres, contramestres e Profes-
sores)
Bateria com a presença das crianças.
16h30 - Sorteio dos brindes às crianças partici-
pantes (berimbaus, canecas e livros)

A última rodada das 
duas copas de futebol 
society do Indaiatuba 
Clube, realizada na ma-
nhã do domingo, dia 7 
de outubro, definiu as 
equipes que seguem na 
disputa pelo título do 
segundo turno das duas 
competições.

Com os placares do 
domingo estão na próxi-
ma fase da Copa Sorvete 
Selecto Ice Categoria 
Veteranos, os times do 
Vizzent Calçados, Mul-
tifer, Brasiltex, M Mí-
dia, Maximus Vistoria 
e Verona Restaurante e 
Buffet.

De acordo com o 

regulamento, Vizzent e 
Multifer já estão nas se-
mifinais e aguardam os 
vencedores das quartas 
de final que terá os con-
frontos entre Brasiltex 
e Verona e M Mídia 
contra o Maximus, que 
jogam no dia 21 de ou-
tubro.

Já na Copa Colégio 
Polo Categoria Adultos, 
passaram o DF Enge-
nharia, Padaria Líder, 
Drº Infiltração, Brindes 
do Dia, Sweet Boutique 
e Grupo Marquinhos.

DF e Padaria seguem 
direto para a semi, en-
quanto nas quartas de 
final o Drº Infiltração 

pega o Grupo Marqui-
nhos e o Brindes joga 
contra o Sweet, também 
no dia 21.

Os classificados das 
quartas vão para as se-
mifinais, que tem os 
jogos agendados para o 
dia 28 de outubro.

Na última rodada, 
realizada no domingo, 
dia 7, pelos Veteranos 
o Brasiltex fez 5 a 2 
pra cima do Verona e o 
Maximus Vistoria ga-
nhou de 4 a 3 do Jornal 
Exemplo.

Com esses resultados 
o Exemplo foi elimi-
nado, o Brasiltex ficou 
com a terceira posição, 

o Maximus com a quin-
ta e o Verona a sexta e 
última vaga.

Pelos Adultos, a Pa-
daria Líder fez 4 a 1 
contra o Brindes do Dia 
e o Doutor Infiltração 
venceu o Sweet Bouti-
que por 2 a 1.

A vitória colocou a 
Padaria no segundo lugar 
e o Doutor Infiltração 
no terceiro. O Brindes 
acabou no quarto lugar 
e o Sweet se classificou 
na quinta posição.

Diferente  do que 
aconteceu nas últimas 
edições, neste ano, os 
campeões do primeiro 
turno das duas copas 

seguem fortes na dispu-
ta do título do segundo 
turno.

DF Engenharia, nos 
Adultos, e Vizzent Cal-
çados, pelos Veteranos, 
são os campeões do tur-
no e se classificaram 
como líderes do returno, 
garantindo vantagem até 
a final.

Caso vençam o se-
gundo turno, os dois 
times garantem o título 
geral das duas competi-
ções, evitando a disputa 
a finalíssima.

Marquinhos, do Ve-
rona, é o artilheiro dos 
Veteranos com 25 gols 
nos dois turnos, enquan-

to Tucão, do DF, é o 
goleador máximo dos 
Adultos com 48 gols.

Somente no segundo 
turno, o melhor ataque 
dos Adultos é do DF, 
com 47 gols, enquanto 
o pior foi do Colégio 
Polo e do Red Ballon, 
que marcaram apenas 
12 vezes. Com 34 gols 
sofridos, o Red Ballon 
tem a pior defesa.

Nos Veteranos o me-
lhor ataque do segundo 
turno é do Verona, com 
29 gols. Já o pior ataque 
e a pior defesa ficam com 
o Casagrande Turismo, 
que fez apenas oito e 
sofreu 33 gols.
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Final do 16º Festival do 
Rock acontece amanhã
Evento acontece em palco montado próximo à Concha Acústica

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Encerramento contará com apresentação da Banda Supercombo

Am a n h ã ,  d i a 
20, acontece a 
16ª edição do 

Festival de Rock de 
Indaiatuba.  O evento 
gratuito será realizado 
a partir das 15h no pal-
co montado próximo à 
Concha Acústica, no 
Parque Ecológico e o 
encerramento contará 
com show da Super-
combo, uma das mais 
relevantes bandas brasi-
leiras da nova geração. 
A abertura do show será 
feita pelas bandas Black 
Days e Doctor Mars, 
vencedoras Festival de 
Rock nas edições de 
2016 e 2017, respecti-
vamente.

A ordem de apre-
sentação das bandas 
finalistas do festival, 
definidas em sorteio, 
será a seguinte: Kêisca-

ra (Alfenas – MG), Or-
gana (Americana – SP), 
Hunger (Indaiatuba – 
SP), Estado Imaginário 
(Itupeva – SP), Nagueta 
(Osasco – SP), Mama-
mute (São Paulo – SP), 
Azoo (Osasco – SP), 
Banda DVS (Indaiatu-
ba – SP), Banda Strei-

ta (Indaiatuba – SP), 
Gambia Rock (Indaia-
tuba – SP).

O corpo de  jura-
dos das eliminatórias 
e também da final é 
formado por Regis Ta-
deu, Alyand e Ronaldo 
Passos. Regis Tadeu é 
um dos mais conceitu-

ados críticos musicais 
do Brasil e conhecido 
principalmente como 
um dos jurados do pro-
grama de TV Raul Gil. 
Também foi diretor de 
redação e editor das 
revistas Cover Guitarra, 
Cover Baixo e Cover 
Batera.

Edição do Domingo 
Ecológico traz atividades 
gratuitas para crianças

DIVERSÃO

A Secretaria de Edu-
cação, realiza neste do-
mingo, dia 21, 58ª edi-
ção do Domingo Eco-
lógico. O evento tem 
apoio da empresa Mann 
+ Hummel e acontece 
na Escola Municipal 
Bosque do Saber. As 
cr ianças poderão se 
divertir com várias atra-
ções gratuitas, como 
teatro, pintura facial, 
oficinas e brincadeiras 
ecológicas. O objetivo é 
desenvolver atividades 
que possam multipli-
car a conscientização 

de um meio ambiente 
saudável, a integração 
entre família, escola e 
comunidade.

Campanha Lacre Solidário
Os visitantes tam-

bém colaboraram com a 
Escola Municipal Am-
biental Bosque do Sa-
ber, doando latinhas de 
refrigerantes, cervejas 
e/ou o lacre de alumínio 
para a campanha do La-
cre Solidário, que visa 
aquisição de cadeira de 
rodas para entidades 
assistenciais.

Programação
13h30 – Inscrições para as atividades
14h00 – Teatro Educativo: “Branca de Neve e o 
encantamento das Águas”
15h00 – Oficina Ecopedagógica – 8 a 10 anos - 
Confecção de brinquedo com materiais recicláveis.
15h00 – Clínica Emagrecentro- oferecimento de 
uma avaliação de bioimpedância e hidratação facial
15h00 – Brincadeiras e Trilha Ecológica com o Ko-
ringa – aprendendo a cuidar da natureza brincando
14h00 às 17h00 - Pintura Facial - para crianças 
até 12 anos.
14h00 às 17h00 – Distribuição de livros infantis 
patrocinados pela Mann+Hummel
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Orquestra do Grupo Pão 
de Açúcar se apresenta 
em Indaiatuba
Concerto acontece amanhã, dia 20, no Ciaei

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 19 a 25/10 
Por Alex Costa Guimarães

Estas semanas marcam um período em que o ariano 
estará focado nos relacionamentos sociais, conjugal e de 
sociedade. O cônjuge ou o sócio podem estar no controle da 
vida do ariano por estes dias. Por outro lado, pode ser comum 
algumas pessoas dizerem coisas que incomodem o nativo, 
deixando-o irritado. Pode ter que treinar sua arte diplomática. 

O taurino pode estar preocupado com sua saúde ou 
trabalho, ou com as duas coisas neste momento. A vida 
pede que seja mais suave com os fatos e que não seja 
tão apegado aos seus valores. Trabalhe o desapego em 
todos os níveis: seja físico, naquelas emoções familiares 
ou naquele modo antigo de pensar.

O geminiano estará focado em seu trabalho e em sua 
saúde. Poderá ficar preocupado com alguns familiares ou 
ter preocupações acerca de doenças na família. Por outro 
lado, pode sentir que sua mente está mais organizada que 
antes e isso traz uma capacidade de enfrentar dificuldades. 
Parentes de longe podem visitar o nativo.

Semana que promete ao canceriano, reformas em 
diversos aspectos de sua vida. Profissionalmente, pode 
ter uma baixa, mas sua vida familiar ganha destaque. É 
provável que o canceriano inicie uma nova fase profissio-
nal. Esse não é um bom momento para baladas e festas. 
Cuidado com a saúde, pois o corpo pede repouso.

O leonino estará focado em sua família, em sua casa, 
ou estará iniciando um projeto que já vinha pensando há 
muito tempo. É possível que tenha gastos com familiares 
ou parentes. Pode viajar para receber ou ciceronear paren-
tes. Estrangeiros têm mais facilidades de contatar o nativo 
e trazer novas ideias à sua mente.

Momento de gastos e ganhos intensos para o virginiano 
que estará esgotado em pouco tempo se não souber economizar 
sua energia vital. Seus valores, sua maneira de agir e planejar 
e sua atitude estão entre as coisa que sofrerão mudanças.

O Libriano estará mais agitado que o normal. Estará 
muito focado no controle de suas relações sociais e de 
seu parceiro conjugal ou sócio comercial. As dificuldades 
deste período acontecem em sua vida financeira. É impor-
tante aprender a renovar seus valores pessoais. Viagens 
para longe podem trazer romances quentes, mas rápidos.

Momento um pouco delicado para seu casamento, 
para sua sociedade comercial ou para vida em sociedade 
(festas, etc). O trabalho pode exigir uma ação mais enérgica 
do nativo e seu temperamento pode esquentar nas relações 
no trabalho. Uma nova visão de vida está surgindo.

Momento pesado para sua vida profissional, se 
solidificou sua profissão em cima de algo não sólido, e 
agora pode sofrer muitos revezes, com muitas críticas 
com a sua forma de trabalhar. Pode ter que rever seus 
valores e modificar aquilo que acredita para conseguir 
dar a volta por cima.

Expansão é a palavra que mais define a vida nesse 
momento do capricorniano. Muito esforço, mas muita 
recompensa. As situações tendem a ficar mais definidas 
e menos confusas, e com isso o nativo vai ficando mais 
confiante em si. Estará mais atraente e magnético. Mo-
mento para planejar as mudanças que estão para ocorrer.

O sócio conjugal do aquariano estará tendo boas 
oportunidades. Sua mente estará ainda sofrendo 
reflexos de confusão, mas pode ser imensamente 
harmonizada se aprender a ver o outro lado, o que 
considera óbvio. Sua saúde está dependendo de sua 
maleabilidade, e não de sua rigidez.

O pisciano tem uma semana forte, mas bem 
interiorizada, apesar da forte necessidade de brilhar 
no trabalho e na profissão. Suas emoções estão a 
todo vapor e pode querer rever seus relacionamentos 
afetivos, sua vida conjugal ou sua vida financeira. 
Cônjuge ou parceiro do nativo pode viajar e ficar um 
pouco distante do pisciano.

A Orquestra é um dos programas socioculturais do Instituto 
GPA, do Grupo Pão de Açucar

Corporação Musical faz show em homenagem 
aos Beatles neste domingo 

MÚSICA

A Orquestra Ins-
tituto GPA se 
apresenta pela 

primeira vez em Indaia-
tuba, neste sábado, dia 
20, às 20 horas, no Ciaei. 
A apresentação é gratuita.

Com quase duas dé-
cadas de existência, a Or-
questra é um dos progra-
mas socioculturais do Ins-
tituto GPA, braço social 
do Grupo Pão de Açúcar, 
e tem como objetivo de-
senvolver o aprendizado 
musical como ferramenta 
de transformação e desen-
volvimento social.

Para esse concerto os 
jovens músicos da orques-
tra prepararam um reper-
tório musical diferenciado 
para os convidados: Pre-
lúdio das Bachianas n.º 

4, de Villa-Lobos, Adios 
Nonino, de Astor Piaz-
zolla, Sinfonia n.º 29, de 
Mozart, além de clássicos 
do rock and roll, com um 
tributo a Elvis Presley.

Um dos diferenciais 
da Orquestra GPA é sua 
metodologia de apren-
dizado: o Método Jaffé, 
criado pelo violinista e 
professor Alberto Jaffé, 
que trabalha o ensino de 
violino, viola, violon-
celo e contrabaixo de 
forma conjunta, desde 
a primeira nota, sem 
estudo individual.

Atualmente, a orques-
tra acumula quase mil 
apresentações pelo Brasil 
e em países como Argen-
tina, Itália, França e Esta-
dos Unidos, com público 
superior a 477 mil pessoas. 
Em 2017, o Programa de 
Música do Instituto GPA 
beneficiou 479 jovens.

A Corporação Musi-
cal Villa Lobos, corpo 
estável da Secretaria 
de Cultura de Indaiatu-
ba, se apresenta neste 
domingo, dia 21, às 17 
horas, próximo a Con-
cha Acústica do Parque 
Ecológico. 

Na ocasião haverá 
uma homenagem espe-
cial a um dos grupos 
mais famosos do mun-

do: The Beatles. 
Com regência  do 

maestro Samuel Nasci-
mento de Lima, a apre-
sentação contará com a 
participação do grupo 
The Britters, que além 
de tocar com a Cor-
poração Musical Villa 
Lobos, também apre-
sentará versões rocke-
iras da dupla Lennon/
MacCartney. O maestro 

assistente, Tiago Mo-
randi Roscani, também 
colabora com o reper-
tório, com o arranjo de 
própria autoria para a 
canção Penny Lane.

O maestro Marcelo 
Antunes Martins prepa-
rou para a apresentação 
um arranjo especial de 
Come Together. Além 
das músicas  solo,  a 
corporação,  também 

conhecida como Banda 
Sinfônica Villa Lobos, 
apresentará alguns me-
dleys contemplando o 
maior número de com-
posições dos Beatles, 
encerrando o espetáculo 
com alguns temas do 
álbum Sgt. Peppers Lo-
nely Hearts Club Band, 
com arranjos vocais 
preparados pelo maes-
tro Cleuton Lima.
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Coluna do Cheff - Simetria

Nhoque recheado de queijo cremoso 
e servido com o tradicional molho 
Alfredo Di Roma

Molho Alfredo
Ingredientes:
200g de nhoque recheado com queijo cremoso 
1 litro de creme de leite fresco
1 cálice de vinho branco 
50g de um bom parmesão ralado finamente
1 cebola rocha pequena picada finamente
2 dentes de alho amassados 
1 colher (sopa) de manteiga
Sal e pimenta do reino à gosto

Modo de preparo:
Refogue a cebola e o alho na manteiga. Coloque o 
creme de leite e o vinho para ferver. Quando reduzir 
a 2/3 do volume acrescente o parmesão ralado e 
mecha com o fuê até o queijo incorporar no creme. 
Acerte o sal e a pimenta e reserve.
Em uma panela coloque 1,5 litros de água com uma 
colher de sal e deixe ferver até estar borbulhando. 
Coloque as os nhoques para cozinhar e retirem 
quando eles “boiarem”. Coloque o molho por cima 
e rale um bom parmesão sobre eles.

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo 
menu do Simetria Restaurante, localizado no 
Royal Palm Tower Indaiatuba. Com 47 anos e 
formação acadêmica em Águas de São Pedro 
pelo CIA – Culinary Institute of America em 
1998, o Chef ainda possui cursos de especia-
lização em bares, restaurantes e preparo de 
carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

Festa do dia das Crianças realizada no dia 11/12 pela escola 
de Idiomas Yázigi Indaiatuba, o evento foi realizado no espaço 
Meu Pé de Laranja Lima.

Bruno, ganhador do sorteio realizado entre os funcionários do 
Mercado Lopes Indaiatuba. O excelente profissional foi para o 
Thermas em Olímpia com a família

No dia 10/10 a Geist Soluções comppletou 8 anos no mercado 
na cidade de Indaiatuba. O grupo Mais Expressão agradece 
todos os parceiros, colcaboradores e clientes!

Jussara e Rubens no Cintra Restaurante

Edvaldo Dias foi o ganhodor da Promoção de Dia das 
Crianças, sorteado pela Conceição Gás

O lindo Rafael na 
a My Sushi, a mais 
nova temakeria 
de Indaiatuba. 
Não deixe de 
experimentar!



A17

CINEMA

O PRIMEIRO HOMEM - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22),  Terça (23)  e  Quarta (24):   
17h35  /  20h30. Sábado (20)  e  Domingo (21):   14h40  /  17h35  /  20h30
.........................................................................................................................................
A CASA DO MEDO - Lançamento  -  Suspense / Terror  -  Classificação 16 anos  
-  92 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Segunda (22)  e  na  Quarta (24):  19h30 *excepcional-
mente na terça, dia 23, não haverá sessão da versão legendada
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Segunda (22)   e  na  Quarta (24):   17h10  /  21h50
Terça “Top” (23):   17h10  /  19h30  /  21h50
.........................................................................................................................................
A JUSTICEIRA - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  95 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   21h35
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   16h35  /  19h05
.........................................................................................................................................
O HOMEM PERFEITO - Estreia  -  Comédia  -  Classificação 14 anos  -  115 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Segunda (22)   e   na  Quarta (24):   16h05  /  21h00
Terça (23):  somente  16h05
.........................................................................................................................................
BENZINHO - Sessão “Cineclube Indaiatuba”, com debate após a exibição*  -  Drama 
-  Classificação 12 anos  -  95 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (23):   19h30. *Atenção: para a sessão “Cineclube Indaiatuba”, 
ingressos preço único de R$ 10,00 para todos.
.........................................................................................................................................
NASCE UMA ESTRELA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá:  Quinta (18)  a  Domingo (21),  Terça (23)  e  Quarta (24):  15h40 
[TC]  /  18h35 [TC]  /  21h25 [TC] Segunda (22):   15h40 [TC]  /  21h25 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (22):   18h35 [TC]
.........................................................................................................................................
GOOSEBUMPS 2:  HALLOWEEN ASSOMBRADDO - 2ª semana  -  Aventura  
-  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18),  Segunda (22),  Terça (23)  e  Quarta (24):  15h20  /  
18h50. Sexta (19):   somente  18h50. Sábado (20)  e  Domingo (21):  14h25  /  18h50
.........................................................................................................................................
TUDO POR UM POPSTAR - 2ª semana  -  Aventura infanto-juvenil -  Classificação 
livre  -  85 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h25  /  17h40  /  20h00
.........................................................................................................................................
CINDERELA E O PRÍNCIPE SECRETO - 2ª semana  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  87 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (20)  e  Domingo (21):   13h45
.........................................................................................................................................
V E N O M - 3ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18),  Sexta (19),  Terça (23)  e  Quarta (24):   21h50
Sábado (20)  e  Domingo (21):   16h30  /  21h50. *excepcionalmente na segunda, dia 
22, não haverá sessão desta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):  20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (18)  a  Domingo (21)  e  na  Quarta (24):   19h10
Segunda “Top” (22):   19h10  /  21h50 *excepcionalmente na terça, dia 23, não haverá 
sessão desta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h45  /  21h15
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   18h35
.........................................................................................................................................
PÉ PEQUENO - 4ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22),  Terça (23)  e  Quarta (24):   
18h20. Sábado (20)  e  Domingo (21):   14h10  /  18h20
.........................................................................................................................................

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

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

e noite, com professores capacitados para 
atender diversas idades entre 3 a 17 anos. Dê 

“bola” ao talento de seu filho!

No final de semana passado, (de 11 a 14/do 10), 
aconteceu no Pavilhão da Viber o “Indaiatuba Matsuri 
Japan Festival”.  O festival contou com muita comida 
típica, cosplay, eleição da Miss Nikkey Indaiatuba 
e Região 2018, e muitas outras atações. Parabéns a 
ACENBI por mais este lindo evento!

Concurso Miss Nikkey Indaiatuba e Região 2018, onde 
a vencedora disputará o Miss Nikkey São Paulo 2019, no 
22º Festival do Japão.  A vencedora, Juliana Saguti e as 
princesas do Miss Nikkey Indaiatuba e Região 2018 juntas 
com Kendi Yamai ,realizado dentro do Indaiatuba Matsuri 
Japan Festival, no dia 13 de Outubro de 2018.

Comemorando 10 anos 
em Indaiatuba, a Sorridents, 
através de sua proprietária 
Priscila Sanchez, recebeu jun-
to com o Dr. Alexandre Viana 
Marvulo, imprensa clientes 
e amigos, para um delicioso 
coquetel baseado em comida 
árabe! Parabéns Sorridents 
pelos dez anos de sucesso!

Dentro da Semana Científica, a mais que querida amiga 
Adriana Soares Andrade, a Drika, fez uma excelente pa-
lestra sobre Cuidados Paliativos e integração do Fisiotera-
peuta e o Enfermeiro. Na mesma noite também aconteceu 
mais duas palestras, uma com, André Luiz Marques Filho, 
falando sobre, Osteopatia, e outra com Marcos Philippe de 
Souza Araújo., falando sobre esporte adaptado

Nossos Meninos heróis do Tornados, receberão na 
noite do dia 15/10, duas moções de congratulações, pelas 
vitórias nos campeonatos: Paulista B e a Taça Tupi do 
Brasileiro B, ambas feitas pelo Vereador, Dr. Luiz Carlos 
Chiaparine, com indicação de Boanerges Gonçalves.

Na noite do dia 16/10, o Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes, realizou sua 15ª reunião ordinária com visitantes, 
companheiros do Rotary Indaiatuba, E-Club, RotaryKids, 
Interact e cônjuges, o Presidente Renato Rezende, recebeu 
uma grande doação da Companheira Cleidil em nome do 
E-Club Dist. 4310, pra a campanha tampinha solidária. 

Na Noite do dia 17/10, a Dra. Olivia Ambiel, 
recebeu amigos, profissionais e imprensa para a 
inauguração da “Radiografar Indaiatuba”. A Radio-
grafar, localizada em Indaiatuba/SP, é uma empresa 
de imagem digital odontológica que oferece serviços 
de radiodiagnóstico com excelência para os profissio-
nais da região, com um tomógrafo de última geração.
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

O COMBO ESPECIAL que o Grenelle Gastro Pub preparou para 
o sábado (válido no almoço e no jantar) está de dar água na boca. 
É até difícil escolher o prato mais gostoso! Por apenas R$80.
Entrada: Salada da Casa
Prato Principal: Medalhão de Mignon ao Molho de Vinho com 
Risoto à Milanês, Salmão Grelhado com Risoto de Manga ou 
Risoto de Parmesão com Berinjela à Milanesa
Bebida: Chopp Lager 500ml ou Taça de Vinho
Sobremesa: Pêra ao Vinho com Sorvete de Creme.
Reserve sua mesa e garanta um lugar aconchegante para você 
e sua família se deliciarem. 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.

A competente equipe da Cruzeiro que faz o sucesso da 
contabilidade. A Cruzeiro Contabilidade oferece: *Abertura, 
alteração e encerramento de Empresas; Assesoria 
fiscal, contábil  e trabalhista; CERTIFICADO DIGITAL; 
ESPECIALISTA em PESSOA FÍSICA; Declaração 
de IRPF; Pendências em malha fina; Renda variável; 
GCAP e GCME; CBE - capitais brasileiros no exterior; 
Carnê-leão; Parcelamentos;  Declaração do ITCMD  
- E outros. Rua Padre Bento Pacheco, 3012 - Fone: 3875-
7041.

Casamento de Carina Pedroso. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

A graça de Nawa e Frida para a vacinação anual, na Clínica 
Bicho Amigo, acompanhados de toda a família

Novidades Mr Roof ! Telhas ecológicas, fácil fixação 
(pregos e parafusos), isolante térmico e permite 
aplicação de tintas automotivas. Ótimo custo e benefício, 
venha conferir!!! Telefone: 19 3801-1094 - WhatsApp: 
9.8355-9393 - site: www.mrroof.com.br

A Duas Rodas pensando sempre o melhor pra vocês  
clientes, preparou uma surpresa especial, junto com a 
querida  amiga e ótima  profissional Débora  Bastida  de 
Sousa. Não fique fora dessa !!!!

Mônica, Daniela e Angel na Kostela do Japonês

Evelin e Juliana no Grenelle Gastro Pub

Jaqueline, Liliane e Tatiane da Auto Escola Nato

Cliente Giorgia Beloto, satisfeita com sua Penteadeira 
camarim da Dicasa Móveis



negócios & classificados
Nº 819

CA07980 - JARDIM PORTAL DOS IPÊS - AT. 300 m²  AC.184 m² 03 
suítes, sala de estar e jantar, cozinha planejada, despensa, área 
de lazer, área de churrasqueira, aquecimento solar, condomínio 
portaria 24 horas, salão de festas, playground, salão de  jogos, 
quadra poliesportivas, fácil acesso a poucos minutos do centro. 
R$ 3.500,00 + COND +IPTU

CA07976 - JARDIM REGENTE - AT 125m² AC.98m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, WC social, 
02 vagas, excelente acabamento, fácil acesso, próximo ao 
Colégio Polo. R$ 340.000,00.

CA07981 - AC. 135m² - AT. 200m² - 3 dorms sendo 1 suíte, sala c/ 
pé direito alto, (sala e dorms c/ preparação para ar condicionado), 
aquecedor solar instalado, lavabo e churr., coz. planejada, área gour-
met planejada, wc independente na área gourmet. R$ 560.000,00.

CA07802 - JARDIM UNIÃO - AT.100m² AC.63,32m² - 02 dormitó-
rios 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

AP01264 - JARDIM PAU PRETO - AU. 100m²- amplo apartamento 
com 3 dormitórios com armários (1 suíte), sala, cozinha planeja-
da, WC social, área de serviço e garagem para 2 autos coberta, 
localização excelente próximo à supermercado, parque ecológico, 
escola e com área de lazer completa. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

CA07979 - CIDADE NOVA I - AT.120 m² AC.69,84 m² - 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte, 02 salas, cozinha, lavanderia, área de 
luz, churrasqueira. R$ 1.300,00 + IPTU.

AP03986 - DUETTO DE MARIAH - AU 73m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte (todos com armários), WC 
social, sala ampla dois ambientes, varanda gourmet, 
cozinha planejada, 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
CA07972 - VILA AVAÍ - AT. 125 m² AC. 90 m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozi-
nha, 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, lavan-
deria fechada com armários, espaço gourmet com 
churrasqueira, pia com armários, WC externo, gara-
gem para 02 autos sendo 01 coberta. **Condomínio 
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 pla-
nejada, sala de estar e jantar, wc social, lavanderia, 
quintal com churrasqueira e garagem para 2 autos 
sendo 1 coberta. Imóvel com aquecedor solar. Exce-
lente acabamento. Condomínio com salão de festas, 
churrasqueira, quadra poliesportiva, playground e 
segurança 24 horas. R$ 450.000,00
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 churras-
queira, piscina e pomar. Casa muito bem conservada 
e construção excelente. Estuda permuta por imóvel 
em Indaiatuba. R$ 890.000,00

LOCAÇÃO:

AP01274 - VILLAGE AZALÉIA - AU 67m² - Sol 
da manhã, linda vista! 03 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, área de serviço, gara-
gem para 01 auto. R$ 780,00 + 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, gara-
gem para 02 autos coberta. Condomínio com in-
fraestrutura clube e portaria 24 horas. R$ 2.000,00 
+ 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
CA07917 - VILA TELLER - AT. 250 m² AC.90 m² 
03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 autos, ótima localização, 
próximo ao parque ecológico. R$ 1.500,00 + IPTU
AP04307 - VILA BRIZOLA -  AU 64,44m² - 02 dormi-
tórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, Piscina 
Adulto e Infantil, Academia, Salão de Jogos, brin-
quedoteca , Churrasqueira, Quadra Poliesportiva, 
excelente localização. R$ 1.200,00 + COND + IPTU
CA07980 - JARDIM PORTAL DOS IPÊS  - 
AT.300m² AC.184m² - 03 suítes, sala de estar 
e jantar, cozinha planejada, despensa, área de 
lazer, área de churrasqueira, aquecimento solar, 
condomínio portaria 24 horas, salão de festas, 
playground, salão de jogos, quadra poliesporti-
vas, fácil acesso a poucos minutos do centro. R$ 
3.500,00 + COND + IPTU.

AP04296 - EXCELENTE APARTAMENTO COM 
LOCALIZAÇÃO EXCELENTE - CENTRO - AU 
85m² - 3 dormitórios com planejados (01 suíte), 
WC social, sala 02 ambientes com sacada, cozi-
nha planejada, lavanderia, garagem descoberta 
para 02 autos. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU.
AP03976 – JARDIM PAU PRETO - Apartamento 
no Centro de Indaiatuba no Condomínio Jatobá 
com 3 dormitórios, sendo uma suíte, todos com 
planejados, sala dois ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia planejada, banheiro de serviço, 
tela de proteção, lavabo e duas vagas de gara-
gem cobertas. Condomínio com área de lazer 
completa. R$ 2.500,00 + COND + IPTU

VENDA:

CA06278 - AT. 450 m² AC. 335 m²--Linda casa 
em condomínio, 04 suítes, todas com armários 
e ar condicionado, persianas automatizadas, 
escritório com planejados, 02 salas, lavabo, co-
zinha planejada com fogão cooktop, coifa,  forno 
elétrico, micro-ondas, geladeira side by side, lava 
louças, despensa, lavanderia com máquinas de 
lavar e secar, depósito, área gourmet com fogão 
cooktop ,coifa, churrasqueira, geladeira side by  
side, WC que atende a área gourmet, piscina 
aquecida com led, e aquecimento solar. Boiler e 
preparação para gás na casa. Garagem para 05 
autos, sendo 02 cobertos. IMÓVEL COMPLETO.
R$ 2.150.000,00. estuda permuta com aparta-
mento em São Paulo.
AP04284 - AU 77,91m² - OPORTUNIDADE DE 
APARTAMENTO COM LOCALIZAÇÃO EXCE-
LENTE - CIDADE NOVA - INDAIATUBA / SP - 02 
dormitórios sendo 01 suíte com varanda, WC 
social, sala ampla dois ambientes, varanda, co-
zinha planejada, despensa, lavanderia, garagem 
para 01 auto. R$ 280.000,00.
AP04259 - VILA BRIZZOLA - AU 63m² - 02 
dormitórios planejados, WC social, sala 02 am-
bientes com home, cozinha planejada, lavanderia 
planejada, garagem para 01 auto. R$ 280.000,00

CORRETOR DE PLANTÃO - Eliane Gonçalves - Creci 185819-F  -  Whattsapp - (19) 99815-6906



B2 Imóveis

CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC social, 
churrasq, área de serviço, cerca elétrica. R$275.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2Ds (1 suíte), WC social, sala, 
coz. planejada, geladeira, microondas e mesa, lav, churr, gar. p/ 2 car-
ros, 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/ cascata, 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, ter-
raço, coz, lavand, quarto de depósito, banheiro, móveis 
planejados em todos os quartos e na coz. e gar. p/ 2 
carros. R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa Térrea: 2 suítes + 
lavabo, ampla sala de estar, coz. americana integrada a sala 
de jantar e churr, preparação p/ ar condic. e aquec. solar, área 
de lazer completa, segurança 24h e 2 vagas. R$398.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 3 
banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escrit, 
lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, coz, área 
gourmet, pisc, cascata em granito preparada p/ aquecedor 
solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). R$840.000,00
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. M. 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 incluso IPTU e Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e mas-
culino 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 + 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 gar. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

GALPÃO

GL00173 – REC. CAMP. JOIA – Cob. 200m², coz e 2 escritórios 
c/ WC. R$3.500,00 + IPTU
GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé direito 8 m², 
entrada p/ baú, recepção c/ WCs, escritório, WCs masc e fem, 
refeitório, coz. de 30 m². R$4.500,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$14.000,00 + 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
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2Ds (1 suíte), sala, coz e gar. R$1.100,00 isento de IPTU
CA03719 – CIDADE NOVA II – 1 dorm, sala, coz, gar e nos fundos 
1 cômodo c/ WC. R$1.100,00 isento de IPTU
CA03537 – CID. JD – 2Ds (1 suíte), sala, coz e gar. R$1.100,00 + 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, la-
vabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03290 – MONTREAL RES. – 3 dorms (1 suíte), sala, coz. Plane-
jada, 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 / GUARU-
JÁ – SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 
vaga. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI – Apto. Mobiliado - 2Ds 
c/ AE (1 suíte), sala, coz. c/ estufa e cooktop. R$340.000,00
AP01342 – CENTRO - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas, 
2 banheiros e 1 vaga. R$380.000,00
AP01050 – ED. MAJESTIC - Ótima localização – 3 suítes c/ 
AE, sala 3 amb, varanda gourmet fechada, lav, coz, wc, 3 va-
gas 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,lavanderia,-
quintal,garagem descoberta para 5 carros.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dorms,sala,coz,planejada,-
varanda,piscina,churrasqueira,quintal,garagem
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms,sala,coz planejada,-
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,dorm,sa-
la,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,coz,w-
c,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,garagem 
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,escri-
tório,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 ame-
ricana,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 - 2dor-
ms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 3dorms,sala,coz,wc,garagem
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
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,quintal,-
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),sala,coz 
americana,WC,as,entrada de carro.
VL. SUIÇA – R$2600,00 – 3dorms com armários (1st),sala ampla,copa,coz 
planejada,área de lazer coberta,edícula com dorm e wc,garagem
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms (3sts),sala 2 ambientes,coz 
planejada,dispensa,wc social,garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st c/hidro),sala 
de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz planejada,lavabo,lavande-
ria,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 – 3dorms(1st),sala,coz,WC,1 vaga de 
garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms (1st) todos com 
a/e,sala 2 ambientes,sacada,coz com a/e,lavanderia,WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e jantar,-
coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²



B3Imóveis

VENDA - Ref.: CH00003 Chácara 2750m² – VALE DAS LARANJEIRAS R$ 2.000.000,00

VENDA – Ref.: TE00013 - terreno 150m² JARDINS DO IMPÉRIO - R$ 120.000,00

VENDA – Ref.: CA00064 - CASA 300m² - JD. RES. DONA LUCILLA R$ 880.000,00

VENDA – Ref.: CA00066 CASA - JARDIM BRÉSCIA 212.49m² R$ 590.000,00

LOCAÇÃO - Ref.: AP00026 APARTAMENTO 54m² - VILA BRIZZOLA R$ 1.100,00

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



B4 Imóveis

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO -SL00302 
 50m², wc . R$ 1.400.00 

CIDADE NOVA 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, CO-
Z,LAVAN., A.S, 02 VAGA .
R$1.300,00

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

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

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

ITAICI- CC00077
03 dorm, 1 suite,sala, coz, wc, 
churrasqueira, 02 vaga.
R$: 1.700,00+ cond.
VILA AREAL CA03047 
03 dorm,1suite., sala, coz, A.S, 
quintal e 04 vagas p/ autos. 
R$ 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, churrasquei-
ra, quintal, 1 como externo com 
wc, vaga p/ 04 carros. R$: 2.000,00.

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

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

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

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

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

CENTRO- AP 00895
03 dorm, sala, 01 suite, coz, 02 wc, 
02 vagas.
R$: 1.800,00+ cond+ iptu.

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

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

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. POMPEIA – AP00893
03dorm,2suites, sala, coz, wc,varan-
da,02 vagas.
R$: 2.500,00.

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

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

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

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

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

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

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

Jd. Morumbi – AP00894
02 dorm, sala, coz, wc, 01 vaga, A.S.  
R$: 950,00.

Jd. 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, WC, SALA , COZ,01 
VAGA . A.U :64M²
R$:1.100,00
 
Cond. Solar dos girassóis – AP 
00876
02dorm, sala, coz, 1 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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 dorm, 2 sala, coz, WC, 01 vaga.
R$: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 gour-
met, vaga
R$: 400.000,00.

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

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. AMSTALDEN –CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 SALA 
, LAVABO, ESCRITORIO, COZ, 
DESPENSA, 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

VENDA SALÃO/ COMERCIAL.

NOVA PIRACICABA- SL00353
SALÃO A.T: 475M², A.C: 301.80M², 
A.U: 207M²
 WC, COPA, VESTIARIO, RECEP-
ÇÃO E ESTACIONAMENTO.
R$: 680.000,00. 

Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00



B5Imóveis

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

CA03639 – RESIDENCIAL TERRA NOBRE – CASA - 03 dormitórios 
planejados sendo 03 suítes, sala de estar e jantar, cozinha planejada, 
banheiro c/ planejado, área de serviço, área gourmet c/ churrasqueira, 
área de piscina c/ sauna e 02 duchas e garagem 04 vagas. Obs: ar 
condicionado nas suítes e nas salas. - R$5.000,00+IPTU+COND

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

CA03666 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - CASA DE ALTO 
PADRÃO E FINO ACABAMENTO – 04 suítes (01 master), sala 
e estar e jantar, sala de tv, 06 banheiros, área gourmet c/ churras-
queira e forno, Jd. De inverno, sacada, piscina e garagem para 04 
vagas. Com planejados. - R$7.800,00+IPTU+COND

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! ALUGA-SE

CH00235 – LAGOS DE SHANADÚ - chácara c/ área de 
5.280m², construção de 258,75m². 03 dormitórios, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha. Banheiro, área de serviço e garagem 02 
vagas. Chácara toda gramada e possui piscina - R$790.000,00
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classificados
ClassificadosB14

Sobrado em condo-
mínio fechado em 
Sal to/SP -  Com 5 
suítes c/ ar condi-
conado, mezanino, 
escritório, hall social, 
lavabo, sala de tv 
c/ lareira, salas de 
estar e jantar. Sala 
de almoço, cozinha 
c /  d ispensa,  área 
de serviço, quarto 
e banheiro de em-
pregada. Garagem 
coberta p/ 4 autos, 
churrasqueira c/ for-
no de pizza. Sauna 
c/ banheiro. Piscina 
c/ raia de 15 metros, 
prainha piscina c/ 
hidro. A.C 700 m² A.T 
3.600 m² (60x60) Va-
lor: R$ 1.500.000,00  
Tratar F.: (11) 98713-
9646
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms 
no Al tos  de I ta ic i 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

Oferta Imperdível 
- 3 casas de 02 cô-
modos e wc em lote 
de 125m² na Morada 
DO Sol, ideal para 
locação, com ren-
da de R$1.600,00 
por  mês por  ape-
nas R$180.000,00. 
o u  R $ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
de entrada + 73 X 
R$1.650,00
Oportunidade Úni-
ca -  Jardim Mora-
da do Sol – rua 77 
p r ó x i m o  a o  P a r -
que Eco lóg ico  de 
R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de Julho por 
R$195 .000 ,00  03 
dormitór ios, sui te, 
garagem, bom aca-
bamento em lote de 
125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dor-
mi tór ios (1 Suí te) 
sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 
garagem p/02 au-
tos .  opor tun idade 
ún ica ! !  em o fe r ta 
para o mês de julho 
de:  R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. 
financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294

Casa Jard ins  do 
Império -Excelen-
te casa térrea com 
2 suítes + lavabo, 
sala ampla, cozinha 
americana integra-
da à sala de jantar 
e  ao  espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos  moder -
nos. R$398.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Vendo edícula toda 
f l o r i d a  e  m u r a d a 
com planta aprova-
da para uma casa 
no Jd. Europa II, em 
terreno de 250 m². 
Local excelente. T.: 
(19) 99697-6698
Cond. Felicitá - 3 
dorm (suíte), 2 va-
gas garagem, cozi-
nha e quarto plane-
jados, área de lazer 
r$ 358.000,00 F (19) 
99928-8133
Cond. Portal  das 
Flores -  3  dorm. , 
cozinha planejada, 
área de lazer com-
pleta R$ 269.000,00 
F (19) 99256-9976 - 
(19) 99368-2711
Cond. Green View 
Itaici - 3 dorm., sen-
do 1 suíte, banheiro 
social, lavabo, sala, 
c o z . ,  l a v a n d e r i a , 
varanda,  churras-
que i ra ,  quar to  de 
depejo e banheiro, 
garagem p/ 4 carros. 
Terreno 300 m² R$ 
650.000,00. Tratar 
(19) 98979-4700
Casa Velha - centro 
(p róx imo  à  p raça 
Ru i  Barbosa,  dos 
pe ixes ) .  1  do rm. , 
terreno 6,5x15 to-
tal 100m². Valor R$ 
190.000,00. Tratar 
(19) 98979-4700
Vendo ou t roco: 
Casa ,  Ponto  co -
mercial. Rua dos In-
daias 256 (próximo 
ao HAOC), 3 vagas, 
3 dorm., 2 banhei-
ros, amplo terreno 
nos fundos e terre-
no de 250 m². Vale 
a pena ver. Valor: 
R$ 580.000,00.Tra-
tar com proprietário 
(19) 98817-5312

 
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.Fone: 
(19) 99778-4336

 
Vende-se aparta-
mento Ed. Portal das 
Flores - 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo apartamento 
Jd. Morumbi. Valor R$ 
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. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Village 
Azaléia. Com 3 dorm., 
1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com 
proprietário (19) 99127-
1799
Vendo Apartamento 
Vilaggio Damore - 03 
dormitórios sendo 01 
suíte, Salas de Estar/
Jantar. Cozinha, Área 
de Serviço,  Banheiros 
com móveis planeja-
dos. Garagem para 
01 carro ( 80 m2) Aca-
bamento em porce-
lanato 3ºandar Acei-
to 50 % em terreno 
+ financiamento.  19 
999139801/3800-4078.

Vendo ou t roco: 
Penha SP - APTO 
DUPLEX, 3 dorms, 
1  suí te ,  2  vagas, 
cozinha planejada, 
banheira e churras-
queira.  A.T: 233 m², 
A.U: 133 m². R. Pei-
xoto nº 9 condomínio 
residencial Itapuã.
Valor: R$ 490.000,00 
- tenho fotos. Tratar 
com proprietário (19) 
98817-5312
 

Aluga-se ou Vende-
-se aparatamento 
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00.Fone: 
(19) 99168-6945
Aluga-se aparta-
mento Ed.Soho - 3 
dormitórios, armários 
planejados, ar con-
dicionamento, lazer 
completo e 2 vagas. 
Fone: (19) 99721-
0395
Aluga-se aparta-
mento Ed. Royale 
- 3 dormitórios com 
armários (2 suítes), 
banheiro, sala, co-
zinha planejada, la-
vander ia,  varanda 
gourmet e 2 vagas 
de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond.Fone: 
(19) 99168-6945
Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Gui-
lhermina à 50m da 
praia, para finais de 
semana e tempora-
da. F. (19) 99564-
4054
Pq. São Lourenço 
- 2 dormitórios, W C 
social, sala, cozinha 
americana integra-
da à lavanderia, 1 
vaga de garagem e 
área de lazer com-
pleta. R$194.900,00. 
Aceita financiamento 
bancário. Fone: (19) 
99164-1734

 
Pq. das Bandeiras - 
1.000m². R$650.000,00 
Fone: (19) 99166-8272
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 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 In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. 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 sabados 
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 pre-
servada em três locais 
da propriedade. Docu-
mento ITR OK. Opções 
para plantação de feijão, 
milho, mandioca, café e 
outros. Isso em virtude 
da boa media de chu-
vas/ano na região e as 
nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to F.:(19) 99321-2684. 
WhatsApp.

Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportuni-
dade única! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Hubert :  3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana, 
mezanino nos fundos, 
garagem c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de 
julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294
Jd. Adriana - excelente 
casa em dois pavimen-
tos, sendo no pav su-
perior: 2 dorms (1 suite) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o parque ecológico 
e no pav inferior: sala 2 
ambientes, lavabo, wc 
social, lavanderia, edi-
cula  e grande espaço 
de terreno com piso 
ideal para piscina, gara-
gem com portão eletro-
nico. de R$350.000 em 
oferta durante o mês de 
julho por R$290.000 F. 
9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa 
no Jd. Laguna em Salto, 
por casa em lote inteiro 
em Indaiatuba F. 9.9762-
7997 / 3935-3294.
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
c/ closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, 
cozinha, banheiro, gar. 
p/ 02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000 F. 3875-
2215

Cond. Vista Verde 
( ITAICI)  CC00059 
-  3  do rm .com 01 
sui te ,sala ,  cozi -
nha, a.s, wc, gara-
gem p /  02  au tos . 
C O N D .  2 1 4 , 0 0 
+  I P T U : 9 0 , 0 0 . 
A . T :  1 7 5 M ²   R $ 
5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 .  F . 
3875-2215
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara. 
Casa A.T. 250 m², 
A.C. 179 m²,  por-
tão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
p isc ina 3x5,  casa 
com 7 comodos sen-
do 2 banheiros e la-
vanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-
5089
Vendo ou Alugo - 
Casa térrea Portal 
dos Ipês.  Com 3 
suítes, sem piscina, 
cozinha planejada 
e aquecedor solar. 
(19) 3800-4078 (19) 
99913-9801 Aceito 
50% casa ou terreno. 
Condomínio Brés-
cia Sobrado - 3 am-
plas suítes com saca-
dassalas de estar e 
jantar, lavabo, espa-
ço gourmet e ampla 
cozinha planejados. 
200 m² A/C. acaba-
mento de luxo. Água 
quente e 5 pontos 
para ar cond. Valor 
R$ 700 mil (aceito 
permuta imóvel até 
200 mil).Tratar com 
proprietária. F. (19) 
99235-7764.
Casa Jd. União - 3 
dormitórios (1 suí-
te), sala e cozinha 
integrada, 2 banhei-
ros, churrasqueira 
e jard im.  Área de 
serviço coberta ao 
l a d o  d a  c o z i n h a . 
Preparada para ar 
condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser  automa-
t izado. Grade nas 
janelas e cerca elé-
trica. R$275.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734



classificados
B15Classificados

 
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, 
padaria suíça e Gia-
ninni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito ter-
reno de menor valor 
em loteamento aber-
to. Doc. OK F.: (19) 
99321-2684 (what-
sapp) (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprie-
tário). 
Terreno Industrial 
- 1.000 m² planos. 
Fone: (19) 99166-
8272
Terreno Cond. Ter-
racota - 1.000m². Óti-
ma topografia. Fone: 
(19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
Terreno no Condo-
minio  Residencial 
Dona Lucilla. Condo-
mínio de alto padrão,  
área de 379,20m2. 
P r e ç o  a b a i x o  d o 
mercado, R$275 mil 
(R$725,00 o m2). Di-
reto com o proprietá-
rio. Imóvel quitado. 
F.:19-98128-7316. 
Terreno Condomí-
n io  V iena  250m² 
escriturado. Valor: 
R$190.000,00 F.:(19) 
99211-6717 

 
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 cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 para 
receber desconto espe-
cial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Procuro máquina de 
costura caseira, usada 
P/ COMPRAR -Interes-
sados ligar 3935-1633
Vendo Geladeira Elec-
trolux 1 PORTA R$ 
200,00. 3875-7624
Vende-se cama de 
solteiro de madeira 
com colchão semi-no-
vo. Valor R$ 100,00. 
(19) 3875-7624

empregos

CADASTRE SEU CURRÍCULO 
EM NOSSO SITE WWW.WORK-

INGCENTER.COM.BR 
E PARTICIPE DAS VAGAS. 
RUA: 11 DE JUNHO, 1457 -

 INDAIATUBA - FONE: 3835-2964

AJUDANTE DE CARGA E DESCAR-
GA - Com experiência em carga e 
descarga de caminhão, com disponi-
bilidade de horário,
saber manusear o GPS
ANALISTA DE CREDITO - Com 
experiência na área.
ANALISTA DE LOGISTICA SENIOR 
- Com experiência em Logística 
Interna Industrial e desenvolvimento 
de fluxos de
abastecimento de linhas de produção, 
sistemas de gerenciamento de esto-
ques. Ter conhecimento e aplicação 
de ferramentas e
metodologia. Inglês avançado, Pacote 
Office avançado t
ANALISTA DE QUALIDADE - Com 
experiência na área de qualidade, 
ferramentas das qualidade, documen-
tação e ter atuado no ramo automotivo 
ou auto peças.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Com 
experiência na área administrativa, 
necessário ter pacote office avançado.
AUXILIAR DE FATURAMENTO - com 
experiência em faturamento (emissão 
de notas, faturas, impostos), conheci-
mentos gerais
na área administrativa domínio em 
Excel avançado, formação superior 
completa ou cursando, preferencial-
mente residir em
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE SERIGRAFIA - Com 
experiência anterior em gravação 
de telas, com fonte de luz UV, com 
conhecimento em
produtos para recuperação e gra-
vação de t
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO 
- Estudantes de Administração de 
Empresas , com habilidade em Excel 
avançado, pacote office. Preferen-
cialmente candidatos residentes em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIO EM MEIO AMBIENTE - 
estudantes de cursos relacionados 
ao Meio Ambiente como Engenharia 
ou Tecnólogo,
experiência em informática, habili-
dade com Excel , preferencialmente 
residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO - estudantes dos cursos 
de Administração/ Segurança do 
Trabalho /Gestão Ambiental e afins 
, ambos os sexos ,preferencialmente 
residir em Indaiatuba ou Salto.
FRENTISTA - Com ou sem experiên-
cia na area, é necessário já ter traba-
lhado com atendimento ao publico.
IMPRESSOR SERIGRAFO - Com 
experiência anterior com impressoras 
semi-automáticas.
LIDER DE MANUTENÇÃO - com 
experiencia anterior como lider , en-
carregado ou supervisor , experiencia 
em manutenção de
maquinas e manutenção predial , 
pode ser eletrica ou mecânica
MANDRILADOR - Com conhecimen-
to em mandriladora em centro de 
usinagem e convencional. Ter curso 
de Leitura e
Interpretação de Desenhos.
MECANICO - Com experiência em 
manutenção de máquinas no ramos 
de alimentos, câmera fria, refrigera-
ção e conhecimentos
na parte elétrica
MECANICO MONTADOR - Ter expe-
riência montagem de válvula gaveta, 
globo, esfera e retenção, ter trabalha-
do com ferramentas de montagem, 
pneumático, hidráulico ou manual. 
Necessário ter curso de Leitura e 
Interpretação de Desenho.
MESTRE DE OBRAS - Com experiên-
cia anterior como mestre te obras. Ter 
trabalhado com divisão de serviços, 
supervisão de
colaboradores e acompanhamento 
de obras.
MOTORISTA - Com experiência em 
cargas diversas com caminhão truck 
sider, para transportes de tambores, 
pallets, sacaria,
conhecimento de entregas em São 
Paulo, ABCD, interior, entender de 
GPS e ajudar na carga e descarga, 
com disponibilidade de
horário, ter o curso m
OPERADOR DE CNC - Com ex-
periencia em Centro de Usinagem 
(CNC),e em moldes de sopro,com 
conhecimentos em comandos Mitsu-
bishi e Siemens.
OPERADOR E PROGRAMADOR 
DE CENTRO DE USINAGEM - Com 
experiencia em programação, prepa-
ração e operação
deCentro de Usinagem de 4/5 eixos 
com comandos SIEMENS 840D ou 
MITSUBISHI.
PCD (PESSOA COM DEFICIENCIA) - 
experiencia anterior na área industrial 
, maiores de idade, com ensino médio 
completo ,
preferencialmente residentes em 
Indaiatuba e Salto.
PINTOR INDUSTRIAL - com expe-
riencia em preparação de pintura 
industrial ,lixamento, lavagem e mas-
caramento de peças ,curso de pintura, 
ensino médio , preferencialmente 
residentes em Indaiatuba, Salto e Itu.
SERRALHEIRO - Experiência anterior 
na área de serralheria ter trabalhado 
com medidas, realizar cortes e demais 
atividades
relativas a função. Conhecimento em 
solda TIG e MIG
TECNICO MECÂNICO - Com expe-
riência em manutenção mecânica, 
elétrica, hidráulica, pneumática, com 
disponibilidade de
viagens pelo Brasil, fazendo manuten-
ção, assistência técnica e instalação 
de equipamentos em área florestal, 
desejável inglês
intermediário, Pacote Office (Wo
VENDEDOR EXTERNO - Experiência 
na área comercial, vendas externas, 
atendimento a cliente, abertura de 
novos
clientes. Disponibilidade para viagens 
e estadias durante a semana.Catego-
ria da habilitação B

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

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

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

ATENDENTE – Para trabalhar 
em Farmácia de manipulação. 
Conhecimentos no Sistema 
Fórmula Certa (Receitas, ró-
tulos, orçamentos e Notas 
fiscais). Residir em Indaiatuba.
CALDEIREIRO – Ensino mé-
dio completo. Experiência na 
função comprovada em Car-
teira. Experiência em Solda 
TIG e noções em Solda Inox. 
Resid i r  em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir Curso 
na área de solda e montagem.
CONSULTOR (A) DE RECUR-
SOS HUMANOS – Experiência 
em Recrutamento & Seleção. 
Desejável experiência anterior 
em Agências de empregos ou 
empresas de Terceirização. 
Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. CNH B. 
CONSULTOR (A) COMER-
CIAL – Experiência anterior 
em empresas do Ramo de 
Terceirização de Serviços de 
Limpeza e Portaria ou Agência 
de empregos. Experiência em 
vendas de Serviços de Recru-
tamento & Seleção, temporá-
rios e terceirização. Residir em 
Indaiatuba. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.
ELETRICISTA INDUSTRIAL 
- Técnico em elétrica, eletro-
técnica ou áreas afins. Possuir 
NR 10, NR 33 e NR 35. Cur-
sos na área de manutenção 
elétrica. Disponibilidade para 
viagens. Residir em Indaiatuba 
ou cidades próximas.
FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em ferramentaria de 
moldes plásticos. Residir em 
Indaiatuba ou região. Para 
trabalhar em Monte Mor.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO INDUSTRIAL - Curso 
técnico ou profissionalizante 
na área de mecânica indus-
trial. Possuir NR 33 e NR 35. 
Disponibilidade para viagens. 
Resid i r  em Indaiatuba ou 
cidades próximas.
OPERADOR DE TORNO CNC 
– Experiência na função. Cur-
so de Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba ou Sal-
to. Disponibilidade de horário. 
SERRALHEIRO INDUSTRIAL 
- Possuir NR 33 e NR 35. 
Cursos na área de solda. 
Disponibilidade para viagens. 
Resid i r  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 MANU-
TENÇÃO  -  Ensino técnico 
em elétrica, eletrotécnica ou 
Mecânica. Possuir NR 33 e 
NR 35. Cursos na área de 
manutenção industrial. Co-
nhecimentos em informática 
(word, excel). Disponibilidade 
para viagens.

Ajudante de cozinha 
Analista de PCP
Assistente de Ven-
das
Auxiliar de escritu-
ração fiscal
Auxiliar de limpeza
Caseiro
Chefe de limpeza
Consultor de vendas
Cozinheiro
Encanador indus-
trial
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudióloga
Limpador de vidros
Operador de centro 
de usinagem co-
mando numérico
Operador de fabrica 
de ração
Operador de maqui-
nas de empacotar
Recepcionista
Repositor de merca-
dorias( PCD)
Soldador
Técnico 
Técnico em segu-
rança 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 

empresa 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 - CEN-
TRO - INDAIATUBA / SP - CEP 

13.330-000 
 FONE/FAX: (19) 3875-3759

AJUDANTE DE MOTORISTA 
(8426): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
ANALISTA CONTÁBIL JR. (8450): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
ANALISTA GARANTIA DA QUA-
LIDADE PLENO (8415): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
ANALISTA DE RH JR / DEP. 
PESSOAL (8460): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8459): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
AUX. PROD. / CONTROLE DE 
QUALIDADE (8433): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(8431): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
ESTÁGIO RECURSOS HUMA-
NOS (8423): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
FERRAMENTEIRO (8381): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
GERENTE DE LOJA (8453): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
INSPETOR DE QUALIDADE 
(8448): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
MENOR APRENDIZ (8458): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
MOTORISTA MOPP (8425): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(8457): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
PROJETISTA (8455):
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
TÉCNICO ELETRÔNICO (8456): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.
VENDAS INTERNAS (8451):
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e sele-
cionar a vaga para se candidatar.

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 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 acústico 
Harmony. Modelo NO 
XFPB9C. R$ 180,00 
(negociável). Interes-
sados (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.:98970-1976
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos crian-
ças pessoas com neces-
sidades especiais pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuida-
dora 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

Porteiro – Masculino. Dese-
jável experiência em Porta-
ria, CNH A/B (carro e moto) 
e ter condução própria. Ter 
disponibilidade para tra-
balhar na escala 12X36 e 
ter conhecimento de infor-
mática. Conhecimento em 
sistemas de controle de 
acesso será um diferencial. 
Auxiliar de Limpeza – 
Feminino, com experiência 
em limpeza residencial. 
Disponibilidade de horários.

Enviar currículo para: 
contato@atentoseg.com.br 
ou comparecer no endereço 

com  currículo: Av. Fábio Ferraz 
Bicudo, 411 - Jd. Esplanada 
- Próximo a Padaria Suíça do 

Parque Ecológico - Fones: 3329-
2663 ou 3329-2669

ESTAMOS 
CONTRATANDO
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Você cabeleireiro(a), quer trabalhar com Tiago Costa o 
Cabeleireiro mais querido das Noivas, Ligue e agende 
uma entrevista Tel.: (19) 98324.1599

Briga pela prova dos Sorvetes Gourmet da Caramelo no 
dia da inauguração com Rosana (Proprietária), Melissa, 
Frederico, Analícia e Cibele no Empório Gourmet Santa 
Fé que fica em Itaici.

Sócios Cristiane 
e Rodrigo com 
os funcionários 
William e Elaine, 
equipe sempre 
muito atenciosa 
da KING STOP 
Centro Automotivo 
que esta com 
ótimas promoções, 
fica na Rua 
Gerson Antonio 
de Campos, 91, 
Jardim Monte 
Verde.

Dr. Alexandre Intrieri em férias no Recife, aproveitando o 
passeio de Catamarã

Emelyn Martins, Giovanna Greghi e Rayra Dayane 
inaugurando a nova loja Copo de Leite Home. Cama, 
mesa, banho e decoração

Guilhermo (do Chile), Mateus (Balneario de Camburiu) e 
Ernesto ( da Italia), depois de um dia de negócios, estiveram 
na Pizzaria Torrelaguna para saborear uma deliciosa Pizza

Na noite de quinta-feira a Casa da Fazenda lançou 
em grande estilo o seu novo show room, idealizado 
por profissionais de arquitetura renomados na área da 
construção e decoração. Parabéns aos proprietários 
Rodrigo e Graziele!

Rodrigo Almeida e Graziele Pontes

Graziele Pontes com o arquiteto Bruno Packer

Rodrigo Almeida, a arquiteta Paula Santhos e  
Graziele Pontes

Cerimonialista Ivanilde Reis e a pastora Márcia Germano no ensaio do 10º casamento comunitário da Igreja do 
Nazareno Central de Indaiatuba.
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