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A Confederação Bra-
sileira de Ciclismo mudou 
o local do Campeonato 
Brasileiro de Ciclismo de 
Pista para Indaiatuba. 

A Orquestra Sinfônica 
e o grupo Ópera Estúdio 
da Unicamp trazem pela 
primeira vez a montagem 
da ópera “Gianni Schicchi”.

O estudo realizado pela 
Urban Systems apontou 
que Indaiatuba está na 14ª 
colocação no país e na 2ª 
colocação da RMC.

As quatro estações do 
projeto Ecobike funcionará 
em horários estendido, até 
às 18h, durante o horário 
de verão. 

“Passos que Salvam” 
ocorre em apoio ao Hospital 
de Amor de Barretos. O 
encontro acontece em frente 
à Prefeitura.

Na manhã de terça-feira, 
dia 13, a Polícia Federal 
de Ribeirão Preto cum-
priu mandato de busca e 
apreensão na cidade. Na última quarta-feira, dia 14, aconteceu a 13ª edição do Troféu Frutos de Indaiá, no Clube 9 de Julho. A noite 

de premiação reuniu mais de 900 pessoas entre premiados e convidados, superando as expectativas de todos.

Na próxima sexta-feira 
acontece a Black Friday 
onde diversos estabeleci-
mentos estarão com preços 
especiais. 

O intercâmbio é um 
sonho de muitas pessoas. 
Conhecer outros países, no-
vas pessoas, novas culturas 
são alguns dos desafios.

O artista de rua, Celo 
Roncato, nascido e mora-
dor de Indaiatuba teve seu 
trabalho selecionado para 
a Bienal de Artes do Cairo, 
no Egito. 

Uma petição online está 
requerendo que o Governo 
do Estado forneça um es-
toque em caráter emergen-
cial de soro antiescorpiônico 
para o Haoc.

Reconhecimento e sofisticação foram 
marcantes no Prêmio Frutos de Indaiá 
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Editorial
Black Friday ou “Black Fraude”?

Artigo

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

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

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

Fique atento aos seus direitos e boas compras.

Aeroporto de Viracopos registra alta na 
movimentação de cargas

Prorrogado prazo de inscrição nos 
processos seletivos de Etecs e Fatecs

O Aeroporto Internacional de Viracopos reg-
istrou alta de 24,5% na movimentação de 
cargas nos primeiros nove meses deste 
ano em relação ao mesmo período do 
ano passado, somados os setores de 
Exportação, Importação e de Remes-
sas Expressas (courier). Também foi 
eleito o melhor aeroporto de carga do 
mundo na categoria até 400 mil tonela-
das movimentadas por ano, em premiação 
da Air Cargo World.

Foi prorrogado para a próxima segunda-fei-
ra, 19, o prazo de inscrição para os processos 

seletivos das Etecs e Fatecs do Estado 
de São Paulo. Os interessados têm até 

às 15 horas para efetuar o cadastro. 
Na RMC, há Etecs nas cidades de: 
Americana, Amparo, Campinas, Hor-
tolândia, Itatiba, Monte Mor, Nova 

Odessa e Santa Bárbara D’Oeste. Já 
as Fatecs, há unidades em Americana, 

Indaiatuba e Sumaré.

VOCÊ CONHECE SEUS SENTIMENTOS?

APARELHO FISIOMAG
O FISIOMAG é um aparelho portátil, de fácil manuseio, seguro, indolor e de rápida ação 

que promove ativação muscular e circulatória utilizando a tecnologia MAG-INRED. Funciona 
através de um processo vibratório, no qual são emitidas irradiações eletromagnéticas de raios 
infravermelhos longos.

As ondas eletromagnéticas estimulam a irrigação sanguínea, com melhora da oxigenação e do 
metabolismo no local onde é aplicado. Com a melhora da circulação sanguínea local, aumenta 
a nutrição dos tecidos corpóreos e a excreção de toxinas.

O FISIOMAG é uma forma simples e eficaz de aliviar as tensões do stress e pode ser um co-
adjuvante para melhora de alguns quadros patológicos, quando utilizado nas posições indicadas 
e de acordo com os tempos recomendados.

17/11 - Sexta-feira 19/11 - Domingo18/11 - Sábado 20/11 - Segunda
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Mínima 20º

Máxima 28º 
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A2

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
17 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
17 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
18 DOM.   NÃO OPERA
19 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
19 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
19 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
19 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
19 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
19 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
20 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
20 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
20 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
20 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
20 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
21 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
21 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
21 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
22 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
22 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
22 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
22 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
22 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
22 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
23 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
23 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
23 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
23 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
23 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
23 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
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Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

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

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING - www.signatre-
inamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes. Eis um teste para saber se você ter-
minou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

WhatsApp
Instagram

Facebook/ E-Mail

REDES SOCIAIS

(19) 9.8133-0840 @grupomaisexpressao

jornalmaisexpressao

maisexpressao.com.br

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Algumas vezes me perguntava por que algumas pessoas obtém grande sucesso nas organizações ou como empre-
endedores nos seus próprios negócios e outras são um verdadeiro fracasso?  Aqui está a grande diferença ou fator de 
sucesso: Inteligência emocional conceito relacionado com a chamada “inteligência social”, presente na psicologia e 
criado pelo psicólogo estadunidense Daniel Goleman. Pessoas com altos níveis de inteligência emocional conseguem 
criar e manter relacionamentos significativos, lidar com as situações difíceis de forma calma e eficiente e são bem 
mais resilientes frente às adversidades. Este é um traço indispensável para obter sucesso na carreira. Um indivíduo 
emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Uma das grandes 
vantagens das pessoas com inteligência emocional é a capacidade de se automotivar e seguir em frente, mesmo diante de 
frustrações e desilusões.  Entre as características da inteli-
gência emocional está a capacidade de controlar impulsos, 
canalizar emoções para situações adequadas, praticar a 
gratidão e motivar as pessoas, além de outras qualidades 
que possam ajudar a encorajar outros indivíduos. Quanto 
maior e mais saudável for seu relacionamento maior será 
teu sucesso em qualquer atividade que exercer. Trevisan 
José www.signatreinamentos.com.br
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Indaiatuba está entre as 
melhores cidades do país 
para fazer negócio
No quesito desenvolvimento econômico, a cidade ocupa a 2ª posição no Brasil

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Artista de rua Indaiatubano 
participa da Bienal de Cairo 

ARTES

BMW

Somente em 2017, foram abertos 2.163 estabelecimentos entre novas indústrias, comércios e prestadores de serviços

O estudo realizado 
anualmente pela 
Urban Systems a 

pedido da Revista Exame 
que analisa o potencial 
de desenvolvimento eco-
nômico das cidades, con-
siderando os munícipios 
com as melhores opor-
tunidades para investir, 
apontou que Indaiatuba 
está na 14ª colocação no 
país e a 2ª colocação da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). Compa-
rado com o estudo de 2017, 
a cidade subiu 15 posições 
no ranking, quando ocupa-
va a 29ª colocação. 

Levando-se em conta 
apenas o desenvolvimen-
to econômico, um dos 
indicadores da pesquisa, 
Indaiatuba ocupa a segun-
da posição no país, ficando 
atrás apenas de Barueri, 
na grande São Paulo. No 
levantamento, que utiliza 
como base municípios 
com mais de 100 mil ha-
bitantes, são checados 28 
indicadores de desenvol-
vimento social, capital 
humano, infraestrutura e 
desenvolvimento econô-
mico. Cada indicador tem 
um peso conforme sua 
importância e atualidade. 
Na RMC, o munícipio 
ficou atrás de Campinas.

Indaiatuba também 
atingiu posição relevante 
em Infraestrutura, fican-
do na 19ª colocação. No 

estudo, a Urban Systems 
aponta ainda que o muní-
cipio registrou crescimen-
to 0,5% nos empregos 
formais, 3,4% na frota 
de veículos, 24% nas im-
portações, 7% nas expor-
tações e 23% nas Micro 
Empresas Individuais.

Para o prefeito Nilson 
Gaspar o trabalho em In-
daiatuba tem sido pautado 
em planejamento e exce-
lência em gestão. “Temos 
investido seriamente em 
infraestrutura, água, sane-
amento, educação, saúde, 
segurança entre tantas 
outras. O resultado é que 
Indaiatuba tem se desta-
cado entre as primeiras 
do estado e do país em 
importantes índices de 
desenvolvimento econô-
mico e social e educação. 
Temos recebido com oti-
mismo essas notícias, 
inclusive porque refletem 
o bom momento da cida-

de, que contrasta com a 
situação difícil vivida em 
grande parte dos outros 
municípios”, comenta. 
“Aqui estamos ampliando 
serviços e abrindo novas 
unidades para atendimen-
to da população. Somente 
em 2017, foram abertos 

2.163 estabelecimentos 
entre novas indústrias, 
comércios e prestadores 
de serviços. Esse é o nos-
so compromisso, aplicar 
com responsabilidade o 
recurso público para cui-
dar bem da vida das pes-
soas”, afirma.

SILVANA MENDES

Bienal de Artes aconteceu de 5 a 15 de novembro 

O artista de rua, Celo 
Roncato, nascido e mo-
rador de Indaiatuba teve 
seu trabalho selecionado 
para a Bienal de Artes 
do Cairo, no Egito. Celo, 
mais conhecido como Psi-
conauta no mundo de arte 
de rua, realiza artes através 
de stickers e lambes, e já 
trabalhou em 20 países.

De acordo com o ar-
tista a temática do pro-
jeto artístico retrata um 
garotinho com capacete 
de astronauta. “A obra 
nos mostra como estamos 
presos dentro de nós mes-

mos em uma sociedade tão 
injusta e manipuladora”, 
disse.

A Bienal de Artes 
aconteceu de 5 a 15 de 
novembro e contou com 
cerca de 30 trabalhos e 
foi realizada pelo artista 
brasileiro, Alberto Pereira.

A exibição faz parte 
da oficina Lambe Lambe: 
The Brazilian Past Art (o 
workshop da arte colada), 
e contou com a participa-
ção de crianças refugiadas 
no Egito onde realizaram 
o colagens pelo muros de 
Cairo. 
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Black Friday deve  movimentar mais de 
R$ 4,5 milhões em Indaiatuba
Centro comercial e shoppings estarão com preços especiais

ARQUIVO PMI

Na próxima sex-
ta-feira, dia 23, 
acontece a Black 

Friday onde diversos esta-
belecimentos comerciais 
físicos e online estarão 
com preços especiais. De 
acordo com a organização 
da Black Friday, em In-
daiatuba estima-se que o 
evento movimente R$ 4,5 
milhões na cidade.

Segundo estimativa de 
dados gerados a partir do 
histórico das edições an-
teriores e com base no trá-
fego do site do idealizador 
do evento, no Brasil aguar-
da-se que a movimentação 
deve ser recorde ao ultra-
passar os R$ 2,5 bilhões, o 
que significa um aumento 
de 19% se comparado com 
o ano passado. No Estado 
de São Paulo, este valor 
deve exceder os R$ 916 
milhões, mais de 1\3 da 
estimativa nacional.

De acordo com a Aciai 
(Associação Comercial 
Industrial e Agrícola de 

Indaiatuba), a Black Friday 
deste ano deve gerar grande 
movimentação no comér-
cio. “A expectativa é que 
apresente um crescimento 
de 7% a 9% com relação 
ao mesmo período de 2017. 
O ticket médio de compras 
foi de R$ 562. Para 2018 o 
ticket médio deve crescer 
5%, podendo chegar entre 
R$ 580 a R$ 600”, informa 
a associação.

A Aciai preparou ain-
da sorteios para estimular 
as compras. Na edição 
do show de prêmios, será 
sorteado um carro zero qui-
lômetro, 1 moto Honda Fan 

zero quilômetro, e mais 
vales compras que variam 
de R$ 250 até R$1.000.

Shopping. O Polo Sho-
pping anunciou que fará o 
“Black Weekend” de sex-
ta-feira até domingo e as 
lojas estarão com até 70% 
de desconto. O shopping 
irá funcionar em horário 
normal, das 10h às 22h 
na sexta e sábado e das 
14h às 20h no domingo. 
O empreendimento espera 
um aumento de 10% nas 
vendas durante o fim de 
semana. 

Na sexta-feira, a Lojas 

Americanas do Shopping 
Jaraguá funcionará durante 
24 horas. O empreendimen-
to também terá promoção 
nas redes sociais. Apresen-
tando o print do post oficial 
no guichê de pagamento do 
ticket do estacionamento, o 
cliente paga somente R$ 2. 
Quem não apresentar, paga 
R$ 5 normalmente. Tam-

Estabelecimentos comerciais 
estarão com preços especiais 
na Black Friday

bém haverá ofertas das lojas 
do shopping nas redes so-
ciais (válidas somente para 
o dia da Black Friday). As 
lojas vão funcionar das 9h 
às 22h. A administração do 
empreendimento espera um 
aumento significativo nas 
vendas, principalmente por 
parte da Lojas Americanas.

Procon. Em meio a tantas 
promoções, o consumi-
dor deve ficar atento para 
que não caia em golpes. 
O Procon de Indaiatuba 
orienta os consumidores 
a fazerem pesquisas de 
preços com antecedên-
cia para evitar surpresas. 
A pesquisa prévia tem o 
objetivo de possibilitar 
comparações de valores 
dos produtos ofertados para 
evitar fraudes nos preços. É 
recomendável fotografar 

preços e guardar panfletos 
ou outras peças publicitá-
rias, pois são provas para 
a comparação de preços, 
permitindo que o Procon 
autue o estabelecimento.

Outra orientação é para 
que o consumidor faça tam-
bém uma pesquisa entre as 
empresas que participam e 
as que não participam do 
evento, para não cair no 
golpe dos falsos descontos. 
Os cuidados devem ser re-
dobrados com as compras 
on-line, checando se o site 
é confiável. É importante 
pedir Nota Fiscal, pois o 
Procon não intervém em 
problemas de compras que 
envolvem cor, tamanho, 
prazos de entregas ou qual-
quer coisa que não esteja 
descrito em nota fiscal e 
que não se trate de defeito 
dentro do prazo de garantia. 



Hospital de Amor de Barretos é considerado centro de referência nacional no tratamento de câncer

DENISE KATAHIRA-
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Caminhada “Passos que Salvam” 
ocorre no dia 25 em Indaiatuba
Evento acontece na cidade em parceria com o Hospital de Amor de Barretos

DIVULGAÇÃO
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Conirp faz análise do manancial na região da futura barragem do Rio Piraí
AVALIAÇÃO

No próximo dia 
25 de novembro 
ocorre em In-

daiatuba, a 2ª edição da 
caminhada “Passos que 
Salvam” em parceria com 
o Hospital de Amor de 
Barretos. O encontro está 
marcado para às 7h30 em 
frente a Prefeitura Munici-
pal de Indaiatuba.

A caminhada tem como 
objetivo conscientizar a po-
pulação quanto a importân-
cia do diagnóstico precoce 
do câncer infanto-juvenil e 
ajudar a aumentar o índice 
de cura de crianças e jovens 
do Brasil.

De acordo com o coor-
denador da caminhada em 
Indaiatuba, André Akio 
Shinozuka, a expectativa 
é que seja vendido todos 
os kits disponíveis. “São 
1.500 unidades e já vende-
mos quase todos. Espera-
mos atingir a nossa meta! 
Caso ainda tenha kits no 
dia da caminhada estare-
mos vendendo no local de 

encontro”, conta.
O kit custa R$ 35 cada 

e é composto por camiseta, 
boné e sacochila, e toda 
a venda será revertida ao 
tratamento das crianças 
com câncer. 

Ainda segundo Shi-
nozuka, a parceria gera 
frutos para a cidade, pois 
aderindo a Caminhada do 
Hospital de Amor o mu-
nicípio poderá enviar um 
médico e um enfermeiro 
para Barretos, onde parti-
ciparão de um curso para 
se capacitar quanto ao diag-
nóstico precoce do câncer 
infanto-juvenil. “Aqui em 
Indaiatuba temos apenas 
um médico qualificado na 
rede do Sistema Único de 
Saúde”, disse.

De acordo com Dr 
Luiz Fernando Lopes, do 
Hospital de Amor, metade 
das crianças que chega a 
Barretos para o tratamento 
da doença, já está em um 
estágio muito avançado, 
o que torna mais difícil 
oferecer taxas elevadas 
de cura. “A gente tem que 
mostrar para o pediatra 

como detectar a doença 
precocemente, pois se os 
pacientes continuarem 
chegando ao hospital tarde 
demais, não conseguimos 
melhorar”, afirma.

Sinais e Sintomas. Muitas 
crianças e adolescentes 
com câncer chegam ao 
centro especializado de 
tratamento com a doença 
em estágio avançado por 
diversos fatores: desinfor-
mação dos pais, medo do 
diagnóstico e desinforma-
ção dos médicos. 

Quando o diagnóstico 
é feito precocemente, as 
chances de cura são muito 
maiores. Estima-se que as 
taxas de cura variam de 0 
a 60% em países menos 
favorecidos, mas que po-
deriam chegar a 80-90% 
se diagnosticadas preco-
cemente e tratadas em 
hospitais especializados, 
como acontece em alguns 
centros internacionais. “A 
maioria dessas crianças 
terá vida normal após o 
tratamento adequado”, 
conta Lopes.

Existem diferentes sinais pelos quais podem supor que uma criança sofra 
de algum câncer, portanto fique atento se a criança apresentar:

•Dores de cabeça pela manhã e vômito;
•Caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, ínguas que não resolvem;
•Dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças;
•Manchas arroxeadas na pele como hematomas ou pintinhas vermelhas;
•Aumento de tamanho de barriga;
•Brilho branco em um ou nos dois olhos quando a criança sai em foto-
grafias com flash.

MARCO MATOS - DCS SAAE

Barragem será construída na divisa dos municípios de Itu e Salto

No dia 31 de outubro, 
um técnico da empresa 
Conágua Ambiental fez a 
coleta de água e substratos 
na área do Rio Piraí, que 
será alagada pela barragem 
que será futuramente cons-
truída, no intuito de avaliar 
parâmetros físico-quími-
cos, microbiológicos e hi-
drobiológicos, a pedido do 
Consórcio Intermunicipal 
do Ribeirão Pirai (Conirp), 

constituído por quatro mu-
nicípios, Indaiatuba, Itu, 
Salto e Cabreúva. O mate-
rial coletado será utilizado 
para analisar as condições 
atuais do manancial e o tra-
balho faz parte do processo 
de licenciamento para o 
futuro início das obras.

Os Zooplânctons pre-
sentes na água, também fo-
ram coletados, são animais 
invertebrados microscópi-

cos que vivem em suspen-
são na água de rios e reser-
vatórios se alimentando de 
algas, bactérias e detritos. 
Dentre eles podemos citar 
os rotíferos, protozoários, 
cladóceros e copépodes. 
Trata-se de um conjunto 
de organismos que podem 
ser utilizados como indica-
dores de qualidade da água.

Macroinvertebrados 
bentônicos, é outra espécie 

de invertebrados que será 
analisada, vivem ou que 
passam parte de seu ciclo de 
vida no substrato de ecos-
sistemas aquáticos. Dentre 
eles, podemos citar molus-
cos, crustáceos, anelídeos e 
vermes. São animais sensí-
veis a alterações ambientais 
e que, portanto, podem ser 
utilizados em diagnóstico 
ambiental e processos de 
monitoramento.
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Em 6 anos de funcionamento já foram registrados cerca de 87 mil empréstimos

Ecobike tem horário estendido durante 
horário de verão
Projeto conta com mais de 23 mil usuários cadastrados
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Alunos de logística preparam café da 
manhã para os alunos do Cirva

MAX PLANCK

As quatro estações 
do projeto Ecobike 
funcionará em ho-

rários estendido, até às 18h, 
durante o horário de verão, 
informa a Secretaria de Ur-
banismo e Meio Ambiente. 

As estações da Praça do 
Cato e na Guarda Civil fun-
cionam de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 18h. Já as estações 
da Prefeitura e da Praça D. 
Pedro II, ficam abertas das 
9h às 12h e das 13h às 18h. 
Aos sábados, domingos e 
feriados funcionam apenas 
a Ecobike da Prefeitura e da 
Guarda, das 8h às 12h e das 
14h às 18h.

O Projeto Ecobike foi 
lançado pela Prefeitura 
em 2012 e oferece quatro 
estações na cidade, onde 
são disponibilizadas gra-
tuitamente 200 bicicletas 
ecológicas que utilizam 
quadro fabricado com gar-
rafas PET, mais 10 bi-
cicletas com cadeirinha 
acoplada para o transporte 
de crianças, e outras cinco 
bicicletas duplas.

Atualmente o proje-
to conta com quase 23 
mil usuários cadastrados 
e desde a inauguração, em 
julho de 2012, já foram 
registrados cerca de 87 mil 
empréstimos.

Para se cadastrar, os 
usuários do Projeto Eco-
bike devem ser pessoas 

maiores de 18 anos ou 
menores acompanhados 
por um responsável maior 
de idade. Para utilizar as 
bicicletas os interessados 
devem fazer o cadastro 
pelo link disponível no 
site da Prefeitura – https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/servicos/ – e validar 
diretamente nas estações, 
mediante apresentação de 
CPF, comprovante de en-
dereço atualizado e um 
documento com foto. Cada 
CPF dá direito a retirada 
de outras duas bicicletas 
extras para menores. O 
tempo permitido para uso é 
de quatro horas contínuas, 
que pode ser renovado, e as 
bicicletas podem ser devol-
vidas em qualquer estação.

Os alunos de logística 
do Centro Universitário 
Max Planck realizam no 
dia 24 de novembro (sá-
bado), das 8h30 às 10h30, 
um café da manhã especial 
para os alunos e familiares 
da Ong Cirva (Centro de 
Integração, Reabilitação 
e Vivência do Autista). O 
café da manhã será servido 
no centro de convivência 
da faculdade e a ação faz 
parte da disciplina, onde 
grupos de alunos entraram 
em contato com algumas 
Ongs da cidade para saber 
quais eram as suas princi-
pais necessidades.

De acordo com a coor-
denadora do departamento 
Max Social, professora 
Vania Grilo, a Ong Cirva 

disse que apenas queria um 
café da manhã. “E o pedi-
do foi atendido. Estamos 
organizando um delicioso 
café da manhã para cerca 
de 150 pessoas, e espera-
mos que seja um momento 
que possa proporcionar 
uma integração entre pais 
e filhos”, conta. Para a 
realização do pedido, os 
alunos que atenderam a 
ong, negociaram com lojas 
e empresas da cidade.

Cirva. O Cirva – Centro de 
Integração, Reabilitação e 
Vivência do Autista, é uma 
Instituição filantrópica sem 
fins lucrativos, situada a 
Rua Padre Bento Pacheco, 
741, Centro, que tem por 
finalidade atender portado-

res de autismo e síndromes 
correlatas. Sendo assim, o 
Cirva está desenvolvendo 
um projeto terapêutico 
constituído por diversas 
áreas clínicas e educacio-
nais, tais como Serviço So-
cial, atendimento médico 
neuro psiquiatra, e terapias 
como: fisioterapia, terapia 
ocupacional, acompanha-
mento psicológico, fono-
audiologia, reflexoterapia, 
estimulação e oficinas pe-
dagógicas, trabalhando as 
áreas de A.V.D e A.V.P e 
socialização, respeitando 
as limitações e estimulan-
do o desenvolvimento do 
potencial em cada caso, 
proporcionado assim, me-
lhor qualidade de vida aos 
mesmos. (DK)

Secretaria de Educação inicia Festas 
de Encerramento no dia 22

FORMATURA

ARQUIVO GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Os eventos serão realizados até o dia 13 de dezembro

A Prefeitura de Indaiatuba inicia na 
quinta-feira (22) as Festas de Encerra-
mento das Unidades Escolares Munici-
pais. Os eventos serão realizados até o 
dia 13 de dezembro seguindo o crono-
grama da Secretaria. Como tradição as 
autoridades municipais participarão das 

formaturas e ao término de cada evento, 
os alunos serão presenteados pela Pre-
feitura de Indaiatuba por meio de pa-
trocinadores locais. Os alunos também 
tiram a foto oficial que ficará disponível 
no link http://www.indaiatuba.sp.gov.
br/comunicacao/imprensa/formaturas/



Petição online solicita soro 
antiescorpiônico para Indaiatuba
Estado afirma que redistribui de acordo com definições do Ministério da Saúde
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O escorpião que mais surge na cidade é o Tityus serrulatus, o escorpião amarelo
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Um a  p e t i ç ã o 
online está re-
querendo que 

o Governo do Estado 
forneça um estoque em 
caráter emergencial de 
soro antiescorpiônico 
para o Hospital Oliveira 
Camargo (HAOC), pois 
de acordo com o docu-
mento, estão havendo 
muitos relatos por parte 
dos moradores da cida-
de sobre o aparecimento 
de escorpiões.

A Secretaria de Es-
tado da Saúde se ma-
nifestou em nota afir-
mando que “a aquisição 
e distribuição de soro 
antiescorpiônico é uma 
responsabilidade do Mi-
nistério da Saúde. O Es-
tado apenas redistribui 
para os municípios. A 
definição de locais es-
tratégicos para disponi-
bilização de soro contra 
animais peçonhentos 
segue política definida 
pelo órgão federal”. 
A Secretaria também 

afirmou que: “É impor-
tante ressaltar ainda que 
as ações de combate e 
prevenção relacionadas 
a zoonoses competem 
aos municípios”.

De acordo com a Se-
cretaria na região de Cam-
pinas há sete unidades 
estratégicas de distribui-
ção nas cidades de Ame-
ricana, Atibaia, Bragança 
Paulista, Itatiba, Jundiaí, 
Campinas e Socorro.

Casos. De acordo 
com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, de janei-
ro até outubro deste ano, 
foram registrados 15 
casos de acidentes com 
animais peçonhentos em 
Indaiatuba, sendo que 
13 são com escorpião. 
Ainda de acordo com a 
pasta, todos foram re-
gistrados de forma leve, 
sem a necessidade de 
utilização de soro an-
tiescorpiônico. Nenhum 
óbito foi registrado na 
cidade em decorrência 
de picada de escorpião.

Já no Estado de São 
Paulo, segundo a Secre-

taria Estadual de Saúde, 
durante o ano de 2017, 
foram 21,7 mil casos de 
ataques de escorpião, 
sendo 7 óbitos. Especi-
ficamente na região de 
Campinas, houve 2 mil 
casos de ataques, levan-
do uma pessoa a óbito.

Ainda de acordo com 
a Secretaria Municipal 
quase sempre as pica-
das de escorpiões são 
acidentais e ocorrem 
quando estes são tocados 
ou se sentem ameaçados, 
por isso atingem predo-
minantemente mãos e 
braços. Em caso de aci-
dente, a população deve 
procurar atendimento 
médico imediatamente. 
Ao chegar ao serviço 
de saúde, a pessoa deve 
relatar ao profissional, 
a picada. A maior parte 
dos acidentes apresenta 
boa evolução. Caso con-
siga, sem correr riscos, 
leve o animal (vivo ou 
morto) dentro de um 
pote com tampa, isso 
facilita sua identifica-
ção. O escorpião que 
mais surge na cidade é 

o Tityus serrulatus, o 
escorpião amarelo.

É mais comum que 
os escorpiões apareçam 

no final do ano, pois 
é no período quente e 
chuvoso que eles dei-
xam seus esconderijos 

em busca de abrigos 
mais secos, e acabem 
aparecendo com mais 
frequência nas casas. 

Os lugares mais propícios de surgimento de escorpião são: perto das casas, 
em terrenos baldios, velhas construções, entulhos, pilhas de madeira e lenha, 
tijolos, mato e lixo, além de saídas de esgoto e ralos. 
Dentro das casas, são frequentemente encontrados nos sapatos e pilhas de 
roupa.
• Para prevenir o aparecimento do escorpião se possível crie galinhas, patos 
e gansos;
• Não mate as lagartixas, sapos, corujas. Esses animais 
se alimentam dos escorpiões;
• Elimine baratas e grilos. Esses animais, assim como 
outros insetos, servem como alimentos para os escor
piões;
• Não acumule lixo e entulho, eles atraem baratas e 
outros insetos. Coloque o lixo em sacos plásticos;
• Agite roupas, sapatos e toalhas antes de usá -los. 
Não pendure roupas em paredes;
• Elimine as frestas nas paredes, 
muros, pisos, tetos, janelas e portas. Proteja as soleiras 
das portas com borrachas 
ou sacos de areia. Vistoriar materiais 
de construção armazenados, 
guarda-roupas e armários;
• Use telas ou mantenha 
fechados os
 ralos de pias e banheiros. 
Mantenha limpas e vedadas as caixas 
de gordura e esgoto.
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Reconhecimento e sofisticação foram 
marcantes no Prêmio Frutos de Indaiá 
Festa de entrega do Troféu aconteceu no Clube 9 de Julho

A8

Na última quar-
ta-feira, dia 14, 
aconteceu a 13ª 

edição do Troféu Frutos 
de Indaiá, no Clube 9 de 
Julho. A noite de premia-
ção reuniu mais de mil 
pessoas entre premiados 
e convidados, superando 
as expectativas de todos.

No total 154 empre-
sas e empresários rece-

beram o Troféu Frutos 
de Indaiá que simboliza 
o reconhecimento pela 
qualidade dos produtos 
e serviços prestados à 
população. Todos os pre-
miados foram indicados 
através de pesquisa rea-
lizada com a população 
entre os meses de outu-
bro e novembro de 2017. 

De acordo com o pre-
sidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson 
Redecopa, o troféu foi 
criado pela necessidade 

de uma avaliação dos 
prestadores de serviços e 
empresas da cidade pelos 
consumidores. “A pes-
quisa também tem como 
finalidade para que, em 
cima dos resultados, as 
empresas possam buscar 
a melhoria continua de 
seus produtos e empresa 
como um todo”, conta.

Assim como ocorre 
em todos os anos, um 
jantar completo com 
serviços a francesa foi 
servido aos premiados 

e convidados, com um 
cardápio variado, além 
de diversas opções de 
bebidas, e a decoração 
grandiosa prezou pela 
sofisticação e conforto 
dos convidados. “O cro-
nograma foi cumprido à 
risca e a organização foi 
perfeita, desde o recebi-
mento dos convidados 
pelo valet, as recepcio-
nistas, garçons e segu-
ranças, todos orientados 
para cuidar dos clien-
tes como se fossem um 

só”, disse o presidente 
do Grupo. “Todos os 
clientes e laureados que 
estiveram no evento nos 
elogiaram e sentiram-se 
honrados de participar 
de uma festa tão orga-
nizada. A 13ª edição 
superou a expectativa de 
todos e ficamos satisfei-
tos com a qualidade do 
evento e de nossos co-
laboradores”, completa 
Redecopa.

O encerramento da 
noite de premiação foi 

com a dupla Chitão-
zinho & Xororó, que 
trouxe ao palco do Fru-
tos de Indaiá, os seus 
maiores sucessos. “Eles 
apresentaram um show 
magnífico e de tirar o 
chapéu, que agradou 
ao público geral, com 
toda a simplicidade e 
simpatia da dupla, com 
músicas que enaltece-
ram a noite e uma per-
formance de palco que 
deslumbrou a todos”, 
revela o presidente. 
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A 14ª edição do Troféu Frutos de Indaiá já está sendo organizada, de acordo com o presidente do Grupo, e melhorias já estão sendo programadas. “Precisamos 
analisar local, show, cardápio, e tudo que envolva o atendimento aos nossos clientes, e faremos o que for necessário para sempre superarmos as expectativas dos 
premiados. A pesquisa para conhecer as melhores empresas de 2018 já foi feita em novembro, entrevistando 3,4 mil pessoas e em breve conheceremos as empresas 
apontadas como as melhores”, informa Redecopa. 

Sobre a atração musical, o presidente do Grupo adianta que já estão sendo negociados alguns cantores. “Pretendemos superar a expectativa de todos com a 
atração musical do Frutos de Indaiá 2019. No momento certo o nome será revelado e acredito que irá agradar a muitos”, finaliza.

Premiados

Futuro

CONFIRA COBERTURA COMPLETA NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES

De acordo com a empresária, Tânia 
Regina dos Santos, da Visão Móveis, 
a cada ano que passa o Troféu Frutos 
de Indaiá fica melhor. “Foi uma noite 
deliciosa. Parabéns aos organizadores, 
Admilson e Alan, pela organização do 
evento”, disse.

A Sonhare Colchões também foi 
uma das empresas premiadas na 13ª 
edição. “Parabéns pelo maravilhoso 
evento. Como sempre, tudo perfeito. 
Mais um ano que vocês conseguem 
superar nossas expectativas. Parabéns! 
”, elogia o empresário João Gracia.

Participando mais uma vez da noite de 
premiação, a empresária Wilde Moraes, da 
loja Will Modas falou com orgulho da pre-
miação. “Grata a todas as clientes que nos 
prestigiaram, proporcionando à Will Modas, 
mais um prêmio Frutos de Indaiá. Parabéns 
ao Grupo Mais Expressão pelo magnífico 
evento. Obrigada Alan e Admilson”, disse.

A cirurgiã dentista, Lylian Tsai, rece-
beu das mãos do diretor Alan Di Santi, o 
Troféu Frutos de Indaiá que simboliza o 
reconhecimento dos seus serviços presta-
dos. “Frutos de Indaiá está melhor a cada 
ano! Obrigada Admilson Redecopa, Alan 
Santi e toda equipe do Mais Expressão 
por esse evento maravilhoso!”, elogia.
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Correios anunciam reajuste nas tarifas postais
A correção é de 5,99% para serviços nacionais e internacionais
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REPRODUÇÃO

As novas tarifas não se aplicam ao segmento de encomendas (PAC e Sedex)

Os  C o r r e i o s 
a n u n c i a r a m 
que as tarifas 

postais sofreram rea-
juste de 5,99% para os 
serviços nacionais e in-
ternacionais. O aumen-
to está em vigor desde o 
dia 9, quando a medida 
foi publicada no Diário 
Oficial da União pelo 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MC-
TIC), ao quais os Cor-
reios estão vinculados.

Com isso a carta co-
mercial sairá de R$ 1,85 
para R$ 1,95. Pela carta 
não comercial passará 
a ser cobrado R$ 1,30, 
contra R$ 1,25 antes do 
reajuste. O telegrama 
escrito pela internet 

passará de R$ 7,69 para 
R$ 8,15 por página. As 
novas tarifas não se 
aplicam ao segmento 

de encomendas (PAC 
e Sedex) e marketing 
direto, de acordo com 
a estatal.

Segundo os  Cor-
reios, o reajuste cor-
responde à  inf lação 
acumulada do período 

de fevereiro de 2017 
a setembro de 2018, 
usando como referência 
o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor 
(IPCA).

A majoração das ta-
rifas vale apenas para 
os produtos vincula-
dos à atuação da esta-
tal como monopolista, 
não abrangendo enco-
mendas e marketing, 
onde há concorrência 
com outras empresas. 
(Agência Brasil)

Em agosto, os Cor-
reios começaram a co-
brar R$ 15 de todas as 
encomendas interna-
cionais que chegarem 
ao país pela empresa. 
Esse despacho postal só 
era cobrado de objetos 
tributados pela Receita 
Federal, mas, segundo 
a estatal, o aumento das 
importações a obrigou a 
cobrar de todas as enco-
mendas para manter “o 
padrão do serviço”.
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Polícia Federal cumpre mandato de 
busca e apreensão em Indaiatuba
A Operação Sevandija chegou na sua 5ª fase e prendeu quatro pessoas 
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MONITORAMENTO
Casal é detido após furto em shopping

Na manhã de ter-
ça-feira, dia 13, 
a Polícia Federal 

de Ribeirão Preto cum-
priu mandato de busca e 
apreensão em Indaiatuba. 
A Operação Callichirus, a 
quinta fase da Operação 
Sevandija, que investiga 
fraude em licitações de 
R$ 203 milhões na Pre-
feitura de Ribeirão Preto, 
ainda cumpriu mandatos 
em Santa Bárbara ’Oeste, 
Mauá e São Paulo. Os 
mandados foram expedi-
dos pela 4ª Vara Criminal 
de Ribeirão Preto.

Os presos são André 
Teixeira, gerente financeiro 
da Aegea, e Telma Regina 
Alves, namorada do ex-su-
perintendente do Daerp, 
Marco Antônio dos Santos 
que já está preso e Murilo 
Pires, laranja no esquema, 

preso em Mauá. Eles são 
suspeitos de pagamen-
to de propina e lavagem 
de dinheiro desviado do 
Departamento de Água e 
Esgoto de Ribeirão Preto 
(Daerp), a partir de contra-
tos fraudados com a Aegea 
Saneamento S.A.

Investigação. As inves-
tigações começaram em 
setembro de 2016 em que 
revelou que empresa de en-
genharia junto com Daerp  
fraudava licitações de R$ 
68,4 milhões, aberta em 
2014 para obras na rede de 
água de Ribeirão.

Na denúncia consta 
como funcionava o es-
quema. A Aegea recebia o 
pagamento do Daerp pelo 
serviço que nem sempre 
era executado e repassava 
parte do valor para outra 
empresa, com sede em 
Campo Grande (MS), por 
meio de contratos fictícios.

Esta empresa, por sua 
vez, mantinha um contra-
to com a Vlomar Enge-
nharia Eireli, de Santos 
(SP), e cujo proprietário é 
Luiz Alberto Mantilla, na 
época diretor do Daerp e 
apontado como operador 
do pagamento de propina 
ao então superintendente 
da autarquia.

Em delação premiada, 
Mantilla contou que, para 
viabilizar os pagamentos 
de propina, a Vlomar fir-
mou acordo para ceder à 
empresa de Campo Grande 
uma tecnologia chamada 
“implantação de cobrança 
de fator K”, pelo período de 
seis meses. O serviço, en-
tretanto, nunca aconteceu.

Os valores eram trans-
feridos para conta pessoal 
de Marco Antônio dos 
Santos. Ainda segundo o 
Gaeco, o ex-superinten-
dente do Daerp e o ex-di-
retor do órgão receberam 

R$ 1,5 milhão em propina, 
mesmo após a Sevandija 
ser deflagrada.

Telma Regina Alves 
praticava lavagem de di-
nheiro e compra de um 
imóvel feita por ela. Se-
gundo as investigações 
parte do pagamento depo-
sitado ao ex-dono do imó-

vel em Indaiatuba foi feito 
com cheques emitidos 
pelo escritório da ex-ad-
vogada do Sindicato dos 
Servidores Municipais 
de Ribeirão Preto, Maria 
Zuely Librandi, condena-
da pela Sevandija.

A justiça bloqueou 
bens como um flat de 
luxo na Vila Olímpia, 
em São Paulo, e um 
apartamento que está 
no  nome de  Mur i lo 
Pires também foi blo-
queado. 

No fim da tarde da 
última quarta-feira (07), 
o sistema de monitora-
mento do COI (Centro de 
Operações e Inteligência 
da Guarda Civil), regis-
trou a entrada de um ve-
ículo suspeito na cidade.

O veículo estava sendo 
monitorado pela Divisão 
de Inteligência da Guarda 
Civil por suspeita de ser 
utilizado em um furto na 
cidade em outubro.

Assim que o carro 

passou por uma área mo-
nitorada as viaturas ini-
ciaram um patrulhamento 
focado com objetivo de 
localizar o veículo. O car-
ro foi localizado por uma 
das equipes da ROMI, 
saindo do estacionamen-
to de um shopping. 

Foi então abordado e 
no chão do carro os guar-
das localizaram várias 
peças de roupas, ainda 
com etiquetas, de uma das 
lojas do shopping.

A gerente da loja foi 
chamada e declarou que 
as roupas foram todas fur-
tadas da loja. Durante a 
abordagem, o suspeito re-
cebeu uma ligação de uma 
mulher, alegando que iria 
embora pois estava com 
um “B.O.” na bolsa.

Questionado, o homem 
disse que a mulher era sua 
amante, e que em sua bolsa 
havia um dispositivo para 
retirar os detectores de 
furto das roupas. Informou 

ainda que provavelmente 
ela iria pegar um ônibus 
para voltar até a cidade de 
Campinas.

Rapidamente a equipe 
realizou um patrulhamento 
nas imediações e locali-
zou a suspeita. O casal foi 
conduzido até a delegacia, 
onde o homem foi autuado 
em flagrante pelo crime de 
furto qualificado. A mulher 
foi ouvida e liberada e 
toda a mercadoria locali-
zada foi devolvida à loja.

AGRESSÃO
Homem é preso por 
violência doméstica

Ligações ao telefone 
153 relatavam uma briga 
de casal no Condomínio 
Pinus, no Bairro Campo 
Bonito, na noite da última 
quarta-feira (07).

A viatura 109 des-
locou até o condomínio 
para uma averiguação e 
localizou a vítima que 
veio ao encontro dos 
agentes solicitando ajuda. 

Segundo ela relatou, 
seu companheiro a agrediu 
durante uma discussão. O 

homem alegou somente de-
fender-se das agressões re-
alizadas pela companheira. 

Diante dos fatos, a 
vítima foi conduzida até 
o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo, onde 
recebeu cuidados médicos. 
Após sair do hospital foi 
conduzida até a delegacia 
de polícia, onde o delega-
do de plantão, após ouvir 
todas as partes, deliberou 
pela prisão em flagrante do 
agressor.
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Fora da média
BMW G 310 GS impõe um novo padrão para as trail médias

Há seis meses, 
c h e g o u  u m a 
moto ao merca-

do brasileiro capaz de 
tirar da mesmice um dos 
segmentos com maior 
potencial para atrair con-
sumidores: o das trail 
médias. A BMW G 310 
GS estreou no mercado 
brasileiro por quase R$ 
25 mil – valor que assusta 
em uma primeira análise. 
Mas, apesar do preço, 
a moto da marca alemã 
pode atrair consumidores 
que buscam comprar um 
modelo versátil de média 
capacidade no motor, 
mas que não encontram 
nas sonolentas Honda 
XRE 300 e Yamaha XTZ 
250 Ténéré o que dese-
jam. Basta perceber que 
ambas estão praticamente 
iguais há anos, apenas 
com novas cores e novos 
grafismos. Há também 
que se considerar a ou-
tra japonesa, Kawasaki 
Versys-X 300, cujas ca-
racterísticas estão muito 
mais para uso estradeiro 
e mais distante do off-ro-
ad, sobretudo se for algo 
mais cascudo.

Para enfrentar a con-
corrência japonesa, a G 
310 GS traz um grande 
pacote de novidades tec-
nológicas para o segmen-
to. Sua vocação urbana 

e aventureira tem muitas 
virtudes sob diferentes 
pontos de vista, com so-
luções normalmente só 
encontradas em motos 
de competição ou em 
modelos grandes com alta 
performance. É fácil enu-
merar alguns exemplos: 
motor invertido, com a 
admissão na frente e o 
escape atrás, encurtando 
o caminho da saída de 
gases, o que aumenta a 
eficiência energética e a 
potência; eixo do virabre-
quim com bronzinas e que 
gira no sentido anti-horá-
rio (para trás), ajudando 
o equilíbrio da moto e 
jogando peso e esforço 
mais para trás eliminan-

do vibrações; suspensão 
dianteira com garfo te-
lescópico invertido (up-
-side-down), reduzindo a 
massa a ser movimentada, 
deixando a frente da moto 
mais leve, a direção mais 
precisa e com melhor 
capacidade de absorção 
das imperfeições do piso; 
freios ABS, que podem 
ser desligados para a prá-
tica do off-road; chassi 
treliçado e com o motor 
fazendo parte da estrutura, 
que oferece maior rigidez 
e menos peso.

As novidades seguem 
pelo design inspirado na 
família GS da BMW, que 
traz o espírito aventureiro 
com as suspensões de 
curso longo (180 milí-
metros na dianteira e na 
traseira), “grande” tanque 
de combustível – falso, 
a maior parte daquilo é 
capa –, banco em dois 
níveis, com conforto para 
piloto e garupa. Além 
disso, o grande bagagei-
ro em alumínio permite 
facilmente amarração de 
bagagem ou o uso das 
bolsas e acessórios ven-
didos para a família das 
aventureiras da marca. 
Na frente, o para-lama 
rente à roda e o bico sob 
o farol dizem claramente 
“sou irmã da GS 1200″. 
Se destacam o dourado 
dos tubos da suspensão 
dianteira e o grande ra-
diador ocupando espaço 

à frente do motor. A sigla 
que identifica a família 
vem aplicada no grafismo 
da moto e não deixa dú-
vidas quanto ao desejo da 
BMW de classificar sua 
moto como uma aven-
tureira autêntica. Para 
resumir o que a BMW G 
310 GS entrega aos seus 
consumidores, é possível 
dizer que ela reúne em 
uma única moto a mistura 
fina das três japonesas 
do segmento: uma trail 
versátil, muito confortá-
vel, leve, ágil e pronta 
para enfrentar viagens de 
todos os tipos, inclusive 
por maus caminhos.

Impressões ao pilotar
De todas as maneiras

O test-ride da BMW 
G 310 GS foi feito em 
um dia garoento por cer-
ca de 230 quilômetros 
entre a capital paulista 
e uma bela propriedade 
rural na região da cidade 
histórica de Itu, distan-
te 100 quilômetros de 
São Paulo. As dimensões 
compactas da moto se 
mostraram adequadas 
para o travado trânsito da 
capital paulista e quando 
chegou o trecho de rodo-
via, no qual a velocidade 
regulamentar é de 120 
km/h, a moto acelerou rá-
pido em sexta marcha, o 
giro subiu até a faixa dos 
7.000 rpm e ainda havia 

razoável folga do mo-
tor para empurrar mais 
quando fosse necessário, 
já que a faixa vermelha 
estava nas 10.000 rpm. 
O motor realmente é um 
grande destaque da nova 
moto, e suas caracterís-
ticas inovadoras trazem 
resultados muito bons 
no desempenho, como 
o avantajado torque de 
2,9 kgfm a 7.500 rpm, os 
34 cavalos de potência a 
9.500 rpm, que já mostra 
sua forma e boa disposi-
ção a partir dos 3.000 rpm 
com o torque disponível 
mesmo em sexta marcha.

O motor de um ci-
lindro e arrefecimento 
líquido com 313 cc de 
capacidade cúbica tem o 
eixo do virabrequim com 
bronzinas e gira no sen-
tido anti-horário. Há dois 
eixos de comando de vál-
vulas e o pistão tem curso 
menor que o diâmetro 
(62,1 milímetros x 80 
milímetros), o que expli-
ca porque esse propulsor 
fala alto e sobe de giro 
muito rápido. Comple-
mentam essa eficiência 
o sistema de injeção de 
combustível muito bem 
ajustado, padrão da mar-
ca, a captação forçada 
para a caixa de ar frontal 
e o fluxo de alimentação 
direto, o que otimiza a 
mistura ar-combustível 
e melhora (muito) o de-
sempenho.

No trecho off-road, 
uma estradinha de 8 qui-
lômetros com muitas pe-
dras e cascalho, a moto se 
mostrou bem estável e os 
pneus Metzeler Tourance 
ajudaram muito. A posi-
ção do guidão poderia ser 
um pouco mais alta para 
esse uso, sobretudo por-
que nessas condições se 
recomenda pilotar a moto 
em pé nas pedaleiras. 
O motor mais uma vez 
mostra ser o diferencial 
favorável, com torque e 
aceleração disponíveis 
para subidas longas sem 
necessidade de trocas 
de marchas. As suspen-
sões fazem um trabalho 
exemplar. Com um des-
taque que normalmente 
só moto grande tem: o 
conveniente botão que 
desliga o ABS.

Completam as vir-
tudes da nova BMW G 
310 GS o excelente ní-
vel de acabamento, com 
bons encaixes das peças 
plásticas, o banco em 
gel, a lanterna traseira 
em leds, o protetor do 
cárter e o pequeno e efi-
ciente para-brisa, que 
em velocidade de cru-
zeiro (120 km/h) protege 
bem e faz sua função de 
desviar o vento do peito 
do piloto. O painel da 
moto está em um bloco 
único com a tela LCD 
(Liquid Crystal Display) 
totalmente digital, que 
mostra além das funções 
básicas como velocidade, 
conta-giros (em barras) 
e luzes espia, hodômetro 
total e parcial (trip 1 e 2) 
e todas as informações 
do computador de bordo, 
como média de consumo, 
consumo instantâneo, 
autonomia, manutenção, 
relógio, data e indicador 
de marcha engatada. Dois 
detalhes adicionais: uma 
luz indicadora para troca 
de marcha (giro máxi-
mo) e o botão no punho 
esquerdo que desliga o 
ABS, algo que todas as 
trail deveriam ter para 
facilitar o uso da moto 
no off-road. Pela soma 
de suas virtudes, a BMW 
G 310 GS  mexeu com o 
mercado e passou a atrair 
novos consumidores para 
o segmento.
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Radicais chiques
Em evento promovido em Milão, a Ducati apresenta a linha 2019 de sete modelos 

No domingo, dia 
4 de novembro, 
a Ducati pro-

moveu a Ducati World 
Première 2019. No Te-
atro Ciak, em Milão, 
aconteceu a apresentação 
dos modelos da linha 
2019, antecipando o que 
a marca italiana mostrará 
no EICMA, o Salão de 
Duas Rodas de Milão, 
de 8 a 11 de novembro. 
O show foi comandado 
por Claudio Domenicali, 
CEO da Ducati Motor 
Holding. Embalada pelo 
sucesso do piloto italiano 
Andrea Dovizioso, que 
lutou pelo título na Mo-
toGP nas duas últimas 
temporadas da principal 
categoria do motociclis-
mo contra as gigantes 
japonesas, a fabricante 
de Bolonha aposta forte 
nos seus modelos de alta 
cilindrada. “A Ducati 
atingiu uma maturidade 
extraordinária. Estamos 
apresentando ao mun-
do alguns dos melhores 
produtos ‘Made in Italy’, 
com base nos valores 
fundamentais de estilo, 
sofisticação e performan-
ce. Nossa empresa tem 
atualmente uma gama 
extremamente moderna 
e ampla”, avaliou Do-
menicali. As principais 
atrações da Ducati World 
Première 2019 foram as 
máquinas Panigale V4 
R, Panigale V4 S Corse, 
Diavel 1260, Monster 

821 Stealth, Multistrada 
950 e 1260 e a Hipermo-
tard 950. 

Panigale V4 R
Comparada com a 

versão anterior, a Pa-
nigale V4 R é um pas-
so à frente em termos 
tecnológicos, vindo das 
experiências no Mundial 
de MotoGP. As modi-
ficações não se limitam 
ao motor e à suspensão 
e incluem a carenagem, 
desenvolvida e projetada 
pela Ducati Corse em co-
laboração com o Ducati 
Style Center, melhorando 
a eficiência aerodinâmica 
da moto. A Panigale V4 
R é na prática uma mo-
tocicleta de competição 
da categoria WSBK com 
licença para andar nas es-
tradas. O motor tem 214 
cavalos de potência a 13 
mil rotações e torque de 
12,5 kgfm a 10 mil rpm.

Panigale V4 S Corse
A moto tem as cores 

oficiais da equipe Ducati 
MotoGP – de Andrea 
Dovizioso e do espanhol 
Jorge Lorenzo –, incluin-
do a versão especial que 
participou da Corrida 
dos Campeões da WDW 
2018, vencida pelo ita-
liano Michele Pirro, em 
conjunto com outras 11 
variantes de tonalidades.

Diavel 1260
A segunda geração da 

Diavel 1260 tem estilo 
mais agressivo nas for-
mas e no desempenho. 
Sua alma esportiva crua 

é aprimorada pelo motor 
Testastretta DVT 1262, 
capaz de entregar 159 ca-
valos a 9.500 rpm e 13.1 
kgm de torque a 7.500 
rpm. O chassi atualiza-
do torna a Diavel 1260 
mais eficiente, enquanto 
o controle eletrônico de 
estabilidade permite uma 
frenagem segura com o 
ABS da Cornering Bosch.

Monster 821 Stealth
A nova geração da 

famosa moto da Du-
ca t i  é  p in t ada  t oda 
em preto com gráfi-
cos vermelhos, garfo 
ajustável e carenagem 
f r o n t a l .  A  M o n s t e r 
821 tem 109 cavalos 
de potência a  9.250 
rpm e torque de 8,8 
kgfm a 7.750 rpm.

Multistrada 950
Esteticamente, a nova 

Multistrada 950 herda 
da “irmã mais velha”, a 
1260, as novas asas late-
rais, que tornam a moto-
cicleta mais aerodinâmi-
ca. A 950 tem sistema de 
suspensão eletrônica, o 
Ducati Skyhook Suspen-
sion (DSS). O motor tem 
113 cavalos de potência a 
9 mil rotações e 9,8 kgfm 
de torque a 7.750 rpm.

Multistrada 1260
Outra novidade apre-

sentada na Ducati World 
Première foi a nova Mul-
tistrada 1260, a “multibi-
ke” alimentada pelo novo 
motor Ducati Testastretta 
DVT (Desmodromic Va-
riable Timing) de 1.262 
cm3, com 158 cavalos a 

9.500 rpm e torque de 12,9 
kgfm a 7.500 rotações.

Hypermotard 950
A chamada “bicicleta 

divertida” da Ducati foi 
completamente renova-
da graças a uma estética 
inspirada no mundo dos 
supermotards de compe-
tição, uma ergonomia re-
vista para garantir ainda 
mais diversão na condu-
ção e novos equipamen-
tos de ciclismo e eletrô-
nicos de alto nível. Com 
4 quilos mais “magra” 
que a versão anterior, a 
nova Hypermotard 950 
é impulsionada por um 
motor de dois cilindros 
937 cc Testastretta com 
114 cavalos a 9 mil rpm 
e 9,6 kgfm de torque a 
7.250 rpm.
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A ótima relação custo benefício do intercâmbio
Para vida profissional também pode ser um grande diferencial

ARQUIVO PESSOAL

A16

Na GX o aluno tem à disposição um suporte diferenciado

O intercâmbio é 
um sonho de 
muitas pessoas. 

Conhecer outros países, 
novas pessoas, novas 
culturas, estudar e ter 
que se virar em um lugar 
totalmente diferente são 
alguns dos desafios que 
trazem um ótimo custo 
benefício para qualquer 
intercambista.

Trata-se de uma ex-
periência totalmente di-
ferente e que oferece, 
principalmente no caso 
dos jovens, a possibili-
dade de amadurecimen-
to, autoconhecimento e 
autoconfiança, pois ao 
se ver longe da família, 
é preciso ter autonomia 
para tomar as decisões.

E para a vida profis-
sional também pode ser 
um grande diferencial. 
Algumas empresas con-
sideram o intercâmbio 
uma experiência valiosa, 
pois comprova a possibi-
lidade de adequação de 
uma pessoa a diferentes 
ambientes e superar as 
adversidades. Estar em 
outro país, com pesso-
as desconhecidas e ter 
que falar uma língua 
diferente, faz com que a 
pessoa adquira mais in-
dependência. Para mui-
tas empresas, ter fluência 
em uma segunda língua 
já não é mais um dife-
rencial, mas um pré-re-
quisito.

De acordo com a pro-
prietária da GX Inter-
câmbio, Andresa Miche-
le Godoy, existem vários 
tipos de intercâmbio e 
cada estudante deve pro-
curar saber qual se encai-
xa com o seu perfil, além 
de atender melhor seus 
objetivos. 

“É importante pen-
sar no país que gostaria 
de visitar, qual língua 
gostaria de falar, quanto 
tempo gostaria de ficar 
no exterior, dentre outros 
fatores. Por isso, é reco-
mendável procurar uma 
consultoria educacional 
para melhor indicar e 
orientar. O intercambis-
ta quer apenas estudar? 

Quer trabalhar também? 
Apenas trabalhar? São 
muitas questões a se 
considerar”, afirma.

Andresa explica tam-
bém que muitos estu-
dantes têm vontade de 
fazer intercâmbio, mas 
têm medo por conta das 
situações adversas que 
podem surgir – como não 
conseguir se comunicar. 
Por isso, é importante 
escolher uma empresa 
que realmente ofereça 
suporte. 

“Na GX, o aluno tem 
à disposição um suporte 
diferenciado, que começa 
antes do embarque. O 
estudante é preparado 
para se adaptar à cultura 
e ao idioma do país. A 
GX também deixa tudo 
preparado com a moeda 
do país, o translado, a 
pessoa que estará espe-
rando quando chegar da 
viagem, seguro saúde, 
entre outros fatores. No 
exterior, o intercambista 
tem um suporte 24 ho-

ras por dia e 7 dias por 
semana, à disposição 
para auxiliar em qualquer 
necessidade - seja em 
dificuldades no curso e 
até mesmo problemas de 
saúde. E também conta 
com pessoas no próprio 
país para ajudar com 
possíveis necessidades. O 
trabalho da GX termina 
apenas quando o aluno 
volta para o Brasil”, ex-
plica Andresa.

Recentemente, dois 
diretores da Learning 
House, empresa que aju-
da na colocação de alu-
nos em universidades dos 
Estado Unidos, estiveram 
no Brasil. Em parceria 
com a GX Intercâmbio, 
apresentaram aos estu-
dantes brasileiros uma 
oportunidade de gradu-
ação em diversas áreas. 

De acordo com eles, 
o Brasil tem estudantes 
talentosos, mas faltam 
oportunidades. “Muitos 
estudantes brasileiros 
têm grande potencial, 

mas acabam não sendo 
aproveitados e muitas 
vezes por falta de opor-
tunidade do Brasil. Por 
isso, a Learning House 
resolveu proporcionar 

a chance de uma gra-
duação no exterior com 
possibilidade até mesmo 
de uma pós-graduação 
futuramente”, afirmou 
John Evans.

Sobre a GX Intercâmbio
Fundada em 2006 na 

cidade de Bragança Pau-
lista, a empresa presta 
serviços em consultoria 
educacional, auxiliando 
diversas pessoas a enri-
quecerem seus currículos 
mediante experiências 
em diversos países do 
mundo.

A GX disponibiliza 
serviços e programas a 
todas as faixas etárias, 
até mesmo para crianças 
e idosos, enquadrando os 
desejos, anseios e pers-
pectivas dos participantes 
aos serviços oferecidos 
pelos parceiros.

A empresa tem uma 
unidade em Indaiatuba, 
localizada na Rua Si-
queira Campos, 345. Para 
mais informações, ligue: 
(19) 3801-3380

Escola presta serviços em consultoria educacional
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Campeonato Brasileiro de 
Ciclismo ocorre em Indaiatuba
A mudança foi devido a interdição do Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

TABELÃO
20° Campeonato Liga Reg. Aifa de Futsal

Rodada hoje, dia 17, na Sol-Sol

Horário  Times   Divisão

14h00 Sol Sol x Tênis de Ouro          1º

15h00 Pau no Gato FC x Ótica Sol/Belle Brás   3°

16h15 União Zona Leste x Juventus Futsal            3° 

   

Roda hoje, dia 17, no Ginásio do Carlos Aldrovandi

Horário  Times   Divisão

13h50 Carvalhada Futsal x Sem Chance 1º

14h40 XII Junho x Projeto Restitui 1º

15h30 ML. Inf. Drog Unifarma x Barcemlona Futsal   1º

16h20 União Tribuna A x A.Oliveira/Posto B.H/Carnes Lorenzo1º

17h10 Klorofina/Piscina.Com x Schalke G./Tam. Tintas 1º

Rodada hoje, dia 17, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário  Times   Divisão

13h20 Clube 9 de Julho x R5 Colégio Meta       2º

14h20 União Tribuna B x Flamengo         2º

15h10 Regatas Saltense x Cebi/VM         2º

16h00 Parque Indaia x Tapiratiba/Sociapan        2º

16h50 Borussia/D. Pachelli x Palone Tintas        2º

Copa Brasil e Copa Penks de BMX 
acontecem no feriado

FINAL

A Confederação 
Brasileira de Ci-
clismo (CBC) 

divulgou uma nota ofi-
cial sobre a mudança do 
Campeonato Brasileiro de 
Ciclismo de Pista. Antes 

marcado para acontecer 
no Velódromo Olímpico 
do Rio de Janeiro, agora 
foi transferido para o Veló-
dromo de Indaiatuba.

A mudança, segundo a 
CBC, aconteceu devido a 
interdição do Velódromo 
Olímpico para reparação 
dos danos ocasionados 

A competição acontece de 1 a 8 de de-
zembro no Velódromo de Indaiatuba

GIULIANO MIRANDA PMI

A Copa Penks Inter-
nacional Round 1 e 2 e a 
5ª etapa da Copa Brasil de 
BMX serão realizadas em 
conjunto em Indaiatuba, 
no feriado prolongado da 
Proclamação da Repúbli-
ca. Acontece hoje, (16), 
e amanhã (17), a etapa 
final da Copa Brasil 
que valerá como Round 
2 da Copa Penks. As 
provas fazem parte do 
calendário nacional e 
internacional e somam 
pontos para o Ranking 
Internacional UCI C1 e 
Nacional nível C1.

Para facilitar a par-
ticipação dos pilotos 
brasileiros na Prova In-
ternacional, a CBC está 
liberando as inscrições 
para os atletas que não 
possuem licença interna-
cional da UCI. Portanto, 
quem ainda não tem a li-
cença poderá se inscrever 
normalmente.

Os pilotos de São Pau-
lo deverão fazer suas ins-
crições normalmente no 
site da CBC, no entanto, 
deverão informar seus 
clubes para que o mesmo 
possa realizar a inscrição 

no site da mesma forma 
que é feita no Paulista.

A inscrição será a 
confirmação da partici-
pação do piloto na etapa, 

As provas fazem parte 
do calendário nacional 
e internacional

não precisando confirmar 
na secretaria do even-
to, o que será feito pela 
Associação Paulista de 
Bicicross (APBMX). 

pela forte chuva que des-
truiu parte da cobertura.

A competição estava 
programada para acon-
tecer entre os dias 25 de 
novembro e 2 de dezem-
bro no antigo local. Ago-
ra, será realizado de 1 a 8 
de dezembro. Em dispu-
ta estarão as categorias 

Elite, Junior (Junior, 
Juvenil e Infantojuvenil) 
e Paraciclismo.

As inscrições para 
o campeonato são gra-
tuitas e devem ser rea-
lizadas através do link 
no site da Confederação 
Brasileira de Ciclismo 
até 26 de novembro.
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Feijão Com Samba acontece 
no dia 16 de dezembro
Evento terá quatro atrações musicais e entrada gratuita para associados
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IMPRENSA - IC

O convite para o evento custa R$ 20 e está à venda somente na Secretaria IC

Parque da Criança recebe 
a segunda sessão do 
“Cinema a céu aberto”

DIVERSÃO

O Indaiatuba Clu-
be realiza no 
dia 16 de de-

zembro, a partir das 
14h30, a festa "Bota 
Água no Feijão", onde 
acontece o lançamento 
oficial do Feijão Com 
Samba 2019,  maior 
evento pré-carnaval de 
toda a região, que será 
realizado no próximo 
dia 13 de janeiro. 

O convite  para o 
evento custa R$ 20 e 
está à venda somente 
na Secretaria Social do 
Clube. Associados não 
pagam para entrar, mas 
precisam retirar o convi-
te na Secretaria. No dia 
da festa o associado pre-
cisa apresentar a carteira 
de acesso ao Clube junto 
com o ingresso.

Para abrir o verão 
18/19, o lançamento 
contará  com quat ro 
shows com Serginho 

Meriti e os grupos Quar-
ta da Samba, Pagode da 
Vó Tiana e Majestade 
Samba Chic – Bateria 
Show.

De acordo com o 
diretor social do IC, 
Sérgio Augusto Eugênio 
Agostini, a criação de 
uma festa para fazer o 
lançamento oficial do 
Feijão tem dois objeti-
vos. "Pensamos em um 
evento de samba e pa-
gode para animar o final 
de ano e o verão aqui 

no Clube, e ao mesmo 
tempo fazer com que 
os nossos associados e 
convidados já entrem 
no clima do Feijão Com 
Samba, que acontece 
logo no segundo final 
de semana de janeiro".

A Secretaria Social 
do Indaiatuba Clube fun-
ciona durante a semana, 
das 8h às 19h, e aos 
sábados, das 8h às 11h. 
Reservas de ingressos e 
outras informações pelo 
telefone (19) 3834-2399.

DIVULGAÇÃO

Hotel Transylvania é um filme de animação 3D produzido pela 
Sony Pictures Animation

A segunda sessão 
do “Cinema a céu aber-
to” ocorre no dia 24 
de novembro (sábado) 
no Parque da Criança, 
com a exibição do filme 
“Hotel Transilvânia”. 
A exibição tem início 
às 20 horas, com parti-
cipação gratuita e para 
toda a família.  Para 
assistir ao filme com 
mais conforto é permi-
tida a entrada de tecido, 
almofada ou banquinho.

Sinopse. O Hotel Tran-
silvânia é um resort 
cinco estrelas que ser-

ve de refúgio para que 
os monstros possam 
descansar do árduo tra-
balho de perseguir e 
assustar os humanos. 
O local é comandado 
pelo Conde Drácula, 
que resolve convidar os 
amigos para comemorar 
o 118º aniversário de 
sua filha, Mavis. O que 
ele não esperava era 
que Jonathan, um hu-
mano sem noção, fosse 
aparecer no local justo 
quando o hotel  está 
repleto de convidados 
e, ainda por cima, se 
apaixonasse por Mavis.
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Noeland tem início no dia 
23 com diversas atrações 
O maior evento natalino do estado de São Paulo acontece em Holambra
DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

Horóscopo de 17 a 22/11 
Por Alex Costa Guimarães

Os outros, os contratos, as reuniões sociais, tudo 
isso tende a ser o foco durante mais essa semana. O 
Ariano precisa aprender a arte da diplomacia, de saber 
lidar com os imprevistos nos relacionamentos. Nesse 
momento ter calma é fundamental para evitar acidentes 
ou cirurgias indesejadas.

O taurino precisa aprender a lidar com sua vida 
financeira nesse período. Pode vir a gastar mais, mas 
também pode ter que mudar sua maneira de ver a vida, 
seus valores pessoais estão em transformação. O contato 
com os outros, o cônjuge, o parceiro comercial, terão 
destaque nesse momento em sua vida.

O entendimento de como devem ser os relacionamen-
tos, a troca de ideias e as informações entre as pessoas 
e sua maneira de se expressar, são o destaque dessa 
semana para o Geminiano. Estará muito impaciente com 
as relações que considere imaturas, podendo encerra-las 

de forma inesperada.

O Canceriano sentirá mais intenso o desejo de querer 
estabilidade em seus relacionamentos, sua mente deseja 
maior estabilidade, sua saúde será um ponto de destaque, 
pois está vivendo muitas emoções nessa fase. Renovação 
é o que a vida deseja para esta etapa.

O Leonino estará mais desejoso de ter encontros 
e prazeres, podendo até gastar para ter isso. Sua vida 
íntima por outro lado, pode estar passando por um 
turbilhão de agito. Sua mente quer iniciar um novo 
movimento e ao mesmo tempo está focada no passado. 

É importante sair dessa prisão.

O Virginiano está nessa semana, tendo a oportunida-
de de organizar sua vida sentimental, sua casa e família 
pedem sua atenção, risco de gastos intensos na situação 
de mudança de vida que está ocorrendo, pode haver morte 
de um parente distante. É um período de interiorização.

O Libriano tem nesse momento a possibilidade de 
direcionar os rumos de seu relacionamento, comandar 
seu sócio ou companheiro conjugal. No trabalho, sua 
vida espiritual pode ditar os rumos dos acontecimentos, 
portanto é um bom momento para obter orientações com 
seu mentor espiritual. 

O Escorpiano tem nesse momento um jeito especial 
de controlar as situações que envolvam seu relaciona-
mento, sua vida social, seu cônjuge ou sócio comercial. 
Os ganhos que tiver serão ligados a sua profissão. Saúde 
um pouco frágil nesse período, evite excessos.

O ambiente de trabalho e sua saúde são fontes de 
preocupações por estes dias. Ao Sagitariano cabe a lição 
de não ser tão exagerado nas coisas. Se não ocorreu o 
encontro com uma pessoa especial nas semanas anterio-
res, esta semana é a fase final da indução. Pode terminar 

com algumas amizades. 

Nesse momento o Capricorniano vai lançar para o 
mundo ao seu redor uma qualidade que ele vem desen-
volvendo já a algum tempo. Risco de ficar muito irritado 
dentro de casa ou de algum parente realizar uma cirurgia. 
Saúde do nativo delicada, pois há muito desgaste nervoso.

A mente do aquariano ainda continua sob forte agi-
tação, mas no entanto ele consegue criar condições de 
expandi-la e melhorar sua percepção dos fatos. Sua visão 
de vida e de si mesmo estará gerando novos projetos para 
o futuro. É comum se sentir meio que isolado em um mar 

de problemas. Tenha calma, isso é um pouco de ilusão.

Cuidado com fortes gastos que podem ocorrer nessa 
semana, o nativo precisa aprender a manter a calma 
diante das reações que os outros tiverem de suas atitudes. 
Momento interessante para despertar uma nova filosofia 
de vida, para viajar e para melhorar sua espiritualidade.

Orquestra Sinfônica se apresenta em parceria com 
Ópera Estúdio Unicamp

ÓPERA

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

A Noeland, maior 
evento natalino 
do estado de São 

Paulo tem início na pró-
xima sexta-feira, dia 23, 
e segue até o dia 23 de 
dezembro, das 13h às 23h, 
às sextas-feiras, sábados e 
domingos. Os ingressos 
custam R$ 60,00 (inteira) 
e R$ 30,00 (meia). O 
evento acontece no mes-
mo espaço onde ocorre a 
Expoflora, em Holambra.

Nesta edição, o evento 
terá cinco espaços temáti-
cos repletos de cenogra-
fias que irão encantar e 
emocionar os visitantes 
de todas as idades. São 
as áreas Noel Zoo, Play 
Noelito, Parque dos Du-
du’s, Alpes de Noeland 
e o Vilarejo do Noel. A 
estimativa dos organiza-
dores é receber cerca de 
80 mil visitantes.

Considerado um reino 

mágico de Natal, a Noe-
land traz também o Noel 
Hall, um teatro voltado 
a diversas apresentações 
de música, dança e balé, 
além de um espetáculo 
exclusivo com o elenco 
de personagens e atores 
do evento; a Parada de 
Noeland, um desfile de 
carros temáticos com 
personagens que percor-
rem a rua principal do 
parque, e a Alameda dos 
Presentes, com mais de 

50 opções de lojas.
A gastronomia oferece 

cerca de 20 diferentes op-
ções e pratos exclusivos, 
desenvolvidos especial-
mente para encantar o 
paladar dos visitantes, 
tornando a experiência 
também saborosa.

Uma das atrações es-
peciais será a participação 
da cantora Isa Pagnota, do 
The Voice Kids, da Rede 
Globo. Ela interpretará a 
personagem Snow Girl 

(Garota da Neve), no ce-
nário Alpes de Noeland, 
em uma apresentação di-
ária com elenco exclusivo 
e efeitos especiais, sempre 
às 18h.

Claro que na terra de 
encantamento e magia, 
Papai Noel estará recep-
cionando os visitantes 
e conversando com as 
crianças que poderão fa-
zer seus pedidos e tirar 
muitas fotos com o “bom 
velhinho”.

A estimativa dos organiza-
dores é receber cerca de 80 
mil visitantes

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba em parce-
ria com o grupo Ópera 
Estúdio da Unicamp tra-
zem pela primeira vez à 
cidade a montagem da 
ópera “Gianni Schicchi”, 
do compositor italiano 
Giácomo Puccini. O espe-
táculo é uma realização da 
Secretaria de Cultura e a 
Associação Mantenedora 
da Orquestra de Indaiatu-
ba. Serão duas apresen-
tações, hoje e domingo, 

dias 17 e 18 de novembro, 
às 20 horas no Ciaei. A 
entrada é gratuita e por 
ordem de chegada.

A obra é uma comédia 
escrita há exatamente cem 
anos, mas com uma temá-
tica que continua atual: a 
ganância. Puccini foi bus-
car inspiração em Dante 
Alighieri e na Divina Co-
média para compor o per-
sonagem principal que dá 
nome a ópera. O composi-
tor faz um retrato cômico 

e sarcástico ao apresentar 
a morte de Buoso Donati, 
cercado por seus parentes 
que lá se encontram não 
para chorar pela sua morte 
e sim para ver quem ficará 
com a herança. Mas para 
levar adiante seus planos 
precisarão da ajuda de 
Gianni Schicchi, uma es-
pécie de falsário.

Ópera Estúdio Unicamp. 
Criado em 2012, o Ópera 
Estúdio Unicamp é for-

mado por estudantes de 
canto e jovens cantores 
de cursos de graduação e 
pós-graduação, tem am-
plamente desenvolvido 
atividades pedagógicas 
em canto e atuação, de 
performance nas mon-
tagens de óperas e de 
pesquisa, e tem sido um 
laboratório para proje-
tos do Programa de Pós-
-Graduação em Música 
do Instituto de Artes da 
Unicamp.
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!
Hoje trago para vocês uma receita de supreme de frango grelhado 
com molho de alho poró e purê rustico trufado de batata doce roxa. 
A receita é fácil de fazer e vai agradar a todos! Convidamos você a 
experimentar este prato no almoço, durante o Restaurante Week no 
Simetria Restaurante que acontece até dia 25 de novembro.

Ingredientes:
1 peito de frango inteiro 
25 ml de óleo de soja
150g de batata doce roxa descascada
1 talo de alho poró grande 
500 ml de creme de leite fresco
1 cebola grande picada 
2 dentes de alho moídos
1 cálice de vinho branco seco
1 vidro de azeite de trufas
2 colheres de sopa de manteiga
2 cubos de caldo de galinha
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo (frango):
Grelhe os peitos de frango em uma frigideira antiaderente com um 
fio de óleo de soja e quando estiver no ponto leve ao forno para 
mantê-los aquecidos.

Modo de Preparo (molho):
Em uma panela refogue o alho poró com uma colher (sopa) de man-
teiga e um fio de azeite. Quando estiver refogado coloque o creme 
de leite e o vinho branco, deixe reduzir até o ponto desejado, acerte 
o sal e a pimenta.

Modo de preparo (purê):
Coloque as batatas doces roxas picadas grosseiramente em uma panela 
com água e os dois cubos de caldo de frango. Deixe cozinhar até que 
esteja bem mole. Retire a água e mantenha as batatas na mesma panela. 
Coloque 50 ml de creme de leite, uma colher (sopa) de manteiga, sal 
e pimenta. Amasse tudo junto com as batatas ainda quentes usando 
um fuê. A ideia é que fique um purê rustico mas caso precise, coloque 
um pouco da água do cozimento. 

Sirva o frango fatiado com o molho de alho poró por cima e o purê de 
batata doce roxa ao lado. Regue o purê com um fio de azeite de trufas.

Buon Appetito!

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

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

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

CHEF RICARDO CLETO

Maurício, Marilaine, Cláudia e Paulo da Multicoisas

Marco e Valmor da Candel Materiais Elétricos, sempre 
atendendo seus clientes com toda alegria e dedicação!

Kátia Precoma recebendo bolo bem casado do Bolo da Madre

Gil, Márcia, Luciano e Sandra no Joia Produtos Naturais. 
Sempre trazendo novidades e produtos de primeira linha!

Alexandra e Lia , funcionárias da Agrococ. Sempre atendendo 
seus clientes com todo carinho e dedicação! Venha conferir as 
promoções da loja, não fique de fora!

José Piccolotto, Gaisele e Bianca almoçando no Cintra RestauranteAndrey e Beatriz almoçando no Grenelle Gastro Pub
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CINEMA

ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS CRIMES DE GRINDELWALD - Lançamento  -  Fantasia / Aventura  
-  Classificação 12 anos -  135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15 - feriado)  a  Quarta (21):   15h40  /  21h40
Polo Shopping*: Quinta (15 - feriado),  Sábado (17),  Domingo (18),  Terça (20)  e  Quarta (21):  
20h30. *Excepcionalmente esta versão não será exibida no Polo na sexta, dia 16, e na segunda, dia 19
3D - LEGENDADO  -  atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Sexta (16)  e  Segunda (19):   20h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15 - feriado)  a  Quarta (21):   18h40
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15 - feriado)  a  Quarta (21):   18h40
Polo Shopping: Quinta (15 - feriado)  a  Quarta (21):   15h40  /  21h40
.............................................................................................................................................................
PARQUE DO INFERNO - Pré-estreia  -  Terror / Suspense -  Classificação 16 anos  -  99 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Pré-estreia nesta  Quinta (15 - feriado),  Sexta (16)  e  Sábado (17):   22h10
.............................................................................................................................................................
SUEÑO FLORIANÓPOLIS - Sessão “Vitrine Petrobras” *  -  Comédia -  Classificação 14 anos  
-  107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15): 18h30, Sábado (17):   13h40 *Atenção: para a sessão “Vitrine 
Petrobras” ingressos preço único de R$ 10,00 para todos.
.............................................................................................................................................................
PODRES DE RICOS - Projeto “Assista Mulheres”, com roda de conversa após a exibição* Comédia 
Romântica -  Classificação 12 anos  -  120 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (20): 20h10. *Atenção: para a sessão do projeto “Assista Mulheres” ingressos 
preço único de R$ 10,00 para todos.
.............................................................................................................................................................
O GRINCH - 2ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15 - feriado)  a  Domingo (18):   14h20  /  16h30  /  19h15. Segunda (19),  
Terça (20)  e  Quarta (21):   16h30  /  19h15
Polo Shopping: Quinta (15 - feriado)  a  Domingo (18):   17h20  /  19h10. Segunda (19),  Terça (20)  
e  Quarta (21):   14h50  /  19h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15 - feriado)  a  Domingo (18):   14h50. *esta versão será exibida somente 
até domingo
.............................................................................................................................................................
OPERAÇÃO OVERLORD - 2ª semana  -  Ação / Terror -  Classificação 16 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   19h35
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   21h25
.............................................................................................................................................................
MILLENNIUM: A GAROTA NA TEIA DE ARANHA - 2ª semana  -  Drama / Thriller  -  Classi-
ficação 16 anos  -  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   21h25
.............................................................................................................................................................
LEGALIZE JÁ - AMIZADE NUNCA MORRE - 2ª semana  -  Drama -  Classificação 16 anos  
-  90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Somente Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):   17h50
.............................................................................................................................................................
BOHEMIAN RHAPSODY: 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15 - feriado)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  Quarta (21):   15h00  /  
18h15  /  21h10
Segunda (19):   15h00  /  21h10
Polo Shopping: Quinta (15 - feriado)  a  Segunda (19)  e  Quarta (21):   16h40  /  20h00. Terça 
(20):   somente  16h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (19):   18h15
Polo Shopping: Somente na Terça “Top” (20):   20h00
.............................................................................................................................................................
O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS - 3ª semana  -  Fantasia / Aventura  -  Classificação 
livre  -  101 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15 - feriado)  a  Quarta (21):   15h15  /  18h10
.............................................................................................................................................................
NASCE UMA ESTRELA * - 6ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15 - feriado):   15h25  /  20h45. Sexta (16)  a  Domingo (18):   17h40  /  20h30
Segunda (19)  e  Quarta (21):   20h30. *excepcionalmente na terça, dia 20, não haverá exibição 
deste filme
.............................................................................................................................................................
TUDO POR UM POPSTAR - 6ª semana  -  Aventura infanto-juvenil -  Classificação livre  -  85 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sexta (16)  a  Quarta (21):   15h25
Polo Shopping: Quinta (15 - feriado)  a  Domingo (18):   14h30. Segunda (19),  Terça (20)  e  
Quarta (21):   15h30
PROMOÇÃO PARA ESTE FILME  -  TODOS OS DIAS, INGRESSO ÚNICO R$ 4,00
.............................................................................................................................................................
V E N O M * - 7ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15 - feriado)  a  Domingo (18):   16h10
*este filme será exibido somente até domingo
.............................................................................................................................................................
UMA QUASE DUPLA - Voltando em cartaz  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  87 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Somente Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):   17h40
PROMOÇÃO PARA ESTE FILME  -  TODOS OS DIAS, INGRESSO ÚNICO R$ 4,00
.............................................................................................................................................................

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

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

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

Alunos do Colégio Alves de Oliveira na dinâmica 
alimentação saudável, sempre superando as 
expectativas!

Dia 11/11, foi manhã de Seminário da Fundação 
Rotaria em Indaiatuba, o evento se deu no plenário 
da Câmara Municipal.

Na manhã do sábado dia 10/11, aconteceu a reunião ordinária 
do Rotary Kids de Indaiatuba, com posse de novo membro, e 
comemoração do aniversário da presidente Kauani.

O Café Tablao - primeiro tablado do estado de São 
Paulo, com sede em Campinas - começa a expandir 
sua metodologia de ensino do flamenco para a região.

Do dia 08 até 11/11, aconteceu a abertura da 19ª 
Feira da Bondade da APAE de Indaiatuba. Muitos 
stands, com muita comida boa.

Tradicional Team Wod, realizado na academia G7 Crossfit. O dia foi incrível, com uma energia e galera contagiante!
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Além de possuir em seu cardápio opções leves como a salada 
do Chef, o Grenelle Gastro Pub consegue substituir alguns 
ingredientes dos pratos por outros que caibam na sua dieta. A 
opção de troca por arroz integral é um exemplo disso. Vá saborear! 
Av. 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!

Escola Automotiva

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.

No próximo ano a dermopigmentadora Vanessa Siqueira, 
proprietária de uma clínica de micropigmentação aqui 
em Indaiatuba/SP, retorna à Europa para ministrar uma 
maratona de cursos. Vanessa Siqueira já está com 
agenda de cursos definida até junho de 2019

Equipe comercial da Sanare Claudio Medeiros, Diogo 
Montaghane e Nayane Oliveira, O trabalho em equipe é mais 
rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis

A linda família Antonio, Francisco, Gilsperty e Nathália, 
saboreando as delícias da Kostela do Japonês

Os amigos degustando a fantástica costela macia da 
Kostela do Japones

Lindo e simpático casal saboreando as delícias da 
Kostela do Japones

A Escola Automotiva está  com matrículas abertas para 2019.Você 
vai aprender mecânica  de automóveis e depois de formado poderá  
abrir seu próprio negócio. É muito fácil! Corra já é faça  a sua matrícula 
em qualquer período. A escola fica na rua Humaitá, 1107. Fone: (19) 
3394-4394 - (19) 99334-2509

As lindas sereias Julia que comemorou 8 anos e Vivian 4 anos, 
tiveram uma incrível festa no fundo do mar com muita alegria e 
diversão no Buffet Moleka Fest. Parabéns! Que Deus abençoe e 
ilumine sempre vocês. Faça um orçamento: contato@moleka.com.
br Fone: 3885-3210 / 3834-1669

Du e Marines com as lindas Amora e Sarah para 
vacinação  na Clínica Veterinária Bicho Amigo

Casamento de Jamile Santos Sousa e Ricardo Antônio 
da Silva . É  a A Nova Loja homenageando seus clientes!
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Tiago Costa, não perde tempo, e já esta em mais um dia Treinamento em São Paulo da Mermaid 
Hair Brasil, com educadores técnicos e o embaixador Lucas Possetti do Mg Hair, porque estar 
sempre atualizado é resultado de um ótimo profissional, parabéns Tiago. Na foto Danyele 
Fernandes, Josy Cavalcante, Iolanda Balanco, Lucas Possetti, Tiago Costa e Elis Rufino.

Fazendo fotos na Pizzaria Torrelaguna, para minha página , tive o prazer de conhecê-
los Bianca Bin e Sérgio Guize , casal lindo, de uma simpatia e simplicidade que enche a 
alma de alegria, como é bom saber que existem pessoas assim

Apresentação dos enfeites do Natal, Solange da Padaria Suíça

Indalux, nossos clientes e parceiros, nossos agradecimentos 
pela parceria que completa 03 anos, obrigada pela confiança em 
nosso trabalho. Na foto Fabio Pinink, Andrea Pinink e Julia Pinink

Cerimonialista Ivanilde Reis agradece 
a Kelly representante da Annaconda 
Cosmético pela parceria no casamento 
comunitário da Igreja do Nazareno Central 
de Indaiatuba

Marcelo Modesto (Guitarrista da dupla Chitãozinho e Xororó), 
Fernando de Sá e Flávio Lima, tocaram no  dia  12/11, na 
“Segunda do Jazz” na Margot Casa de Chá e arte que acontece 
todas as  segundas-feiras.

Juliano e Equipe Top Racing que inaugurou no  sábado dia 
10/11 na Av. Conceição, 670. O Grupo Mais Expressão deseja 
muito Sucesso

Cláudia Conti, Cleidoka e Gisele, na Inauguração da 
Casa Cleidoka
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negócios & classificados
Nº 823

CA04781 - Vila Vitória - AT 176 M², AC 156 M², 3 dormitórios 
(1 suíte), sala, copa, cozinha, WC social, lavanderia, garagem 
para 2 autos cobertos, portão eletrônico, aquecimento solar 
e cerca elétrica. R$ 1.900,00 + IPTU.

CA07871 - BRÉSCIA - Excelente Casa térrea contendo 3 Dor-
mitórios, sendo 1 deles Suíte + WC Social + Sala de Estar e 
Cozinha Americana com pé direito alto de 5 metros + Área de 
Serviço + Área Gourmet com Churrasqueira e quintal + Gara-
gem coberta para um carro e descoberta para dois carros + 
Jardim. Equipada com: Cozinha planejada com fogão cooktop 
Brastemp Active 5 bocas, armários nos banheiros, gabinete e 
armário na pia da churrasqueira / Lavanderia. R$ 585.000,00.

CA07784 - JARDIM BOM PRINCIPIO -AT 133,30m², AC 125m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala com sanca em gesso 
e pé direito alto e luzes de led, cozinha estilo americana,  espaço 
gourmet com churrasqueira, portão eletrônico, área de serviço 
coberta, garagem para 02 autos. R$ 420.000,00.

CA08010 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 102,65 - 3 dormitórios (1 
suíte), sala com pé direito alto, WC social, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e garagem para 2 autos. R$ 435.000,00.

AP01702 - TORRES DA LIBERDADE - AU 90m², 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, WC social, sala, varanda, cozinha, 
lavanderia, garagem para 02 autos.**Condomínio com área clu-
be*R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

AP03681 - CLASS - AU 79,33m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte (dois deles 
com armários), WC social, sala ampla dois ambientes com painel, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos coberta, home boxe. 
**Condomínio com ampla área de lazer.**R$ 2.200,00 + COND. + IPTU

CA07873 - JARDIM RESIDENCIAL DONA LU-
CILLA - AT.300m² AC.180m² 03 suítes sendo 01 
master com closet todas com portas balcão, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha integrada a área 
gourmet, fino acabamento, área de lazer, portaria 
24 horas, próximo ao centro. R$.850.000,00
CA07758 - JARDIM RESIDENCIAL NOVA VE-
NEZA - 150m² AC.80m² - 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, WC social, sala, cozinha, lavandereia, 
a 5 minutos do centro. R$ 295.000,00
CA07891 - AC. 102m² - AT. 109m² - BELÍSSIMO 
IMÓVEL EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO PARA 
VENDA - JD. REGENTE - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, cozinha, sala, lavanderia, área de serviço, 
01 vaga coberta. R$ 290.000,00. 
CA07986 - JARDIM CALIFÓRNIA - AT.125m² 
AC.110m²- 02 Dormitórios, WC social, sala, cozi-
nha, lavanderia, 01 vaga de garagem e 01 quar-
tinho com banheiro nos fundos. R$ 235.000,00.
CA07973 - VILA AVAÍ - AT. 125m² AC.90m² 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, co-
zinha, lavanderia, churrasqueira, garagem para 
02 autos, excelente localização, a 3 minutos do 
centro. R$ 352.000,00
CA05728-CASA TÉRREA- CONSTRUÇÃO 
NOVA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO- AT 
125m², AC 70m²- 02 dormitórios (01 suíte), WC 
social, cozinha, sala 02 ambientes, lavanderia, 
quintal, gabinetes planejados nos banheiros e co-
zinha, luminárias em todos os cômodos, garagem 
para 02 autos, portão eletrônico. R$ 272.000,00 
- ACEITA PERMUTA EM TERRENO.
CA07981 - AC. 135m² - AT. 200m² - EXCELENTE 
IMÓVEL RECÉM ENTREGUE EM CONDOMÍNIO 
COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - IN-
DAIATUBA / SP - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala com pé direito alto, (sala e dormitórios com 
preparação para ar condicionado), aquecedor 
solar instalado, lavabo e churrasqueira, cozinha 
planejada, área gourmet planejada, banheiro 
independente na área gourmet.  R$ 560.000,00

LOCAÇÃO:

AP04296 - EXCELENTE APARTAMENTO 
COM LOCALIZAÇÃO EXCELENTE - CEN-
TRO - AU 85m² - 3 dormitórios com planejados 
(01 suíte), WC social, sala 02 ambientes com 
sacada, cozinha planejada, lavanderia, gara-
gem descoberta para 02 autos. R$ 1.100,00 + 
COND. + IPTU.
AP04336 - AU.66,44m² - JARDIM SEVILHA - 
02 dormitórios sendo 01 suíte com armário, WC 
social, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiros com box e armário, churrasqueira. 
Condomínio possui quadra poliesportiva, espa-
ço gourmet, piscina adulto e infantil, espaço fit-
ness, sauna, salão de festas, playground, spa, 
brinquedoteca, deck, portaria 24 horas, ótima 
localização. R$ 1.500,00 + COND + IPTU.
AP04293 - CIDADE NOVA - AU 128m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte (02 dormitórios 
com armários), WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, com WC de 
serviço, garagem para 01 auto. R$ 1.300,00 + 
IPTU + condomínio
CA07259 - JARDIM MARINGÁ - AT 300m², 
AC 170m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
máster com armários, WC social, sala ampla 
dois ambientes com ar condicionado, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia, área gourmet, 
WC externo, garagem para 04 autos sendo 02 
cobertas. R$ 3.200,00 + COND. + IPTU.
CA06428 - JARDIM MORADA DO SOL – 
AT.125.m² AC. 100.m² 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
área coberta no piso superior, garagem coberta 
para 02 autos. R$ 1.250,00 + IPTU
CA07961 - AT. 125m² - AC. 115m² - EXCELENTE 
CASA COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - 
JD. DOM BOSCO - INDAIATUBA / SP - 02 dor-
mitórios, WC social, sala, cozinha, quintal coberto, 
garagem 01 carro coberto. R$ 1.400,00 + IPTU.

SL00833- VILA VITÓRIA II - AU.80m²- 01 banheiro, 
elevador, excelente localização, a poucos metros 
de bancos, hospital, supermercados, farmácias, 
fácil acesso. R$ 2.500,00 + IPTU
SL00613 - CENTRO - AU 125,25 - Salão comercial 
em excelente localização com mezanino, 02 Wcs e 
copa. R$ 2.500,00 + IPTU.
CA06988 - JARDIM REGINA - Excelente sobrado 
com 3 dormitórios sendo 1 suíte e dois com armários 
planejados, sala dois ambientes, banheiro social, 
copa, cozinha planejada com cooktop, espaço gour-
met com churrasqueira e forno de pizza, piscina com 
hidro de 8 x 4 sendo aquecida, sauna e garagem para 
4 carros. Piso superior: 2 Dormitórios sendo uma suíte 
com closet, ambos com varanda. Todos os dormitórios 
com ar condicionado. R$ 4.000,00 + IPTU
CH01530 - TERRAS DE ITAICI -  AT 1.000m², AC 
450m² - Excelente Chácara: 05 Dormitórios (03 Suí-
tes, sendo: 02 com armários, Cozinha Planejada, 
Escritório, Sala 02 Ambientes com varanda, WC 
Social, Escritório, Lavanderia, Garagem coberta 
para 05 autos. Edícula com Sala, cozinha e WC 
Social. Área Gourmet com churrasqueira, forno á 
lenha, balcão refrigerado, varanda, WC Externo 
com chuveiro, Piscina, Sauna à vapor e Pomar. R$ 
2.600,00 + Cond + IPTU

VENDA:

TE04790 - ALTOS DE ITAICI - AT 340m² - Exce-
lente terreno, em condomínio com infra-estrutura 
de lazer completa. R$ 212.000,00
AP04358-JARDIM ALICE, AU.62,43- 02 Dormitó-
rios, sala 2 ambientes, wc social, cozinha, lavan-
deria, 01 vaga de garagem. MOBILIADO VENDA. 
R$ 230.000,00
AP04302 - CIDADE NOVA II - AU. 67 m² - EXCE-
LENTE APARTAMENTO, 02 dormitórios planejados 
sendo 01 suíte, WC social, sala com 02 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, varanda com vidros, 
01 vaga descoberta. VENDA R$ 380.000,00
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CA03666 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - CASA DE ALTO 
PADRÃO E FINO ACABAMENTO – 04 suítes (01 master), sala e 
estar e jantar, sala de tv, 06 banheiros, área gourmet c/ churras-
queira e forno, Jd. De inverno, sacada, piscina e garagem para 
04 vagas. Com planejados. - R$7.800,00+IPTU+COND

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

CA03639 – RESIDENCIAL TERRA NOBRE – CASA - 3 dorms planejados sendo 
03 suítes, sala de estar e jantar, coz planejada, banheiro c/ planejado, AS, área 
gourmet c/ churrasqueira, área de piscina c/ sauna e 02 duchas e garagem 04 
vagas. Obs: ar condicionado nas suítes e nas salas. - R$5.000,00+IPTU+COND

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

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

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

APARTAMENTOS

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

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm,sala,coz,wc,campo 
de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDROVANDIA – R$425 MIL – 
2dorms,sala,coz,wc,varanda,pomar,área gourmet no alicerce,garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms,coz,wc,varanda,1 vaga 
de garagem coberta,pomar,cercado com alambrado.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 como-
dos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de água,nascente 
com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada 
de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 3dorms,sala,coz,wc,garagem
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.PAULISTA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de carro.
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quintal,garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem para 
1 carro.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,3wc,as,quin-
tal,garagem para 3 carros. (sobrado)
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem para 
2 carros
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3dorms,sendo 1 (st) e 2 com ae,sala 
2 ambientes,coz com ae,wc,churrasqueira,edícula com wc,garagem
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st com ae),sala grande,co-
z,wc,lavanderia, edícula com dorm e wc,churrasqueira,aquecimento 
solar,portão eletrônico                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3 dorms(1st),sa-
la,coz americana,WC,as,entrada de carro.
VL. SUIÇA – R$2600,00 – 3dorms com armários (1st),sala am-
pla,copa,coz planejada,área de lazer coberta,edícula com dorm e 
wc,garagem
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms (3sts),sala 2 ambientes,coz 
planejada,dispensa,wc social,garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz planejada,la-
vabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,escritório,dispensa,pisci-
na,área gourmet completa,salão de festa,portão eletrônico,garagem 
para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem garagem.
JD.PEDROSO – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc

JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,as,sacada,wc,1 vaga 
coberta e 1 vaga descoberta
VILA FURLAN – R$1300,00 -  2dorms (1 com armários,sala,coz 
planejada,wc,lavanderia planejada,1 vaga de garagem
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms (1st) todos com a/e,sala 
2 ambientes,sacada,coz com a/e,lavanderia,WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e jantar,-
coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

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

CASA VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL 
02 DORMS AMBOS COM SUÍTE,SALA,COZ, AS 
ESPAÇOSA EDÍCULA C/ QUARTINHO DE DESPE-
JO. GAR. COM PORTÃO ELETRÔNICO PARA 02 
AUTOS. OFERTA PARA O MÊS DE NOVEMBRO 
DE R$270.000,00 POR APENAS: R$235.000,00

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



B3Imóveis

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

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

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

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

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

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



B4 Imóveis

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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- SL00356
Escritório, câmera fria, cubas de 
granito, wc, vestiário.
R$: 1.600,00.

CIDADE NOVA- SL 00346 
 300m².   R$4.000.00

ITAICI- SL00354
300M², coz, escritório, 03wc, 02 
vestiario, 10 vagas p/ carro.
R$: 6.000,00+ cond.

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

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

LOCAÇÃO - CASAS

JD CALIFORNIA CA03060 
CASA DE FUNDOS. 
01 DORM, SALA,COZINHA, BA-
NHEIRO E VAGA P/ AUTO 
R$ 500,00 
 
CECAP CA02920 
01 DORM, COPA-COZINHA,A.S, 
BANHEIRO E GARAGEM P/MOTO. 
R$ 590,00 + IPTU 
 
JD AMERICA 
01 DORM, COZINHA, A.S, BANHEI-
RO E GARAGAME P/ MOTO 
R$ 600,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PQ. DAS NAÇOES – CA 03082
Sobrado 03 dorm, 1 suite, wc, coz, 
sala, copa, escritotio, churras-
queira, quintal, 1 como externo 
com wc, vaga p/ 04 carros.
R$: 2.000,00.

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

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.

 JD. SEVILHA-  AP00900
03 DORM,  SUITE,SALA, COZ,A.S, 
01 VAGA, VARANDA GOURMET.
R$: 1.430,00+ COND+ IPTU.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHACARA AREAL- CA 03079
03DORM,SUITE, SALA, COZ, WC, 
VAGA 04 AUTO, MEZANINO 1 DORM, 
CLOSET, A.S,AREA 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 NOVA- CA 03088
05 dorm,04 wc,03 suite, sala, coz, 02 
vaga de garagem, A.S.
R$: 4.000,00.

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

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

Jd. Pompeia – AP00898
03 dorm, suíte,sala,coz,wc,01vaga 
p/ carro.
R$: 1.000,00+ cond+iptu.

Vila Furlan – AP00897
01dorm ,sala, coz, wc, 01vaga –R$: 
1.150,00+ cond.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Pedroso- AP00856
02 DORM, WC, SALA , COZ,01 VAGA 
. A.U :64M²
R$:1.100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS

Vila Brizola Ca02681 
01 dorm, sala, cozinha, 1 banheiro e 
garagem 
R$ 195.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dorm, sala, coz, Wc, quintal, área de 
serviço, 02 vagas. 
R$210.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. AMSTALDEN –CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 SALA , LA-
VABO, ESCRITORIO, COZ, DESPEN-
SA, AREA GOURMET PISCINA, 5 wc, 
04 VAGA. A.T; 360M² A.C: 3501M²
R$: 1.350.000,00.

VENDA - CHACARAS

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dorm, suíte, sala, coz, Wc, A.S, 
edícula com Wc, pomar, piscina, 
churrasqueira. R$ 510.000,00.

Jd. Morada do Sol – CH 00332
03 dorm, sala, coz, 03wc, área gour-
met, piscina; 04 vagas.
Valor 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 PORTAL DO SOL 
150m² 
R$148.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA SALÃO/ COMERCIAL.

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

Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00
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Sobrado em cond. fe-
chado em Salto/SP 
- Com 5 suítes c/ ar 
condiconado, meza-
nino, escritório, hall 
social, lavabo, sala de 
tv c/ lareira, salas de 
estar e jantar. Sala 
de almoço, cozinha 
c/ dispensa, área de 
serviço, quarto e ba-
nheiro de empregada. 
Garagem coberta p/ 4 
autos, churrasqueira c/ 
forno de pizza. Sauna 
c/ banheiro. Piscina c/ 
raia de 15 metros, prai-
nha piscina c/ hidro. 
A.C 700 m² A.T 3.600 
m² (60x60) Valor: R$ 
1.500.000,00  Tratar 
F.: (11) 98713-9646
Casa c/ 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 
MIL F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3Ds na Vl 
Maria Helena c/  at : 
2700m², p/ construtores 
é possível desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092

Oportunidade Úni-
ca  -  Ja rd im Mo-
rada do Sol – rua 
77 próximo ao Par-
que Ecológico de 
R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de Julho por 
R$195.000,00 03 
dormitórios, suite, 
garagem, bom aca-
bamento em lote de 
125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dor-
mitórios (1 Suíte) 
sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 
garagem p/02 au-
tos. oportunidade 
única!!  em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dor-
mitórios (1 suíte) 
sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, 
garagem p/ 2 au-
tos. oportunidade 
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 $ 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 
ac. financ, ou ter-
reno no negócio. 
F .  9 .9762-7997 / 
3935-3294

V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa fren-
te – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 
(19) 38752215
Casa Jardins do 
Império -Excelen-
te casa térrea com 
2 suítes + lavabo, 
sala ampla, cozinha 
americana integrada 
à sala de jantar e ao 
espaço com chur-
rasqueira. Acaba-
mentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo 1 casa de 4 
cômodos 1/2 ter-
reno no Jard im 
Itamara. Banheiro, 
lavanderia, um salão 
de lado com 120 m² 
construídos. Valor: 
R$ 140.000,00. Inte-
ressados falar com 
Lorete (19) 99163-
2440 - (19) 3875-
1530 
 Jd. Tropical – 2 
dormitórios sendo 
1 suíte, sala 2 am-
bientes, cozinha, la-
vanderia, WC social, 
varanda gourmet e 
1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Casa térrea, 3 quar-
tos sendo 1 suíte, 
wc social, sala e co-
zinha ampla, área 
de serviço fechada, 
garagem p/ 3 carros, 
portão eletrônico e 
ampla área verde. AC 
145m2 e AT 387m2. 
Tratar direto com 
proprietário tel. 19 9 
7403-1950.
Vendo edícula toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
um casa no Jd. Eu-
ropa II em terreno 
de 250 m². Local ex-
celente. (19) 99697- 
6698. 

 
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 dor-
mitórios, sala, co-
zinha, banheiro, la-
vanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Apartamento Pq.
São Lourenço - 2 
dormitórios, WC so-
cial, sala, cozinha 
americana integrada 
à lavanderia, 1vaga 
de garagem e área 
de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita  
financiamento bancá-
rio. Fone: (19) 99164-
1734
Vendo apartamento 
Jd. Morumbi. Valor 
R$ 155.000,00, Acei-
to 50% de entrada e 
possibilidade de fi-
nanciamento. 2 dorm. 
Tratar c/ proprietário. 
(19) 3975-3201/ (19) 
99482-6697
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
J d .  C o l i b r i s - 
AP00862 - 02 dorm, 
sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, ga-
ragem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.

 Vende-se ou alu-
ga-se apt no Cen-
tro Ed. La Spezia– 
APTO. MOBILIADO 
com 2 dormitórios e 1 
vaga. R$1.800,00 ou 
R$380.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo apt no Cen-
tro com 2 dorm. + 1 
suíte, todos os cô-
modos com armário, 
garagem p/ 2 carros 
e cozinha planejada. 
(19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Residencial - Na-
ções Unidas, Jd. 
Alice Indaiatuba/SP. 
02 dorm. (um com 
móveis planejados), 
sala de estar e jantar, 
cozinha planejada, 
lavanderia c/ armário, 
WC, garagem para 
01 carro coberta, 1º 
andar. Baixo condo-
mínio e IPTU - Vendo 
mobiliado. F.: (19) 
3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556
 

Aluga-se ou Ven-
de-se apartamento 
Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00.Fone: 
(19) 99168-6945
A l u g o  a p t o  n a 
Praia Grande na 
Vila Guilhermina à 
50m da praia, para 
finais de semana e 
temporada. F. (19) 
99564-4054

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

Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equiva-
lente a 20,00 alquei-
re, boa topografia, 
região sul da Bahia a 
220km de Salvador 
pela BR 101. Situado 
na região do Vale do 
Jiquiriça, a 7km da 
cidade de Mutuipe. 
A propriedade fica a 
4 km da BR 420 no 
municipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade 
de Valença região de 
belas praias do litoral 
baiano com aeroporto 
operando com voos 
da (Azul) aos saba-
dos saindo de Vira-
copos em Campinas-
-SP. A propriedade 
esta distribuída em 

Oferta Imperdível - 
3 casas de 02 cômo-
dos 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
Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 sui-
te)  cozinha ame-
r icana,  mezanino 
nos fundos, gara-
gem c/portão ele-
t ron ico – lo te  de 
130m2. opor tuni -
d a d e  ú n i c a ! !  d e 
R$290.000,00. em 
o fe r ta  du ran te  o 
mês de ju lho por 
R$270.000,00 acei-
ta lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Jardim Adriana - 
excelente casa em 
dois  pav imentos, 
sendo no pav su-
perior: 2 dormitó-
r ios  (1  su i te )  wc 
social, sacada com 
porta balcão com 
vista para o par-
que ecológico e no 
pav inferior: sala 2 
ambientes, lavabo, 
wc socia l ,  lavan-
der ia ,  ed icu la   e 
grande espaço de 
terreno com piso 
ideal para piscina, 
garagem com por-
tão eletronico. de 
R$350.000,00 em 
o fe r ta  du ran te  o 
mês de ju lho por 
R$290.000 ,00  F . 
9.9762-7997
Oferta Inacreditá-
vel - troca-se chá-
cara de 1000m2 (só 
o terreno) em In-
daiatuba + casa no 
Jardim Laguna em 
Salto, por casa em 
lote inteiro em In-
daiatuba F. 9.9762-
7997 / 3935-3294.

Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, 
sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, 
cozinha, banheiro, 
ga ragem p ra  02 
carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 3 
dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
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. 
C O N D O M Í N I O 
BRÉSCIA SOBRA-
DO -  3 AMPLAS 
SUÍTES COM SA-
CADASSalas de es-
tar e jantar, lavabo, 
espaço gourmet e 
ampla cozinha pla-
nejados. 200 m² 
A/C. acabamento de 
luxo. Água quente 
e 5 pontos para ar 
cond. Valor R$ 700 
mil (aceito permuta 
imóvel até 200 mil).
Tratar com proprie-
tária. F. (19) 99235-
7764.
Casa Jd. União - 3 
dormitórios (1 suíte), 
sala e cozinha inte-
grada, 2 banheiros, 
churrasqueira e jar-
dim. Área de serviço 
coberta ao lado da 
cozinha. Preparada 
para ar condicionado 
(sala e 1 quarto). Por-
tão pode ser automa-
tizado. Grade nas ja-
nelas e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
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pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pe-
quena mata. Energia 
passa dentro da pro-
priedade. Casa sede 
nascente com água 
boa sendo preserva-
da em três locais da 
propriedade. Docu-
mento ITR OK. Op-
ções para plantação 
de feijão, milho, man-
dioca, café e outros. 
Isso em virtude da 
boa media de chuvas/
ano na região e as 
nascentes existentes 
na propriedade. Con-
tato F.:(19) 99321-
2684. WhatsApp.
Sítio Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294

 
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
Vendo terreno 400 
m²Atibáia.  Ótima 
topografia doc Ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
(19) 99697- 6698. Tra-
tar com proprietário. 
Terreno Condomí-
nio Viena 250m² 
escriturado. Valor: 
R$190.000,00 F.:(19) 
99211-6717 

 

Vende-se ponto – 
Jd.Regina. Salão 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336

 Galpão Industrial 
Vitória Martini – 
770 A/T e 375 A/C. 
R$4.500,00 Fone: 
(19) 98333-5694 – 
(19) 99166-8272
V e n d o  s o b r a d o 
comercial - Salão 
comercial e casa 
na parte superior – 
360m² A/T e 300m² 
A /C .  Fone :  ( 19 ) 
99166-8272 ou (19) 
98333-5694
Sala nova 39m2, 
2WC, 1 vaga na ga-
ragem, situado no 
torre medical. Direto 
com o proprietário. 
Tel. (19) 9 8239-4260
 

Cursos de cabe-
leireiro, manicure, 
maquiagem, depi-
lação e barbearia.
Informe a senha J46 
para receber des-
conto especial! Li-
gue: (19) 3318-4441 
/Whats 98965-8498
Cursos de cuida-
dor de idoso, aten-
dente de farmácia, 
informática, roti-
nas  adminis t ra -
tivas e logística. 
Informe a senha J46 
para receber des-
conto especial! Li-
gue: (19) 3318-4441 
/Whats 98965-8498
Procuro máquina 
de costura casei-
ra, usada P/ COM-
PRAR -Interessa-
dos ligar (19) 3935-
1633

Vendo uma potên-
cia p/ carro STET-
SOM CL 950. Valor a 
negociar. (19) 3875-
7624
Vendo bebê confor-
to R$ 100,00. F.: (19) 
3875-7624
Vendo tapete de vá-
rios tamanhos semi-
-novos a partir de R$ 
50,00. (19) F.: 3834-
1367 (19) 9648-9124 
Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo ar condicio-
nado, marca Consul 
12.000 ptu. Valor R$ 
1.000,00 Entrar em 
contato (19) 98355-
9959
Vendo  1  f reezer 
vertical R$ 300,00. 
PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA 
DE RECARREGAR 
C A R T U C H O  R $ 
300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M 
DE ALUMINIO SE-
MINOVO - (19) 3935-
1633
Desejo comprar 
cristaleira antiga. 
Entrar em contato (19) 
3834-1367
Vendo jogo de sofá 
retrátil em suede 
3/2 lugares. Ótimo 
estado. R$ 1.700,00, 
F.: (19) 99259-1877 / 
3017-5541
Vendo cama de sol-
teiro madeira maci-
ça ótimo estado. R$ 
350,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo guarda roupa 
laqueado bege com 
4 gavetas 1,33x195 
altura R$ 230,00 F.: 
(19) 99259-1877 / 
3017-5541
Vendo alto falan-
te de carro. Valor a 
negociar. (19) 3875-
7624
Bicicleta aro 38 nova 
monarc com breck 
no pé 200 reais - 1 
panela de arroz cam-
ponesa grande 150 
reaisvarias roupas 
novas e semi novas 
g, gg, g2 e g3 - 3834-
1367 - 996489124

empregos

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

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

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

ATENDENTE – Para tra-
balhar em Farmácia de 
manipulação. Conheci-
mentos no Sistema Fór-
mula Certa (Receitas, 
rótulos, orçamentos e 
Notas fiscais). Residir em 
Indaiatuba.
CALDEIREIRO  –  En-
sino médio completo. 
Experiência na função 
comprovada em Carteira. 
Experiência em Solda 
TIG e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. Desejável 
possuir Curso na área de 
solda e montagem.
CONSULTOR (A)  DE 
RECURSOS HUMANOS 
– Experiência em Re-
crutamento & Seleção. 
Desejável experiência 
anterior em Agências de 
empregos ou empresas 
de Terceirização. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou 
Itu. CNH B. 
CONSULTOR (A) CO-
MERCIAL – Experiência 
anterior em empresas do 
Ramo de Terceirização 
de Serviços de Limpeza 
e Portaria ou Agência de 
empregos. Experiência 
em vendas de Serviços 
de Recrutamento & Se-
leção, temporários e ter-
ceirização. Residir em In-
daiatuba. CNH categoria 
B. Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba 
e região.
ELETRICISTA INDUS-
TRIAL  -  Técn ico  em 
elétr ica, eletrotécnica 
ou áreas afins. Possuir 
NR 10, NR 33 e NR 35. 
Cursos na área de manu-
tenção elétrica. Disponi-
bil idade para viagens. 
Residir em Indaiatuba ou 
cidades próximas.
FERRAMENTEIRO – Ex-
periência em ferramenta-
ria de moldes plásticos. 
Residir em Indaiatuba ou 
região. Para trabalhar em 
Monte Mor.
MECÂNICO DE  MA -
N U T E N Ç Ã O  I N D U S -
TRIAL - Curso técnico 
ou profissionalizante na 
área de mecânica indus-
trial. Possuir NR 33 e 
NR 35. Disponibilidade 
para viagens. Residir em 
Indaiatuba ou cidades 
próximas.
OPERADOR DE TORNO 
CNC – Experiência na 
função. Curso de Me-
trologia e Leitura e In-
terpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de 
horário. 
SERRALHEIRO INDUS-
TRIAL - Possuir NR 33 
e NR 35. Cursos na área 
de solda. Disponibilidade 
para viagens. Residir em 
Indaiatuba ou cidades 
próximas.
SOLDADOR  – Ensino 
médio completo. Expe-
riência em Solda TIG e 
noções em Solda Inox. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir 
Curso na área de solda 
e montagem.
SUPERVISOR DE MA-
NUTENÇÃO  -  Ensino 
técnico em elétrica, ele-
trotécnica ou Mecânica. 
Possuir NR 33 e NR 35. 
Cursos na área de manu-
tenção industrial. Conhe-
cimentos em informática 
(word, excel). Disponibili-
dade para viagens.

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

selecionar a vaga para se 
candidatar.

RUA 13 DE MAIO, 720 - CEN-
TRO - INDAIATUBA / SP - CEP 

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

ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR 
(8479): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ANALISTA DE RH JR / DEP. 
PESSOAL (8460): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO 
(8480): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR ADM / VENDAS (8473): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUX. PROD. / CONTROLE DE 
QUALIDADE (8433): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8475): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8466): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8319): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8459): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8462): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
GERENTE DE LOJA (8453): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
INSPETOR DE QUALIDADE 
(8448): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(8477): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
MENOR APRENDIZ (8458): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR DE MÁQUINAS 
(8463): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR DE MÁQUINAS 
(8461): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
/ TORNO CNC (8476): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(8457): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
TÉCNICO ELETRÔNICO/ MECA-
TRÔNICO (8478):  
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.

Armador de estrutura de 
concreto armado
Assistente de vendas
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de expedição
Auxiliar de linha de pro-
dução
Auxiliar de linha de pro-
dução( PCD)
Auxiliar de pedreiro
Auxiliar técnico de refri-
geração
Camareira de hotel
Cobrador externo
Cortador a mão
Eletricista
Empregada domestica
Encanador
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fresador
Gerente de supermer-
cado
Mecânico de manutenção 
em maquinas em geral 
Mecânico de manutenção 
em maquinas industrial
Mecânico eletricista de 
auto
Motorista Carreteiro
Motorista de betoneira
Motorista de caminhão
Oficial de manutenção 
predial
Pedreiro
Rebarbador de metais
Técnico de enfermagem
Vendedor

Rua Jacob Lyra, 344 - 
Fone: 38943369 

maisemprego.mte.gov.br
Horário de atendimentos de 

Segunda a Sexta-feira 
das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas 
a alterações a qualquer 
momento. Para saber a 

empresa e dados da vaga 
comparecer ao Pat com 
todos os documentos.

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

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

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

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

ESTAMOS 
CONTRATANDO

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

Ofereço-me como 
pedreiro, encana-
dor, pequenos re-
paros na constru-
ção civil e pinturas. 
(19)  98329-8580 
(WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como 
instalador de ante-
nas digitais. Valor 
R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos crianças pes-
soas com neces-
sidades especiais 
pré-operatório e etc 
atendimento hospi-
talar possui experi-
ência e referência 
horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
passadeira e lava-
deira de roupas e 
como cuidadora de 
de crianças. Atendo 
à domicílio ou em 
minha residência. 
Entrar em contato 
com Val (19) 99448-
0082 - whats app
Ofereço-me como 
cabeleireira e mani-
cure  - corte+hidra-
tação+escova R$ 
50,00 (usamos pro-
dutos sem formol) - 
(pé e mão) R$ 25,00 
*grát is um brinde 
(19) 99369-5615
Ofereço-me como 
l impeza e manu-
tenção de piscinas 
e  gera l .  F . :  (19) 
98332-1025
Ofereço-me como 
faxineira e passado-
ra de roupas. Entrar 
em contato no te-
lefone (19) 99595- 
9448
Ofereço-me como 
jardineiro roçada de 
chácaras e limpe-
zas. (19) 3875-7624
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