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Motoristas devem 
evitar horários de 
pico a partir de hoje  

Vigia é feito refém em 
roubo a caixa eletrônico 

MANDATO 

SINALIZAÇÃO 

Nilson Gaspar matém 70% 
do secretariado 

Novo semáforo é instalado
no Jardim Morada do Sol 
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ELIANDO FIGUEIRA - SCS/PMI

PLANTÃO 

DIVERSÃO 

COMPETIÇÃO 

CONQUISTA

As repartições públicas 
municipais da Administração 
Direta, autarquias e fundações 
estarão em recesso a partir das 
12 horas de hoje, dia 23, até o 
dia 30 de dezembro. Os servi-
ços essenciais serão mantidos 
em sistema de plantão. Os tra-
balhos serão retomados no dia 
2 de janeiro (segunda-feira).

Ele ficou amarrado e vigiado pelos criminosos durante três horas. Pág. 12A

Estão abertas as inscrições 
para o Bota Fora de Férias do 
Indaiatuba Clube. O evento 
começa no dia 9 de janeiro e 
é destinado a crianças de 4 a 
13 anos. Pais e responsáveis 
devem se dirigir até a Secre-
taria de Esportes do IC para 
preencher a ficha de inscrição. 

Motoristas devem evitar as estradas hoje, dia 23. Esta é a 
orientação para quem pretende viajar neste final de ano. Só na 
Santos Dumont (SP-75), via que “corta” Indaiatuba, são aguar-
dados para o período 367 mil veículos segundo previsão da AB 
Colinas, concessionária que administra a rodovia.

Programada para ocorrer em 
Indaiatuba no mês de março, já 
estão abertas as inscrições para 
a 1ª Corrida dos Engenheiros e 
Arquitetos de Indaiatuba, pro-
movida pelos Profissionais de 
Eventos Esportivos (Proeesp). 
A prova acontece no dia 26 de 
março, a partir das 8 horas, no 
Parque Ecológico.

Foi ativado na tarde de quarta-feira, dia 21, o novo semáforo instalado no final da Rua Martinho Lutero (antiga 73). O equi-
pamento ordenará o trânsito na confluência com a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé – marginal direita do Parque 
Ecológico. 

A equipe de luta de braço 
ADI/Secretaria Municipal de 
Esportes fechou o ano com 
“chave de ouro” e conquistou 
mais títulos para Indaiatuba 
no Campeonato Sulamerica-
no. O campeonato foi disputa 
entre 10 e 11 deste mês, em 
Lima no Peru.
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Prefeitura entra em 
recesso de final de 
ano a partir de hoje

Indaiá abre 
inscrições para o 
Bota Fora de Férias

Inscrições estão 
abertas para 
corrida em março 

Luta de braço 
garante 9 medalhas 
Sulamericano

Primavera acerta 
os últimos detalhes 
para estreia na 
‘Copinha’
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Se você pudesse 
escolher, quais 
notícias queria 
ver nos jornais de 
Indaiatuba no ano 
que vem?

RADARES DIAS - 24 A 30/12

Editorial EnqueteArtigos

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

“A gente precisa de mais segu-
rança para a população, acho 
que isso é um desejo de todos. 
Esperamos notícias assim no ano 
que vem."
José Iremá, 55 anos, Bairro 
Mirim

“O que eu queria era mais desem-
penho no atendimento da saúde. 
Não que esteja ruim, é boa, mas 
sempre tem o que melhorar, tem 
muita gente que reclama."
Genésio Pedro Silva, 53 anos, 
Jardim Pedroso

“Nossa saúde anda meio devagar, 
por isso, acho que precisamos 
de melhorias no atendimento, 
principalmente. É o que a nossa 
cidade precisa."
Luiz da Silva, 52 anos, Bairro 
Farol

“O que eu queria era mais empre-
go, principalmente na construção 
civil. Agora temos estes prédios 
parados aí, deveria continuar. 
Queríamos que Indaiatuba fosse 
a cidade com menos desemprego 
do Brasil."
Murilio da Silva Ferreira, 48 
anos, Vale do Sol

Dr. Tiago Pereira
OAB/SP 333.562
Av. Ario Barnabé, 1.111 - Jardim Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com - 19 99141-0101

"Mais segurança, mais educa-
ção, que o brasileiro não tem 
educação, infelizmente. A edu-
cação é o começo da salvação 
do nosso País. Menos corrupção, 
roubarem um pouco menos." 
Benedito Rocco, 69 anos, Jar-
dim América 

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-99648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: 
se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

Dom João Inácio Müller é bispo da Diocese de Lorena (SP) e articulista da Revista Canção Nova

Continuar é inevitável, manter é opcional

opinião

Em futebol se diz que "em time que está ganhando não 
se mexe" quando há sucesso. Foi com esta frase que o pre-
feito eleito, Nilson Gaspar (PMDB) anunciou o "novo" 
secretariado nesta semana. Cerca de 70% dos nomes foi 
"requentado" e continuando sendo os mesmos da gestão 
de Reinaldo Nogueira.

Em futebol, nem sempre manter o time é sinônimo 
de bons resultados, até porque para conseguir resultados 
no esporte depende do adversário também. Conta-se a 
história de que em uma das Copas, um técnico da seleção 
brasileiro falou para Garrincha uma jogada combinada. 
"Você toca a bola para ele e recebe na frente", teria dito. O 
anjo das pernas tortas interrompeu o treinador perguntan-
do: "o senhor já combinou isso com os adversários?".

Em política é um pouco diferente, já que, por lei, há 
planejamento de orçamentos e sabe-se bem que são os 
"adversários". Manter o time pode não ser apenas para 
"não mexer no time", pode ser falta de opção, pressão 
política, manobra por apoio Legislativo.

O que deu certo em alguns pontos em Indaiatuba pode 
não dar nos próximos meses por diversos motivos. O 
primeiro é que a cidade mudou. Chega gente todo dia, 
tem comercial na televisão em horário nobre, todos falam 
bem, houve crescimento territorial e, o mais importante, 
o País e a economia não são mais os mesmos. Os bons 
técnicos não são os que não mexem no time, mas os que 
mudam as peças certas.

Feliz Natal!
Deus nasce, para você e por você. Nasce por causa do Seu amor infinito, amor concreto e 

real. Nasce porque ama você! É bonito e bom sabermos disso: você é importantíssimo para 
Deus. O melhor que o Pai tem, o Seu Filho Único, Ele o envia até você, até nós. Envia o Seu 
Filho de um jeito que possamos entender, como criança, gente como nós. É Jesus, filho de mãe 
Maria e de pai José.

É Natal, a festa do nascimento de Jesus Cristo, a manifestação da humildade do Pai. O que 
o Pai quer dizer às pessoas através do Natal, com o nascimento de Jesus que se faz pessoa? Ou: 
o que significa para mim e para você a Encarnação do Verbo? Deus quis viver conosco e para 
nós. Assim, percebemos que o Filho do Altíssimo deixou suas riquezas divinas para se vestir 
da pobreza humana. O Pai, por amor, enviou o Seu Filho bendito a nós, para nossa salvação.

São Francisco de Assis reza, diante do presépio: “Porque um Menino santíssimo e dileto 
nos foi dado e nasceu por nós no caminho e foi colocado na manjedoura, porque ele não tinha 
um lugar na hospedaria”. O Natal é este movimento de descida, que a Palavra do Pai assumiu, 
deixando a sua glória divina para fazer-se pessoa pobre entre as pessoas. E para nascer para nós, 
Ele não tem exigências: é simples, pobre e humilde. É Deus!

O mesmo movimento que a Palavra assumiu em fazer-se pessoa, assume na Eucaristia. Cada 
Missa é Natal, pois o Filho do Pai nasce nas mãos do Sacerdote, sobre o Altar. Deus faz caminho 
em direção a nós. É o movimento do amor que impulsionou o Filho a deixar o seio do Pai para 
vir e viver pobremente entre nós. Deus é humilde: caminha sempre para baixo e ao encontro; Ele 
sai de Si e vai ao encontro para amar e Se dar. É o jeito de Deus! Deus é bonito. Nós também 
fomos feitos assim belos e capazes de sair de nós mesmos e ir ao encontro dos outros. E fomos 
criados para sermos pequenos e caminhar para baixo, como Jesus nos mostrou, desde a cama 
do presépio até a cama da cruz. Tudo por amor.

Natal é acolher Jesus e o Seu jeito de ser e viver. Ele é humilde e amável, e sempre vai ao 
encontro para Se dar. Doar-se pelo outro é atuar, fazer acontecer de novo a Encarnação, o Natal 

de Deus; é ser Natal para a outra pessoa.
Por amor do Pai, nós merecemos o seu Filho. Por nosso amor, a outra pessoa, 

o pobre, merece nossa doação, nosso empenho, nosso amor, nossa vida. Nós 
somos o NATAL da outra pessoa, de cada pessoa. Somos festa para o outro. 
Jesus é a Festa. Por isso, Natal é a festa das festas! Nossa vocação é ser festa 
para os outros. Feliz Natal!

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Amigo secreto 
Há muitos anos é comum realizar a brincadeira do amigo secreto, porém não se 

sabe a origem dessa brincadeira ela é muito antiga. Muitos dizem que surgiu há 
muito tempo com os povos nórdicos, alguns dizem que foi na Grécia, outros dizem 
que surgiu no século XVIII, uma versão mais recente diz que essa brincadeira teria 
surgido nos Estados Unidos. A brincadeira se popularizou no ano de 1929, em plena 
depressão onde não tinha dinheiro para comprar presentes para todos se fazia a brin-
cadeira para que todos pudessem sair com presentes.O amigo secreto reúne várias 
pessoas de todas as idades e gêneros, todos podem brincar. O sorteio é realizados 
de forma aleatória e sempre existe um suspense no ar. Recados podem ser enviados 
para o amigo sorteado dando pistas de quem seja, pode ser enviado de forma anônima 
ou com outro codinome para que ninguém saiba quem é, esse recado pode ser de 
dicas de escolha do presente ou como zoação.O sorteio pode ser realizado de forma 
manual com papeizinhos em que cada participante pega um ou do forma virtual em 
que o sorteio é realizado de forma aleatória.Essa brincadeira já é tradição, muito 
realizada nas festas de final de ano, mas hoje ela pode ser realizada em outras épo-
cas do ano como Amigo Chocolate que é realizado na Páscoa, amigo lingerie entre 
as amigas que vão se casar, amigo da onça, amigo secreto elefante branco e amigo 
virtual. Na minha família eu fui o introdutor quando meus filhos eram pequenos e 
atualmente a minha filha, Ana Claudia, se encarrega de realiza-lo,  pois a cobrança 
na família é muito grande,  agora o sorteio  é feito pela internet. Na empresa Signa 
já tivemos o nosso amigo secreto e tudo foi revelado no dia da confraternização. 

Adorei minhas amigas e meu presente. A todos nossos leitores um 
grande e feliz Natal. Boas férias, pois aqui vou eu.

O que é Desaposentação?
Durante a vida laboral, o empregado contribui conjuntamente com seu empregador junto a 

Previdência Social para que mantenha na qualidade de segurado e poder pleitear os benefícios 
previstos na legislação previdenciária.

Um desses benefícios é a aposentadoria que se divide em aposentadoria por idade, tempo de 
contribuição, especial e por invalidez.

Desta feita, a aposentadoria é um benefício que pode ser renunciado para que o beneficiário 
aproveite o tempo de serviço prestado após a concessão do benefício, para buscar uma aposen-
tadoria mais vantajosa aumentando o seu valor.

Este processo se chama DESAPOSENTAÇÃO, onde o aposentado que continua trabalhando 
após a concessão do benefício, poderá renunciá-lo e buscar novo benefício contando com este 
novo período de contribuição, o qual terá efeito no valor da aposentadoria.

Assim o aposentado tem o direito de rever no judiciário a sua aposentadoria atual para adquirir 
um benefício mais vantajoso. Ocorre que muitos julgados tem sido a favor e contra este pedido, 
principalmente no que tange a devolução dos valores recebidos pela aposentadoria renunciada.

O INSS não reconhece essa possibilidade de renuncia para depois buscar uma nova aposen-
tadoria, indeferindo todos os pedidos administrativos.

Todavia, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o beneficiário não precisa 
devolver o que percebeu com a aposentadoria renunciada.

Tal decisão servirá de norte para as instâncias inferiores julgarem os pedidos de desapo-
sentação, já que ações do âmbito do Juizado Especial Federal estavam suspensas até o STJ se 
manifestar.

O STF iniciou o julgamento na semana passada e já se tem 2 votos favorá-
veis, porém o Supremo decidiu suspender pela ausência de outros ministros. 
Julgada a desaposentação, todos os tribunais deverão decidir no mesmo sentido 
que o Supremo, e que seja a favor do aposentado. 
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Aprai realiza feira de adoção de animais 

cidade

BENEFICENTE 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

“É uma pena não 
termos mais mulheres 
eleitas, mas me sinto 

honrada em representar 
a nossa classe. Vou 
procurar exercer da 

melhor forma possível e 
respeitar a todos"
Silene Carvalini, 
vereadora eleita 

Prefeito, vice e os 12 vereadores 
eleitos são diplomados na Câmara 

Foram diplomados na 
Câmara, na segunda-
-feira, dia 19, o prefeito 

eleito Nilson Alcides Gaspar 
e seu vice, Túlio José Tomass 
do Couto, ambos do PMDB, 
além dos 12 vereadores es-
colhidos pela população nas 
Eleições Municipais deste 
ano. 

Os vereadores diplomados 
foram: Hélio Ribeiro (PSB), 
Ricardo França (SD), Luiz 
Carlos Chiaparine (PMDB), 
Luiz Alberto Pereira, o Ce-
bolinha (PMDB); Jorge Luis 
Lepinsk, o Pepo (PMDB); 
João de Souza Neto, o Januba 
(DEM); Adalto Missias de 
Oliveira (PP), Silene Carva-
lini (PP), Massao Kanesaki 
(DEM), Alexandre Perez 
(SD), Edvaldo Bertipaglia 
(PSB) e Arthur Spindola 
(PV).

A única mulher entre as 
14 pessoas que comandarão 
a cidade nos próximos quatro 
anos, Silene Carvalini (PP) 
garantiu que irá priorizar duas 
áreas no seu mandato. "Sou 
enfermeira há 23 anos e o 
meu mandato vai ser pautado 
em cima da saúde e educação, 

com ensino profissionalizan-
te", garante. "É uma pena 
não termos mais mulheres 
eleitas, mas me sinto honrada 
em representar a 
nossa classe. Vou 
procurar exercer 
da melhor forma 
possível e respei-
tar a todos."

Empresário 
muito conhecido 
no ramo privado, 
Edvaldo Berti-
paglia (PSB) diz 
que trabalhará 
em prol da geração de em-
prego. "Acho que é um senti-
mento geral de quem observa 
a política de fora e resolve 

entrar para ajudar, é assim que 
me sinto. Conto com todos 
para me ajudar com opinião, 
cobrança e apoio de todos. 

Minha bandeira 
forte é a indús-
tria, a geração 
de empregos, é o 
que a gente mais 
ouviu de pedidos 
durante a campa-
nha", afirma.

Eleito para o 
segundo manda-
to, Massao Kane-
saki (DEM), não 

escondeu o orgulho de passar 
pela "peneira" eleitoral pela 
segunda votação seguida. "É 
uma grande responsabilida-

A Associação Protetora 
dos Animais de Indaiatuba 
(Aprai) realiza amanhã, dia 
24, uma feira de adoção de 
animais. O evento acontece 

de, sem dúvida. Tivemos um 
aprendizado muito grande no 
primeiro mandato e, neste 
segundo, vamos continuar em 
prol da população, agradecer 
e honrar cada voto recebido", 
diz. Retornando ao Legislati-
vo, Januba da Banca (DEM), 

no Walmart Indaiatuba, das 
10h30 às 13h30. 

A ideia é realizar a fei-
rinha com o intuito de aju-
dar a Organização Não-

afirma que é um representante 
do esporte. "Há 30 anos a 
Câmara não tem ninguém do 
esporte eleito e estou aqui 
agora para representar esta 
área e, claro, a social, pela 
qual fui eleito. Serão essas 
duas áreas as principais para 

-Governamental  (ONG) 
Anjos de Patas. Durante o 
evento haverá para adoção 
gatos, além de cães adultos 
e filhotes. 

mim", pontuou.
Na oposição, Alexandre 

Peres (SD) prometeu honrar 
a confiança dos eleitores. "É 
um sentimento muito especial 
ver que o povo confia na gente 
como vereadores da oposição. 
Pode ter certeza que conduzi-
remos o mandato com muita 
ética", diz. Mais novo entre os 
eleitos, Ricardo França (SD) 
endossou o discurso do colega 
de oposição na fiscalização do 
Executivo. "Estou honrado 
de representar a sociedade, 
vamos fiscalizar muito a Pre-
feitura, correr atrás para que 
não aconteçam mais estes 
escândalos em Indaiatuba. Vai 
ser trabalhoso, mas a gente vai 
correr atrás de resolver o que 
se precisa", diz.

A posse oficial do prefeito, 
vice e vereadores será no pri-
meiro dia de 2017, na Câmara, 
a partir das 9 horas.

ROSE PARRA – ACS/CMI

Diplomação do prefeito, vice e dos 12 vereadores eleitos aconteceu na tarde de segunda-feira
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Gaspar extingue três secretarias 
e mantém 70% do secretariado

O prefeito eleito, Nil-
son Gaspar (PMDB), 
anunciou seu secre-

tariado nesta quarta-feira, 
dia 21, durante coletiva de 
imprensa na Prefeitura. Três 
secretarias (Comunicação, 
Geral e Desenvolvimento) 
foram extintas e uma nova 
(Relações Institucionais e 
Comunicação) será criada 
no lugar. 

Dos 20 secretários, 14 
foram mantidos em seus 
cargos, o equivalente a 70% 
do total. "Em time que está 
ganhando, não se mexe", 
afirmou Gaspar.

As principais mudanças 
serão no Gabinete, saindo o 
vice-prefeito Antonio Carlos 
Pinheiro e entrando Fábio 
Marmo Conte; no Gover-
no, saindo Carlos Alberto 
Bargas e entrando Renato 
Orlando Stochi; na Admi-
nistração Vera Lúcia deixa o 
cargo para Orlando Schnei-
der Vianna;  e no Esporte sai 
Humberto Panzetti e entra 
Marcos Antônio de Moraes. 

Pinheiro, entretanto, con-
tinuará na Corregedoria. A 
nova secretaria, a ser criada 
em janeiro, ainda não tem um 
nome definido, podendo ficar 
com Odair Gonçalves, titular 
da Comunicação - pasta que 
será extinta.

Durante coletiva de im-
prensa, Gaspar também falou 
a respeito do plano dos pri-
meiros 180 dias de governo. 
“Teremos um ano difícil do 
ponto de vista econômico e 
precisamos ter o pé no chão 
para analisar como vai ser 
a evolução da arrecadação 
do município em 2017”, 
acredita.

Secretarias extintas: 
Comunicação (Odair Gonçalves)
Geral (Samir Maurício de Andrade)
Desenvolvimento (Renato Orlando Stochi)
 
Nova secretaria:
Relações Institucionais e Comunicação (ainda sem secretário)
 
Secretarias em que houve mudança
Esportes - Marcos Antônio de Moraes (Humberto Panzetti)
Controladoria - Antonio Jorge Trinca (Admar Martini)
Gabinete - Fábio Marmo Conte (Antônio Carlos Pinheiro)
Governo - Renato Orlando Stochi (Carlos Alberto Bargas)
Obras - Robenilton Oliveira Lima (Leandro Dias de Souza) 
Administração - Orlando Schneider Vianna (Vera Lucia)
Habitação - Cláudio Diogo (Orlando Schneider Vianna)

Secretarias em que foram mantidos os atuais:
Educação - Rita de Cássia Trasferetti
Corregedoria - Antônio Carlos Pinheiro
Saúde - José Roberto Stefani
Segurança - Alexandre Guedes
Cultura - Erika Hayashi
Família e Bem Estar - Luiz Henrique Furlan
Fazenda - Bráulio Antônio Leite
Fiec - João Martini Neto
Funssol - Enides Nogueira Lopes Cruz
Negócios Jurídicos - Wanderley José Boni
Planejamento Urbano - Rubens Eduardo Pereira
Saae - Sandro Coral
Urbanismo - José Carlos Selone

Administração - Orlan-
do Schneider Vianna, 
tem 58 anos, e é gradu-
ado como tecnólogo em 
Gestão.

Segurança pública - Alexan-
dre Guedes Pinto, 49 anos, é 
formado em Administração 
de Empresas e assessora o 
prefeito Reinaldo Nogueira 
há mais de 16 anos.

Urbanismo e Meio Am-
biente - José Carlos Selone, 
47 anos, é graduado em En-
genharia Civil em 2005 pelo 
Centro Universitário Nossa 
Senhora do Patrocínio. 

Família e Bem Estar Social 
Luiz Henrique Furlan, 
casado, bacharel em Ad-
ministração pela PUC 
Campinas.

Habitação - Claudio 
Leal Diogo, 58 anos, é 
arquiteto formado pela 
Faculdade Brás Cubas, 
de Mogi das Cruzes. 

Controladoria - An-
tônio Jorge Trinca, 62 
anos, casado, é enge-
nheiro Industrial Mecâ-
nico de formação.

Fazenda - Bráulio An-
tônio Leite, 77 anos, é 
advogado, economista 
e contabilista formado 
pela PUC Campinas. 

Jurídico - Wanderley 
José Boni, 58 anos, 
natural de Itu, bacharel 
em Direito, formado 
pela Faculdade de Di-
reito de Itu no ano de 
1980.

Corregedoria - Antônio 
Carlos Pinheiro, 66 anos, 
é formado em Direito 
pela Universidade de 
São Paulo (USP). 

Fiec - João Martini Neto, 
61 anos, é engenheiro 
agrônomo e há 12 anos 
ocupa o cargo de supe-
rintendente da Fiec. 

Obras e Vias Públicas - 
Robenilton Oliveira Lima, 
54 anos, é engenheiro for-
mado pela Universidade 
São Francisco e pós-gra-
duado em Gestão Pública e 
Administração de Cidades.

Planejamento Urbano e En-
genharia - Rubens Eduardo 
Pereira de Oliveira Junior, 38 
anos, é arquiteto e urbanista 
graduado pela Unimep e pós- 
graduado em Administração 
Pública e Gestão de Cidades.

Saae - Sandro de Al-
meida Lopes Coral, 
42 anos, é engenheiro 
civil e natural de In-
daiatuba. 

Saúde - José Roberto Stefani, 
59 anos, formado pela Facul-
dade de Medicina de Itajubá, 
com residência em pediatria 
na Maternidade Campinas e 
pós-graduação em Gerência 
da Saúde pela FGV. 

Cultura - Erika Hayashi 
Kikuti, 52 anos, casada, 
formada em Educação 
Física pela PUC Cam-
pinas. 

Funssol - Enides No-
gueira Lopes Cruz, 75 
anos, é formada no ma-
gistério e em Ciências 
Físicas e Biológicas pela 
Faculdade Nossa Senho-
ra do Patrocínio. 

Esportes  -  Marcos 
Antônio de Moraes, 
40 anos, empresário, 
casado, pai de duas 
filhas.

Governo - Renato Or-
lando Stochi, 65 anos, 
é formado em Filosofia, 
Ciências e Letras pela 
PUC Campinas.

Educação - Rita de Cás-
sia Trasferetti, 53 anos, 
formada em Pedago-
gia com habilitação em 
Administração e Pós-
-Graduação em Gestão 
da Educação Municipal.

Gabinete - Fábio Mar-
mo Conte, 47 anos, é 
técnico e bacharel em 
Administração de Em-
presas. 

Conheça os membros da próxima administração
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Caps 2 passa a funcionar em novo 
endereço a partir do próximo ano 

MUDANÇA 

Indaiatuba perde mais de 7 mil 
vagas em 12 meses, diz Ciesp
HUGO ANTONELI JUNIOR
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

As vagas de emprego 
em Indaiatuba dimi-
nuíram mais de 8% 

nos últimos 12 meses, de 
acordo com dados do Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp). No mês 

de novembro, em relação a 
outubro, a queda é de 0,67%. 
Neste ano, o acumulado ne-
gativo é de 4,81%.

No acumulado dos últi-
mos 12 meses, Indaiatuba 
chega aos 7,3 mil postos 
a menos. Em novembro, 
a influência negativa no 
mercado de trabalho foi: 
máquinas e equipamentos 

(-2,62%); bebidas (-2,02%); 
produtos de borracha e de 
material plástico (-0,87) e 
máquinas e materiais elétri-
cos (-1,88%).

Se juntar com o percen-
tual atual com o acumulado 
nos 12 meses anteriores, 
o total supera 15% de di-
minuição de vagas de em-
prego.

Indústrias da região de 
Campinas demitiram 2.350 
trabalhadores em novembro, 
aponta balanço do Departa-
mento de Pesquisas e Estu-
dos Econômicos (Depecon) 
do sistema Fiesp/Ciesp.

Novembro foi mês ruim 
para o emprego na indústria 
de São Paulo, com 25.500 
demissões a mais que admis-

A unidade 2 do Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) 
mudará para a Rua Padre 
Bento Pacheco, 1.806, Vila 
Aurora, a partir do dia 2 de 
janeiro de 2017. O novo 
endereço fica em frente ao 
Caps 1. Os telefones também 
continuarão os mesmos 19- 
3885-3955 e 19- 3816-7710.

A equipe do Caps 2 aten-
derá os usuários na Rua Jose 

sões no período. O número 
equivale a uma variação de 
-1,14% (sem ajuste sazonal) 
no número de vagas do setor 
em relação a outubro. Os 
dados são da Pesquisa de 
Nível de Emprego do Esta-
do de São Paulo, feita pelo 
Departamento de Pesquisas 
e Estudos Econômicos da 
Fiesp e do Ciesp (Depecon).

da Costa, 216, no Jardim 
Pau Preto normalmente até 
às 12h do dia 23 de dezem-
bro de 2016.

O Caps 2 realiza atendi-
mento para pacientes com 
transtornos mentais graves 
e severos, são cerca de três 
mil atendimentos e ações 
mensais. Atualmente tem 
1,5 mil pacientes ativos e 40 
pacientes do intensivo, que 

O levantamento feito se-
guindo o agrupamento das 
diretorias regionais do Ciesp 
mostra queda do nível de em-
prego em 31 delas, de um total 
de 36. Houve alta em apenas 
2 (Jacareí, 1,25%, e Santo 
André, 0,87%), e 3 ficaram 
estáveis. As maiores quedas 
ocorreram em Jaú (-8,12%) e 
em Sertãozinho (-7,24%).

são atendidos todos os dias. 
Tem uma equipe na equipe 
multiprofissional: três mé-
dicos Psiquiatra, um médico 
clínico, duas psicólogas, 
duas Terapeutas Ocupacio-
nais, um enfermeiro, uma 
técnica, uma monitora, uma 
pedagoga, duas assistentes 
sociais, duas recepcionistas 
e uma assistente adminis-
trativa.

DIVULGAÇÃO

No acumulativo dos 12 meses são 1,3 mil postos de emprego a menos na indústria 

A partir do próximo ano o Caps 2 funcionará próximo a rodoviária  

SIRLENE VIRGÍLIO- SCS/PMI
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Prefeitura anuncia recesso de fim de ano
cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

As repartições públi-
cas municipais da 
Administração Di-

reta, autarquias e fundações 
estarão em recesso a partir 
das 12 horas de hoje, dia 
23, até o dia 30 de dezem-
bro. Os serviços essenciais 
serão mantidos em sistema 
de plantão. Os trabalhos 
serão retomados no dia 2 
de janeiro (segunda-feira).

Para  a tendimento  de 
emergência médica, além 
do pronto-socorro do Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), a popula-
ção poderá contar, também, 
com a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-24h) 
do Jardim Morada do Sol, 
localizada na Avenida En-
genheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na marginal do 
Parque Ecológico. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que as 
equipes das duas unidades 
serão reforçadas para o 
período.

A equipe do Departa-

mento de Odontologia aten-
derá as  emergências na 
UPA nos dias 23 até às 12 
horas; dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e 1º de janeiro 
não haverá expediente; dias 
26, 27, 28 e 29 de dezembro 
até as 15 horas; e dia 30 de 
dezembro atendimento até 
as 12 horas.

Todas as farmácias tam-
bém estarão fechadas nos 
sábados, vésperas de Natal 
e de Ano Novo. Durante a 
semana, entre os dias 26 e 
30 de dezembro, apenas a 
Popular estará aberta das 8h 
às 17 horas.

Nas secretarias munici-
pais de Obras e Vias Pú-

blicas e de Urbanismo e do 
Meio Ambiente o expedien-
te termina às 12 horas nas 
sextas-feiras, dias 23 e 30, 
e não haverá atendimento 
ao público somente na se-
gunda, dia 26. Nos demais 
dias, as duas secretarias 
trabalharão normalmente. 

O Projeto Ecobike ficará 

Os shoppings Jaraguá, Polo 
e Parque Mall terão horários 
especiais neste final de ano.

No Jaraguá, o funciona-
mento das lojas hoje, dia 23, 
será das 9h às 22 horas e a 
praça de alimentação/lazer e 
entretenimento das 11h às 22 
horas. Já amanhã, dia 24, as 
lojas abrem as portas às 9h e 
fecham às 18 horas, já a praça 
de alimentação funciona das 
11h às 18 horas. Neste dia, 
o Topázio Cinemas estará 
fechado. 

No Natal, dia 25, as lojas 
não estarão funcionando, mas 
a abertura da praça de alimen-
tação e as opções de lazer e en-
tretenimento é facultativo, das 

16h30 às 22 horas. O Topázio 
Cinemas começará as sessões 
também a partir das 16h30.

Na véspera de Ano Novo, 
dia 31, o horário também será 
diferenciado, as lojas irão 
funcionar das 10h às 16 horas 
e a partir das 11h a praça de ali-
mentação estará aberta, e en-
cerra as operações às 16 horas. 
Neste dia o Topázio Cinemas 
estará fechado. No dia 1º de 
janeiro, a praça de alimentação 
funciona facultativamente das 
16h30 às 22 horas e as lojas 
estarão fechadas. Neste dia o 
Topázio Cinemas inicia suas 
sessões às 16h30. O centro de 
compras volta a funcionar em 
seu horário normal no dia 2 

de janeiro.
O Parque Mall estará fe-

chado tanto no Natal quanto 
Ano novo, ambos no domingo. 
Na véspera das datas, dias 24 e 
31, o shopping funciona das 9h 
às 16 horas. O horário especial 
ocorre para algumas lojas e 
postos de serviços. 

Os usuários do Poupatem-
po devem ficar atentos, o posto 
de Indaiatuba estará fechado 
às sextas-feiras (dias 23 e 30) 
e sábados (dias 24 e 31), e aos 
domingos já não funciona. Nas 
segundas-feiras seguintes, dias 
26 e 2º de janeiro, a unidade 
abrirá apenas às 12 horas. A 
partir de terça-feira, dia 3 de 
janeiro, o Poupatempo reto-

ma sua programação normal, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, e aos sábados das 
8h às 12h. Neste período de 
recesso, os agendamentos 
podem ser feitos no site www.
poupatempo.sp.gov.br, ou 
pelo aplicativo SP Serviços 
(para smartphones e tablets). 
Mais informações no 0800 
772 3633.

O Oba Hortifruti também 
funcionará em horário dife-
renciado. Tanto na véspera de 
Natal quanto no Réveillon, aos 
sábados, a unidade funcionará 
das 7h às 18 horas. Nos do-
mingos seguintes a esses dias 
o supermercado não abrirá. A 
Smart Fit também estará aberta 

aos seus alunos em horário 
especial. A academia funciona 
nos dias 24 e 31 de dezembro, 
das 8h às 14h, e estará fechada 
aos domingos, dias 25 e 1°, 
voltando no dia 2. 

Outros dois serviços ofere-
cidos no Parque Mall mantêm 
o horário sem mudanças. A 
agência do Itaú segue com 
atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 20h, 
e, como sempre, fechada aos 
sábados e domingos. O mes-
mo acontece com os cartórios 
de Registro de Imóveis e o de 
Notas, Protestos de Letras e 
Títulos – Tabelionato Mes-
quita que funciona de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16 

horas. Os estabelecimentos 
instalados no Deck Gourmet 
têm abertura facultativa, já 
que o acesso aos mesmos não 
depende do funcionamento do 
shopping.

Polo 
O Polo Shopping funciona 

das 9h às 17h30 amanhã. No 
dia seguinte, o empreendimen-
to não abrirá as portas. Entre os 
dias 26 (segunda) e 30 (sexta), 
o shopping funciona das 10h às 
22 horas. No sábado, véspera 
de Ano Novo, o Polo abre 
das 10h às 16 horas, estando 
fechado no domingo, dia 1º, 
e volta ao horário normal na 
segunda-feira, dia 2.

fechado a partir das 12 horas 
de hoje, mas de segunda a 
quinta funcionará normal-
mente. 

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) atenderão as 
emergências da população 
pelo telefone 0800-772-
2195.

A Secretaria Municipal 
de Segurança Pública man-
terá o plantão normal dos 
serviços operacionais da 
Guarda Civil. O telefone da 
Guarda para emergência é 
153, da Polícia Militar é 190, 
do Corpo de Bombeiros, 193 
e da Central de Ambulâncias 
192.

O Departamento de Fis-
calização de Taxas e Postu-
ras informa que não haverá 
Feira Livre nos dias 25 de 
dezembro e 1º de janeiro. 

As feiras de sábado, dias 
24 de dezembro e 31 de 
janeiro, que são realizadas 
no Jardim Morada do Sol e 
Parque Residencial Campo 
Bonito funcionarão com 
horário estendido, até as 16 
horas.

O Bosque do Saber, que 
é mantido pela Secretaria 
Municipal de Educação, 
fecha ao público também a 
partir das 12 horas de hoje 
e será reaberto somente no 
dia 2 de janeiro. O Museu do 
Casarão Pau Preto também 
funcionará até às 12 horas de 
hoje, depois retornará as ati-
vidades normais no dia 2 de 
janeiro, a partir das 9 horas.

Jaraguá, Polo Shopping e Parque Mall também funcionam em horário diferenciado

Alguns serviços da Prefeitura irão funcionar em sistema de plantão; shoppings da cidade também têm horários especiais 

DEUZENI CEPPOLINI - SCS/PMI
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Motoristas devem 
evitar estradas hoje 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Semáforo é instalado na 
Rua Martinho Lutero

INFRAESTRUTURA

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Motoristas devem evi-
tar as estradas hoje, 
dia 23. Esta é a orien-

tação para quem pretende viajar 
neste final de ano e não quer 
ficar parado no congestiona-
mento. Só na Santos Dumont 
(SP-75), via que passa por In-
daiatuba, são aguardados para 
o período 367 mil veículos se-
gundo previsão da AB Colinas, 
concessionária que administra 
a rodovia.

Quem não quiser pegar trân-
sito deve evitar a rodovia entre 
6h e 18 horas de hoje e, na volta 
para casa, entre às 12 e 22 horas 
de domingo, dia 25. 

Já durante a virada do ano, 
o período de maior fluxo de 
veículos será sexta-feira que 
vem, dia 29, das 6h às 18 horas, 
e na volta das 10h às 22 horas 
de domingo, dia 1º de janeiro. 

A AB Colinas calcula ain-
da que, para as quatro rodo-
vias administradas por ela, 
são aguardados no período de 
feriado prolongado 1,1 milhão 
de veículos. 

A concessionária orienta 
para que os motoristas se aten-
tem as condições de seus veícu-
los antes de “caírem” na estrada. 

Segundo balanço divulgado 
pela empresa, cresceu o número 
de atendimentos, realizados 
pela AB Colinas, as ocorrências 
de pane seca, elétrica, mecânica 

e de pneus furados. 
Nas últimas férias, entre 

dezembro de 2015 e janeiro 
de 2016, em todo o trecho de 
concessão, a média de atendi-
mentos deste tipo foi de 3.166 
por dia. Já de fevereiro a no-
vembro de 2015, a concessio-
nária realizou média de 2.980 
atendimentos mensais.

Para o gerente de operações 
da AB Colinas, Alessandro 
Pieroni Fernandes, a falta de 
atenção dos usuários é o maior 
problema. “A maioria são pro-
blemas simples que poderiam 
ser resolvidos com um pequeno 
check-list antes da viagem”, ex-
plica. “Portanto, antes de viajar, 
é recomendado que o usuário 
realize uma revisão no veículo.”

Socorro 
Em caso de imprevistos, a 

AB Colinas informa que possui 
sete bases operacionais distribu-
ídas pelos trechos de responsa-
bilidade da concessionária, uma 
frota composta por unidades de 
resgate, veículos de inspeção e 
supervisão de tráfego, guinchos 
leves e pesados, caminhão boia-
deiro e outros. 

Além disso, toda esta estru-
tura se junta às 38 câmeras de 
monitoramento, 395 unidades de 
Call Box (telefones de emergên-
cia instalados a cada quilômetro) 
e 23 painéis eletrônicos de men-
sagens já existentes em toda a 
malha concedida. 

A concessionária também 
tem à disposição do usuário a 
Central de Atendimento no te-
lefone 0800-7035080. O serviço 
é gratuito e funciona 24 horas, 
tanto por telefone fixo quanto por 
celular. Por meio dele, o usuário 
obtém informações sobre locali-
zações de municípios, condições 
do tráfego e climáticas nos tre-
chos da concessionária, obras em 
andamento, localização das bases 
operacionais e da Polícia Militar 
Rodoviária e informações sobre 
serviços de utilidade pública. 

O usuário também pode aces-
sar o site da AB Colinas (www.
abcolinas.com.br) e conferir em 
tempo real, no mapa interativo, a 
situação do trânsito e as interdi-
ções de pistas.

Trânsito deve ser mais intenso nas próximas sextas-feiras e domingos

IMPRENSA – AB COLINAS

Foi ativado na tarde de 
quarta-feira, dia 21, o novo 
semáforo instalado no final da 
Rua Martinho Lutero (antiga 
73). O equipamento ordenará 
o trânsito na confluência com a 
Avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé – marginal direita 
do Parque Ecológico. 

Ainda durante a semana, a 
Secretaria trabalhou na sinali-
zação de trânsito no trecho onde 
foram concluídas as três obras 
de infraestrutura executadas no 
final do Parque Ecológico. 

Integram o pacote de obras 
finalizadas a conclusão da Ave-
nida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé – marginal esquerda, a 
construção de uma ponte interli-
gando as duas margi- nais, e a 
duplicado da via 
de ligação da 
Rua Martinho 
Lutero com 
a  Alameda 
General Motors 
(IDT-372). 

Os trabalhos de 
pavimentação co-
meçaram no final de 
setembro pelo trecho 
duplicado da ligação da 
Martinho Lutero com a IDT-
372. Para a duplicação foi 
construída uma travessia com 
aduelas medindo 355 metros 
lineares, onde também foram 
construídas calçadas.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 
Públicas, a ponte de concreto 

armado que integra o projeto 
de melhorias de infraestrutura 
urbana no final da marginal do 
Parque tem 26,43 metros de 
comprimento, com vão livre de 
206 metros, e espaço para a im-
plantação de ciclovia e proteção 
para pedestres.

Já no último trecho da nar-
ginal esquerda, que também 
foi interligada com a alameda 
General Motors, foram pavi-
mentados 518 metros lineares 
da avenida.

O investimento na obra foi 
de R$ 4.232.431,16, sendo R$ 
3.752.899,39 referente ao con-
vênio firmado pela Prefeitura 
de Indaiatuba com o Ministé-
rio das Cidades. Os trabalhos 

foram iniciados no final 
de junho de 2014 e o 
prazo contratual para 

a conclusão que era 
de 18 meses teve 
de ser aditado por 

conta dos atra-
sos nos repas-
ses da verba 

por  par te 
do Governo 

Federal.
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Família de empresário é 
feita refém durante assalto

Igreja é furtada e pega fogo

Indivíduos pulam a janela e 
dão de cara com guardas

Três morrem em acidentes na SP-75

Casal estrangeiro vai para cadeia por furtos contra lojas 

Rapaz assalta comércio e 
acaba detido pela Guarda 

Ladrão é preso por furtar 
ferramentas em construção

TROCA DE TIROS

INCÊNDIO

FURTO

FATAIS

COI

JARDIM AMÉRICA

CENTRO

HUGO ANTONELI JUNIOR
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Vigia é feito refém em 
roubo à caixa eletrônico

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brpolícia

Um vigia passou por 
momentos de terror 
da madrugada de 

ontem, dia 22. Ele foi rendi-
do por assaltantes que rou-
baram dinheiro de um caixa 
eletrônico que fica dentro da 
empresa Singer do Brasil, na 
Avenida Presidente Vargas, 
na Vila Vitória. 

Por três horas ele foi 
mantido amarrado e vigiado 
por um deles. A empresa 
Singer e a Sempre Seguran-
ça foram procurados, mas 
não retornaram contatos da 

Uma loja de joias no Cen-
tro de Indaiatuba foi roubada 
na madrugada de ontem, dia 
22. 

De acordo com testemu-
nhas, a família do dono do 
local foi feita refém e eles o 
obrigaram a voltar à loja para 

Um ladrão invadiu uma igre-
ja na Rua Basílio Martins, no 
Jardim Belo Horizonte, na ma-
drugada de quarta-feira, dia 21. 
Ele levou uma cesta básica e um 
bojão de gás cheio. 

Além disso, invadiu o escritó-
rio - que pegou fogo, queimando 

A Guarda Civil prendeu 
na manhã de quarta-feira, 
dia 21, uma dupla que estava 
praticando furto em uma resi-
dência no Jardim Esplanada. 
Um vizinho percebeu mo-
vimentação estranha e ligou 
no telefone 153 informando 
o ocorrido. 

O Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho 
(Coade) enviou imediatamen-
te as viaturas mais próximas 
para averiguação e chegando 
ao local foram constatadas 

O trânsito fez mais três 
vítimas fatais esta semana 
em Indaiatuba. No primeiro 
acidente, um rapaz de 19 
anos morreu em um acidente 
gravíssimo no quilômetro 48 
da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), na noite de sexta-
-feira, dia 16. 

De acordo com testemu-
nhas ouvidas pelos guardas 
que atenderam a ocorrência, 
um veículo Uno capotou e 
o motorista foi lançado para 
fora do carro. Outro carro, um 
Fiesta, arrastou o rapaz por vá-
rios metros. Ambos os carros 
têm placas de Salto.

Socorristas da concessioná-
ria da rodovia foram chamados 
e tentaram reanimar o rapaz 
- que chegou a ser levado ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), mas não re-
sistiu aos ferimentos. A morte 

A Guarda Civil pren-
deu na terça-feira, dia 
20, um casal de equato-
rianos suspeitos de furto. 
O Centro de Operações 
e Inteligência (COI) es-
tava monitorando um 
carro devido à suspeita 
de participação em fur-
tos em lojas da cidade. 
O veículo passou por 
área monitorada durante 
a tarde. O comunicado foi 
emitido imediatamente as 
viaturas de patrulhamento 
preventivo, via rádio, e 
teve início a busca para 
a localização. O carro 

foi abordado na rodovia 
Ermenio de Oliveira Pen-
teado, próximo ao acesso 
do bairro Itaici.

Os dois, um de 28 
outro de 45 anos, foram 
encontrados. Um con-
fessou o crime e o outro 
negou. Ao todo, foram 
localizadas 211 peças de 
roupas no valor superior 
a R$ 8,4 mil. 

Na Delegacia, a prisão 
deles foi confirmada pela 
autoridade de plantão. O 
carro foi recolhido por 
estar com documentação 
irregular.

Acusado de participar de 
um assalto à um comércio no 
Jardim América, um rapaz de 
27 anos foi preso pela Guarda 
Civil de Indaiatuba na terça-
-feira, dia 20. 

Logo após o roubo, a pla-
ca do carro foi cadastrada no 
sistema de monitoramento do 
Centro de Operações e Inteli-
gência (COI) e foi flagrada em 
um local para onde as viaturas 
foram.

Uma equipe localizou o 
Corsa usado no crime e reali-

Um rapaz de 28 anos foi 
preso pela Guarda Civil de 
Indaiatuba na segunda-feira, 
dia 19, acusado de ter furtado 
uma construção. Uma vítima 
informou que havia acabado 
de ser roubada. O rapaz estava 
com uma sacola e nela havia 
pedaços de fio, uma moto 
serra e alicates. Ele confessou 

reportagem até o fechamen-
to desta edição. 

O banco Itaú informou, 
via assessoria de imprensa, 
que não divulga valores 
e que o caso está sendo 
apurado.

De acordo com o vigia 
rendido, no local do caixa 
eletrônico havia muita fu-
maça. Ele não soube pre-
cisar quantas pessoas par-
ticiparam do assalto. Após 
o roubo eles libertaram o 
homem e, de acordo com 
ele, havia pelo menos dois 
carros no apoio.

Os ladrões fugiram e 
não foram encontrados até 
o momento.

praticarem o roubo. A família 
foi libertada em Salto e os 
bandidos chegaram a trocar 
tiros com a Polícia Militar em 
Indaiatuba, mas fugiram. Um 
dos assaltantes teria ficado 
ferido, mas eles conseguiram 
fugir.

diversos itens da igreja. De 
acordo com o responsável, houve 
prejuízo de mais de R$ 20 mil. 

A Guarda foi chamada, mas 
o ladrão fugiu. O Corpo de 
Bombeiros de o Instituto de 
Criminalística de Campinas 
compareceram ao local.

duas bicicletas na porta do 
imóvel e o portão semiaberto. 

Enquanto entravam na 
casa, os guardas ouviram 
barulhos dentro da casa e, 
na sequência, duas pessoas 
pularam a janela da residên-
cia com bolsas nas costas e 
deram de frente com eles. A 
dupla se rendeu sem oferecer 
resistência. Eles confessaram 
que quebraram um vidro para 
entrar no imóvel. Na Delega-
cia a autoridade de plantão 
determinou a prisão.

foi confirmada pela assessoria 
de imprensa da concessionária. 
A identidade dele ainda não foi 
divulgada. O outro motorista 
também sofreu ferimentos, 
mas passa bem. O trânsito 
não chegou a ser interditado, 
mas os carros ficaram com 
apenas uma faixa disponível. 
Integrantes da Guarda Civil 
de Indaiatuba também deram 
apoio à ocorrência.

O segundo acidente foi 
na noite de sábado, dia 17. 
Duas pessoas morreram em 
uma batida entre um ônibus 
e uma moto na noite de sá-
bado, sentido Campinas. De 
acordo com a AB Colinas, 
concessionária que administra 
a rodovia, a colisão aconteceu 
às 23h30. A faixa da direita foi 
interditada e foi liberada às 2 
horas. Não houve congestio-
namento. 

zou a abordagem, sendo que 
dentro do veículo estava o 
rapaz e o filho de dois anos. 
No interior do automóvel foi 
localizado o aparelho celular 
da vítima, que foi chamada 
e reconheceu o carro como 
sendo usado na cobertura do 
crime, assim como o telefone. 

Tudo e todos foram con-
duzidos até a Delegacia, onde 
a autoridade de plantão deter-
minou a prisão em flagrante. 
A criança, após o Conselho 
Tutelar ser acionado, foi en-
tregue à mãe.

o crime e disse que danificou 
uma porta do imóvel, que 
está passando por reformas e 
levou os produtos. A vítima 
disse o surpreendeu dentro 
da construção e foi ameaçada 
com uma faca. 

Na Delegacia, a autoridade 
de plantão confirmou a prisão 
do suspeito.

HUGO ANTONELI JUNIOR

Caixa eletrônico fica dentro da empresa Singer do Brasil

DIVULGAÇÃO

Um deles negou os crimes, mas não soube explicar a procedência dos 
produtos
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“A minha 
expectativa é super 

positiva, pois a 
parceria com 

a AEAI vai nos 
permitir realizar 

um evento com mais 
participantes”

Antonio Muknick, 
diretor da Proeesp

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Inscrições estão abertas para 1ª 
Corrida dos Engenheiros e Arquitetos

cultura & lazer

ARQUIVO – JME 

DIVULGAÇÃO 

Programada para ocor-
rer em Indaiatuba no 
mês de março, já estão 

abertas as inscrições para a 
1ª Corrida dos Engenheiros 
e Arquitetos de Indaiatuba, 
promovida pelos Profissio-
nais de Eventos Esportivos 
(Proeesp). A prova acontece 
no dia 26 de março, 
a partir das 8 horas, 
no Parque Ecológi-
co com percurso a 
ser definido. 

Os interessa-
dos devem realizar 
inscrição no site 
www.proeesp.com.
br. Haverá três ti-
pos de percurso: 
corrida de 5 e 10 
quilômetros, e caminhada 
de 1 km. 

Serão disponibilizadas 
para a corrida para mil vagas. 
A inscrição ocorre mediante 
pagamento de R$ 69, sendo 
R$ 50 para engenheiros e 
arquitetos. Na ocasião o 
corredor ganha o kit básico, 

com número de peito, suporte 
de hidratação a cada 2 km de 
prova, bag, seguro de vida, 
água e frutas. 

Quem quiser pode optar 
ainda pelo Kit Vip, pagando 
R$ 15 a mais no ato inscrição, 
que dá direito ao número de 
peito, camiseta em tecido 
tecnológico, suporte de hi-
dratação, bag, seguro de vida, 
além de água e frutas.  

Na ca tegor ia 
caminhada atletas 
acima de 60 anos 
de idade têm des-
conto de 50%. Em 
todas as inscrições 
é cobrada ainda 
uma taxa de serviço 
do site.

A s  d i s p u t a s 
acontecem no femi-
nino e masculino, 

sendo na corrida de 5km as 
categorias de 14 a 20 anos, 
20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 
a 59 e acima de 60 anos. 

Na corrida de 10 km, as 
idades são de 14 a 20 anos, 
20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 
a 59 e acima dos 60 anos. 

Haverá medalhas para to-

dos os participantes, troféus 
do 1º ao 3º no geral masculino 
e feminino, nas distâncias de 
5km e 10 km, e também para 
os 3 primeiros colocados que 
são associados da Associação 
de Engenheiros e Arquitetos 

de Indaiatuba (AEAI).
Expectativa 

Esta não é a primeira pro-
va realizada pela Proeesp no 
Município. Em julho deste 
ano, em parceria com o Mais 
Expressão, 530 pessoas cor-

reram na primeira edição da 
Indaiatuba Run.

Para esta prova, a espera 
é de bom evento. “A minha 
expectativa é super positiva, 
pois a parceria com a AEAI 
vai nos permitir realizar um 

evento com mais participan-
tes”, diz o diretor da Proeesp, 
Antonio Muknick. “Também 
ajustaremos alguns detalhes 
que não conseguimos mos-
trar na 1ª Indaiatuba Run em 
julho.”

Luta de braço de Indaiatuba conquista 9 medalhas durante competição em Lima no Peru 
SULAMERICANO

A equipe de luta de braço 
ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes fechou o ano 
com “chave de ouro” e con-
quistou mais títulos para 
Indaiatuba no Campeonato 
Sulamericano. A competição 
foi disputada entre 10 e 11 
deste mês, em Lima no Peru. 

Comandos pelo técnico 
Ricardo Turati, os atletas 
garantiram nove medalhas, 
sendo seis de ouro, duas de 
prata e uma de bronze. 

O bracista Victor Perei-
ra conquistou a medalha 
de ouro no braço direito e 
medalha de ouro no braço 

Em outra prova realizada pela Proeesp, no mês de julho deste ano, mais de 500 pessoas correram na Indaiatuba Run

Equipe trouxe para Indaiatuba seis medalhas de ouro, duas 
pratas e um bronze

esquerdo, na categoria 63kg 
Sub-21, além do bronze no 
braço esquerdo na categoria 
63kg sênior. 

Samuel Araújo foi me-
dalha de ouro nos braços 
direito e esquerdo, ambos na 
categoria 70kg. 

O atleta Marcelo dos 
Santos foi ouro no braço 
esquerdo e medalha de prata 
no braço direito na categoria 
80kg. 

Para encerrar, Gabriel 
Kustor Bizetto trouxe a me-
dalha de ouro no braço direi-
to e prata no braço esquerdo 
na categoria 80kg.
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Primavera vive expectativa 
da estreia na ‘Copinha’

esportes
CINEMA

DIA 24 - VÉSPERA DE NATAL
SHOPPING JARAGUÁ: FECHADO  //  POLO SHOPPING: 
HORÁRIOS DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO

DIA 25 - NATAL
SHOPPING JARAGUÁ: HORÁRIOS DE ACORDO COM PRO-
GRAMAÇÃO  //  POLO SHOPPING: FECHADO

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - Lançamento  -  Comédia  -  
Classificação 12 anos  -  86 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça 
(27)  e  Quarta (28):   15h00  /  17h15  /  19h35  /  21h55. Sábado 
(24 - véspera de Natal):   não será exibido no Jaraguá. Domingo 
(25 - Natal):   17h15  /  19h35  /  21h55
Polo Shopping: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça 
(27)  e  Quarta (28):   15h00  /  17h10  /  19h30  /  22h00. Sábado 
(24 - véspera de Natal):   13h40  /  16h10. Domingo (25 - Natal):   
não será exibido no Polo
.....................................................................................................
SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - Lança-
mento  -  Animação  -  Classificação livre  -  110 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sexta (23)   e   de   Domingo (25 
- Natal)  a  Quarta (28):   16h50  /  20h10. Sábado (24 - véspera 
de Natal):   não será exibido no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça 
(27)  e  Quarta (28):   14h00  /  18h10. Sábado (24 - véspera de 
Natal):   14h00
Domingo (25 - Natal):   não será exibido no Polo
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça 
(27)  e  Quarta (28):   14h30. Sábado (24  véspera de Natal)  e  
Domingo (25 - Natal):  não será exibida esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (22), Sexta (23),  Segunda (26),  Terça 
(27)  e  Quarta (28):   15h25  /  20h50. Sábado (24 - véspera de 
Natal):   15h25. Domingo (25 - Natal):   não será exibido no Polo
.....................................................................................................
ROGUE ONE - UMA HISTÓRIA STAR WARS - 2ª semana  
-  Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos  -  133 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22), Sexta (23),  Segunda (26),  Terça 
(27)  e  Quarta (28):   15h30. Sábado (24  véspera de Natal)  e  
Domingo (25 - Natal):  não será exibida esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (22), Sexta (23),  Segunda (26),  Terça 
(27)  e  Quarta (28):   14h30  /  18h40. Sábado (24 - véspera de 
Natal):   14h30
Domingo (25 - Natal):  não será exibido no Polo
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22), Sexta (23),  Segunda (26),  Terça (27)  
e  Quarta (28):   21h40. Sábado (24  véspera de Natal)  e  Domingo 
(25 - Natal):  não será exibida esta versão no Polo
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sexta (23)   e   de   Domingo (25 
- Natal)  a  Quarta (28):   18h45  /  21h35. Sábado (24 - véspera 
de Natal):   não será exibido no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (22), Sexta (23),  Segunda (26),  Terça (27)  
e  Quarta (28):   15h50  /  17h35  /  20h25. Sábado (24 - véspera de 
Natal):   15h50. Domingo (25 - Natal):  não será exibido no Polo
.....................................................................................................
SULLY - O HERÓI DO RIO HUDSON - 2ª semana  -  Drama 
-  Classificação 10 anos  -  96 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (22), Sexta (23),  Segunda (26),  Terça (27)  
e  Quarta (28):   16h35  /  19h00  /  21h15. Sábado (24 - véspera de 
Natal):   16h35. Domingo (25 - Natal):  não será exibido no Polo
.....................................................................................................O 
VENDEDOR DE SONHOS - 3ª semana  -  Drama  -  Classifi-
cação 12 anos  -  96 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (22), Sexta (23),  Segunda (26),  Terça 
(27)  e  Quarta (28):   16h20  /  19h05  /  21h15. Sábado (24 - 
véspera de Natal):   não será exibido no Jaraguá. Domingo (25 
- Natal):   19h05  /  21h15

Torcedores, jogadores, 
diretores e comissão 
técnica do Esporte 

Clube Primavera vivem a 
expectativa da estreia na 48ª 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior, competição cuja In-
daiatuba será uma das sedes. 
A estreia do Fantasma será 
contra o União Esporte Clu-
be do Mato Grosso, no dia 3 
de janeiro (terça-feira), às 14 
horas, com entrada gratuita 
no Gigante da Vila.

Integrante do Grupo 15, 
o Fantasma faz ainda dois 
jogos na primeira fase. No 
dia 5 (quinta-feira), o duelo 
também será às 14 horas, 
diante do CRB de Alagoas. 

O terceiro e último confron-
to, talvez o mais difícil para 
o Fantasma, será no dia 7 
(sábado), quando às 16 horas 
o Tricolor pega o Atlético 
Paranaense. Outras três par-
tidas, envolvendo adversários 
do Primavera, ocorrem pelo 
mesmo grupo. (Confira os 
jogos do Grupo 15 no box)

Em busca de pelo menos 
repetir a excelente campanha 
realizada na competição des-
te ano, quando o Primavera 
foi eliminado na terceira 
fase, mas desbancou equi-
pes consideradas “grandes” 
do futebol nacional, como 
Paraná Clube e Fluminense, 
o Fantasma começou os tra-
balhos mais cedo. 

Um grupo com 30 atletas, 
sendo 26 das categorias de 

base (Sub-17 e Sub-20) do 
clube, iniciou os treinamen-
tos há dois meses. “A equipe 
está bem preparada tanto fisi-
camente quanto tecnicamen-
te. Durante a semana estamos 
fazendo alguns ajustes que 
só em jogos amistosos con-
seguimos detectar”, analisa 
o técnico Julio Cesar. “As 
dificuldades são muitas, mas 
acredito no trabalho que está 
sendo realizado. Os adversá-
rios são fortes, mas é dentro 
de campo que vamos mostrar 
o nosso valor.” 

Para a disputa da com-
petição, 25 atletas foram 
inscritos. Diferente do ano 
passado, quando o elen-
co ficou alojado e fez sua 
preparação em um hotel 
fazendo em Campinas, este 

ano a pré-temporada ocorreu 
em Indaiatuba mesmo, com 
treinamentos em campos 
municipais. 

Fator que, segundo Julio, 
não atrapalhou no desempe-
nho do grupo. 

“Não vejo nenhuma dife-
rença. Tudo o que precisa-
mos conseguimos realizar. 
Não atrapalhou (a mudança), 
pois a cobrança é a mesma se 
estivéssemos no hotel, isso 
não pode ser desculpa”, diz.

O resultado da prepara-
ção vem sendo positiva até 
então. O time fez três jogos 
amistosos com empate por 
1 x 1 contra o Rio Claro e 
outras duas goleadas: 4 x 
0 contra o São Paulo, time 
amador de Itu; e 5 x 0 diante 
do São Bento de Sorocaba.

A Copa São Paulo de 
Futebol Junior marca o iní-
cio da temporada do futebol 
em cada ano. A 48ª edição 
começa no dia 2 de janeiro 
e termina no dia 25 do mes-
mo mês, sempre no Estádio 
Municipal do Pacaembu, 
marcando as comemorações 
do aniversário da cidade de 
São Paulo.

Este ano, o campeonato 
contará com a participação 
de 120 clubes, divididos em 

Na edição deste ano, Fantasma da Ituana desbancou times considerados grandes do futebol nacional como o Fluminense

ANGELO GOUVÊA 

Competição do próximo ano conta com algumas novidades 

Confira os jogos do Grupo 15 – Indaiatuba 
Data  Horário Partida
03/01  14h  Primavera x União EC – MT
03/01  16h  Atlético Paranaense x CRB
05/01  14h  Primavera x CRB
05/01   16h  União x Atlético Paranaense
07/01  14h  CRB x União 
07/01  16h  Primavera x Atlético 
* Partidas sujeitas a mudanças 

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

30 grupos, sendo a maior 
edição já realizada. 

Na primeira fase, todos 
os times se enfrentam dentro 
da chave, em turno único, 
classificando-se para a se-
gunda fase os dois melhores 
colocados de cada grupo. Ao 
todo são sete bases para se 
conhecer o grande campeão 
deste ano. 

Entre as novidades para 
este ano é que cada time, em 
até três ações, poderá substi-

tuir seis jogadores. 
O convidado estrangeiro 

desta edição da Copinha será 

o Pérolas Negras, do Haiti, 
país que foi castigado por 
um furacão neste ano.



15AMais Expressão

Indaiatuba Clube abre inscrições para o Bota Fora de Férias

DIVERSÃO 

Boteco do Barão oferece 
ambiente aconchegante e 
cardápio diversificado 

Horóscopo de 23 a 29/12 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

Cardápio diversificado, 
maior abrangência 
de público e eventos 

para todos os gostos. Essas 
são as premissas que o Boteco 
do Barão, antigo Magnólia 
Burgers & Fries traz para a 
casa a partir de dezembro, co-
meçando com happy hour em 
horário escolhido pelo cliente 
e agenda musical no final de 
semana com muito Pop Rock 
e MPB.

Com ambiente mais so-
fisticado, preços acessíveis 
e novidades no cardápio de 
cervejas, sem abrir mão da 
qualidade já conhecida do 
Grupo Magnólia Gastrono-
mia, no Boteco do Barão, 
durante o mês de dezembro, 
o happy hour tem duração de 
duas horas, mas começa no 
horário que o cliente preferir, 
ou seja, você pode escolher se 
quer iniciar sua programação 
a partir das 18h, 19h, 20h ou 
22 horas, com salgados, frios 
e uma variedade de bebidas 
com temperatura e preço no 
ponto. Para isso, basta fazer a 
reserva antecipadamente.

Além dos hambúrgueres e 
batatas já tradicionais, a casa, 
atendendo pedido dos clien-
tes, também disponibiliza 

opções de petiscos e cervejas 
de 600ml e apresentações 
musicais diferenciadas, com 
o intuito de agradar diferentes 
públicos. 

Para as festas de final de 
ano, o Boteco do Barão pre-
parou uma programação es-
pecial. Hoje, dia 23, acontece 
o Pré-Natal, ao som da Banda 
Brexó, com repertório dan-
çante e alegre, envolvendo 
gêneros como Pop Rock na-

cional e internacional, disco, 
entre outros. 

Para fechar o ano com 
“chave de ouro”, no dia 30 a 
casa realiza o Rockeillon, um 
Réveillon antecipado e espe-
cial com a Banda Corruptos, 
que animará a festa com muito 
Hard Rock, com participação 
do músico Cezar Girardi.

Vale lembrar que esta 
mudança ocorre no Magnólia 
Burgers & Fries, portanto, 

o Magnólia Bar da avenida 
Presidente Kennedy mantém 
sua programação normal. 
Reservas de mesas podem 
ser feitas pelo telefone (19) 
2516 6220 ou por WhatsApp 
no (19) 9.9777-4787. Mais in-
formações também podem ser 
obtidas na página facebook.
com/botecodobaraoindaia. O 
Boteco do Barão está loca-
lizado na Rua Humaitá, 700 
- Centro - Indaiatuba.

Com cardápio diversificado, Boteco do Barão é nova opção em Indaiatuba

Este ano a edição do Bota Fora acontece entre os dias 9 e 13 
de janeiro e de 16 até 20 do mesmo mês 

DIVULGAÇÃO

Já estão abertas as inscri-
ções para a edição de verão 
do Bota Fora de Férias do 
Indaiatuba Clube. O evento 
começo no dia 9 de janeiro 
e é destinado a crianças de 4 
a 13 anos. 

Os pais e responsáveis 
dos associados e convidados 
devem se dirigir até a Secre-
taria de Esportes do IC para 
preencher a ficha de inscri-
ção e receber as orientações, 
já que as vagas são limitadas.

Nesta edição, além da 
distribuição de abadás para 
as crianças, o Bota Fora tem 
outras novidades, como o 
aumento dos dias do even-
to. Desta vez, as atividades 
serão realizadas entre os dias 

9 e 13 de janeiro e de 16 até 
20 do mesmo mês, sempre 
das 13h às 17 horas.

Para poder participar das 
duas semanas é importante 
que os responsáveis infor-
mem no ato da inscrição.

Além disso, no dia 27, 
entre 21h e 23 horas, as 
crianças de 10 a 13 anos vão 
participar do Jogo Noturno, 
outra nova atração desta 
edição.

Como já é tradicional no 
evento, os monitores tam-
bém vão realizar brincadei-
ras como a Caça ao Tesouro, 
jogos, gincanas, atividades 
na piscina e outras diversas 
atrações que estão sendo 
elaboradas.

Esta semana o ariano precisa tomar cuidado com sua 
saúde, pode ser necessário diminuir o ritmo de trabalho. 
É comum ocorrer certos fatos que aumentem seu estresse. 
Tenha calma com as situações para conseguir soluciona-
las. Para isso é melhor não tentar impor seu controle nesse 
momento.Vida profissional atuante.

O taurino se vê envolvido em situações que requerem 
avaliações sobre  algumas questões relacionadas à sua 
vida amorosa e seus romances. Poderá ficar um pouco 
decepcionado com algumas pessoas se só olhar pelo seu 
lado. Seja realista. Mais ao fim desta semana, sentirá que 
sua vida profissional traz novos conhecimentos e novas 
situações podem projetá-lo profissionalmente. 

Momento de introspecção, os familiares podem precisar 
de sua tenção e companhia alegre. Talvez haja neces-
sidade de facilitar a conversa dentro de casa. Evite seu 
lado temperamental dentro de casa, nesse momento. Pode 
ser possível o surgimento de fatos que levem a mudanças 
emocionais mais intensas e isso pode direcionar a tomada 
de deciões importantes, envolvendo relacionamentos af-
etivos ou sociais.

O nativo pode sentir que deve fazer um momento de re-
flex/ão em seus contatos, em sua forma de se expressar 
com os outros. Projetos de trabalho pedem reflexão para 
obter maior clareza. Trabalhe sua ansiedade, há possi-
bilidades de mudanças em seu relacionamento podendo 
inclusive estabelecer uma parceria sólida. 

Semana que pede um cuidado com os gastos em sua vida 
financeira. Evite sair gastanto por aí, nessa fase.  Pode 
ser provável que venha a precisar de um lastro financeiro 
para dar entrada em novo negócio, ou iniciar um novo 
projeto., nesse caso há necessidade de um bom planeja-
mento, não vá se atirando sem pensar. Cautela nos relac-
ionamentos também é solicitada. Cuidado com sua saúde.

O virginiano sente que o seu cansaço chegou ao grau 
máximo e pode ter que dar uma parada, seja por motivos 
de saúde ou por férias. Se puder, faça momentos de des-
canso. Evite dar entrada em situações ou negócios por 
estes dias. Evite se permitir ficar nervoso por situações 
estressantes ou devido a imprevistos. Final de semana 
melhor que começo dela.

O libriano se sentirá um pouco mais introspectivo por 
estes dias, ele estará refletindo sobre algumas decisões 
tomadas no passado. O momoento agor aé de organizar e 
trazer tudo novo pra dentro de sua vida. Se mudar de casa, 
evite levar coisas velhas para sua nova casa, e isso inclui 
não apenas móveis, mas seus pensamentos e emoções.

Apesar do nativo estar muito atraente, ele sentirá neces-
sidade de  se afastar do “ oba-oba” social e se recolher.  
Esse afastamento tem a finalidade de se focar mais em 
suas necessidades emocionais mais escondidas dentro de 
si e como isso tem feito ficar desvitalizado. Profissional-
mente é um momento bom, mas tem muita desorganizaç 
ão ocorrendo que precisa de teu apoio.

A vida profissional do Sagitariano pode estar como que 
suspensa. Isso quer dizer que o nativo sentirá uma len-
tidão para deslanchar seus projetos. O momoento pede 
que avalie o que falta ou o que precisa para que sua vida 
ajuste novamente os ponteiros. Muitos mudaram de casa, 
agora é época de se re-organizar , e de buscar novos va-
lores pessoais para si, para seu relacionamento e para sua 
familia.

O capricorniano sente que precisa para um pouco suas 
atividades, diminuir seu ritmo. Pode passar a ter mais 
recordações nessa semana, como resultado dessas re-
flexões haverá o desejo de mudar sua filosofia de vida, 
sua maneira de enxergar a vida. Algumas dessas re-
flexões se referem  principalmente ao relacionamento 
conjugal ou societário.

O aquariano estará com suas emoções a flor da pele, isso 
porque decisões importantes sobre sua vida emocional e 
financeira forçam a focar o que deveria ser importante 
ser mantido no dia-a-dia. Seu inferno astral começou tra-
zendo a necessidade de refletir o que precisa ser deixado 
para trás. Prepare-se para mudar suas emoções ao longo 
desse período (até seu aniversário). 

O pisciano tem alguns envolvimentos afetivos do pas-
sado que podem voltar a tona e podem exigir um esforço 
emocional do nativo sobre o que deveria ser mantido ou 
retirado de sua vida pessoal. Filhos podem casar e sair 
de casa, projetos pessoais podem ocorrer no trabalho, fi-
nalmente o ambiente de trabalho pode se mostrar melhor 
e mais tranquilo que antes. Mudanças ocorrendo em sua 
vida profissional. 
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Danças Urbanas da Galpão 1 Academia

A turma de Danças Urbanas da Galpão 1 Academia partici-
pou, na segunda-feira, dia 19, do evento De Bem com a Vida, 
promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. O encontro foi 
na sala Acrísio de Camargo, apresentando duas coreografias: 
Pronto-Socorro e o Duo Nós, com a professora Mary Santos 
e a aluna Val Nascimento. As coreografias são assinadas por 
Mary Santos e Pronto-Socorro também integrou a programação 
do Festival de Dança da Academia, que aconteceu nos dias 9, 
10, 11 e 17 de dezembro e teve como tema SimpliCIDADE. 

Confraternização 
do jornal Mais 
Expressão

Na noite de terça-feira, 
dia 20, o jornal Mais Ex-
pressão realizou a sua con-
fraternização de final de ano, 
no Boteco do Barão. Um 
sinônimo de amizade marcou 
o encontro, que contou com 
a revelação do tradicional 
amigo secreto, que foi uma 
diversão só. Feliz Natal e um 
excelente Ano Novo a todos 
estes queridos amigos.

Indaiatuba Clube faz lançamento 
do Feijão com Samba

Aniversário de Gabriel Calazans 
Tonini Alves

Educandário premia empresas 
parceiras contratantes de seus 
jovens aprendizes

Cerimônia de diplomação na Câmara Municipal

A Angelita comemora 1 ano

O Indaiatuba Clube realizou no domingo, dia 18, dentro 
do 2º Clube da Esquina, o lançamento oficial da 15ª edição do 
Feijão com Samba, maior evento pré-carnaval da região. Com 
animação do Grupo Casa Caiada, a festa aconteceu na área de 
acesso ao Parque Aquático do IC e levou ao público o melhor 
do samba de raiz e de breque, onde foi servida a feijoada pelo 
Restaurante Verona.

Formado por sambistas da Região Metropolitana de Campi-
nas, o Casa Caiada possui um repertório diferenciado com sam-
bas de breque, sincopados e de própria autoria. Criado dentro do 
Escuta o Cheiro, tradicional roda de samba que acontece uma 
vez por mês na cidade de Campinas, o grupo gravou dois CDs 
e é atração das melhores casas de samba e MPB campineiras.

Na noite de sábado, dia 17, aconteceu a festa quase surpresa 
do meu primo/sobrinho Gabriel, que completou 12 anos, em 
uma reunião maravilhosa com os amiguinhos e familiares. Para-
béns meu sobrinho Gabriel. Esta semana vamos, somente você e 
eu, no cinema e jantar no Let's Eat. Presentinho de aniversário.

O Educandário Deus e a Natureza realizou na noite de 
segunda-feira, dia 19, no Centro de Convenções do Royal Palm 
Tower Indaiatuba, a cerimônia de premiação dos parceiros con-
tratantes de seus jovens aprendizes. Além dos representantes 
das empresas premiadas, o evento contou com a presença de 
funcionários, apoiadores e voluntários do Educandário, além 
das presidentes dos conselhos municipais de Assistência So-
cial, Elisa Branco, e dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Viviane Barnabé e da imprensa.

Na última segunda-feira, 
dia 19, foi realizada a ce-
rimônia de diplomação do 
prefeito, vice-prefeito e vere-
adores eleitos para os próxi-
mos quatro anos. Comandada 
pelo juiz eleitoral Fábio Luiz 
Castaldello, da Comarca de 
Indaiatuba, o evento acon-
tece na Câmara. Agora é só 
esperar a posse no dia 1º de 
janeiro e acompanhar de perto 
o trabalho desses funcionários 
do povo.

A Angelita desenvolve uma linha de roupas para mulheres atuais, modernas, elegantes, sofisticadas, que possuem 
cargos de status e prestígio, inseridas no mercado de trabalho que necessitam se vestir de uma forma versátil, chic, 
formal sem perder o conforto e a classe. A loja comemorou no último dia 12 seu primeiro aniversário e ontem, dia 
22, realizou um coquetel para seus amigos e clientes. Parabéns à toda equipe!

Carol, Rodolfo e Helena, na formatura do 9º Ano e 3º Ano do 
Ensino Médio do Colégio Meta

Alunos do 3º Ano do Ensino Médio Noturno do Colégio Meta 
comemoram fim do ano letivo

Equipe Pedagógica participa da formatura das turmas de Educação 
Infantil do Colégio Meta
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Willy Camacho e Rute Souza no último Feito Para Dançar de 2016 
do Indaiatuba Clube

Rosângela, Kátia e Júlio no 2º Clube da Esquina  e Lançamento do 
Feijão Com Samba do Indaiatuba Clube

As Lojas Cris Bandeira estão preparadas para você encontrar 
o look especial para passar as festas de final de ano e também 
aproveitar para presentear quem você ama. Você também pode 
acompanhar nossas novidades pelo Facebook: Lojas Cris Bandeira

Elaine Prado e Gabriel Sans do 
Rosa Shock

Angelina, Carlos e Liliana no último Feito Para Dançar de 2016 do 
Indaiatuba Clube

A equipe Taf RBC Turismo deseja a todos os seus parceiros e 
clientes um Feliz Natal e um Ano Novo de muito sucesso Cristina e Lucia Kaneko prestigiando o 11º Troféu Frutos de Indaiá

Rodrigo, do Rodrigo's Bar, com Ronaldo representante do 
Carvão Indaiá

Marcio, da Água Viva Distribuidora, com o representante Ronaldo 
do Carvão Indaiá

Ricardo Pontes, Maria Cecilia Custodio, Jeniffer de Moraes, Dra. Regina, Rose de Liz, Juiana Bastos, Driele Pimenta, Salete Razera, Lita Custodio e Mauro Ida contribuiram 
com o Natal das crianças do bairro Caminho da Luz, durante evento realizado na InFlux

Claudemir José, Patrick Larragoiti, João Fiano e Christian 
Rogério Menezes

Equipe da GPS Imóveis se divertindo na confraternização de final 
de ano
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades

Um lugar super aconchegante que oferece corte, 
barba, pigmentação, progressiva, hidratação, 
manicure e pedicure e trajes masculinos, social e a 
rigor, com locação e venda, além de um bar onde o 
cliente poderá tomar cerveja ou chopp, com mesa de 
bilhar e TV  com vídeo game. Completíssimo! Não 
deixe de conhecer na Avenida Itororó, 371, no Cidade 
Nova 2. Telefone: (19) 3835-5411 e 3825-1592

Você não pode deixar de conferir a coleção Moda Festa da Tutti 
Sposa que "A Nova Loja" oferece. Grande variedade em modelos 
brancos para o Révellon, Natal, casamentos e formaturas. Tecidos 
nobres, com muito brilho, transparência e cores da nova estação. 
E para as futuras noivas, confira a maravilhosa coleção de vestidos 
de noiva das mais famosas marcas como Tutti Sposa, Center 
Noivas entre outras. Vale a pena espiar! Contate-nos: 9.9540-8836 
(Whattsapp) e 3875-1760

A Spazio Óptico, além de óculos solares e receituários das mais famosas 
marcas, oferece uma excelente opção para presentear neste Natal: é a 
variedade incrível que a loja oferece em semijoias com brincos, anéis, 
gargantilhas, etc. Excelente preço e pagamento facilitado. Vale conferir!

As lindezas Miley, Kate e Demi, clientes da clínica veterinária Bicho 
Amigo, após consulta com a Drª Sueli Midori e banho e tosa com a 
Lucileide e Darik

A Casa Noturna é maravilhosa e conta com incríveis detalhes que fazem toda a diferença. Com certeza vai arrasar. Parabéns aos proprietários 
Álvaro Garneiro, Alberto Pinheiro, Diego Lopes e Kadu Paes. Sucesso neste novo empreendimento. Vale a pena conhecer, Fantástica!

Após saborear as delícias que a Casa da Esfiha oferece, não deixe 
de experimentar a famosa Tortelete de Brigadeiro com sorvete de 
creme. Não existe nada melhor!

Só na Estilo Mil Coisas você 
encontra uma variedade 
incrível de vestidos e blusas 
com 20% off das mais famosas 
marcas como Stroke, Rubinella, 
NutriSport, entre outras com 
várias estampas e cores da nova 
estação. Aproveite para o Natal!

Que Deus abençoe grandemente 
essa união. Parabéns aos noivos 
Wynny e Gustavo. "A Nova Loja" 
agradece a preferência e deseja 
felicidades.

Acaba de 
chegar na 
Vitorello esta 
semana peças 
novas como: 
blusinhas, 
saias, shorts 
e vestidos 
lindíssimos, 
para o Natal 
e Ano Novo, 
e uma moda 
jovem bem 
fresquinha 
para você curtir 
suas férias. 
A promoção 
continua com 
peças a partir 
de R$20, 
excelente para 
presentear 
no Natal. 
Pagamentos 
em até 7 vezes. 
Vale a pena 
aproveitar!

Tutti Sposa

Semijoias Tortelete de Brigadeiro

Colchas sob medida

Café de La Musique abre suas portas em grande estilo

Promoção de Natal

20% off

Espaço de Beleza Masculino

Adelaide Decorações oferece 
o que há de mais moderno 

em cortinas com várias 
padronagens, persianas, 

colchas sob medida, 
almofadas, papel de parede, 

pisos laminados/vinílicos e 
tapetes, tudo belíssimo e 
com os melhores preços. 

Atendimento diariamente e aos 
sábados só com hora marcada, 

pagamentos com cartão, 
cheques e/ou boletos. Vale 

a pena fazer um orçamento. 
Você vai adorar!

Os proprietários Diego Lopes e Alberto 
Pinheiro

A colunista do Mais Expressão, Sonia 
Fonseca, com um dos proprietários da casa, 
o famoso Álvaro Garneiro
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Thyago e Renan, na Kostela do Japonês, localizada na Rua Antonia Martins Luiz, 
180 - Distrito Industrial - contate-nos: 3894-6646

Rosana, Ednei e Noemi, no Cintra Restaurante, que fica na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Renata, Luis, Gabriel e Raul, na Kostela do Japonês, localizada na Rua Antonia Martins Luiz, 180 - 
Distrito Industrial - Contate-nos: 3894-6646

Osmar e Leonardo, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866

Matheus, Carina e Lucas, na Hamburgueria Crazy For Burger, 
situada na Rua 24 de Maio, 790 - Telefone: 3328-1319

Maria e Natália, no Restaurante Açafrão, que fica na Rua Quinze de Novembro, 492. 
Contate-nos: 3816-8347

Jorge, proprietário da Pizzaria Skinão, arrasando com o seu delivey 
de pizzas maravilhosas disponíveis. Peça já a sua: 3875-7916

Armando, João Pedro, Geane e Bel, na Pizzaria Babbo Giovanni, 
localizada na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Tel: 3834-1008

André, Luis e Regina, no Cintra Restaurante, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Renata, Talitha e Santoro na Fit BurgersGustavo Lorenzette e Priscila Santtana na Fit BurgersCamila e Giovanna na Hamburgueria Fit Burgers
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LOCAÇÃO

VENDA

CA06847 - MONTREAL RESIDENCE - AT. 150 
m² AC. 110 m² - 3 dormitórios(1 suíte), sala para 
2 ambientes, cozinha planejada, wc social, área 
gourmet com churrasqueira, garagem para 2 
autos sendo uma coberta, aquecimento solar e 
acabamento excelente! R$ 490.000,00

CA06854 - JARDIM MORUMBI, AT 360m² 
AC198m²-03 Suites,sendo 01 com closet, 
sala 02 ambientes, varanda, lavabo, wc 
social, cozinha americana, churrasquei-
ra, quintal, garagem para 04 autos. R$ 
780.000,00.

CA06771 - ALTO DA COLINA - AT.300m² 
AC.231m²  parte superior 02 dormitórios sendo 
01 com closet ar condicionado, sala ampla, piso 
inferior 01 dormitório, lavabo, sala de star, sala de 
jantar, cozinha planejada com ilha cooktop, quin-
tal, churrasqueira com pia, WC, despensa, fogão 
a lenha, garagem para 02 autos. R$ 700.000,00 

CA06785 - VILA VENEZA - AT 140m² 
AC 80m² 03 dormitórios sendo  01 Suíte,  
planejados em todos os quartos e na 
cozinha, sala, Lavanderia, banheiro So-
cial, Terraço.garagem para 02 Autos. R$ 
360.000,00.

caderno de negóciosNº 728

CASAS

CA06790 - JD. PANORAMA - AT. 175 m² 
AC. 103 m² - 3 dormitórios (1suite), sala, 
cozinha, lavanderia, wc social, área de 
churrasqueira e garagem para 2 autos. R$ 
1.800,00+COND+IPTU
CA06813 - JARDIM ESPLANADA - AT 
398m², AC 319m² - 04 dormitórios sendo 
02 suítes uma delas máster, WC social, sala 
intima, sala ampla dois ambientes, lavabo, 
área de luz, cozinha planejada, lavanderia, 
quintal amplo, churrasqueira, garagem para 
04 autos. R$ 3.000,00  + IPTU.
CA06836-VILA GEORGINA, AT 100m² 
AC 70M²-01 Dormitório, sala, Wc social, 
cozinha, lavanderia, sem garagem. R$ 
700,00+ IPTU.
CA06850- AT250M²- AC200M²- Casa com 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, WC social, 
sala de jantar, sala de TV, lavabo, cozinha, 
área gourmet com churrasqueira, lavabo 
externo, quintal com grama, e jardim na 
frente. R$ 2.300,00+ Cond+ IPTU.
CA06857 - MONTREAL - AT. 150 m² AC. 
163 m² - 3 suítes (1 com closet c/armário), 
sala para 2 ambientes, cozinha americana 
planejada, despensa, lavabo, área gourmet 
com churrasqueira e pia , lavanderia, 
quintal gramado e garagem para 2 autos. 
Excelente acabamento. R$ 3.000,00 + 
COND + IPTU.
CA06566 - PQ SÃO LOURENÇO -  AT. 

300 m²- AC. 180m²-  Sobrado com 02 
dormitórios, sala cozinha WC, social, 
02 vagas de garagem, amplo quintal R$ 
1.700,00 + IPTU.
CA06843 - CASA VILA GEORGINA -  AC. 
60 m² -com um dormitório, sala de estar, 
cozinha, banheiro social e garagem para 
2 carros. R$ 900,00
CA06853 - JARDIM BELA VISTA - AT 
250 m² AC 120 m²- 03 dormitórios  01 suíte 
com ar condicionado sendo 01 dormitório 
com armário, WC social, cozinha,  sala 02 
ambientes,  lavanderia, quintal 01 banheiro 
externo, área de luz,  corredor amplo, 
portão eletrônico,  cerca elétrica, garagem 
para 03 autos, excelente localização,  
banheiros com box. R$ 1.600,00

APARTAMENTOS

AP03247 - CIDADE NOVA-  AU 82,50m² - 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, banheiro social, duas 
vagas cobertas, cozinha tipo americana, 
lavanderia isolada e aquecedor a gás. R$ 
1.600,00 + COND. + IPTU. Condomínio 
com salão de festa e churrasqueira na 
cobertura.
AP03250 - BELVEDERE - AU 66,5m² - 02 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
ampla, varanda gourmet, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem para 02 autos. 
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

AP03241 - AU:103,47 APARTAMENTO 
WINDS com varanda gourmet com ar-
mários, 3 dormitórios sendo 1 suíte 
planejada,  sala dois ambientes, lavabo, 
roupeiro, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, 2 vagas, aquecimento a 
gás, janelas anti-ruido. R$ 2.400,00 + 
COND+IPTU
AP03239-SOLAR DOS GIRASSÓIS - AU 
67m² - 02 dormitórios planejados, WC 
social, sala, cozinha planejada, lavande-
ria, sacada, garagem para 01 auto.R$  
1.000,00 + COND.+ IPTU.
AP03260 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² 
- 03 dormitórios sendo 1 suítes planejada, 
sala dois ambientes, banheiro social, rou-
peiro no corredor, cozinha americana com 
planejados e cooktop, 2 vagas cobertas.
Condomínio com área de lazer completa. 
1.900,00 + COND. + IPTU.
AP03052 - VERTENTES DE ITAICI - AU 
85,38m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala ampla, varanda, cozinha, 
com gabinete, lavanderia, garagem para 02 
autos cobertas. **Condomínio em excelente 
localização com área de lazer completa** 
R$ 1.100,00 + condomínio + IPTU.
AP03280 APARTAMENTO VILA BRIZ-
ZOLA  AU:73m² com 3 dormitórios sendo 1 
suíte, sala dois ambientes,  banheiro social, 
cozinha planejada e 1 vaga de garagem. 
Condominio com área de lazer completa. 
R$ 1.200,00 + COND + IPTU.

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

CA06334 AT:250m² AC:130m² EXCELENTE CASA a poucos minutos do Parque Ecológico com 3 
dormitórios sendo 1 suíte planejada, sala de estar e jantar, banheiro social, cozinha americana 

planejada, terraço com churrasqueira, área de grama e garagem para 3 carros.
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LOCAÇÃO

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ 
banheiro – R$ 900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial 
– Piso Supeior – 46m² c/ wc – R$ 
1.000,00 + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. 
Pompeia – Premium Office – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais 
e Mall de Serviços, localização privi-
legiada - AU: 40m² c/ wc, estaciona-
mento – R$ 1.150,00 + Cond. + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Sa-
lão Comercial c/ cozinha e wc, exce-
lente localização – R$ 3.500,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - 
AU:180m² - 3 wcs c/ mezanino – R$ 
4.250,00 + Iptu
SL00125 – Centro – ótima localiza-
ção - AC: 240m² - Ótima Localização, 
02 banheiros, escritório, depósito, 
mezanino, cozinha, quintal, vaga p/ 
03 carros – R$ 5.000,00 + Iptu

CASA

CA01130 – Pq. das Nações - 2dorm, 
sala, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete, 
lavand, garagem – R$ 1.000,00 + Iptu
C A 0 1 2 0 2  –  J d .  R e g e n t e  - 
2dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
sala, coz c/ armários e mesa, wc, 
lavanderia, garagem, portão eletrô-
nico – R$ 1.200,00 + Iptu
CA01211 – Vila Rubens - 2 dorm, 
sala, coz, wc, wc externo, quarto 
despejo, lavanderia, garagem – R$ 
1.250,00 + Iptu
CA00938 – Jd. Sevilha - 3 dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc social, lavand, 
garagem coberta 2 carros , portão 
eletrônico – R$ 1.350,00 + Iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto - AT: 
250m² - AC: 100m² - 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem, edí-
cula – R$ 1.400,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, 
garagem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 
+ Iptu 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ ga-
binete, lavand, gar, portaria 24hs, área 
de lazer – R$ 850,00 + Cond + Iptu
AP00179 – Ed. Azaléia – Portaria 
24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 
amb, coz planej, wc, lavand, garagem 
– R$ 800,00 + Cond + Iptu
AP00654 – Vila Todos os Santos - 2 
dorm, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem – R$ 1.000,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – área 
de lazer e portaria 24hs - 2 dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social c/ box 
e gabinete, coz planejada, lavand, 
gar – R$ 1.050,00 + Cond + Itpu
AP00447 – Ed.  La Spezia - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz c/ armários, lavand, 
garagem, varanda gourmet c/ chur-
rasqueira – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 
Localização -  3dorm, sala, cozinha, 
wc, lavand, 2 vagas de garagem – R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00056 – Cidade Nova - 2 dorm 
c/ armários, sala, cozinha c/ armário, 
banheiro, lavanderia, wc de empre-
gada, gar. 1 carro – R$ 1.150,00 + 
Cond + Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 
2dorm, sala, coz planej, wc social, 
lavand, 1 vaga de garagem, portária 
24hs, c/ piscina e salão de festas.R$ 
1.150,00 + Cond + Iptu
AP00512 – Ed. Soho - Lindo Edi-
fício - Apto Novo - AU: 85,92m² - 3 
dormitórios (Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 ambientes, cozinha, lavande-
ria, 2 vagas de garagem cobertas, 
área de lazer completa – R$ 1.800,00 
+ Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park 
Real – AT: 150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - 
excelente topografia – R$ 190.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – AT: 
360m² - Ótima topografia – R$ 
250.000,00
OPORTUNIDADE – TR00563 – 
Portal dos Ipês – AT: 300m² – R$ 
280.000,00

TR00482 – Cond. Fechado – Green 
Park - AT: 300m² – R$ 240.000,00
TR00643 – Cond Fechado – Duas 
Marias – AT: 360m² - ótima topografia 
- Aceita Financiamento bancário – R$ 
308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 
2.400m² - AC: 344m² - casa toda 
avarandada c/ aquecimento solar 
e ar condicionado, 3 suites, sala 2 
amb, sala de home theater, lavabo, 
escritório, cozinha planej, despensa, 
lavand, garagem, piscina, churras-
queira, vestiário, quarto de despejo, 
mini campo e canil - R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só 
terra – AT: 1.000m²  – R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Óti-
ma Área de Lazer - 2dorm(sendo 1 
suite c/ armários e ar cond), sala 2 
amb, coz planej, wc social c/ box e 
gabinete, lavand fehada, churrasq 
c/ pia, gragem coberta 2 carros – R$ 
350.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc social, lavand, garagem, ótimo 
acabamento – R$ 400.000,00
OPORTUNIDADE - CA01154 – Res. 
Montreal – AT:150m² - CASA NOVA - 
3dorm(Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, coz americana, churrasqueira, 
lavand, garagem. Área de Lazer com-
pleta - Portaria 24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo so-
brado - 3 suites c/ sacada (1 c/ closet), 
sala 2 amb, lavabo, espaço p/ escrito-
rio, coz americana, despensa, lavand, 
churrasq c/ pia, garag coberta 2 car-
ros, piso porcelanato na parte inferior, 
pvc parte superior, aquecedor solar, 
prep. p/ ar cond – R$ 670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, co-
zinha, lavabo, escritório, piscina, 
churrasqueira c/pia, garagem coberta 
2 carros – R$ 750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² 
-  AC: 190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
closet e ar condicionado), sala 2 amb 
ampla c/ ar condicionado, wc social, 
lavabo, coz planejada, churrasqueira 
c/ pia e gabinete, piscina, wc externo, 

lavand c/ armários, excelente acaba-
mento, porcelanato – R$ 850.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 
300m² - AC: 235m² - Aquecimento 
Solar – Preparação p/ Ar Condiciona-
do - 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 
2 amb, lavabo, coz, despensa, área 
gourmet, piscina, wc externo, lavand, 
garagem – R$ 870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa 
Nova- AT: 300m² - AC: 240m² - 3 sui-
tes, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, lavabo, escritório, coz 
americana, piscina, churrasq, lavand, 
garagem, aquecimento solar – R$ 
950.000,00
CA01397 – Maison du Park - AT: 
495m² - AC: 380m² - 4 suites(sendo 
1 master c/ closet, 2 duchas e 2 
lavatórios), escritório, sala 02 am-
bientes c/ pé direito duplo, wc social, 
cozinha americana c/ ilha, armários 
planejados, coifa e fogão cooktop, 
despensa, lavabo, espaço gourmet 
c/ churrasqueira e armários, piscina, 
wc externo, quarto de despejo, jardim 
de inverno, paisagismo, aquecimento 
solar, preparação p/ ar condicionado, 
06 vagas de garagem, fino acaba-
mento. Condomínio de alto padrão c/ 
linda área de lazer – R$ 2.300.000,00

CASAS 

CA01369 – Jd. Regente – Casa 
Nova – 3dorm(Sendo 1 suite), sala, 
coz, wc, lavand, garagem 2 carros – 
R$ 340.000,00
CA01365 – Jd do Valle – Casa Nova 
– 3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla, wc social c/ box, lavand, 
garagem coberta p/ 2 carros – ótimo 
acabamento – R$ 375.000,00
CA01323 – Jd do Val le  I I  - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, coz 
ampla c/ armários, wc social c/ box 
e gabinete, lavand, churrasqueira c/ 
pia, garagem coberta 2 carros, portão 
eletrônico – R$ 450.000,00
CA01269 – Jd. Sta Rita - AT: 250m² 
- AC: 203m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz planej, wc social c/ 
box e gabinete, lavanderia, edícula c/ 
sala, coz, wc e dorm, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, portão eletrônico 
– R$ 500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa 
Nova, Excelente Acabamento – 3 sui-
tes, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, 

churrasq c/pia, wc externo, garagem 
coberta p/ 2 carros – R$ 650.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE AP-
TOS NA PLANTA – CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. 
Azaleia – 3dorm, sala, coz , wc, la-
vand, garagem, portaria 24 hs, área 
de lazer – R$ 220.000,00
AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 
40m² - Edificio c/ elevador – R$ 
155.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente 
Localização – Prox. ao centro – 
Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb,  coz, wc social, lavand, 
garagem-(aceita financiamento ban-
cário) – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área 
de Lazer e Portaria 24hs - 3 dorm 
(sendo 1 suite e 2 dorm c/ armários), 
sala 2 amb c/ rack e painel, wc 
social c/ box e gabinete, coz planej 
c/ cooktop, forno elétrico e coifa, 
lavand c/ armários, 01 garagem co-
berta Aceita imóvel como parte de 
pagto e financiamento bancário – R$ 
278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – ótima 
localização - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz c/ armários, 
lavand, garagem, varanda gourmet c/ 
churrasqueira – R$ 330.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Bel-
vedere – Apto novo (fase final de 
construção) – Área de lazer completa 
– 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem, preparação p/ 
ar condicionado, varanda gourmet..
R$ 120.000,00 entrada (aceita terre-
no) + Saldo a financiar   –  total R$ 
340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – Ed. 
Soho - Apto Novo – Excelente Área de 
Lazer - AU: 85,92m² - 3dorm(Sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, 
cozinha, lavanderia, 2 vagas de 
garagem cobertas – R$ 435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. 
Spazio Livenza - 3dorm(sendo 1 
suite c/ armários), wc social c/ box 
e gabinete, coz planej, lavand c/ 
armários, varanda gourmet ampla, 2 
vagas de garagem cobertas, área de 
lazer completa e portaria 24hs – R$ 
460.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

AP00254 – COND. AZALEIA 3 dorm,-
cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 900,00 + 
cond. 250,00 + Iptu
AP00483 COND BELVEDERE 3 
dorm. Sendo 1 reversível, 1 suite, cozi-
nha amaricana com planejado, 1 vaga, 
área de lazer com piscina, quadra, mini 
golf,  com sacada na sala R$ 1.200,00 
+ cond.350,00 + IPTU
AP00436 – BOSQUE DOS INDAIAS 
2 dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia e WC, portaria 24 hs. R$ 
900,00 + cond. 200,00  
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-
randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e 
espelho. Cozinha Americana planeja-
da, com grande bancada em granito 
e cooktop instalado. Lavanderia com 
armários e vidro divisor de ambiente. 
2 vagas amplas no subsolo tipo ga-
veta. R$ 1.900,00 + cond. 400,00 + 
Iptu 100,00
AP00462 – SOLAR DO ITAMARACA 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. 
Sendo 1 suite com armários planejado, 

sala com 2 ambientes, varanda, WC 
social, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, R$ 1.300,00 + Cond 
550,00 + 74,00 IPTU, com elevador e 
janelas anti ruído.
AP00476 – BOSQUE DO INDAIAS 
– 2 dorm. Sala 2 amb 1 wc, cozinha 
com armários e fogão, 1 garagem R$ 
1.000,00 + cond 200,00 + Iptu
AP00481 – EDIF, PLACE VIEW – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Cozinha americana, 
2 vagas de garagem, piscina, chur-
rasqueira. R$ 2.500,00 incluso Iptu e 
condomínio
AP00489 – SPAZIO ILLUMINARI – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. americana, 
sala 2 ambientes. Com área de lazer 
total .R$ 1.000,00 + cond + Iptu.
AP00498 – SÃO CONRADO –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  grande, 
sala cozinha grande, sem condomínio 
R$ 750,00
AP00509 – BOSQUE DOS INDAIAS- 
2 dorm. Sala 2 ambientes, WC, cozinha 
e lavanderia, R$800,00+cond. 200,00 
+ Iptu
AP00510 –PREMIUM RESIDÊNCIA 
– 3 dorm.sendo 2 suite, 1 dorm. 1 co-
zinha com armário,  sacada gourmet 
com pia e churrasqueira.  2 vaga de 
garagem Área de lazer completa R$ 
2.000,00 + cond 260,00 + IPTU

CC.00351 – COND. SANTA CLARA 
– 4 suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suíte  máster, sala 3 ambien-
tes com lavabo, coz, planj. Lavanderia 
com armários, varanda gourmet com 
churrasqueira, piscina jardim, quarto 
de empregada com WC., 4 vagas 
sendo 2 cobertas.   R$ 5.000,00 com 
cond. e IPTU.
CC00411 – COND. VISTA VERDE 
– casa nova com 3 dorm. sendo uma 
suíte, 1wc. Sala com lavabo, cozinha 
com armários , garagem coberta, la-
vanderia e churrasqueira. R$ 2.000,00 
( incluo condomínio e IPTU.
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  e um 
pequeno quintal ,1 vaga  R$ 1.300,00 
+IptuCA00982 – Vila Ruiz Peres- Casa 
para Locação    - Linda  casa próxima 
ao centro e parque ecológico com 
cômodos grandes sendo e edícula no 
fundo com 1 dorm, sala e cozinha , wc , 
na frente 2 dormitórios,  copa e cozinha 
separada ambas com pia ,1 sala grande 
,1 banheiro, 1 cômodo para dispensa 
ou quarto, garagem para 32 carros, 
R$ 2.000,00 aceitamos  proposta de 
locação so da casa da frente . 150,00 
M2 construída, 250,00 M2 total 
CA 01000 – CIDADE NOVA – Comer-
cial ou Residencial -  3 dorm. Sendo.  
suítes 2 WC, 3 salas , área gourmet 

com churrasqueira cozinha americana 
com sala de janta,lavanderia fechada, 
garagem para 5 carros, câmeras de 
segurança , cerca elétrica portão ele-
trônico.  3 dorm.  1 wc social, copa co-
zinha, ampla sala de visita, com jardim 
de  inverno  , portão eletrônico, garagem 
para 3 carros e quintal.R$ 2.400,00
CA01006 – CECAP -  2 dorm , coz. 
americana e sala, cômodos pequenos  
R$1.100,00
CA01016 – CENTRO – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia coberta, 
pequeno quintal no fundo, garagem 
coberta. Próximo ao shopping Jaraguá 
R$ 1.500,00 + Iptu
CA01019 – JD. ESPLANADA –Sobra-
do Pavimento superior 1 suíte máster 
com closet + 2 dorm. 1 wc, sala intima, 
sala TV, todos os dorm. com  sacada. 
Piso inferior, cozinha, dispensa, sala 
intima, sala de jantar, sala de estar/
TV, escritório, lavabo, área de serviço, 
garagem coberta para 2 coberta e 2 
descoberta. R$ 3.000,00 + Iptu
CA01021- JARDIM ANDROVANDI 
– 2 dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01046- JARDIM CALIFÓRNIA – 
varias casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto , 
WC com Box, coz. e sala sem garagem, 
R$700,00 a 850,00`

CA01051 – JARDIM MORUMBI – 2 
dorm. sendo 1 suite,  cozinha, sala, 
WC. Churrasqueira, garagem coberta 
e fechada para 2 carros R$ 1.000,00 
+ Iptu
CA001072 – JD. ALICE – são 2 dorm. 
sendo um com suíte ,  sala, cozinha 1 
wc social  sem garagem por R$ 900,00 
CA01093 – CIDADE NOVA – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- piso 
superior 3 dorm. sendo suíte, 1 wc 
social no fundo edícula com 1 dorm. 
1 wc pequeno, portão eletrônico ,R$ 
2.400,00 + IPTU 130,00
SA00019 – OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE  41m, 1 wc 1 
garagem  R$ 1.000,00 + cond. 330,00
SA00022 – OFFICE PREMIUM TOR-
RE MEDICAL 39,9m, 2 wc. 1 garagem 
R$  2.000,00 + cond. 399,30 
GL00015 – DISTRITO  INDUSTRIAL 
– 2000 m2 AC em terreno de 3000 m2, 
PE direito 12m 15 vagas garagem, com 
instalação ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  e vestiá-
rio R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIA-
TUBA  4suites máster com saca-
das-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, cozinha 
planejada, salão de festa com cozinha, 
varanda e churrasqueira R$ 6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

AP00333 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 57m² A/C: 57m²
R$ 215.000,00 

AP00468 – Condomínio Fechado 03 
dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 84m² 
R$ 255.000,00

AP00261 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m²
 R$ 235.000,00

Monte Mor - Gleba na Estrada Municipal de Indaiatuba a Monte Mor 
2.571.800 m2 R$ 110,00/m2

AP00149 -  Condomínio Fechado  
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m²
 R$ 290.000,00

Área 1: excelente área para loteamento – gleba adjacente ao bairro Campo Bonito  3.000.000 m2 ( três milhões), 
R$120,00/m2 – área 2  Campo Bonito, 1.839.878 m2  R$ 130,00/m2

AP00486  - Cond Maroc   
3 dorm. Sendo 1 suite , com área de 
lazer total  at 85m2  R$ 500.000,00
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES 
E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – 
R$310 MIL – 2dorms(1st c/closet), 
sala, coz planejada, WC, lavanderia, 
churrasqueira, garagem
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc.
COD.256 – VL.VITORIA – R$325 
MIL – 2dorms, sala, copa, coz, wc
COD.260 – CENTRO – R$500 MIL 
– 2dorms grandes, sala, copa, coz, 
WC, lavand, quintal, gar para 1 carro.

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO 
CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.302 – JD.MOACYR ARRUDA 
– R$450 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz planejada, WC, 
lavanderia, edícula com dorm e WC, 
churrasq, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.
CS.306 – JD.BELO HORIZONTE 
– R$320 MIL – 3dorms(1st), sala 
grande, coz planejada, wc, portão 
eletrônico, gar coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 
               

CONDOMINIOS FECHADOS – 
CASAS 

 
CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz americana, lavanderia, chur-
rasqueira, garagem para 2 carros.

CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de 
estar, jantar e TV, copa, coz, lavan-
deria, escritório, dispensa, sacada, 
aquecedor solar, dorm. De empre-
gada c/WC, piscina, área gourmet, 
garagem coberta p/2 carros e des-
coberta p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA – 
R$998 MIL – 3dorms (1reversivel), 
sala de estar, jantar, TV, lavabo, coz 
americana, piscina, churrasqueira, 
Ra condicionado.
CA.367 – COND.MONTREAL – 
R$390 MIL – 3dorms(1st), sala 2 am-
bientes, coz americana, lavanderia, 
WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta 
para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lavabo, 
piscina, churrasqueira, , garagem 
coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA MATA 
– R$980 MIL – 4sts, sala de estar, 
jantar e TV, lavabo, copa, coz, 
lavanderia, dorm. De empregada, 
sacada, piscina, churrasqueira, 
garagem  para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP.542 – CHACARA DO TREVO 
– R$370 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, varanda, 2 
WC, garagem coberta para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMEN-
TOS FINANCIÁVEIS 

Consulte- nos!

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – 
R$160 MIL – 300m²  - SO-
MENTE ESSA SEMANA

TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 
MIL mais parcelas – 170m² 
TE.31 – COND.QUINTAS TER-
RACOTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.41 – JD.ESPLANADA – 
R$261 MIL – 300m²
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM 
– R$3.905.000,00 – 71.000m²
TE.51 – JD.BRECIA – R$135 
MIL – 200m²
TE.59 – PINHEIRINHO/ITUPE-
VA – R$135 MIL – 250m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR 
APARTIR DE 21.000 M²  

R$250 MIL

CH.717 – PQ.DA GRAMA – 
R$220 MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – 
R$190 MIL – 1000m²
CH.722 – FOGUETEIRO – 
R$700 MIL – dorm, sala, coz, 
WC, poço artesiano fornece 
água 3000l/h, a chácara fica 
a 50m do asfalto, tem água e 
esgoto na rua
CH.730 – JD.DO EDEM/SO-
ROCABA – R$2.600.000,00 
– 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, lavabo, lavanderia, 
WC, casa de caseiro, piscina, 
churrasqueira, quiosque de 
sapê, quadra de tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DI-
VISA INDAIATUBA/ITUPEVA 
– R$550 MIL – 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 MIL 
– casa terrea com gar e campo de 
futebol AT: 419, 50m²  AC:309,05m²               

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.CARLOS ANDROVANDI –  
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – 
dorm, coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 
– dorm, coz, WC
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$600,00 – 2dorms, sala, coz, WC
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 
– dorm, coz, WC, entrada de moto
CENTRO - R$770,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entrada para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
CIDADE NOVA – R$900,00 – 
3dorms(1st c/a/e), sala, coz c/a/e, 
WC, quartinho de despejo, garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sem gar

PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 – 
dorm, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
VL.SUIÇA - R$1.100,00 - edicula
JD.ITAMARACA  R$1100,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 
2dorms, sala, copa, coz, , wc, quar-
tinho nos fundos, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem. Nos fun-
dos; dorm e wc
JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
VL.TELLER –  R$1500,00  – 
3dorms(1st), sala, coz c/armários, 
wc, garagem, portão eletrônico
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planej, WC, nos fundos dorm e 
WC, area coberta, gar para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 
– COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, 
coz americana, WC, as, entrada 
de carro

CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 
MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR: 
3dorms c/ ar condicionado(2st), wc 
social,  PISO INFERIOR: sala 2 
ambientes, coz c/a/e, lavanderia, 
churrasqueira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – 
sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
piscina, churrasqueira, WC externo, 
garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$530,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 
– dorm, sala, coz, WC, as
JD.PARAISO – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, WC, as, entrada de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de gar
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de gara-
gem (incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, 
sala, coz, WC, sacada, 1 vaga de 
garagem
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gara-
gem (SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO  R$850,00  2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem

ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, garagem.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 
1 vaga de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de gar coberta.
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC c/Box, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO CONDOMINIO E IPTU)
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de gar
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavand, 1 vaga gar
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, gar cob para 2 carros 
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 
– 2dorms(1st), sala, wc social, coz, 
lavabo, churrasq com pia, salão de 
festa, 2 pisc com wc, entr de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 
– 45m², wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – 34m², 
WC, mesanino
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 50m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc

JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 
– 1 salão com 45m², wc e 1 salão 
com 65 m², wc e balcão
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 
- 150m², WC
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 
260m² + 100m² de terra

SALAS

VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², 
coz, wc.
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRA-
NADA – R$900,00 á R$1.000,00 – 
salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com 
WC privativo, 1 vaga de garagem, no 
edifico : elevador, escadas, serviço 
de limpeza, portaria virtual, monito-
ramento 24h, WC para cadeirantes.
JD.PAU-PRETO – R$ 1100,00 + 
COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo, incluso água, luz, 
IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CENTRO – R$1200,00+COND. 
– 46m², recepção externa, ampla 
sala de espera, ar-condicionado, 
WC privativo
VL.CASTELO BRANCO – R$2 
MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de garagem

GALPÃO

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

CASAS VENDE-SE

OPORTUNIDADE! APARTAMENTO De 
02 Dormit. 01 Vaga De Garagem 60M² De 
Construção. R$35.000,00 De Entrada + 
R$2.000,00 Por Mês Direto Com O Propr. 
F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294.
M.SOL-RUA-57,  01 Dormitórios Sala,  
Cozinha –Wc Social- Lavanderia,  Gara-
gem. Toda Em Em Estrutura Para Sobra-
do. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. Financ,  Ou Terreno 
No Negócio. Ou Ainda,  Entrada + Parce-
lamento Direto Com Proprietário F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! PARA INVESTI-
MENTO: 02 Residências Edificadas Em ½ 
Lote De 130M²,  De Frente PpA Rua Silvio 
Candelo Em Pleno Centro Comercial. R$ 
260.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997. 
Aceita Lote No Negócio.
M.SOL-RUA-10 Oportuidade Única 
01 Dormitórios Sala,  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia,  Garagem. + 01 Cõ-
modo E Wc Nos Fundos. Valor: Apenas: 
R$180.000,00. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios Sala,  
Cozinha –Wc Social- Lavanderia,  Gara-
gem. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: 
R$220.000,00 Ac. Financ,  Ou Terreno Na 
Metade Do Valor. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
Á R E A  R U R A L - V E N D E - S E 
20.000M²/40.000M² Próximo A Monte Mor: 
Boa Topografia; R$23,00 P/M².Ac. Veícu-
lo,  Ou Imóveis F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIOS- VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP,  26.000M²,  
Casa C/ 03 Dormitórios,  02 Wcs ,  Toda 
Avarandada,  Gramada,   Pomar,  Área 
De Cultura,  Bosque,  Água De Mina,  01 
Tanques Com Peixes Abastecido Com 
Água Por Gravidade,   Diversas Árvores 

Frutíferas,  Play Groud , A 12 Km Do 
Centro,   R$390.000,00 Aceita Imóvel 
Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor.
estuda Entrada + Parcelamento. F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294

SÍTIO EM TOLEDO,  Próximo A Bragan-
ça Paulista.13.000M²,  Casa Semi-Acaba-
da C/ 03 Dormitórios,  02 Wcs – Toda Ava-
randada,  Gramada,  Pasto,  Pomar,  Boa 
Topografia,  Água De Mina,  02 Tanques 
Com Peixes Sendo Um Copartilhado E 
Outro Exclusivo,  Diversas Aves,  Animais 
E Árvores Frutíferas,  A 08 Km Do Centro,  
A Beira Do Asfalto,  R$270.000,00 Aceita 
Imóvel Em Indaiatuba De Igual Ou Menor 
Valor.estuda Entrada + Parcelamento. 
F=9-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

ALUGA-SE   INDAIAUBA

JD.MORADA DO SOL (Ant-10) (Pav.
inf.)02-Dorm,  Sala.coz –Wc –Garagem 
R$800,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
sup.)02-Dorm,  Sala.coz –Wc – Sem Ga-
ragem R$750,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-21) 02-
Dorm,  Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 
+ Iptu Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-27) 
(Fundos)01-Dorm,  Sala.coz –Wc – Sem 
Garagem R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-34). 
01-Dorm,  Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (Fun-
dos) 01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entra-

da Para Carro R$ 750,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-80) (Pav.
sup.)02-Dorm(01 Suite),  Sala.coz –Wc 
– Lav. Garagem Pequena  R$900,00  
Garantia:fiador/Calção
JD.MORADA DO SOL (ANT-83) (Pav.
inf.)01-Dorm,  Sala.coz –Wc – S/ P/ Moto  
R$550,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção
JD. MORADA DO SOL (ANT-86)  01-Dorm 
- Sl - Coz – Wc – Lav - R$ 650,00   Entr. 
P/ Carro Garantia: fiador/Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-87) (Frente) 
01-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- Gar. R$ 
700,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-88) (Fun-
dos)  01-Dorm- Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 
550,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
VILA BRIZOLLA (FRENTE)  01-Dorm- 
Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 700,00  Entrada 
P/ Carro Garantia:fiador/Calção Locaticia

SALÃO COMERCIAL

JARDIM MORADA DO SOL :RUA 70 
(Proximo A Loja Sonho Meu) R$600,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JARDIM MORADA DO SOL:  RUA 70  R$ 
700,00      Garantia: fiador / Calção Locaticia

GALPÃO COMERCIAL

RECREIO CAMPESTE JOIA :   370 M² 
De Area Construida  R$ 3.800,00 + Iptu
Aluga-Se   Salto 
JD.NAIR MARIA  RUA: Emilio Chieri-
guini  01-Dorm,  Sala.coz –Wc –Garagem 
R$800,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
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LOCAÇÃO VENDAS
Salões Comerciais Casas em Condomínios Apartamentos

Casas no Centro
Casas em Condomínio

Casas em Bairro

Apartamentos Terrenos

REFERÊNCIA: SL00386 - JARDIM REGINA - SALÃO 
COMERCIAL Com 140M² A/C, Excelente Localização, Em 
Frente Ao Parque Ecológico Próximo Ao Parque Temático. 
02 Wcs, 01 Coz E Lavanderia. R$ 2.400,00 + Iptu

CA08823 - R$ 1.550.000,00 - Linda Casa Em Indaiatuba No 
Condomínio Vila Paradiso Com 04 Suítes, Sendo 02 Com 
Closet, Lavabo, 01 Sala De Tv Com Pé Direito Alto De 6M, 
Sala De Jantar, Cozinha Planejada, Despensa, Lavanderia, 
Churrasqueira, 04 Vagas Para Carros E Espaço Para Piscina.  
- Aceita Permuta - Excelente Oportunidade. -   A/C: 300,00 
M² E A/T:  427,00 M².

REFERÊNCIA:  CA08885 - JARDIM MONTREAL RE-
SIDENCE – Casa Térrea Com 105M² A/C, 03 Dormitórios 
Sendo 01 Suite, Sala 02 Ambientes, Cozinha Planejada, Área 
Gourmet Com Planejados, Aquecimento Solar Instalado E 
Funcionando. R$ 2.400,00 + Cond. R$ 158,00 E Encargos

CA08837 - R$ 410.000,00 - Casa Em Indaiatuba No Con-
domínio Park Real Com 03 Dormitórios, Sendo 01 Suite, 
Banheiro Social, Sala Com Pé Direito Alto, Cozinha , Piso 
Em Porcelanato, Água Quente Na Cozinha , Fogão Cook 
Top, Coifa. A/C: 115,00 M² E A/T: 150,00 M².

REFERÊNCIA:  CA06903 - JARDIM PAULISTA II – Casa 
Nova 120M² A/C, Ampla E Arejada, 03 Dormitórios, Sendo 
02 Suítes, Sala, Cozinha, Área De Serviço E Garagem Para 
03 Carros - R$ 1.300,00 + Iptu.

CA08929 - R$ 1.500.000,00 - Casa Em Indaiatuba No Cond. 
Jardim Portal De Itaici Com 03 Suites Sendo 01 Com Closet E 
Hidro, Sala,  Copa, Coz Planej., Escrit, Lavanderia, Despensa, 
Área De Serviço, Pisc Aquecida E Coberta , Churrasq, Mais 
Uma Cozinha Na Área Externa, Salão De Jogos, Aquec. Solar 
Com 900 Litros E 04 Vagas De Gar Sendo 02 Cobertas E 02 
Descobertas. A/C: 410,00 M² E A/T: 650,00 M².

REFERÊNCIA:  AP01526 - EDIFÍCIO GRAND VILLE- 
Apartamento 84M² A/U Com 03 Dormit, Sendo 01 Suite, 
Todos Os Cômodos Com Armários, 01 Vaga De Gar. Condo-
mínio Possui Área De Lazer Completa E Academia E Portaria 
24 Horas. R$ 1.200,00 + Encargos (Propriet Aceita Propostas)

TE01314 - R$ 1.100.000,00 - Terreno Em Indaiatuba No 
Distrito Industrial Recreio Campestre Jóia. - A/T: 1.600,00 
M² -  Terraplanado E Murado, Com Caixa D´Água Com 5000 
Mil Litros, Poço Artesiano De 60 Mil Litrosp/Dia , Muro De 
Arrimo, Pronto Para Construir.

REFERÊNCIA: SL01020 - JARDIM MORADA DO SOL 
- Salão Comercial Com 90 M² A/C, Localizado Numa Das 
Principais Avenidas Próximos A Bancos E Comércios. 01 Wc 
E Vaga Para Estacionamento - R$ 2.300,00 + Iptu

AP01523 - R$ 370.000,00 - Excelente Oportunidade! Apartamento 
Em Indaiatuba No Edifício Maroc Com 02 Dormitórios Sendo 01 Suite, 
01 Banheiro Social, Sala, Cozinha, Lavanderia, Área De Serviço E 01 
Vaga De Garagem. - A/U: 69,00 M².
AP01519 - R$ 450.000,00 - Apartamento Em Indaiatuba No Edifício 
Maroc Com 03 Dormitórios Sendo 01 Suite, Sala, Sacada, 02 Banhei-
ros, 01 Cozinha, Lavanderia, 02 Vagas De Garagem , - A/U: 84,00 M² 

REFERÊNCIA:  CA08951 - VILLA ROMANA – Sobrado 
A/C 250,00 M² Com 03 Suites Com Ar Condicionado, Aque-
cimento Solar, Sala De Tv/Estar, Sala De Jantar, Cozinha 
Planejada, Área Gourmet Com Churrasqueira E Piscina. R$ 
3.900,00 + Condomínio + Iptu.

REFERÊNCIA:  CA08884 - VILA SUIÇA – Casa Térrea 
324M² A/C Em Bairro Nobre, 03 Dormit Com Armários Sendo 
01 Suíte, Sala, Copa, Cozinha, Banheiro Social, Lavanderia, 
Piscina E 04 Vagas Na Garagem. R$ 3.000,00 Isento Iptu

CA08876 - R$ 450.000,00 - Sobrado Em Indaiatuba Na Vila 
Brizzola Com 04 Dormitórios Sendo 01 Suite, Sacada, 02 
Banheiros,  Sala,  Cozinha, Lavanderia, Churrasqueira E Ga-
ragem Para 02 Carros Com Portão Eletrônico. A/C:150,00 M² 
E A/T: 125,00 M². Ótima Localização, Próximo A Rodoviária.

REFERÊNCIA:  AP01128 - EDIFÍCIO SPAZIO ILUMINA-
RE – Apartamento 62M² A/U Localizado Próx À Saída Da Ci-
dade, 02 Dormit, Sala, Cozinha, Banheiro Social, Lavanderia 
E Garagem.  Condomínio Possui Área De Lazer Completa E 
Portaria 24 Horas. R$ 1.000,00 (Isento De Condomínio E Iptu)

CA08978 - R$ 215.000,00 - Casa Em Indaiatuba No Jardim 
Morada Do Sol  - 02 Dormitórios, Sala, Cozinha, Banheiro , 
Lavanderia E Garagem P/ 03 Carros ( 01 Vaga Na Garagem 
É Coberta E As Outras Não.) A/C: 70,00 M² E A/T: 250,00 M².

CA08542 - R$ 2.100.000,00 – Excelente  Sobrado Em Indaiatuba - 
Chácara Áreal - Com 05 Suites Sendo 01 Master Com Amplo Closet, 
04 Suites ,  Sacada, Sala De Jantar, Lavabo, Sala De Estar, Sala De 
Visita Com Adega, Sala De Tv, Mezanino, Escritório, Cozinha Plane-
jada, Área De Serviço, Despensa, Aquecimento, , Área De Lazer Com 
Piscina Aquecida Com Cascata E Bar Molhado, Sauna, Vestiário,  
Churrasqueira, Sala De Ferramentas, Canil, Jardim Com Cascata E 
Lago Para Carpas, Área De  Festas E Garagem Para 04 Carros - A/T 
843,00 M² E A/C 730,00 M²
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Auto Elétrica Dentista

Imobiliária Oficina de Motos Papelaria Restaurante

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

Casas - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 - CRE-
CI 74.092
Jd. Europa com dorm e WC 
AT: 250 AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Pau Preto - casa de 2 dor-
ms R$450 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 cômo-
dos em ponto de andaime com 
estrutura p/ sobrado R$ 110 
mil F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. R$ 
160 mil estuda financiamento 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.  
Morada do Sol: 3 cômodos 
em lote de 250m. Parece uma 
chácara R$ 265 mil, aceita 
Terreno, carro, Parcelamento  
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.

Morada do Sol: 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, garagem. 
Aceita terreno, Financiamen-
to. R$ 215 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
Morada do Sol: com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 2 
carros. Aceita Financiamento. 
R$ 240 mil Aceita troca por 
lote de 250m². F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala copa e cozinha, lavan-
deria, garagem para vários 
carros (Aceita Terreno e Fi-
nanciamento), R$ 390 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Morada do Sol: (Casa Nova) 
1 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ 4 carros. 
Aceita terreno, Financiamento 
R$ 215 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (consulte-
-nos) F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Casa Jd. Laguna Linda 3 
dorm suíte, armários plane-
jados,  troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Jardim Montreal Residence 
casa 3 dorm. suíte, WC, sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 vagas R$ 
495 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Vendo Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. Sendo 
1 suíte  com closet com arm.. 
, lavabo, sala 2 ambientes 
, PE direito alto , WC social 
, mezanino , escritório, coz. 
Com planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno em 
condomínio como parte de 
pagamento. Luiz creci 166776 
(19) 9.9147-5047

Residencial Nadege – 03 
dorms(01 st), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia e chur-
rasqueira R$ 550.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771.
Casa Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, co-
zinha, lavanderia, garagem. 
AT/390m² AC/ 150m² (frente 
para o parque das frutas) R$ 
580.000,00 OBS: aceita troca 
por casa térrea no Villagio de 
Itaici ou Vista Verde. F: (19) 
9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 
ambientes, sala jantar, cozi-
nha planejada, lavanderia e 
dependência de empregada, 
mais Casa de caseiro, piscina 
e churrasqueira AT 3.000m² 
AC/450m²  R$ 950.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771
Vale das Laranjeiras - Casa 
simples 02 dorms, sala, co-
zinha, garagem e pomar....
AT/ 3.000m² AC/79m² R$ 
550.000,00 F. 9.9887-7771
Jardim Belo Horizonte - 3 
dorms (1 st)com hidro, sala, 
cozinha planejada, churras-
queira, portão eletrônico R$ 
380.000,00- Aceito terreno até 
R$ 130.000,00 como parte de 
pagamento F. 9.9887-7771
OPORTUNIDADE – Vendo 
casa térrea Cond. Vista Ver-
de 3 Dorms. (1 suíte) com 
armários, sala 2 ambientes, 
cozinha americana planejada 
(cooktop, forno a gás e coifa) 
lavanderia c/ armários, chur-
rasqueira, quintal, garagem 
p/ 3 carros (sendo 1 cober-
ta) F: (19)3394-2197 / (11) 
98635-7556.
M. Sol- rua-57, 1 dorm sala, 
coz., wc social, lav., gar. 
Toda em estrutura p/ so-
brado. Oportunidade única! 
Apenas: R$215.000,00 ac. 
financ, ou terreno no negócio. 
F. 3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294

VENDE –SE casa Condomí-
nio Moradas de Itaici (infra-
estrutura completa) – Sala 2 
ambientes, coz planejada, 2 
Dorms; (1 suíte com ar condi-
cionado), ambos com armário 
embutido. Área de serviço 
coberta, churrasq, gar coberta 
p/ 2 carros. R$340.000,00. F: 
(19) 993449304
Excelente casa térrea no Pq. 
São Lourenço a 50m  do Pq. 
das Frutas, 3 Dorms. (1 suíte), 
1 WC social, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e fechada, 
quintal com churrasqueira, 
2 garagens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro diferenciado, 
bem arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 75. Do-
cumentação ok. R$450.000,00 
Tratar (19) 3875-0423 ou 
99346-0423 com propr.
Vila Maria Helena – Vendo 
casa nova com 2 quartos 
(1 suíte), sala, cozinha, ba-
nheiro social, área de servi-
ço, garagem para 2 carros. 
R$335.000,00 Tratar (19) 
3894-6182 ou 99450-2461
Jd. Colibris (aceito finan-
ciamento) – Casa nova. 3 
Dorms. (1 suíte) WC Social, 
sala, copa e cozinha, área 
de serviço, churrasqueiro, 
gabinete em todas as pias, 
instalação aquec. solar, vaga 
3 carros. AC 10m² AT 150m² 
R$340.000,00. Estudo oferta 
Contato: 98716-9978
 

CA01075 - Cidade Nova  
-  2 dorm. 2 sala  sendo uma 
reversível para dorm. 1 wc 
cozinha com quintal grande 
no fundo, e sem garagem  R$ 
850,00 – Regina creci 167606 
F. 9.9177-7051
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Alugo apto no Cond. Bel-
vedere sendo 2 dorm. 1 es-
critorio reversível,1 suti, coz. 
americana, sala 2 ambientes 
R$ 1.200,00= Cond. 350,00 
+ Iptu Tr. Regina Kuga creci 
167606 – (19) 99177.7051
Alugo um quarto com banhei-
ro no centro da cidade, ir ver no 
local na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 fundos
Alugo casa para fim comer-
cial ou residencial na Cidade 
nova, casa com 3 dorm, 2 sui-
te, WC, 3 salas, área goumet 
no fundo, lavanderia e coz. 
Com moveis planejados. 5 
vagas , com câmeras de se-
guranças . R$2.400,00 + Iptu. 
Tr. Regina Kuga creci 167606 
–(19) 99177.7051
Alugo  casa no  Cond. Vista 
Verde – Itaici -  linda casa 
com 3 dorm. sendo 1 suíte, 
sala, coz , quintal , garagem 
coberta, 1 wc  e 1 lavabo  
R$2.000,00 ( incluso Con-
dominio) – Regina Kuga cre-
ci 167606 F. 9.9177-7051 
WhatsApp

Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa Minha 
Vida. F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a 
cobrar.

Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de garagem, 
área gourmet, campo  de 
futebol  R$ 155 mil  aceita 
financiamento F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. Todos 
com planejados  ,1vaga R$ 
235 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Apto Barbara - 1 dorm, sala, 
cozinha e banheiro, 1 vaga 
de garagem R$ 210.000,00 
F: (19) 9.9887-7771  
Troca – Apto no Butantã – 
3 suítes, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasqueira, 
piscina, salão de festa, 2 
vagas de garagem, a duas 
quadras do metrô Butantã 
área de 131m²   valor R$ 
1.200.000,00  - Troco por chá-
cara no Mosteiro ou Vale das 
Laranjeiras com 4 dormitórios 
podendo dar volta em dinheiro. 
F: (19) 9.9887-7771.
Oportunidade! Apartamento 
de 2 dormitórios 01 vaga de 
gar. 60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada + 
R$2.000,00 por mês direto 
com o proprietário. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 3935-
3294.
São Paulo (Penha) - Vendo/
troco apto. duplex vago em SP 
AC 230m² área útil 170m² por 
imóvel ou galpão em Indaia-
tuba R$500 mil. Contato: (19) 
988175312 / (11) 993532179

 
Aluga-se apto Condomínio 
Village Azaleia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão de festas, 
playground, quadra, quiosque 
no direto com proprietário. R$ 
950,00 mais iptu e condomínio 
F.  9.9885-0454 com Juliana 
ou 9.9315-5273 com Rafael
Alugo apto no Cond. Bel-
vedere sendo 2 dorm. 1 es-
critorio reversível,1 suti, coz. 
americana, sala 2 ambientes 
R$ 1.200,00= Cond. 350,00 
+ Iptu Tr. Regina Kuga creci 
167606 – (19) 99177.7051
 

Sítio em Toledo, próximo a 
Bragança Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 3 dor-
ms, 2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, boa 
topografia, água de mina, 2 
tanques c/ peixes sendo um 
compartilhado e outro exclusi-
vo, div aves, e árvores frutífe-
ras, a 8 km do centro, de frente 
para o asfalto, R$270.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estuda 
entrada + parc. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997 / 3935-3294

PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 220 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Sí t io  em P iedade  SP , 
26.000m², casa c/ 3 dormos, 
2 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes abaste-
cido com água por gravidade,  
diversas árvores frutíferas, 
playgroud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor, estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294
 

Jd. Colibris Lote de 150m² 
com ótima topografia, um 
tapete R$ 93 mil topografia 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce p/ 2 dormitórios + 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Paulista: lote de 204 m², co-
mercial ACEITA carro R$ 118 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320
Vendo – Cond. Terra Magna  
terreno de 360m com boa 
topografia  R$ 225.000 Creci  
27252 J F. (19) 9.8406-6590



classificados
São José do Rio Preto: Lote 
de 200 m², + parcelas de R$ 
550,00, aceita carro ou moto 
R$ 14 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Vendo - Terreno – Terras 
de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização Rua 
Zenite Furakawa. Parte alta. 
F: (19) 9.9887-7771
Vendo Terreno Terras de 
Itaici - 2.750M² R$ 280.000,00 
F: (19) 9.9887-7771.
Terreno Vale das Laranjeiras 
- 2.830m² R$ 350.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771
Troca co Troco - Terreno 
de 400m² em Atibaia R$ 
230.000,00 coloco como parte 
de pagamento em imóvel em 
Indaiatuba dando-se a diferen-
ça em dinheiro F. 9.9887-7771
Terreno no Helvetia Park 
com 490m² R$350 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
 

Transformador 110/220 ou 
220/110. 7.500 Vts. Valor 
R$450,00 Paulo. F: (19)-3835-
3350

Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. Valor 
R$3.000,00. Motor arranque 
Iveco 3510 ano 1997 Valor 
R$300,00. Paulo F: (19)-3835-
3350
Maquina costura reta c/ mo-
tor. Valor R$350,00. Paulo F: 
(19)-3835-3350
Piscina 5.000 litros. Valor 
R$350,00. Paulo F: (19)-3835-
3350
Título do Clube 9 de Julho, 
motivo mudança de cidade. 
Contato: (41) 3521.7092 / (19) 
99749.3688
Linda sala de jantar Luiz XV 
- F: 99267-7603
Estante em cerejeira maciça 
-F: 99267-7603
Cortador de grama 220v (car-
rinho) - F: 99267-7603
Geladeira 220v - F: 99267-
7603
Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próximo ao ce-
mitério). F: (19) 2516-5110 c/ 
Fernando
Cabeçote com válvulas Iveco 
3510 ano 1997. R$3000,00. 
Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Máquina costura reta c/ mo-
tor. R$350,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo

Transformador 110/220 ou 
220/110. 75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Piscina 5000 litros. R$350,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Vendo Gel para dor Mus-
cular: Tipo Dotorzinho, com 
banha de carneiro, arnica e 
anti-inflamatório muscular 
F: (19) 99830-0614 / Whats 
98996-4867
 

Vende-se Uno 1.5 cor cin-
za. Ano 91, motor nacional, 
documentação ok. Valor 
R$5.000,00. Tratar c/ Luiz 
99334-3088
Uno Way  1.0 2012/2013 cor 
verde particular – Completo 
R$23.700,00 Contato Mauricio 
(11) 960629892 WhatsApp e 
(19) 99669-2481.
 

MANICURE E PEDICURE 
R$20. Sobrancelha R$8. Se-
lamento de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) a domi-
cilio. F. 99369-5615 WhatsApp 
de segunda a domingo
Ofereço-me  como Motorista. 
Categorias A/D. Experiência 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936-
4053/ 99804-7578
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos de 
jardinagem (corte de grama) 
também. Tenho maquina, não 
tenho vícios . Tratar com Denis 
(11) 952237579.
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Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o pe-
ríodo da tarde. Com referên-
cia. Contato: 982328303.
Ofereço-me para conserto 
de maquina de costura in-
dustrial F: (19) 99212-1731.
Ofereço-me para Motoris-
ta administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conheci-
mento Capital e Interior 
– Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
CUIDADORA ofereço me 
para cuidar de idosos, 
crianças, pessoas com ne-
cessidades especiais etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Cursando Tec. 
Enfermagem. Possuo expe-
riência e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-2723
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou 2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778.
Ofereço-me  como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências 
(hidráulica, elétrica e etc.). 
F: (19) 99830-0614 c/ Kiko
Como pedreiro, encana-
dor e reformas em gerais  
(Construção civil) João 
(19)98329-8580
Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F: 
2516-0217
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico 
ao ao acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 3318-
3573  (Evandro)
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc...  F: 
(19) 99830-0614 / Whats 
98996-4867



empregos
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Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

Rua Voluntário João dos Santos, 
795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou 
cadastre-se em nosso

site: www.expertconsultoria.com.br

ASSISTENTE DE RH Graduação em Psico-
logia ou cursando, domínio em informática 
no pacote Office e excel,  com experiência 
em recrutamento, seleção e treinamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Mé-
dio Completo, com domínio em informática 
excel avançado, possuir conhecimentos em 
rotina administrativa da área de logística, 
notas fiscais recebimento e expedição. 
Residir em Indaiatuba.
CONTADOR Graduação em Ciências 
Contábeis com CRC ativo, inglês avançado, 
conhecimentos em sistema ERP SAP, com 
experiência em elaboração de balancetes 
mensais, apuração de impostos, conciliação 
de contas, legislação fiscal e tributária, 
custos e ativo fixo. Residir na região de 
Campinas.
CONTROLLER Superior Completo em Ad-
ministração, Ciências Contábeis ou Econo-
mia, experiência na área de controladoria, 
financeiro e rotina fiscal, coordenação de 
planejamento orçamentário, gerenciamento 
de custos, auditorias internas e externas, 
administrar encargos e impostos e demais 
rotinas da função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
DESENVOLVEDOR WEB FRONT Gra-
duação em Ciências da Computação ou 
áreas correlatas, com conhecimentos em 
programação e projetos de WEB. Residir 
em Campinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO 
LOGÍSTICO Graduação em Logística, 
Administração de Empresas ou Engenharia, 
inglês avançado, domínio em informática 
excel avançado, com experiência em PCP, 
toda rotina da área, gestão de equipe, 
armazenagem, planejamento e operação 
de projetos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Cursando 
a partir do 4º semestre de Engenharia 
de Produção, Mecânica ou Mecatrônica, 
inglês intermediário, conhecimentos de 
informática no pacote Office. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TI Cursando a partir do 3º 
semestre Tecnologia Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas ou Ciências da Com-
putação, para atuar como Help Desk dando 
suporte técnico à usuários em Windows 
2007/2010, correio eletrônico,  gerencia-
mento de "Jobs" de "Bachup", impressoras 
e suprimentos, serviços disponíveis nos 
servidores, possuir conhecimentos em 
protocolo de rede TCP/IP e roteadores sem 
fio (Wi-Fi) e demais rotinas da área. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.  
GERENTE DE VENDAS  Candidato com 
Superior Completo, com experiência no 
segmento alimentício, higiene e limpeza. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
INSTALADOR REPARADOR L.A Ensino 
Médio Completo, com CNH “B” para 
trabalhar no atendimento de ordens de 
serviços para instalação e reparos de linhas 
telefônicas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE CENTRO DE USINAGEM Ensi-
no Médio Completo, curso de Preparação 
e Operação de CNC, com experiência. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1093 – Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br

Fone: (19) 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) – Possuir experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE COZINHA – Pos-
suir experiência na função. Para 
trabalhar em escola. Ensino 
fundamental. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
COSTUREIRA – Possuir expe-
riência na função. Experiência 
na operação das máquinas 
Overloque, Interloque e Costura 
Reta. Ensino médio completo e 
conhecimentos básicos em Infor-
mática. Residir em Indaiatuba.
DOMÉSTICA – Possuir experi-
ência na função comprada em 
carteira e carta de referência dos 
empregos anteriores. Residir em 
Indaiatuba.  
MONTADOR DE ESQUADRIAS 
DE ALUMÍNIO – Possuir ex-
per iência com montagem e 
instalação de esquadrias de 
alumínio. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar 
em horário comercial.
OPERADOR DE FORNO – Pos-
suir Técnico em Mecatrônica, 
Metalurgia, Automação Industrial 
ou áreas afins. Experiência como 
Operador de máquinas. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
total de horários.
PCD - PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA - Residir em Indaia-
tuba. Para trabalhar na área 
de recepção e administrativo. 
Horário comercial. Com ou sem 
experiência. Desejável Ensino 
médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiên-
cia em controle de acesso, ronda 
e monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
– Possuir experiência como tro-
cador de moldes e preparador de 
máquinas injetora. Ensino médio 
completo. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto 
ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
RETIFICADOR PLANO – Pos-
suir experiência na função com-
provada em carteira e cursos 
relacionados à função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – 
Possuir Técnico em Plásticos. 
Experiência em controle de 
arquivos de parâmetros de pro-
cessos. Try-out, construção e 
troca de moldes. Conhecimentos 
em Ferramentas da qualidade 
(FMEA e PPAP). Residir em 
Indaiatuba, Salto, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

Rua Jacob Lyra, 344 
Pq. Das Nações - Fone: 38943369

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

ANALISTA DE COMPRAS (7853): 
Superior Completo ou Cursando Ad-
ministração de Empresas e/ ou Gestão 
Empresarial. Vivência na função. 
Desejável espanhol intermediário. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS  JÚNIOR 
(7809): Ambos os sexos. Superior em 
comércio exterior ou administração 
de empresas. Vivencia em industria. 
Conhecimento em pacote office e 
domínio em Excel.
ANALISTA FINANCEIRO (7795): 
Superior completo em Ciências con-
tábeis, Administração e/ou afins. 
Vivência na função, contas a pagar 
e receber, conciliação bancária e 
negociações. Conhecimento em sis-
tema microsiga. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA FISCAL (7794): Ambos os 
sexos. Superior completo em Ciência 
contábeis e/ou afins.  Vivência no 
setor fiscal e contábil. Conhecimento 
em cálculos de impostos (ICMS, IPI, 
PIS/COFINS). Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA IMPORTAÇÃO (7857): 
Superior Cursando ou Completo 
em Comércio Exterior. Vivência na 
função. Conhecimento em opera-
ções de comércio internacional para 
importação e exportação de produtos 
e serviços. Processar operações de 
importação; traçar planos de exporta-
ção; analisar mercado internacional 
de produtos e serviços, orientar o 
desembaraço aduaneiro. Desejável 
inglês e/ou Espanhol intermediários. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7854): Ensino Médio Completo e/ou 
Superior em Administração ou Gestão 
de Empresas cursando ou Completo. 
Conhecimento na área de contas á 
pagar e receber, faturamento. Residir 
em Indaiatuba ou Elias Fausto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
LOGÍSTICO (7869): Superior com-
pleto em Administração ou Logística. 
Conhecimento em faturamento e co-
mercial. Atendimento ao cliente, pedi-
dos de vendas, envio e separação de 
mercadoria, emissão de notas fiscais 
e orçamentos. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE QUALIDADE JUNIOR 
(7855): Ensino técnico ou Superior em 
Microbiologia, Química, Farmácia, 
Análises Laboratoriais, Biomedicina 
ou afins. Vivência em controle e mo-
nitoramento ambiental periódico da 
sala limpa. Cursos na área. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ ES-
CRITA FISCAL (7782): Ambos os 
sexos. Ensino Médio ou Superior 
cursando Contábil. Vivência em 
abertura e encerramento de empresas 
para trabalhar em escritório contábil. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR COZINHEIRO (7865): En-
sino Fundamental. Vivência na função. 
Conhecimento na área. Residir em 
Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.
Ajudante de cozinha – 1 
Atendente de lanchonete – 1 
Auxiliar de cozinha – 1 
Churrasqueiro – 1 
Confeiteiro – 1 
Consultor de vendas – 1
Coordenador administrativo – 1 
Cozinheiro – 1 
Cuidador de idosos – 1 
Oficial de serviços gerais – 1 
Padeiro – 1 
Serralheiro – 1 
Supervisor comercial – 1 
Torneiro mecânico – 1 

ESTAMOS CONTRATANDO:

ZELADOR - Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços 
de portaria, entrega de correspondên-
cias, medição de gás e água, limpeza, 
jardinagem, piscina e pequenos reparos 
na área hidráulica e elétrica. 

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiên-
cia na função. Disponibilidade de horá-

rios. Desejável ter condução própria.
PORTEIRO - Masculino. Desejável ex-
periência em Portaria e Ronda. Possuir 
CNH A/B (carro e moto), desejável ter 
condução própria. Ter disponibilidade de 
horários para escala 12X36 e conheci-
mento de informática.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
- Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços 
gerais de limpeza, jardinagem, peque-
nos reparos na área hidráulica e elétrica, 
e manutenção de piscinas.
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