
IPTU

FILME FINAL COMPENSAÇÃO

ACIDENTE

INVESTIMENTO MUDANÇA FRUTOS

Já está disponível pelo site 
da Prefeitura de Indaiatuba o 
cadastro para a opção de envio 
dos carnês do IPTU 2018 no 
formato digital. Para quem 
já efetuou o cadastramento 
nos anos anteriores, não há 
necessidade de se recadastrar.

O filme “Dois Filhos de 
Francisco” será exibido ao 
ar livre, gratuitamente, no 
dia 8, às 20h, na quadra do 
Parque Corolla. A produção 
nacional faz parte dos filmes 
com temas sociais da Mostra 
VIII Brazilian Film Series.

No último sábado (25) na 
Sol-Sol foi disputada a final da 
18º Campeonato Liga Regional 
Aifa de Futsal GR Marquinhos 
2017 da primeira divisão. As 
equipes da Nova Aliança e 
Atlético Oliveira fizeram uma 
partida marcada por muitos gols.

A compensação de cheques 
de qualquer valor passará a ser 
feita em um dia útil, inclusive os 
de menos de R$ 300, cujo prazo 
atual é de dois dias úteis. A mu-
dança está prevista na Circular 
3.859, divulgada no dia 27, pelo 
Banco Central (BC).

Uma mulher de 75 anos 
não resistiu ao graves feri-
mentos após ser atropelada 
na noite de domingo (26). Se-
gundo a irmã da vítima, ambas 
estavam voltando da igreja 
quando um motociclista em 
alta velocidade, não respeitou 
o sinal de parada do semáforo.

A CPFL Piratininga inves-
tiu R$ 3,5 milhões na moderni-
zação, manutenção e expansão 
de seu sistema elétrico no acu-
mulado do ano até setembro de 
2017 em Indaiatuba. A distri-
buidora investiu R$ 801 mil 
em ligação de consumidores.

A dispensa dos compro-
vantes de quitação eleitoral, 
de serviço militar e do com-
provante de pagamento da taxa 
começará a ser implementada 
gradualmente a partir do fim 
do próximo mês e valerá para 
todo o país até o final de 2018
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Adesão para IPTU 
Digital segue até o 
dia 14 de dezembro

“Dois Filhos de 
Francisco” será exibido 
ao ar livre no Pq. Corolla

Nova Aliança 
conquista o título da 
primeira divisão

Cheques serão 
compensados em até 
um dia útil

Motociclista 
atropela e mata 
idosa de 75 anos

CPFL investe R$ 
3,5 milhões na rede 
elétrica de Indaiatuba 

Emissão de 
passaporte exigirá 
menos documentos

Confira as páginas 
sociais e na 

próxima edição 
a cobertura 

completa dos 
premiados do 12º 
Frutos de Indaiá 

FOGO IMPOSTO

Incêndio destrói galpão no 
bairro Santa Cruz

IPVA 2018 ficará mais barato 
no Estado de São Paulo

Parada de Natal 
abre comemorações 

do aniversário de 
Indaiatuba
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ARQUIVO COMANDO UNO

COMANDO NOTÍCIA

CONDENAÇÃO

Acusado de homicídio é 
condenado a 14 anos de prisão 

Frutos de Indaiá é marcado 
por sofisticação e reconhecimento

Um incêndio des-
truiu parte de um gal-
pão de armazenamento 
de madeiras na noite 
de quarta-feira, dia 29, 
localizada na rua dos 
Indaiás no bairro Santa 
Cruz. A ocorrência foi 
registrada por volta das 
23h50. Ninguém ficou 
ferido. Pág. 08A

O IPVA ficará mais 
barato em São Paulo 
em 2018. A tabela de 
valores venais, publi-
cada pela Secretaria da 
Fazenda ne edição de 
ontem, dia 30, do Di-
ário Oficial do Estado, 
registra queda nominal 
de 3,2%, em média, nos 
preços de venda pratica-
dos no varejo. Pág. 09A

Foi condenado a 14 anos de 
prisão em regime fechado o réu Ra-
fael dos Santos Pereira, de 24 anos, 
acusado de ter assassinado o segu-
rança Robson Batista da Rocha, 38 
anos. A sentença foi lida pela juíza 
Daniela Faria Romano após 7 horas 
de audiência e o réu foi condenado 
por homicídio doloso duplamente 
qualificado. Pág. 08A
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Pág. 05A
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HOMEOPATIA NA CLÍNICA INTEGRATIVA
A Homeopatia foi reconhecida especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina 

em 1980 resolução(1000/80) e pelo Conselho de Especialidades Médicas da Associação 
Médica Brasileira em 1990. Desde esta data, a AMHB (Associação Médica Homeopática 
Brasileira) realiza provas para o Título de Especialistas em Homeopatia em convênio com 
a AMB- CFM.

Trata-se de método terapêutico baseado no princípio da cura pelo semelhante (Similia 
Simibilus Curentur), preconizado por Hipócrates (460 AC) e desenvolvido por Samuel 
Hahnemann no final do século XVIII. A cura pelo semelhante significa que uma substância 
capaz de produzir determinada alteração (sintoma) em um indivíduo são, tem a propriedade 
de curar esta alteração em uma condição de doença, quando dada em doses atenuadas.

Na terapêutica Homeopática, utilizam- se substâncias do reino vegetal, animal e mine-
ral, sendo os medicamentos preparados por farmacotécnica homeopática apropriada. Sua 
abrangência vai desde a infância até a velhice, podendo ser tratados desde os transtornos 
funcionais leves, até doenças mais estruturadas.

A abordagem do paciente é completa do ponto de vista mental, geral e local, ou seja, 
antes da prescrição médica todas as queixas do paciente são levadas em consideração. A 
clínica é soberana. Antes de ser homeopata o médico tem que ser bom Clínico Geral, que 
se utiliza de suas experiências em detectar sintomas de exame físico e solicitar exames 
complementares e pareceres de outras especialidades, quando necessário.

A Câmara Técnica (CT) de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (CREMESP) lançou o Dossiê Especial “Evidências Científicas em Homeopatia”, 
com o objetivo de desmitificar esta área de atuação. O dossiê está disponibilizado online no 
site do CREMESP e na Revista de Homeopatia, da Associação Paulista de Homeopatia (APH).

Além de trazer o panorama mundial da homeopatia como especialidade médica e de sua 
inclusão nos currículos das faculdades de Medicina, o dossiê abarca outras revisões sobre 
as linhas de pesquisa que fundamentam os pressupostos homeopáticos, dentre eles, o prin-
cípio da similitude terapêutica, a experimentação patogenética homeopática e emprego de 
medicamentos dinamizados e individualizados.

opinião
Editorial

Trânsito é assunto sério
Mais uma vez Indaiatuba foi marcada por uma semana com 

diversos acidentes de trânsito, sendo que um deles causou a morte 
de uma senhora de 75 anos. Mais que educação no trânsito as pes-
soas tem que ter responsabilidade na hora de dirigir um carro, uma 
moto ou qualquer outro veículo, pois uma distração pode ser fatal!

Na cidade acontece quase que diariamente um acidente de 
trânsito, e os motivos muitas vezes são distrações ou desrespeitos a 
leis. Se todos tiverem consciência que o trânsito mata cerca de 500 
mil pessoas todos os anos, talvez houvesse a mudança na postura 
e da forma de pensar de alguns motoristas. Seria uma hipocrisia 
dizer que um acidente com vítimas fatais é uma fatalidade, porque 
não é! Assume-se a culpa quando pega o carro embriagado; assu-
me-se a culpa quando anda em alta velocidade; assume-se a culpa 
quando dirige utilizando o celular; entre outros diversos motivos.

Até mesmo uma peça que se solta de um carro em movimento 
ou um pneu que estoura e causa acidentes, é de “responsabilidade” 
do motorista que, na maioria das vezes, não fez a manutenção 
adequada no veículo.

Enfim, as mortes causadas pela imprudência dos motoristas 
são motivos de sobra para que algumas atitudes no trânsito sejam 
repensadas quando sentamos na frente do volante, no banco de 
uma motocicleta ou quando vamos atravessar uma via pública. 
Que a consciência no trânsito possa ser levada à risca todo os dias. 

Artigos

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

2 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

2 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

3 DOM.   NÃO OPERA

4 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

4 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

4 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

4 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

4 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

4 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

5 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

5 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

5 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

5 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

5 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

5 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

6 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

6 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

6 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

6 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

6 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

6 QUAR. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

7 QUIN. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

7 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

7 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

7 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

7 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

7 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

8 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

8 SEX. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

8 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

8 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

8 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

8 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

RADARES DIAS - 02 A 08/12
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NANCY VILLARON – CRM 74989  - CLÍNICA INTEGRATIVA e MEDICINA PREVENTIVA
RUA JOSÉ DA COSTA, 538    cmiconsultas@gmail.com

Sua TV já está 
adequada para o 
desligamento do 
sinal analógico?

Enquete

Dalva Castanhede, 64 anos, 
aposentada
Não comprei o conversor 
digital, pois tenho TV a cabo, 
então não preciso

Angelica Bianqueti, 58 anos, 
cabeleireira
Todas as TV’s de casa têm 
sinal da TV a cabo, portanto, 
não precisei comprar nenhu-
ma TV ou conversor digital

Regina Celia da Paixão, 48 anos, 
cabeleireira 
Ainda não precisei comprar as 
TV’s novas nem mesmo os con-
versores, pois tenho Vivo TV, e 
não afeta o sinal

Maurício Zagui, 71 anos, aposentado
Todas as TV’s estão adequa-
das, não foi preciso comprar 
o conversor digital

Maria Gracinda Beltrão, 74 
anos, aposentada
Tenho TV a cabo da Sky, 
então não preciso me preocu-
par com a mudança do sinal 
analógico para o digital

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
(19)9.9648-1883 -  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.) 

Para ter um bom 2018
Nós não teremos sucesso sozinhos. Deveremos estar nos aperfeiçoando constantemente “Havia um 

velho sentado à beira de uma estrada, na entrada de uma cidade”. Veio um viajante e sentou ao lado do 
velhinho. Enquanto os dois estavam ali conversando, chega um jovem e faz a seguinte pergunta para o 
velhinho: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho olha para o jovem e diz assim: Que tipo de 
pessoas vive na cidade de onde você veio? E o jovem respondeu: Nunca vi pessoas ruins daquele jeito, 
egoísta, desanimada, aquilo não é lugar para viver, é um inferno, estou procurando outro lugar para morar. 
E aí como são as pessoas que vivem aqui? O velhinho respondeu: As pessoas aqui não são muito boas, 
não. São egoístas, só pensam no dinheiro, aqui ninguém gosta de ninguém. Só pensam em si mesmo. 
O jovem respondeu: Aqui eu não fico.  Passando algum tempo estava o velhinho e o mesmo viajante 
sentado no mesmo local, aí chegou outro jovem e faz a mesma pergunta: Que tipo de pessoas vive nesta 
cidade? O velhinho olha para o jovem e faz a seguinte pergunta: Que tipo de pessoas vive na cidade de 
onde você veio? O jovem respondeu: Olha, aquilo é coisa maravilhosa. As pessoas são fantásticas. Eu me 
dava tão bem com as pessoas. Todo mundo me ajudava. Todo mundo se ajudava. Aquela cidade era uma 
comunidade, era uma coisa maravilhosa. E aí? O velhinho respondeu: Você nunca vai encontrar pessoas 
tão boas como o pessoal desta cidade. Aqui as pessoas fazem mutirões, mutirões para lá, mutirões para cá, 
cidade perfeita, todo mundo toma cerveja junto, conta piada, brinca. A qualquer hora que você precisar 
tem gente pra te ajudar. O jovem ficou morando na cidade. Aí o viajante olha para o velhinho e diz assim: 
Que tipo de pessoas vive nesta cidade? Um dia você diz uma coisa, e hoje você diz outra. Que tipo de 
pessoas vive nesta cidade? O velhinho respondeu: O mesmo tipo de pessoas que vivem em qualquer lugar 
do mundo. Você pode ir para a Europa, para o USA, que lá vivem os mesmos tipos de pessoas. Depende 
de quem? De nós mesmos. Nós é que fazemos o ambiente onde nós moramos ou trabalhamos. , FAÇA 
TREINAMENTO  SIGNA1, nos dias 08-09 e 10-12-2018 inscreva-se no site www.signatreinamentos.
com.br  019-3875-7898 - com a Paula

Dr. Tiago Pereira - OAB/SP: 333.562 - E-mail: tpadvogado@gmail.com

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES 
URBANOS E RURAIS

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contri-
buições (15 anos completos de contribuição ao INSS), completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de economia 
familiar, incluídos os produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, poderão aposentar por 
idade com 60 anos homem e 55 anos mulher, independentemente de ter contribuído, mas desde que 
provado o período de trabalho como rural por 180 meses.

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de 
trabalho rural para requerer aposentadoria por idade, porém somente quando completar 65 anos 
homem e 60 anos mulher.

Vale ressaltar que tanto para o trabalhador urbano como para o rural, mesmo perdendo a qualidade 
de segurado (ter deixado de contribuir ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), se comple-
tado o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido de aposentadoria 
por idade junto ao INSS.

Essas regras, valem para quem se filiou ao Regime Geral de Previdência Social após 1991. Para 
os empregados que se filiaram antes de 1991, existe uma regra de transição com relação a carência, 
ou seja, tempo de contribuição ou de efetivo labor rural.

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos ho-
mem e 60 anos mulher, ter contribuído ao INSS na proporção do ano em que completou todos os 
requisitos, por exemplo, se em 2001 completou 65 anos homem ou 60 anos mulher, deve ter como 
contribuição 120 meses. Já para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 2009, deve 
ter como contribuição 168 meses.
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cidade

Parada de Natal abre comemorações 
do aniversário de Indaiatuba

ELIANDRO FIGUEIRA

Tradicional Parada abre a série de comemorações dos 187 anos da cidade

www.facebook.com/jornalmaisexpressao Classificados grátis - Faça o seu!(19) 9.8133-0849

A tradicional Parada 
de Natal  abre as 
comemorações pre-

paradas pela Prefeitura em 
comemoração ao aniversá-
rio dos 187 de Indaiatuba. 
A programação completa 
reúne atrações para toda 
família e acontece de 02 à 
13 de dezembro.

A Parada é um evento 
gratuito, aberto ao público e 
acontece nos sábados 2 e 9 de 
dezembro, a partir das 20h, na 
Av. Fábio Roberto Barnabé – 
Marginal Esquerda do Parque 
Ecológico (em frente ao Bar-
co). Este ano as apresentações 
passam a ser coordenadas pela 
secretaria de Cultura com apoio 
das demais secretarias. O desfi-
le contará com sete elementos 
alegóricos e 30 grupos, sendo 
12 novos e será composta 700 
pessoas entre alunos das ofici-
nas da Secretaria de Cultura, 
dos projetos da Secretaria da 
Educação, da Secretaria de 
Esportes, Viva e Funssol.

Também amanhã, dia 2, as 
luzes da decoração natalina de 
algumas ruas, praças e avenidas 
do município serão acesas. O 
projeto “Encantos de Natal” 
da Prefeitura com parceria de 
empresas privadas irá enfeitar 
com temática natalina os prin-

cipais pontos da cidade com o 
objetivo de trazer as famílias 
para as ruas e fomentar o co-
mércio local.

Ainda entre as comemo-
rações de aniversário, o mais 
tradicional deles, a Sessão So-
lene para a entrega da Medalha 
João Tibiriçá Piratininga e da 
premiação para os funcioná-
rios padrão da administração 
municipal, autarquias e fun-
dações, acontecerá dia 09 de 
dezembro às 8h, na Sala Acrísio 
de Camargo, no Ciaei (Centro 
Integrado de Apoio à Educação 

de Indaiatuba).
Ainda no dia 9, às 18 horas, 

será celebrada a Missa come-
morativa aos 187 anos na Paró-
quia Nossa Senhora Candelária 
e Aniversário da cidade. 

No mesmo dia às 20 horas 
e no dia 10 de dezembro, às 10 
horas, no Ciaei e Mosteiro de 
Itaici, respectivamente, a Secre-
taria de Cultura realizará junto 
com a Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, Corporação musi-
cal Villa-Lobos e Coral Cidade 
de Indaiatuba, o Concerto de 
Natal. As instituições musicais 

dividem o palco executando 
grandes obras natalinas que 
prometem emocionar o público 

Também como parte das 
comemorações a ONG Partners 
of the Americas – Capítulo São 
Paulo/Illinois com apoio da Pre-
feitura por meio da Secretaria de 
Cultura e do Topázio Cinemas, 
traz para Indaiatuba a Mostra 
VIII Brazilian Film Series, que 
acontece gratuitamente entre 
os dias 7 e 13 de dezembro 
no Parque Corolla e Topázio 
Cinemas do Shopping Jaraguá. 
Os ingressos devem ser retirados 

uma hora antes, no local da ses-
são, com exceção do filme que 
será exibido ao ar livre. 

Corrida
A 23ª Corrida Cidade de 

Indaiatuba acontece no dia 10 
de dezembro, às 8h com saída 
em frente ao paço Municipal, 
localizado na Av. Engº Fábio 
Roberto Barnabé, 2.800. As 
inscrições já se encerraram. O 
evento é promovido pela SEW 
Eurodrive Brasil com apoio da 
Toyota do Brasil e organizado 
pela ONED. A previsão é rece-
ber mais de 2 mil inscritos. Para 
a corrida serão duas opções de 

percurso, uma de 5 km e outra 
de 10 km. Já a caminhada segue 
o percurso de 5 km. Os inscri-
tos receberão um kit completo 
com camiseta, gymbag, boné/
viseira, squeeze, número de 
peito personalizado e chip 
descartável. 

A reinauguração da Pista de 
Skate também acontece durante 
as comemorações de aniver-
sário de Indaiatuba e ocorre 
no domingo, dia 3, às 9h30, o 
Parque Ecológico (entrada pela 
Fábio Ferraz Bicudo). Entre as 
atrações de inauguração estão 
um campeonato de Best-trick 
e apresentações de bandas e DJ. 

A Parada de Natal é um evento gratuito e acontece nos sábados 2 e 9 de dezembro, a partir das 20h, na Av. 
Fábio Roberto Barnabé

PROGRAMAÇÃO 
• Parada de Natal - Evento gratuito e aberto ao público - dias 
02 e 09/12, 20h. Local: Av. Fábio Roberto Barnabé – Marginal 
Esquerda do Parque Ecológico (em frente ao Barco) 
• Encantos de Natal - Evento gratuito e aberto ao público - a 
partir do dia 02 de dezembro 
• Reinauguração da Pista de Skate  - Evento gratuito e 
aberto ao público - dia 03/12,  9h30. Local: Parque Ecológico 
(entrada pela Fábio Ferraz Bicudo) 
• Mostra VIII Brazilian Film Series - Evento gratuito e 
aberto ao público - De 8 a 13 de dezembro
• Sessão Solene - Evento gratuito e aberto ao público - dia: 
09/12, 8h. Local: Ciaei 
• Missa - Evento gratuito e aberto ao público - dia: 09/12, 
18h. Local: Igreja Matriz 
• Concerto de Natal - Evento gratuito e aberto ao público 
- dia: 09/12 e 10/12, às 20h e 10h, respectivamente. Local: 
Ciaei e Mosteiro de Itaici – Vila Kostka 
• Corrida Cidade de Indaiatuba - Evento pago e aberto ao 
público - dia: 10/12, às 8h. Local: em frente ao Paço Muni-
cipal, localizado na Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800.
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OBJETIVO
Equipes disputarão etapa 
do Torneio de Robótica 

cidade

Adesão para IPTU Digital           
segue até o dia 14
Quem já possui cadastro não precisa se recadastrar

ARQUIVO- LAÍS FERNANDES RIC/PMI

DIVULGAÇÃO
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DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cerca de 4.897 imóveis estão cadastrados para receber o IPTU Digital

Já está disponível pelo 
site da Prefeitura de In-
daiatuba o cadastro para 

a opção de envio dos carnês 
do IPTU 2018 no formato 
digital. Os interessados, po-
dem aderir até o dia 14 de 
dezembro no link https://
www.indaiatuba.sp.gov.br/
fazenda/rendas-imobiliarias/
iptu-digital/. Para quem já 
efetuou o cadastramento nos 
anos anteriores, não há neces-
sidade de se recadastrar.  De 

acordo com o Departamento 
de Rendas Imobiliárias da Se-
cretaria da Fazenda já estão 
cadastrados 4.897 imóveis 
para receber o IPTU Digital. 
Informações (19) 3834-9112.

O IPTU 2018 terá venci-
mento em fevereiro com dez 
parcelas e quem optar pelo 
Digital tem a comodidade 
de receber antecipadamente, 
visto que a opção cumpre 
a modalidade de envio do 
carnê sem a inconveniência 
de eventuais extravios direta-
mente pelo acesso ao e-mail 
constante no banco de dados.

Os descontos são entre 
20 e 50% porém, mesmo não 
precisando recadastrar a Se-
cretaria da Fazenda por meio 
do Derim (Departamento de 
Rendas Imobiliárias) faz um 
trabalho de conferência com 
análise de cada contribuinte 
para verificar se ainda se en-
quadra na Lei, caso alguém 
não receba o desconto pode 
procurar o Derim para veri-
ficar o ocorrido.

As pessoas que vão se 
aposentar no início de 2018 
pode pedir o desconto até 
30 de abril, para isso basta 

não pagar o IPTU com valor 
integral e dar entrada com 
o pedido na Prefeitura para 
emissão de um novo carnê 
com o desconto. O benefício 
é amparado pela Lei Munici-
pal 4.890/2006.

Para ajudar no atendimen-
to a Secretaria da Fazenda 
pede para levar cópia atual dos 
comprovantes de rendimentos 
do aposentado ou pensionista 
(INSS, aluguéis e Declarações 
de Imposto de Renda com 
recibo de entrega do último 
exercício) inclusive do côn-
juge, quando houver.

Regras e documentos
Para obter desconto de 

50% no IPTU, o aposentado 
ou pensionista deve possuir 
apenas um imóvel residen-
cial e morar nele. A soma de 
seus rendimentos (incluindo 
cônjuge) deve ser de até três 
salários mínimos (atualmente, 
R$ 2.811,00). Já o desconto 
de 20% é concedido aos apo-
sentados ou pensionistas que 
possuem até dois imóveis, 
sendo que aquele que receberá 
o benefício deve ser residen-
cial e moradia do contribuinte, 
e a soma dos rendimentos não 
deve ultrapassar cinco salários 
mínimos (R$ 4.685). 

Três equipes do Colégio 
Objetivo Indaiatuba disputarão 
a etapa nacional do Torneio 
Brasil de Robótica (TBR), que 
será realizado nos dias 02 e 03 
de dezembro em Uberlândia-
-MG. São esperadas 60 equipes 
de todo o país nessa fase da 
competição.

As equipes Catchau Kings, 
Catchau Queens e Bazinga do 
Objetivo garantiram suas vagas 
na etapa regional realizada em 
setembro, no Colégio. 

O tema é Turismo Susten-
tável. As equipes investigaram 
problemas de adoção e aplicação 
do tema central no Ecoturismo 
e apresentarão uma solução 
inovadora para o problema 
estudado.

A Bazinga disputará na ca-
tegoria High (Ensino Médio), 
cujo tema será o mesmo da 
Middle, entretanto, cada equipe 
investigou problemas de susten-
tação do Turismo Sustentável, 
segundo a ótica político-econô-
mica-social. Devem apresentar 
uma solução inovadora para o 
problema estudado. Tanto na 
modalidade Midlle como na 

High, a avaliação será feita em 
três áreas: Mérito Científico, 
Tecnologia e Engenharia, Or-
ganização e Método, além do 
Desafio Prático, que consiste nas 
missões do robô. 

OBMEP
Três alunos do Colégio 

Objetivo Indaiatuba foram 
premiados na OBMEP, Olim-
píada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas e 
Privadas, de 2017. A premia-
ção foi anunciada no dia 22 de 
novembro.

O aluno Vinícius Carvalho 
e Silva, do 7º ano, conquistou 
a medalha de bronze e os alu-
nos Alix Ferrari Garbus, do 
9º ano, e Yaohen Wu Liang, 
da 1ª série do Ensino Médio, 
receberam Menção Honrosa. 

Já o aluno Vitor Kenji 
Okano Yoshida recebeu Men-
ção Honrosa na Olimpíada 
Brasileira de Física.

Com essas premiações o 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
totalizou 75 premiações em 
Olimpíadas Científicas, em 
2017.

Equipes que representarão o Objetivo no Torneio Brasil de Robótica
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Frutos de Indaiá é marcado por 
sofisticação e reconhecimento
Edição 2017 premiou 138 empresas em uma grandiosa festa
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO JME

A 12ª edição do Frutos 
de Indaiá aconteceu 
no último dia 24 no 

salão social do Clube 9 de 
Julho e foi marcada pela so-
fisticação e o reconhecimento 
de 138 empresas que recebe-
ram das mãos do diretor Alan 
De Santi, o troféu Frutos 
de Indaiá que simboliza a 
qualidade dos serviços das 
empresas/empresários, pres-
tados no ano de 2016. Todos 
os premiados foram eleitos 
através de pesquisa realizada 
nas ruas da cidade e em edi-
ções do jornal impresso do 
Jornal Mais Expressão.

A edição 2017 contou 
com novidades como a trans-
missão 100% ao vivo através 
do Youtube onde as pessoas 
puderam acompanhar através 
da internet a premiação no 
conforto dos seus lares. A 
transmissão foi de responsa-
bilidade da empresa Apollo 
Solutions.

Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, o evento 
foi coordenado pela ceri-
monialista Ivanilde Reis e 
a grandiosa decoração ficou 
por conta da decoradora 
Márcia Paccor, que prezou 
pela sofisticação e conforto 
dos convidados. O jantar a 
francesa foi assinado pelo 
Buffet Ancôna, onde foi 
servido o mais diversificado 
e saboroso cardápio para 
agradar o paladar de todos 
os presentes. A festa ainda 
contou com som e iluminação 
do Estilo Som, filmagem do 
Programa por Aí e as fotos do 
parceiro Sica Fotos. Os con-
vidados também contaram 

Jeane Albertini Vidotti e Vânia Albertini da A Nova LojaRamon Fardin e Fernanda Cardoso da Festiva 

Ricardo e Ivanete Amstalden do Chopp do AlemãoLucimara Pinheiro Mesquita e João Gracia da Sonhare Colchões

com a comodidade do Vallet 
– Open Parking e o serviço 
de ambulância, Sanare Saúde.

Segundo Redecopa a ex-
pectativa foi atingida tanto 
pelo Grupo quanto pelos pre-
miados e convidados. “Ultra-
passamos nossa expectativa, 
pois todos os clientes elogia-
ram e sentiram-se honrados 
em receber o prêmio em uma 
festa tão grandiosa”, disse. 

“O cronograma foi seguida à 
risca o que garantiu a organi-
zação do evento”, completa.

A Nova Loja foi uma 
das empresas premiadas e 
foi representada pelas pro-
prietárias Jeane Albertini 
Vidotti e Vânia Albertini. 
“Nós só temos a agradecer 
e parabenizar toda a equipe 
maravilhosa do Jornal Mais 
Expressão que incrivelmente 

se supera a cada ano”, elogia. 
“Esse evento foi perfeito e 
gostamos muito”, completa.

Para Ricardo Amstalden 
do Chopp do Alemão o even-
to é para entrar na história. 
“Tudo estava magnífico, ban-
da e recepção. Tudo ótimo. E 
é sempre bom estar ao lado de 
pessoas vitoriosas”, elogia.

Diferente de outros even-
tos de premiação, o Frutos de 

Indaiá é destaque quando se 
fala em organização e quali-
dade. “A organização se con-
ta onde todos os convites são 
numerados, com lugares re-
servados e tudo é muito bem 
coordenado e supervisionado 
para que os participantes, que 
são as pessoas mais impor-
tante, sintam-se lisonjeados e 
honrados com toda estrutura 
que é criada e montada em 

sua homenagem”, destaca 
Redecopa.

Para Hélio Rubens da 
Casa da Esfiha, o evento 
foi um sucesso. “Queremos 
parabenizar o Grupo Mais 
Expressão pelo 12º Frutos e 
Indaiá. O show foi ótimo e 
um excelente atendimento”, 
disse. 

Show
O 12º Frutos de Indaiá 

foi coroado com o show da 
Banda Roupa Nova que can-
tou seus maiores sucessos 
como Whisky a Go-go, Anjo, 
Coração Pirata, A Paz, entre 
outras músicas além de um 
Pot-pourri com alguns dos 
maiores sucessos do rock 
internacional.

Com 36 anos de carreira, 
dezenas de sucessos lançados 
e uma agenda de shows inin-
terrupta, o grupo é formado 
por seus integrantes origi-
nais: Cleberson no teclado 
e vocal; Feghali no teclado, 
violão, guitarra, voz e vocal; 
Kiko no violão, guitarra, voz 
e vocal; Nando no baixolão, 
baixo acústico, violão, voz e 
vocal; Paulinho na voz e per-
cussão; e Serginho na bateria, 
djembe, voz e vocal.

Para Ramon Fardin da 
Festiva o show foi excelen-
te. “Estava tudo muito bom, 
organização perfeita, comida 
boa e excelente show”, conta.

João Gracia da Sonhare 
Colchões também elogiou 
o evento do Grupo Mais 
Expressão. “Como sempre 
superou nossas expectativas. 
Tudo muito bem organiza-
do, comida bem servida e 
de qualidade. E o show foi 
sensacional”. 
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Emissão de passaporte exigirá menos documentos
MUDANÇA

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Secretaria de Saúde apresenta Plano 
Municipal para o período de 2018 a 2021

ROSE PARRA/CÂMARA MUNICIPAL

Meta é aumentar a rede de atenção à saúde, o que inclui a ampliação dos leitos pelos SUS no Haoc

Plano foi elaborado pela equipe gestora da Secretaria de Saúde a partir da contextualização do modelo de 
saúde atual oferecido no município 

EDITAL

Durante a 13ª reunião or-
dinária do Conselho Muni-
cipal de Saúde, realizada na 
segunda-feira (27) na Câmara 
Municipal, técnicos da Secre-
taria de Saúde apresentaram 
o Plano Municipal de Saúde 
para o período de 2018 a 2021. 
A proposta será avaliada pelos 
membros do conselho, que 
também poderão apresentar 
sugestões, e a votação deverá 
acontecer na próxima reunião 
plenária, marcada para dia 08 
de dezembro às 14h no mesmo 
local. A reunião é aberta ao 
público.

O gestor de planejamento 
e prestação de contas, Erich 
Garcia, fez a apresentação 
de todo o projeto. Na pers-
pectiva da gestão, foi apre-
sentada a meta de aumentar 

a rede de atenção à saúde, o 
que inclui a ampliação dos 
leitos pelos SUS (Sistema 
Único de Saúde) no Haoc 

(Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo), incluindo leitos de 
UTI pediátrica e neonatal, a 
construção de novas unida-

des de saúde, entre outros. 
Na perspectiva de processos, 
foram apresentadas propos-
tas, como: habilitar o CEO 

(Centro de Especialidades 
Odontológicas) Tipo III (mais 
de 7 cadeiras odontológicas), 
implantar um CEO Tipo I (3 
cadeiras odontológicas) na 
Zona Sul, implantar sistema 
de diagnóstico por imagem 
digitalizado e implantar leitos 
psiquiátricos no Haoc.

Outros objetivos apresen-
tados foram: o aprimoramento 
das ações de gestão, a garantia 
do financiamento dos cinco 
blocos que compõem a estru-
tura organizacional da pasta 
(Gestão; Atenção Básica; 
Média e Alta Complexidade; 
Vigilância em Saúde e Assis-
tência Farmacêutica); a pro-
moção e participação popular, 
valorizando os interesses da 
coletividade; a ampliação das 
ações dos projetos de educa-
ção em saúde e a manutenção 
das políticas de saúde para o 
município, segundo evidên-

cias epidemiológicas nos vá-
rios níveis de atenção à saúde.

De acordo com a secretária 
adjunta da pasta, Graziela Gar-
cia Drigo Bossolan, o Plano 
Municipal de Saúde 2018-
2021 foi elaborado pela equipe 
gestora da Secretaria de Saúde 
a partir da contextualização do 
modelo de saúde atual ofere-
cido no município e com base 
no plano de governo do pre-
feito Nilson Gaspar (PMDB) 
e na Conferência Municipal 
de Saúde, realizada em 2015.

A assessora de articulação 
regional, Luciana Mori, fez 
ainda uma apresentação sobre 
o Sispacto, estratégia para 
avaliação dos indicadores 
de saúde, e um comparativo 
entre as metas municipais e a 
pactuação regional, definida 
pela DRS 7 (Direção Regional 
de Saúde), composta por 42 
municípios.

A partir de dezembro, o 
cidadão que for tirar o passa-
porte precisará apresentar um 
número menor de documentos. 
A dispensa dos comprovantes 
de quitação eleitoral, de servi-
ço militar e do comprovante de 
pagamento da taxa começará a 

ser implementada gradualmen-
te a partir do fim do próximo 
mês e valerá para todo o país 
até o final de 2018. A medida 
faz parte do programa do go-
verno federal Brasil Eficiente.

Criado em março deste 
ano, o programa tenta desbu-

rocratizar a oferta de serviços 
e reduzir custos. Além da 
emissão do passaporte, outros 
serviços vão passar por pro-
cesso de desburocratização. 
“O objetivo é a simplificação 
administrativa, a moderniza-
ção da gestão e a melhoria da 

prestação dos serviços públi-
cos tanto para os cidadãos e 
sociedade civil como para as 
empresas com que o governo 
tem relação. É um modelo 
que busca também reduzir 
custos”, explicou a subchefe 
de articulação e monitora-

mento da Casa Civil, Natália 
Marcassa.

No caso do passaporte, 
permanece a obrigatoriedade 
de apresentar o documento 
de identidade, CPF e natu-
ralidade. Os documentos 
que tiveram a apresentação 

dispensada serão buscados na 
base dados do governo pelo 
órgão responsável pela emis-
são do passaporte. Assim, o 
cidadão não terá que solicitar 
um documento em um órgão 
governamental para em se-
guida entregar em outro.



07AMais Expressão

cidadewww.facebook.com/jornalmaisexpressao Classificados grátis - Faça o seu!(19) 9.8133-0849

Empório Café & Arte oferece ambiente 
acolhedor com produtos de qualidade
Estabelecimento oferece uma oportunidade de apreciar um café de qualidade e obras de arte
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA/ACS-CMI

DIVULGAÇÃO

Projeto de literatura aproxima alunos do 
Colégio Montreal da poesia

Campanha “Fique Sabendo” termina hoje
EDUCAÇÃOTESTE

Apresentação de tango no Sarau do Colégio Montreal - contato com escritor ar-
gentino desperta interesse pela cultura e poesia da Argentina

O Empório Café & Arte está localizado na Rua Don Idelfonso Sthele, 406 – Cidade Nova

O Empório Café & 
Arte iniciou suas 
atividades em In-

daiatuba no mês de julho 
deste ano, e vem se destacan-
do no comércio pelo atendi-
mento e pelos produtos di-
ferenciados e de excelência. 

Comandado pelos pro-
prietários Juliano Vieira 
e Claudia Vieira o local 
oferece aos seus clientes 
um ambiente acolhedor e 
diversos produtos entre eles 
café especial 100% arábica, 
doces, salgados, além de 
objetos de arte como telas, 
vasos, garrafas, e pratos 
pintados à mão. “Criamos 
um ambiente acolhedor onde 
oferecemos cafés especiais 
vindos do Cerrado Mineiro, 
salgados e doces diferencia-
dos e de alta qualidade, bolos 
caseiros sempre fresquinhos, 
além das bebidas feitas de 
café para você se deliciar”, 
conta Claudia.

A proprietária também 
expl ica  que  o  Empór io 

Café & Arte tem por ob-
jetivo oferecer um espaço 

para o cl iente se sent ir 
bem, seja sozinho ou entre 

Promover o interesse pela 
literatura e conhecer a cultura 
de outro país foram as propostas 
do Projeto “Me deu uma ideia”, 
orientado pela professora de 
Literatura do Colégio Montreal, 
Virgínia de Oliveira. 

De acordo com a professora, 
o projeto se pautou em estudar 
aspectos recorrentes na língua 
espanhola e portuguesa e em 
características culturais seme-
lhantes no Brasil e na Argentina. 

Para isso, os alunos conheceram 
a obra do escritor argentino 
Marcelo Suárez de Luna. Ainda 
segundo a professora houve o 
aumento do interesse dos alunos 
pela leitura da poesia brasileira 
depois que eles precisaram com-
pará-la à poesia argentina.

Os alunos da 2ª série do En-
sino Médio analisaram o poema 
“Borde”, do escritor argentino, 
e o compararam aos poemas de 
Vinícius de Moraes. Depois de 

trabalharem a intertextualidade 
os alunos Kauê Custódio e Be-
atriz Araújo coreografaram um 
tango, que foi apresentado no 
Sarau promovido pelo Colégio. 
“Eu gostei muito desse projeto 
porque nunca tinha tido contato 
com um poeta tão diretamente, 
ainda mais sendo estrangeiro. 
Isso despertou mais o meu gosto 
para ler. Nunca tinha dançado 
um tango e a preparação para a 
apresentação foi muito legal, nós 
pesquisamos bastante para fazer 
a coreografia. Foi legal porque 
conhecemos outra cultura”, de-
clara a aluna Beatriz Araújo, da 
2ª série do Ensino Médio.

O poeta Marcelo Suárez de 
Luna afirma que se emocionou 
com a experiência. “Foi uma 
surpresa e uma alegria poder 
compartilhar escrita e leitura 
com os alunos do Colégio Mon-
treal. Se, como disse Clarice 
Lispector: ‘escrever é uma pedra 
lançada no fundo do poço’, ines-
quecíveis pedras de papel chega-
ram de Indaiatuba até Buenos 
Aires, e tenho a esperança que 
daqui para Indaiatuba também”, 
conclui o escritor.

os amigos, além de ser um 
lugar para divulgar a arte.

Dentre seus principais 
p rodu tos  e s t á  o  ca fé  e 
bebidas à base dele como 
cappuccino e os doces bem 
diferenciados.  “Unimos 
num único espaço uma ca-
feteria e atelier de pintura 
com exposição e  venda 
de obras de arte”, explica 
Claudia. “Um lugar único 
para aquela pausa do dia. 
Para encontrar e fazer no-

vos amigos”, finaliza.
O estabelecimento fun-

ciona de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 19h. 
O Empório Café & Arte 
es tá  loca l izado  na  Rua 
Don Idelfonso Sthele, 406 
– Cidade Nova. Para mais 
informações, acesse: Fa-
cebook:  Empório Café & 
Arte ou Atelier Cláudia 
Vieira e o Instagram: em-
porioartecafe ou claudia-
vieira_artes

Por ocasião do Dia Mundial 
de Luta Contra a Aids, come-
morado dia 1º de dezembro, a 
Prefeitura de Indaiatuba realiza 
até hoje (1°) a Campanha Fique 
Sabendo, que visa estimular 
a realização de testagem para 
HIV, sífilis e hepatites B e C. 
O objetivo da campanha este 
ano é atender a população 
mais vulnerável, como jovens 
entre 13 e 25 anos de idade, 
população LGBT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgênero), 
profissionais do sexo e pessoas 
que nunca realizaram testagem.

Durante a realização da 
campanha os testes rápidos 
para a detecção das quatro 
doenças poderão ser feitos 

em todas as UBS (Unidades 
Básicas de Saúde) e PSF (Pro-
grama de Saúde da Família) 
do município. Os resultados 
ficam prontos em até 30 mi-
nutos. No dia 1º de dezembro 
(sexta-feira) uma equipe do 
SAE/CTA (Serviço de Atendi-
mento Especializado e Centro 
Testagem e Aconselhamento 
DST/Aids) estará no shopping 
popular Ponto Azul fazendo 
testes rápidos e orientando os 
frequentadores das 10h às 15h.

Segundo a coordenadora 
do SAE/CTA, da Secretaria 
Municipal de Saúde, Pamela 
Cristina Tobaldini dos San-
tos, a ação também pretende 
ampliar o diagnóstico precoce 
das doenças. “Desta forma 

temos condições de iniciar o 
tratamento no tempo oportuno, 
evitando assim as complica-
ções que essas enfermidades 
podem causar, além de também 
orientar a população sobre as 
formas mais seguras para a 
prevenção destes agravos para 
a população”, explicou.

Durante a Campanha Fi-
que Sabendo realizada no ano 
passado foram efetuados 228 
testes para HIV (5 positivos), 
236 para sífilis (16 positivos), 
71 para hepatite B e 72 para 
hepatite C (todos negativos). 
O SAE/CTA está localizado 
na Av. Visconde de Indaiatu-
ba, 199, Vila Vitória (anexo 
ao Hospital Dia). Informações 
pelo telefone: 3825-6440.
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Briga entre irmãos 
termina em facadas

Motociclista atropela e 
mata idosa de 75 anos

Incêndio destrói Galpão no Santa Cruz

DESENTENDIMENTO

MORTE 

ACIDENTE

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

polícia

Acusado de homicídio 
é condenado a 14 
anos de prisão 
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A vítima foi morta no dia 31 de julho de 2016 após uma desavença nas dependências da Faici

COMANDO NOTÍCIA

COMANDO NOTÍCIA

COMANDO NOTÍCIA

ARQUIVO

Um incêndio destruiu 
parte de um galpão de ar-
mazenamento de madeiras 
na noite de quarta-feira, 
dia 29, localizada na rua 
dos Indaiás no bairro San-
ta Cruz. A ocorrência foi 
registrada por volta das 
23h50. Ninguém ficou fe-
rido.

De acordo com infor-
mações, assim que o Corpo 
de Bombeiros chegou ao 
local foi constatado que a 
estrutura estava completa-
mente tomada pelo fogo. A 
guarnição, então, deu início 
ao combate às chamas com 
dois caminhões auto-bom-
ba-tanque, a fim de ser feito 
o combate total e rescaldo.

O barracão estava loca-
lizado em meio a uma área 
com vários outros imóveis e 
comércios e a preocupação 
dos socorristas era evitar 

que o fogo não se alastrasse.
O proprietário foi in-

formado e acompanhou os 

trabalhos. Ainda não se 
sabe o que teria provoca-
do o sinistro incêndio. A 

Guarda Civil fez o isola-
mento do local em apoio 
aos Bombeiros.

Uma briga entre irmãos 
na noite de sábado, dia 25, 
em uma colônia da Fazenda 
Espírito Santo, resultou em 
ferimentos graves. Um dos 
irmãos foi atingido por três 
facadas na região do abdomen.

A Guarda Civil foi co-
municada que uma vítima de 
esfaqueamento havia dado en-
trada no Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc). Ao 
saber do ocorrido, uma equi-
pe se deslocou para o local e 
conseguiu prender o autor do 
crime que era o próprio irmão. 

O mesmo confessou o crime 
e indicou onde estaria a faca 
utilizada. 

Uma viatura do Grupo 
de Apoio Preventivo (GAP) 
prestou apoio e se deslocou a 
Colônia.

A autoridade policial foi 
informada e determinou o 
isolamento e preservação do 
local do crime, até a chega-
da dos Peritos Criminais de 
Campinas. O autor das facadas 
foi autuado em flagrante por 
tentativa de homicídio ficando 
preso à disposição da Justiça.  

Um dos irmãos foi atingido por três facadas na região do abdomen

O motociclista que atropelou e matou a idoso não possui carteira de motorista

Uma mulher de 75 anos não 
resistiu ao graves ferimentos 
após ser atropelada na noite de 
domingo (26).

Segundo a irmã da víti-
ma, que a acompanhava no 
momento do acidente, ambas 
estavam voltando da igreja 
quando um motociclista em 
alta velocidade, não respeitou 
o sinal de parada do semáforo, 
e atropelou a senhora que ficou 
gravemente ferida.

Os ocupantes da moto tam-
bém se feriram, porém sem 
gravidade. O motociclista não 
possuía CNH.

A Guarda Civil foi comu-
nicada e acionou com urgên-
cia o Serviço de Emergência 
Municipal que socorreu as 
vítimas e foram levadas ao 
Hospital porém, devido aos 
graves ferimentos a senhora 
de 75 anos veio a falecer na 
segunda-feira, dia 27.

Ainda não se sabe o que teria provocado o sinistro incêndio

Foi condenado a 14 anos 
de prisão em regime 
fechado o réu Rafael 

dos Santos Pereira, de 24 
anos, acusado de ter assas-
sinado o segurança Robson 
Batista da Rocha, 38 anos. 
A sentença foi lida pela juíza 
Daniela Faria Romano após 7 
horas de audiência e o réu foi 
condenado por homicídio do-
loso duplamente qualificado.

O júri popular ocorreu 
no Fórum da Comarca de 
Indaiatuba e a condenação 
foi unânime. Para a advo-

gada Lenora Panzetti que 
trabalhou como assistente 
de acusação do Ministério 
Público, juntamente com o 
advogado Volnei Simões Pi-
res de Matos Todt, a sentença 
foi positiva. “A condenação 
do réu atendeu as expecta-
tivas da família da vítima, 
uma vez que, de acordo com 
a legislação penal, há duas 
atenuantes: bons anteceden-
tes e ser réu primário”, disse 
a advogada.

Foi a primeira vez que 
ambos trabalharam juntos em 
um Júri, como Assistentes de 
Acusação, já que a Drª Leno-
ra não atua na área criminal. 
“Aceitei o caso após o pedido 

da família e principalmente 
por causa das crianças”, conta. 

O advogado que defen-
deu o acusado disse que irá 
recorrer da decisão para a 
diminuição da pena.

Ainda de acordo com a 
Drª. Lenora o crime ocorreu 
no recinto da Faici depois do 
Desfile de Cavaleiros no dia 
31 de julho de 2016. “O réu 
confirmou que a briga acon-
teceu dentro da Faici contra-
riando o que a organização da 
festa havia dito em nota após 
o ocorrido”, revela.

A advogada também con-
ta que a família disse que no 
dia do crime não havia ambu-
lância, nem segurança e nem 

policiamento no local. “Na 
prática a organização da Faici 
não procurou a família para 
dar qualquer apoio que fosse, 
uma vez que a vítima era pai 
de duas crianças”, disse. “A 
família do Robson (vítima) 
só obteve ajuda de familiares 
e amigos”, completa.

Caso
O segurança Robson Ba-

tista da Rocha, de 38 anos, 
foi morto na tarde do dia 
31 julho de 2016, depois de 
uma desavença que ocorreu 
após o Desfile de Cavaleiros 
organizada pela Faici. A 
vítima teria se desentendido 
e acabou sendo esfaqueada 
pelo ajudante geral Rafael 
dos Santos Pereira, na época 
com 23 anos. Rocha chegou 
a ser socorrido ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc), mas não resistiu. 

Na época a organização 
da Faici negou que o crime 
tenha ocorrido em suas de-
pendências e que pessoas 
se aproveitaram do evento 
para acessar a área de esta-
cionamento, com bebidas e 
com som alto, o que acabou 
terminando em briga.
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CPFL Piratininga investe 
R$ 3,5 milhões na rede 
elétrica de Indaiatuba
Os investimentos são direcionados para tornar o sistema elétrico do município mais robusto e confiável
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DIVULGAÇÃO

A CPFL Piratininga, 
distribuidora da CPFL 
Energia investiu R$ 

3,5 milhões na modernização, 
manutenção e expansão de seu 
sistema elétrico no acumulado 
do ano até setembro de 2017 
em Indaiatuba. 

A distribuidora investiu 
R$ 801 mil em ligação de 
consumidores na área urbana 
e rural, por meio da instalação 
de novos medidores e extensão 
da rede elétrica. Isso possi-
bilitou o acréscimo de 1,885 
mil novos consumidores no 
município ao longo de 2017 
até setembro.

Em manutenção e melho-
rias, foram investidos apro-
ximadamente R$ 1,7 milhão. 
Deste montante, a concessio-
nária destinou R$ 1,17 milhão 
em ações como manutenção 
programada ou emergencial, 
substituição de transforma-
dores e plano de manutenção. 
Por sua vez, os investimentos 
em melhoramentos nas redes 
primária e secundária e insta-
lação de novos equipamentos 
somaram mais de R$ 561 mil.

 A CPFL Piratininga se-
gue no desenvolvimento de 
projetos especiais, os quais 
consistem em planos de mo-
dernização das redes de trans-
missão e distribuição e em 
projetos focados em smart grid 
(redes inteligentes). Para essas 
ações, a distribuidora dedicou 
em torno de R$ 800 mil de 
investimento.

Para suportar o crescimento 

do mercado e garantir a qua-
lidade dos serviços, a distri-
buidora ainda investiu outros 
R$ 154 mil em ampliação da 
capacidade de subestações e 
linhas de transmissão e em 
adequação de capacidade da 
rede de distribuição, tornando 
o sistema elétrico da região 
mais flexível e robusto.

Investimento
No acumulado de 2017 até 

setembro, a CPFL Piratininga 
aplicou R$ 141,2 milhões, 
crescimento de 48,6% na com-
paração com igual período do 
ano passado. CPara 2017, a 
previsão da companhia é in-
vestir R$1,895 bilhão nos 679 
municípios atendidos por suas 
distribuidoras.

Em média, os clientes da 
concessionária ficaram 8,44 
horas sem energia durante 
em 2016, o terceiro menor 
índice interrupção do Brasil, 
de acordo com o regulador. 
A frequência das interrupções 
foi de 3,97 vezes, o mais baixo 
do País.

Cheques serão compensados 
em até um dia útil

COMPENSAÇÃO
IPVA 2018 ficará mais barato 
no Estado de São Paulo

IMPOSTO

O Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) ficará mais 
barato em São Paulo em 2018. 
A tabela de valores venais, 
publicada pela Secretaria da 
Fazenda ne edição de ontem, 
dia 30, do Diário Oficial do 
Estado, registra queda nomi-
nal de 3,2%, em média, nos 
preços de venda praticados 
no varejo. Os dados foram 
apurados pela Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) que realizou a pesquisa 
referente a 11.504 diferentes 
marcas, modelos e versões de 
veículos. 

O levantamento da Fipe, 
baseado nos valores de merca-
do de setembro de 2017, iden-
tificou maior queda de preços 
de venda para caminhões 
usados, que apresentaram 
recuo de 7,15%. Os ônibus e 
micro-ônibus tiveram redução 
de 4,17% seguido pelos utili-
tários com redução de 4,15% 
e automóveis com redução de 
3,39%. Os preços de vendas 
de motocicletas fecharam 
1,79% abaixo do valor apu-
rado no ano anterior. A tabela 
completa do IPVA 2018 pode 
ser consultada pelo endereço 
www.imprensaoficial.com.br.

A compensação de cheques 
de qualquer valor passará a ser 
feita em um dia útil, inclusive 
os de menos de R$ 300, cujo 
prazo atual é de dois dias úteis. 
A mudança está prevista na 
Circular 3.859, divulgada no 
dia 27, pelo Banco Central 
(BC), que altera a sistemática 
de compensação de cheques.

Os bancos e a Centrali-
zadora da Compensação de 
Cheques (Compe) terão 180 
dias para se adequar à nova 

sistemática.
Segundo o BC, com a redu-

ção da quantidade de cheques 
em circulação e o aumento da 
capacidade tecnológica para 
o seu processamento, a exis-
tência de mais de uma faixa 
de valores para compensação 
deixou de ser necessária. Entre 
março de 2005 e outubro de 
2017, o número de cheques 
processados mensalmente pela 
Compe caiu de 170 milhões 
para 42 milhões.

IMPRENSA – CPFL

A distribuidora investiu R$ 801 mil em ligação de consumidores na área urbana e rural

Conta de luz deve cair em dezembro
No mês de dezembro as 

contas de luz terão uma baixa 
nos preços, pois a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) alterou a bandeira 
tarifária vigente, passando 
da bandeira patamar 2 para o 
patamar 1.

O anúncio da mudança na 
cobrança foi feito na última se-
gunda-feira, dia 27. Com isso, 
o custo para cada 100 kWh 
(quilowatts-hora) de consumo 
decai de R$ 5 para R$ 3.

O patamar 2 da bandeira 
vermelha vigorava desde 
outubro, tarifa mais cara 
prevista na distribuição das 
bandeiras, que implica a 
cobrança de taxa extra nas 
contas de luz. Em setembro, 
vigorou na bandeira amarela, 
que aplicou uma taxa extra de 
R$ 2 para cada 100 kWh.

De acordo com o governo, a 
situação dos reservatórios ficou 
mais crítica em outubro, por-
tanto, a bandeia havia mudado 
diretamente da amarela para o 
segundo patamar da vermelha.

Para o comitê, o cenário é 
de acompanhamento da evolu-
ção “considerando as chuvas 
previstas nos próximos dias em 
grande parte do país.” Para o 
período de 15 a 30 dias, a previ-
são é de chuvas relativamente 
próximas à média histórica no 
Sudeste, Centro-Oeste e no 
centro-norte da região Sul.

De acordo com a Aneel, 
houve uma ligeira melhora na 
situação dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas. A agência 
disse ainda que, embora não 
haja risco de desabastecimento, é 
preciso reforçar as medidas para 
evitar o desperdício de energia.
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Indaiatuba fica entre as oito 
melhores dos Jogos Abertos
Cidade supera expectativa e encerra os jogos na 8ª colocação da 1ª Divisão
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Primavera está no grupo 
15 da Copa São Paulo

Nova Aliança conquista o título da primeira divisão

Prefeito solicita verba para centro esportivo no Campo Bonito

COPAFINAL

FINAL

TABELA
Copa Kokada 2017

Semifinal, domingo, dia 03
Horário            Campo     Time
9:00                        Osan           Mastiga Samba  X   Estrela  Dourada 
11:00                 Osan     Operário            X   Vale Verde

Indaiatuba encerrou sua 
participação nos Jogos 
Abertos do Interior Ho-

rácio Baby Barioni, com 
a melhor classificação da 
história da cidade na com-
petição. Pela primeira vez 
terminou entre as 10 me-
lhores cidades do Estado 
de São Paulo, ficando na 8ª 
colocação, competindo pela 
primeira divisão dos Jogos.

Na classificação parcial 
de municípios, Indaiatuba 
ocupa a 8ª colocação, com 
84 pontos, entre os 128 

municípios participantes da 
1ª divisão. 

Cerca de 240 atletas de 
Indaiatuba foram inscritos 
em 12 modalidades na 81ª 
edição dos Jogos realizada 
pela primeira vez por meio 
de convênio entre a Secre-
taria de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado de São 
Paulo (SELJ) e um grupo 
de municípios, no caso, o 
Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC formados pe-
las cidades de Santo André, 
São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Mauá 
e Ribeirão Pires, que se-
diaram as competições que 

aconteceram de 15 a 25 de 
novembro, com início das 
competições dia 16.

Os atletas de Indaiatu-
ba integram as equipes de 
competição da Secretaria 
Municipal de Esportes da 
Prefeitura e conquistaram a 
chance de disputar os Jogos 
Abertos pela boa colocação 
nos 61º Jogos Regionais, 
realizados em Americana, 
em julho, quando o municí-
pio conquistou a 1ª posição 
do quadro de medalhas, 
com 193 medalhas, sendo 
104 ouros, 67 pratas e 22 
bronzes, à frente de Cam-
pinas com 160 premiações.

Mais uma vez Indaiatuba 
será sede da 49ª Copa São Paulo 
2018. No último dia 22 foram 
sorteados os grupos, e o Prima-
vera estará no grupo 15 com 
Atibaia SP, Globo RN e Vitória 
BA. Sua estreia na competição 
será no dia 03 de janeiro, às 14 
horas, contra o Globo.

Esta edição da Copa São 
Paulo terá um número recorde 
de times com 128 divididos em 
32 grupos com quatro times 
cada grupo. Os dois primeiros 

de cada grupo se classificam.
Na segunda fase são 64 ti-

mes em fase eliminatória.
O estado de São Paulo será 

representado por 55 equipes 
no qual 32 serão times – sedes, 
como as favoritas Corinthians, 
Palmeiras, São Paulo, Flamen-
go e Santos.

Para a realização da com-
petição, o gramado do Estádio 
do Primavera está sendo tro-
cado e outras partes passarão 
por reparos.

No último sábado (25) 
na Sol-Sol foi disputada a 
final da 18º Campeonato 
Liga Regional Aifa de Fut-
sal GR Marquinhos 2017 da 
primeira divisão. As equipes 
da Nova Aliança e Atlético 
Oliveira fizeram uma parti-
da marcada por muitos gols 
e pelo equilíbrio da duas 
equipes.

O jogo começou com as 
duas equipes indo para o ata-
que, e logo aos 4 minutos de 

jogo Giovani abriu o placar 
para o Nova Aliança e aos 6 
minutos, em uma bela troca 
de passes, Rafael empatou o 
jogo. A virada veio logo em 
seguida com Michel que fez 
2x1 para o Atlético Oliveira. 

O Nova Aliança foi pra 
cima em busca do gol de em-
pate, e faltando oito minutos 
para acabar a etapa inicial, 
em contra-ataque, Rafael 
driblou o goleiro e fez 3x1 
para o Atlético Oliveira.

No minuto seguinte Ewer-
ton diminui para o Nova 
Aliança colocando fogo no 
jogo. Faltando um minuto 
para acabar o primeiro tem-
po, Robert fez o quarto pro 
Oliveira, mas Ewerton não 
deixou barato e descontou 
para o Nova Aliança, termi-
nando assim a etapa inicial.

Já no segundo tempo, aos 
12 minutos, Robert colocou 
novamente o Atlético em 
vantagem, Ewerton fez mais 

um gol empatando a partida. 
Guilherme virou o placar 
faltando 4 minutos para final 
da partida e Everson ampliou 
fechando o placar em 7x5 
para o Nova Aliança.

2° Divisão
O Tênis de Ouro foi o 

grande campeão da segun-
dona vencendo o R5 por 4x3. 
As duas equipes conquista-
ram o acesso para a primeira 
divisão.

O placar terminou 7x5 para o Nova Aliança

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) recebeu em seu gabi-
nete, nesta quinta-feira (30), o 
secretário nacional de Esporte 
de Alto Rendimento do Mi-
nistério do Esporte, Rogério 
Cardoso Sampaio. Durante o 
encontro, o prefeito solicitou 
ao secretário recursos para 
a construção de um Centro 
Esportivo, no Parque Campo 
Bonito e de um ginásio cober-

to, no Belo Horizonte.
Depois da reunião no Gabi-

nete do prefeito, Sampaio vi-
sitou alguns equipamentos es-
portivos e projetos realizados 
em parceria com o Ministério 
do Esporte. Acompanhado do 
secretário de Esportes, Marcos 
Antônio de Moraes e do se-
cretário adjunto de Governo, 
Humberto Panzetti, o secretá-
rio esteve no Velódromo onde 

acompanhou uma das provas 
do Campeonato Brasileiro de 
Ciclismo de Pista. Durante a 
tarde ele conheceu também 
polos do projeto Esporte Ci-
dadão.

Rogério Sampaio é judoca 
e campeão olímpico nos Jogos 
de Barcelona, em 1992. Ocu-
pa a Secretaria Nacional de 
Esporte de Alto Rendimento 
desde julho deste ano. 

A cidade aplicou em 2017, 
em torno de 2% do seu orça-
mento na área de Esporte, o 
que representa aproximada-
mente R$ 14 milhões. Neste 
ano, o Lazer Esportivo aten-
deu 8.500 alunos em 19 núcle-
os e mais de 10 modalidades. 
O Esporte Cidadão possui 
7.275 inscritos com idade en-
tre 6 e 15 anos, em 19 núcleos 
esportivos e 20 modalidades. 

Cerca de 240 atletas de Indaiatuba foram inscritos em 12 modalidades na 81ª edição dos Jogos
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Réveillon 2018 vai comemorar 
os 60 anos de fundação 
do Indaiatuba Clube

ASSASSINATO NO EXPRESSO DO ORIENTE
Lançamento  -  Drama / Suspense  -  Classificação 12 anos  -  114 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Domingo (3),  Terça (5)  e  Quarta 
(6):   16h25  /  19h00  /  21h30. Segunda (4):   16h25  /  21h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda (4):   19h00
...........................................................................................................
A ESTRELA DE BELÉM
Lançamento  -  Animação  -  Classificação livre  -  76 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (6):   14h50  /  17h05  /  19h10
...........................................................................................................
JOGOS MORTAIS - JIGSAW
Lançamento  -  Terror  -  Classificação 18 anos  -  92 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (6):   16h40  /  21h10
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (6):   15h20  /  19h35  /  21h50
...........................................................................................................
EXTRAORDINÁRIO
Pré-estreias  -  Drama  -  Classificação 10 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (2)  e  Domingo (3):   20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (2)  e  Domingo (3):   17h20
...........................................................................................................
LOGAN LUCKY - ROUBO EM FAMÍLIA
Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Comédia Dramática  -  Clas-
sificação 12 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (2):   15h45. *Atenção: para o Cine-
clube os ingressos tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional a R$ 6,00
...........................................................................................................
PAI EM DOSE DUPLA 2
2ª semana  -  Comédia  -  Classificação: 12 anos  -  100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Terça (5):   17h50  /  20h15. Quarta 
(6):   14h00 (Cinematerna)  /  17h50  /  20h15
...........................................................................................................
LIGA DA JUSTIÇA
3ª semana  -  Aventura / Ação / Ficção  -  Classificação: 12 anos  
-  121 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (6):   17h30  /  20h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Quarta (6):   15h00  /  17h45
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (6):   16h00  /  18h50
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Quarta (6):   20h30
Polo Shopping: Quinta (30),  Sexta (1º),  Segunda (4),  Terça (5)  e  
Quarta (6):   21h30. Sábado (2)  e  Domingo (3):   14h30  /  21h30
...........................................................................................................
A MENINA ÍNDIGO
4ª semana  -  Drama -  Classificação Livre -  99 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Quarta (6):   18h25
...........................................................................................................
THOR: RAGNAROK
6ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Classificação: 12 anos  -  130 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Quarta (6):   20h50
...........................................................................................................
BIG PAI, BIG FILHO
5ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre -  92 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (30)   e   de  Sábado (2)  a  Quarta 
(6):   15h20
*Sexta, dia 1º, não haverá exibição deste filme
...........................................................................................................

CINEMA

Os convites individuais e as mesas fechadas já podem ser comprados diretamente na Secretaria Social do Clube

LUAU
Paróquia Santa Terezinha de Itaici traz luau com Brais Oss

IMPRENSA – IC

A festa do Réveillon no Indaiatuba Clube promete animar os associados e convidados durante toda a noite

O Réveillon 2018 no 
Indaiatuba Clube 
terá início às 22 

horas e irá homenagear os 
60 anos de existência Do 
Clube com um grande show 
da Banda Medley e promete 

abrir 2018 em alto astral.
Os convites já podem ser 

adquiridos, individual ou 
mesas fechadas, diretamen-
te na Secretaria Social do 
Clube. Ingressos para asso-
ciados custam R$ 150 e para 
convidados R$ 240. Crianças 
associadas entre 6 e 13 anos 
pagam R$ 90 e convidadas 

R$ 110. Crianças com menos 
de 5 anos pagam R$ 40. As 
mesas fechadas possuem seis 
lugares.

Com decoração de Vla-
dimir Seneme, o público que 
passar a virada do ano no IC 
também vai poder saborear as 
delícias do cardápio que será 
preparado especialmente pelo 

Buffet Verona.
Na noite, os convidados 

vão poder saborear as delícias 
da ilha de frios, as 17 opções 
de entradas, o jantar principal, 
sobremesa, a mesa de café e as 
bebidas (cervejas, refrigerantes, 
batidas, espumantes e águas).

Informações e reservas 
pelo telefone (19) 3834-2399.

O Grupo de Jovens Coração Adorador, da Paróquia Santa Teresinha em Itaici, traz para Indaiatuba uma atração inédita. No domingo, 
dia 3, o salão de festas da igreja recebe Luau com Brais Oss, músico e missionário da Comunidade Canção Nova. O evento, realizado das 
18h às 22h, contará ainda com show da Banda Círio, além de estacionamento gratuito e praça de alimentação.

Para acompanhar a noite de muito louvor e espiritualidade, basta adquirir o convite antecipado pelo site www.sympla.com.br. Os in-
gressos também podem ser comprados em pontos físicos, sendo na própria Paróquia Santa Teresinha, na Água Viva Instrumentos Musicais 

e na Cássio Jóias, todos em Indaiatuba.
Antes da apresentação de Brais Oss, quem sobe ao palco é Banda Círio, de Indaiatuba. 

Na ocasião, serão comercializados pastéis, cachorro quente, água e refrigerante. Visando a segurança dos 
veículos, a igreja disponibilizará ainda seu estacionamento gratuitamente. 

O luau com Brais Oss conta com apoio dos organizadores do evento Som & Vida, 
Marcelo Souza e José Renato, que na edição deste ano trouxeram

show da banda Rosa de Saron. Na ocasião, cerca de 5 mil pessoas compareceram 
ao estacionamento do Parque da Criança, em Indaiatuba. Para o evento de dezem-

bro Marcelo, que é organizador e membro do Grupo de Jovens Coração 
Adorador, está responsável pela estrutura de som e iluminação. Já José 

Renato é organizador e responsável pela estrutura dos artistas. 

Serviço 
Luau com Brais Oss
Data: dia 3 de dezembro (domingo) 
Local: salão de festas da Paróquia Santa Teresinha
Endereço: Alameda Ezequiel Mantoanelli, 89, Itaici

Ingressos: 
www.sympla.com.br

Paróquia Santa Teresinha 
Água Viva Instrumentos Musicais – Rua Siqueira 

Campos, 511, Centro 
Cássio Jóias – Avenida Geraldo Hackman, 514, no Cecap
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cultura e lazer

Filme “Dois Filhos de 
Francisco” será exibido ao 
ar livre no Parque Corolla 
Mostra Brazilian Film Series apresenta gratuitamente seleção de filmes nacionais

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Classificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849

Encontro Coreográfico acontece neste sábado
DANÇA

Horóscopo de 01 a 07/12 Por Alex Costa Guimarães

O filme “Dois Filhos de Fran-
cisco” faz parte da Mostra VIII 
Brazilian Film Series

Estes são os últimos dias de um período em que o ariano precisa 
aprender a lidar com os outros, a ser diplomático e ao mesmo 
tempo incisivo nos relacionamentos sociais, conjugal e no trato 
com os diversos tipos de pessoas. Se aprendeu a fazer isso, ótimo, 
a próxima fase será de grandes oportunidades. Caso não tenha 
aprendido, as próximas semanas podem ser difíceis. 

Estas semanas vem sendo recheadas de momentos de grande e 
intensa mudança na vida do Taurino, onde diversos setores de 
sua vida passam por mudanças: sua aparência, a consciência 
de hábitos que possui, seu lar, sua família, mudanças relacio-
nadas a suas raízes, seus valores pessoais e sua maneira de lidar 
com sua saúde, com seu trabalho pessoal  e mudanças em sua 
filosofia de vida.

A vida social do geminiano está em foco. Isso quer dizer em ou-
tras palavras que o cônjuge, o sócio comercial, os outros estarão 
sendo alvo de atenção do nativo. É provável que o geminiano 
pretenda se expressar e deverá fazer isso de forma forte, séria e 
firme, mas está com dificuldades para tal. Mudança de projetos 
e de amigos ocorrendo. Saúde delicada neste período, cuide-se.

Se o canceriano não soube lidar com os fatos 
em semanas anteriores, agora poderá colher os frutos de sua 
dificuldade em se expressar ou em trabalhar. Pode ter gastos com 
a saúde e familiares podem precisar de sua atenção e cuidados. 
Dificuldades mostram que é importante ser racional com as 
situações e menos emocionalmente explosivo.

Semana que o leonino se mostra muito sexualizado, com possibi-
lidades de transformar amigos em amantes ou sair pra ter muitos 
contatos. Por outro lado, é um excelente período para aprender 
mais sobre si mesmo e ter um amadurecimento interno. Pessoas 
de longe podem vir para a vida do nativo.

Quanta coisa está encerrando na cabeça do virginiano: sua 
maneira de pensar as situações, termino em sua maneira de ver 
seus valores pessoais, gastos financeiros grandes (tenha cuidado, 
pois sempre pode aparecer algo que você não esperava ter que 
pagar, nessa fase), as dificuldades estarão relacionadas com falta 
de conhecimento de si mesmo.

Estes são os últimos dias de um período em que o libriano precisa 
aprender a lidar com os outros, a ser diplomático e ao mesmo 
tempo incisivo nos relacionamentos sociais e conjugal. Há desejos 
de romper com tudo, mas precisa enfrentar essa situação pra ver 
que no fundo são aspectos que estão sendo renovados dentro de si. 
Sua mente está em profunda expansão, tenha calma.

Estas semanas tem exigido uma força do nativo pra manter o 
equilíbrio dos contratos, de documentação, da sociedade comercial 
ou conjugal que tenha. Ao mesmo tempo, sua vida financeira e 
seus valores pessoais estão em fase de expansão. As situações não 
estão ruins, como você possa estar vendo. 

Em pleno inferno astral, o sagitariano estará se sentindo isolado, 
solitário e é importante enfrentar uma avaliação nos seus hábitos. 
Principalmente naqueles que causam dificuldades no trato com os 
outros. Nessa fase, precisará aprender a ter cuidado com sua maneira 
de se expressar para que seus projetos não sejam bloqueados ou 
sofram dificuldades.

Algumas coisas estão ainda presas na vida do capricorniano: 
seus prazeres e  sua saúde estão limitados, seu trabalho mas 
com possiblidades de expansão a longo prazo. Algumas mu-
danças estão sendo impostas na vida do nativo para que sua 
visão amplie e amadureça. Pessoas que vem de longe podem 
ser fontes de desgostos.

Novos projetos podem estar surgindo na cabeça do nativo 
em função do descobrimento que fizer acerca de si, sua 
família, seu lar, podem estar em alterações importantes, mas 
sua mente estará sendo renovada para que novas expansões 
e novos ares ocorram.

Risco de gastos elevados, precisa ter controle nesse setor. 
Sua mente está em expansão, aproveite para melhorar 
seus relacionamentos e ter novas ideias. Os contratos, 
acordos e formalização de situações tendem a ocorrer mais 
intensamente. Organização no trabalho também é exigido.

O filme “Dois Filhos 
de Francisco” será 
exibido ao ar livre, 

gratuitamente, no dia 8, às 
20h, na quadra do Parque 
Corolla. A produção nacio-
nal faz parte dos filmes com 
temas sociais que rendem 
grandes  discussões  que 
foram selecionados para 
integrar a Mostra VIII Bra-
zilian Film Series. O evento 
produzido pela ONG Part-
ners of the Americas – Ca-
pítulo São Paulo/Illinois 
com apoio da Prefeitura 
por meio da Secretaria de 
Cultura e do Topázio Ci-
nemas acontece entre os 
dias 7 e 13 dezembro e tem 
como objetivo favorecer o 
intercâmbio educacional, 
cultural e social entre os 
países dos três continentes 
americanos.

A Mostra faz parte das 
comemorações que serão 
realizadas para o aniver-
sário de 187 anos de In-
daiatuba. O município é a 
primeira cidade do interior 

a receber o projeto, que 
acontece em Chigago/EUA 
e São Paulo. Os ingressos 
devem ser retirados uma 
hora antes, no local da ses-
são, com exceção do filme 
que será exibido ao ar livre. 
Conf i ra  a  programação 
abaixo. 

Programação 
Parque Corolla 
8/12 - 20h - Dois Filhos de Francisco 
Cinema Topázio Shopping Jaraguá 
7/12 - 20h - Pequeno Segredo 
8/12 - 20h - Nunca me Sonharam 
9/12 - 20h - Dois Filhos de Francisco 
10/12 - 20h - Depois da Chuva 
11/12 - 20h - Fonte da Juventude 
12/12 - 20h - Hoje Eu Quero Voltar Sozinho com bate-papo 
com convidados 
13/12 - 20h - Teus Olhos Meus com bate-papo com convidados 

Um encontro coreográ-
fico acontece neste sába-
do, dia 2, promovido pela 
Igreja Batista da Paz com 
participação das igrejas 
protestantes de Indaia-
tuba. O espetáculo terá 
início às 20 horas, na Rua 
11 de junho, 248 – Vila 
Almeida ,  com entrada 
gratuita.

Esse evento já aconte-
ce há 10 anos, com cinco 
igrejas evangélicas par-

ticipando, cada uma com 
uma coreografia diferente 
e participarão cerca de 30 
a 40 integrantes. 

De acordo com a orga-
nização do evento, cerca 
de 100 pessoas são es-
peradas para prestigiar o 
encontro que é aberto ao 
público. Em uma outra 
edição que foi realizada 
no Ciaei, a atração contou 
com cerca de 300 pessoas.

Segundo a organiza-

dora do evento, Jakeline 
Rodrigues Silva, o obje-
tivo do evento é adorar o 
Senhor através da dança 
e aumentar a comunhão 

entre as igrejas. “Esse é 
um evento tradicional da 
nossa igreja e esse ano 
es tá  comemorando  10 
anos” comenta.
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Cortina

Bife Ancho com Chimichurri - novidade 
di Grenelle Gastro Pub

Vestidos de Noiva / Bromélia Luiz Eduardo comemora seu 
aniversário em grande estilo

Para decorar sua casa, lembre-se sempre da Adelaide Decorações. 
Oferece o que há de melhor e mais moderno em cortinas, persianas, 
papel de parede, colcha sob medida, almofadas, pisos laminados, 
vinílicos e tapetes. Atende diariamente no horário comercial e aos 
sábados com hora marcada. Pagamento com cartão e pode ser 
dividido em 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um orçamento sem 
compromisso. Informe-se no 3894-4638/9.9763-2829. 

A linda Lolly, da proprietária Ana, após Banho e Tosa junto com o 
tosador Darik, da Clínica Veterinária Bicho Amigo

Salgadinhos

A A Nova Loja oferece o que há de mais moderno em vestidos 
de noiva. Tecidos nobres, com transparência, muita renda, cetim, 
brilho e pedrarias. Confira a nova Coleção Verão Bromélia com 
caimento impecável, simplesmente deslumbrante. Para quem vai 
casar é a melhor opção e ainda você pode alugar ou comprar. 
E para as madrinhas dê uma espiada na última coleção moda 
festa com as tendências e lindissímas cores. Vá conferir de perto. 
Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Não perca o tão famoso rodízio de mini burgers que está fazendo o 
maior sucesso, com 5 sabores do melhor hambúrguer artesanal em 
versões mini A VONTADE e fritas para se esbaldar por R$ 39,90 por 
pessoa, toda quinta-feira a partir das 18h. Convide seus amigos para 
bater papo e saborear essas delícias. Vale ressaltar que diariamente 
no almoço há maravilhosos pratos executivos e à la carte com 
surpreendentes pratos com carnes, aves, peixes e massas. Já nas 
sextas e sábados incríveis lanches e porções diversas, não deixe de 
experimentar a grande novidade que é o Salmão Burguer com salmão, 
cream cheese, raspas de limão, alface no delicioso pão de brioche. 
Sábado com música ao vivo, com pop e rock clássico. Vale a pena 
conferir na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

Uma deliciosa coxinha de frango com catupiry para te convidar para 
um lanche na Casa da Esfiha. Tem salgados quentinhos, macios por 
dentro e crocantes por fora, feitos na hora do seu pedido! Hummm, 
deu água na boca? Corra para lá!

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas 
tem que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na 
Kostela do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda 
acompanha aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, 
farofa, batata e mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe 
nada melhor. Vá  experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito 
Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646. Estaremos fechados do dia 
23/12 a 08/01, retornaremos nossas atividades no dia 09/01

Foi no último dia 24 o niver de Luiz Eduardo que comemorou a data com 
presença de mais de 150 pessoas, entre elas amigos e familiares. A festa 
foi realizada em uma maravilhosa chácara com decoração de Jimmy 
Silva, doces de Itu, som e luz da Red Light, requintado buffet, frios, bar 
man, Dj Adriano Magno e fotos Sacha Ueda. Uma festa organizada com 
todo carinho pelos pais do aniversariante. Foi uma noite encantadora e 
super alegre. Parabéns Luiz Eduardo, felicidades sempre!

A linda noiva 
Maria Helena 
Lopes Albano. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Vania e Jeane, proprietárias da A Nova Loja, como sempre lindas e 
elegantes, recebendo o Troféu Frutos de Indaiá no último dia 24

Os irmãos Luiz Fernando e Luiz Gustavo cumprimentando o 
aniversariante, o irmão Luiz Eduardo

Luiz Fernando, Felisberto, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo e Francinete 

Taiara e Mariana

Ivo Araújo e Daiane Simio diretores da Evydhence

Antonio e Renato
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boanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

Confira na próxima edição cobertura completa com as fotos dos premiados
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social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia

Confira na próxima edição cobertura completa com as fotos dos premiados
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gente de expressãoatendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/

Confira na próxima edição cobertura completa com as fotos dos premiados



        caderno de negóciosNº 775

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Condicio-
nado, Carpete de Madeira
R$450,00 + IPTU R$ 400,00 + R$ 65,00

Centro – SL00247
Sala Comercial 50M²
R$800,00 + IPTU

Jd.Pompeia-SL00338
Torre Corporate 40M².
R$800,00 + Condomínio R$405,00 + 
IPTU

Centro – SL00339
Sala comercial no Ed. Córdoba
50m² com 01 Wc (Sem vaga)
Condomínio e IPTU isento. 
R$850,00

Jd.Pompeia-SL00292
Torre Corporate 41M².
R$1.000,00 + Condomínio R$424,00 
+ IPTU

CENTRO 
SALÃO 25m², 24 de maio. 
R$ 1000,00 + iptu

Centro – SL00323
Salão c/ 30M² E 01 Wc.
R$ 1.100,00 IPTU INCLUSO R. 15 de 
Novembro, 432

Centro- SL00336
Salão Com 3 A 5 ambientes, com 
vestiários.
R$ 3.000,00

Jd. Morada do Sol –SL00274
AU.80 + 70 Descoberta, 02 Wcs com 
estacionamento na frente.
R$ 3.000,00 + IPTU R$ 80,00 

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA 24 DE MAIO 
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 4.000,00

ÓTIMO SALÃO. SL00343
600 M², na av visconde de Indaiatuba 
com estacionamento para 11 veículos  
R$ 12.000,00 + IPTU

LOCAÇÃO - CASAS

Jd. Adriana – CA02881
Casa de fundos com 02 cômodos amplos, 
Wc, vaga para moto.
R$ 550,00 + IPTU

Jd. Pau Preto – CA02513
Casa de fundos com 01 dormitório, 
cozinha, sala, lavanderia, Wc, despensa, 
quintal com churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU

CENTRO, RUA 05 DE JULHO. CA02904 
01 DORM, COZINHA 01 WC E QUINTAL. 
GARAGEM P/ MOTO. 
R$ 600,00 + IPTU
 
CA0224 - VILA COSTA E SILVA 
01 dorm, sala, cozinha, banheiro, 
amplo quintal e garagem p/ vários autos. 
R$650,00

Jd. Morada do Sol – CA 02977
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área de 
serviço, 01 vaga
R$ 780,00 isento de iptu

Centro ca03007
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
e vaga p/ moto 
R$ 800,00 + IPTU

Centro CA02867 
02 dormitórios, sala, copa, cozinha, 02 
banheiros. Sem vaga. 
R$ 850,00 + IPTU

Jd.Adriana – CA03005
(piso superior) 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, Wc, varanda, sem vaga. R$ 900,00 

JD MORADA DO SOL 
02 dorm (1 suíte), sala, cozinha, wc e 
garagem coberta p/02 autos
R$ 1000,00 isento de iptu

MORADAS DE ITAICI CC00034
02 dorm, sala, cozinha, wc, quintal e duas 
vagas. 
R$ 1.200,00 + cond + iptu

Jd.Primavera – CA02999
 02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, 02 vagas cobertas.
R$ 1.200,00 + IPTU 

JD PRIMAVERA CA03012 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, WC, COZINHA 
COM ARMÁRIOS, A.S, E GARAGEM 
COBERTA P/ 02 AUTOS. 
R$ 1500,00 + IPTU

VILA AVAÍ  CA03010 
02 DORM COM ARMÁRIOS, (1 SUÍTE), 
AMPLA SALA, COZINHA COM ARMÁ-
RIOS, CHURRASQUEIRA NOS FUNDOS, 
PORTÃO ELETRÔNICO E GARAGEM 
COBERTA PARA 02 AUTOS. 
R$ 1500,00 + IPTU 70,00

JD REGENTE CA02818 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA, A.S, QUINTAL E GARAGEM 
P/04 AUTOS 
TERRENO 260m² 
R$1500,00 + IPTU

PARQUE BOA ESPERANÇA
03 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, 
COPA, COZINHA PLANEJADA, QUINTAL, 
ÁREA GOURMET E EDICULA.
R$ 1700,00 + IPTU

VILA AVAÍ CA03009 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, 1 BANHEIRO, 
COZINHA, GARAGEM P/ 02 AUTOS 
R$ 1800,00 + IPTU 

Centro-CA03004
03 dormitórios, Wc, ampla sala, cozinha, 
despensa,02 vagas coberta.
R$2.300 + IPTU

CASA EM COND. VISTA VERDE  CC00054
SOBRADO. 03 DORM (1SUÍTE C CLOSET 
E TERRAÇO), TODOS OS QUARTOS 
COM SACADA, COZINHA AMERICANA 
COM ARMARIOS, AQUECIMENTO 
SOLAR. 02 VAGAS
R$2600,00 + COND + IPTU

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

Kitnet  CENTRO AP00694
DORM, COZINHA,BANHEIRO ( SEM 
VAGA)
R$ 600,00 ÁGUA E IPTU INCLUSO

Jd. Moacir Arruda –AP00822
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, 01 vaga 
coberta. R$ 800,00 + cond 

Pq São Lourenço – AP 00399
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha com ar-
mários, lavanderia com armários a 01 vaga
R$ 900,00 + Condomínio R$ 100,00 + 
IPTU.

Cecap –AP00834
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, área de 
serviço, 01 vaga coberta
R$ 1.000,00 ( Incluso condomínio e 
IPTU)

Azaleia de Itaici – AP00710
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc ,01 vaga, 
portaria 24 horas e área de lazer.
R$ 1.100,00 (Incluso Cond. e IPTU).

Jd. Moacir Arruda – AP00831
 02 dormitório, sala 02 ambientes, cozinha, 
Wc, área de serviço e 01 vaga coberta
R$ 1.100,00 (Incluso condomínio e IPTU)

Jd.Pau Preto– AP00832
 02 dormitório com armários planejados, 
sala com varanda, cozinha e área de 
serviço planejado, Wc e 01.
R$ 1.150,00 + Condomínio R$ 280,00 + 
IPTU R$ 80,00

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com piscina 
e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU

Grand Ville (Cobertura) – Cecap. 
AP00828 
03 Dorm (1 suíte), sala, cozinha, banheiro, 
a.s. 
Cobertura sala, área gourmet e banheiro. 
2 vagas. 
R$ 2.050,00 – incluso cond e iptu 

VENDA- APARTAMENTOS

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, lavande-
ria e 01 vaga.
R$ 150.000,00

Jd.Morumbi– AP00802
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área de 
serviço e 01 vaga.
R$ 150.000,00

Jd. Parque Indaiá – AP00816
02 dormits, sala, cozinha, Wc e 01 vaga.
R$ 170.000,00

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

Cecap – AP00815
02 dormitórios, sala, cozinha planejada, Wc 
planejado e 01 vaga.
R$ 195.000,00

Centro – AP00827
01 dormitórios, sala (varanda), cozinha, 
área de serviço, 01 vaga.
R$ 200.000,00

Jd. Alice- AP00777
02 dormitórios, Wc, sala 02 ambientes, 
cozinha, área de serviço e 01 vaga.
R$ 230.000,00

Res. Monte Verde – AP00812
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc E 02 
vagas.
R$ 233.000,00

Cecap – AP00715
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha e 01 
vaga. 
R$ 235.000,00

Centro – AP00824
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc e 01 vaga 
(Apartamento com cozinha planejada e 
com roupeiro)
R$ 240.000,00

Jd.Santiago– AP00835
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 02 vagas
R$ 240.000,00

Jd.Itaici (Ed. Azaleia)
Apartamento térreo, 03 dormitórios (02 
dormitórios planejados de quarto, e o outro 
com planejado de sala), cozinha planejada, 
02 vagas.
R$ 250.000,00

Jd. Pau Preto – AP00806
03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso condomínio e 
IPTU)

Jd. Alice – AP00774
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga. (Todos os ambientes com móveis 
planejados.) portaria 24 HRS.
R$ 255.000,00

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dormitórios (01 suíte), sala, Wc, Cozi-
nha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00 

SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DO), SALA,COZ, 1 BANHEIRO, 1 
VAGA.RM (1SUÍTE) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, 
sacada,01 vaga.
R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 
20.000,00)

Jd. Regente – AP00813
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha 
americana, Wc, 01 vaga.
R$ 290.000,00

Cecap- AP00833
03 Dormitórios (1 suíte) sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, Wc, 02 vagas.
R$ 310.000,00

Cecap- AP00828
03 Dormitórios (1 suíte) sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, cobertura, sala área 
gourmet e Wc,2 vagas.
R$ 480.000,00

VENDA – CASAS 

Jd.Eldorado  CA02963 
02 dormitórios, sala, cozinha,  
Wc, quintal e 02 vagas.
R$180.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas.
R$200.000,00

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

Vila Aurora – CA02721
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, Quintal 
nos fundos.
R$210.000,00

Jd. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, quintal e 02 vagas.
R$240.000,00

Jd. Paulista II – CA02941
AT: 150m² / AC: 120m² - Superior: 01 suíte, 
sala inferior: 02 dormitórios, sala, cozinha 
americana, Wc, área de serviço, quintal e 
03 vagas.
R$ 260.000,00

Jd. Marina – CA02985
02 dormitórios, sala, Wc, cozinha, área 
de serviço.
R$ 260.000,00

Jd. Portal do Sol – CA02979
 02 dormitórios (01 suíte com armários), 
escritório, sala 02 ambientes, cozinha com 
armários, garagem.
R$ 275.000,00

Jd. Veneza – CA02934
03 dormitórios (01 suíte) sala, cozinha, 
Wc,02 vagas.
Aceita permuta por terreno e carro.
R$ 297.000,00 

Casa Moradas do Itaici – CC00034
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, quinta, e 03 vagas.
R$ 310.000,00

Jd.Morada do Sol – CA02992
Sobrado 02 dormitórios, 02 Wc, sala, 
cozinha, quintal com jardim e 02 vagas 
cobertas.
R$380.000,00

Casa em Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários plane-
jados nos 3 dormitórios, ar condicionado 
na suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, Wc, área gourmet.
R$385.000,00

Res. dos Guarantãs – CA02874
03 dormitórios (01 suíte) lavabo, Wc, sala, 
cozinha com armário, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, 02 vagas.
R$ 392.000,00

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios 
(01 suíte) e Wc social, copa, cozinha 
planejada, área de serviço, duas amplas 
salas, sala de estar, sala de jogos, bar, 
lavabo, dormitório com suíte p/ empregada, 
piscina, salão, churrasqueira, forno, e 04 
vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00

VENDA - CHÁCARAS

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, edícula com Wc, 
pomar, piscina aquecida, churrasqueira, 
portão eletrônico.
R$ 560.000,00

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 suítes 
1 c/ closet), Wc, sala, cozinha americana 
c/despensa, sala de jantar, mezanino 
para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, piscina, cam-
po de futebol, lago, poço, canil,04 vagas.
R$ 1.010.000,00

VENDA -TERRENOS 

OPORTUNIDADE!
JD.IMPERIO (VILA PARATY) – TR00799 
150m² PREÇO DE LANÇAMENTO. 
R$89.990,00

Jd. Itamaracá – TR00786
Terreno plano 125 m².
R$ 130.000,00

Jd. Valencia – TR00784
Terreno com boa topografia 130 m²
R$ 160.000,00

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

Jd. Helvétia – TR00796
Terreno de 255 m² - lote 12
R$ 170.000,00
Terreno de 265 m² - lote 13
R$ 170.000,00
Terreno de 295 m² - lote 14
R$ 180.000,00
Terreno de 335 m² -lote 15
R$ 180.000,00

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

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

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

Jd. Regina – TR00768
Terreno de 284 m² (aceita permuta por 
casa até R$280.000,00).
R$ 240.000,00

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla
 Terrenos de 300 m² E 378 m².
 Valores a partir de R$ 240.000,00.

Quintas da Terracota– TR00792
Terreno plano de 1.200 m².
R$ 290.000,00

Jd. Residencial Villa Suíça– TR00754
Terreno de 400 m² (aceita permuta por 
imóvel de menor valor).
R$ 339.000,00

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

Jd.Vila Paraiso– TR00797
Terreno de 492,54 m² 
Ótima vista do lago, topografia favorável, 
documentação ok.
R$ 450.000,00

V. Todos os Santos–CA02917
03 dormitórios, escritório, sala 02 am-
bientes, cozinha, área de luz interna, 01 
banheiro, 01 lavabo, pequeno quintal, 02 
vagas cobertas.
R$ 400.000,00

Casa em Condomínio Parque Real 
–CC00053
03 dormitórios (01 suíte), sala pé direito 
alto, Wc, cozinha, churrasqueira, 03 
vagas.
Todos os quartos e sala com preparo 
para ar condicionado.
Aceita permuta por terreno, apartamento 
ou carro.
R$ 415.000,00

Jd. Bela Vista –CA02917
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
sala de jantar,03 Wcs, área de luz, 
lavanderia, quintal, área de churrasco, 
edícula com Wc, aquecedor solar,02 
vagas.
R$ 495.000,00

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar condicionado 
e armários, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada e despensa. Área coberta com 
churrasqueira. (Todos cômodos com ar 
condicionado) portão eletrônico.
R$ 520.000,00

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com pé 
direito de 4 m, sala e quartos com prepa-
ração para ar condicionado, aquecedor 
solar instalado, lavabo e churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura com-
pleta, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, 
cozinha, Wc, quintal, área gourmet e 
portão eletrônico. (Aceita permuta por 
casa em condomínio fechado de 150 m²)
R$730.000,00

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitórios (03 suítes), sala 02 am-
bientes, cozinha, área de serviço, área 
gourmet com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

Jd. Bela Vista-CC00050
Sobrado: 03 suítes/1 closet, varanda, 
cozinha c/ despensa, lavabo
Sala de Estar c/ pé direito duplo, sala de 
jantar, sala TV/escritório  
Entrada lateral, banheiro externo, pisci-
na, quintal e churrasqueira 
(Sacadas em 2 quartos (frente e fundos) 
com amplo espaço) 
Garagem p/ 04 autos (02 cobertas)
Terreno 301 m ², A. construída de 
267m².
R$940.000,00

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com ar-
mários planejados), sala 02 ambientes, 
copa, cozinha planejada, despensa, área 
de serviço, quintal com forno a lenha, 
churrasqueira, piscina, Wc, 04 vagas e 
portão eletrônico.
R$ 1.100.000,00

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 suíte), 
Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, co-
zinha americana, área de serviço, área 
de churrasqueira, despensa, piscina 
,04 vagas.
R$ 1.350.000,00

Res. Village Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 ambientes, 
escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de lazer 
com salão de festa, quadra de tênis, sala 
de ginástica, campo de futebol e área de 
recreação infantil (aceita permuta por apar-
tamento ou casa térrea em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 wc,la-
vanderia,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
COD.259 – VL.TELLER – R$400 MIL – 2dorms,sala,copa,co-
z,lavanderia,WC,quintal,garagem para 1 carro

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS
 
CS328 – JD.REGENTE – R$310 MIL – 3dorms (1st),sala 2 
ambientes,coz planejada,lavanderia,wc,churrasqueira com 
pia,garagem para 2 carros
CS.329 – VL.RUBENS – R$490 MIL – 3 dorms(1st),sala de 
estar e jantar,coz,escritório,wc,nos fundos coz e wc,portão 
eletrônico,garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,la-
vabo,lavanderia,garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st),sala de 
estar com pé direito duplo,sala de TV com lareira no mesani-
no,lavabo,coz planejada,lavanderia,dorm e WC de emprega-
da,escritório,área gourmet,área de luz,garagem coberta para 
2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.310 – VL.BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts com 
sacada,,sala 3 ambientes,coz,lavabo,lavanderia,escritório,-
dispensa,piscina,churrasqueira,arcondicionado,aquecedor so-
lar,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms (2sts),sala 2 
ambientes,coz planejada,lavanderia,wc,lavabo,churrasquei-
ra,garagem para 3 carros,

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st),sala 
de estar e jantar,coz,wc,lavanderia,garagem coberta para 
2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms com ae,sala,coz 
planejada,wc com ae,1 vaga de garagem

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL

TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.63 – JD.DO IMPERIO – R$95 MIL – 150m²

CHÁCARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 MIL – 930m²
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms,coz,wc,varanda,1 
vaga de garagem coberta,pomar,cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de 
água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA ALMEIDA – R$440,00 – dorm,coz e wc 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,garagem 
para 1 carro.
CECAP III – R$600,00 – dorm,coz,wc 
JD.PAU-PRETO – R$600,00 – dorm,coz,WC,sem garagem
JD.MORADA DO SOL –R$600,00 – dorm,sala,coz,wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm,coz,WC
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 –dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dorm,sala,coz,wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,sem 
garagem

VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,en-
trada de moto
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm,sala,coz,WC,entrada 
para carro
VL.RUZ PERES – R$1400,00 (frente) 2dorms,sala,copa,coz,W-
C,garagem  R$800,00 (fundos) dorm,sala,coz,wc 
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms,sala,coz,wc,gar. para 1 carro
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3 dorms(1st),sala,coz,wc,quartinho 
nos fundos,garagem                               
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1s-
t),sala,coz americana,WC,as,entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$ 3 MIL – 3dorms (1st com closet),sala de 
estar e jantar,coz,wc,lavabo,lavanderia com wc,piscina,garagem
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz 
planejada,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,escritó-
rio,dispensa,piscina,área gourmet completa,salão de festa,portão 
eletrônico,garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem 
garagem.
JD.SANTA CRUZ – R$750,00 – 2dorms,sala,coz,WC,as,garagem
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms,sala,coz,WC,sacada,1 vaga 
de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,WC,garagem 
(SEM COND.)
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,WC,1 vaga de 
garagem (SEM COND)
VL.FURLAN – R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,WC,lavanderia,-
garagem.
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms (1st),sala 2 ambien-
tes,coz americana planejada,wc,1 vaga descoberta 
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,WC,as,gara-
gem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD.ALICE – R$1200,00 – 3dorms(1st),sala,coz,wc,1 vaga de 
garagem
JD.PRIMAVERA – R$1200,00 – 2dorms(1st),sala,coz com 
ae,wc,lavanderia
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st),sala,coz,WC,1 vaga de 
garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st),sala de estar e jantar,-
coz,wc,as,garagem coberta para 2 carros 

PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st) todos com 
a/e,sala 2 ambientes,sacada,coz com a/e,lavanderia,WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$500,00 – 36m²,mezanino com pia e wc
JD.MORADA DO SOL – R$640,00 – 45m²,WC
CENTRO – R$600,00 – 28,22m²,wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m²,2wc,escritório
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m²,WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200,00 -  100m²,2wc,salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m²,com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32,47,wc – EDIFICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privati-
vo,1 vaga de gar., no edifico : elevador,escadas,serviço de lim-
peza, portaria virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de 
saúde c/wc privativo,incluso água,luz,IPTU,ar condiciona-
do,lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,-
sacada,ar condicionado,montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m²,2wc,1 vaga de 
garagem

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD.SANTIAGO– R$2800,00 – 3030 m²,água e luz

GALPÃO

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

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM TURIM. CASA 
ESPETACULAR!! DE R$320.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA ESTA SEMANA POR R$260.000,00 
03 DORMITÓRIOS, SUITE, CHURRASQUEIRA, GA-
RAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, FINO ACABA-
MENTO EM LOTE DE 150M2. CORRA!!
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! MORADA DO SOL 
PROXIMO AO PQ. ECOLÓGICO.03 DORMITÓRIOS 
(01SUITE) GARAGEM. APENAS: R$200.000, ESTUDA 
50% DE ENTRADA E RESTANTE PARCELAMENTO 
DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!! 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.
JD.COLONIAL, 02 DORMITÓRIOS SALA X COZINHA 
AMERICANA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM 
P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: 
APENAS: R$240.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! R$270.000,00. 
ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!
GRANDE OPORTUNIDADE !! JD MORADA DO 
SOL.03 CASAS DE 02 CÔMODOS E WC, EM LOTE 
DE 125M2, SENDO UMA EM DOIS PAVIMENTOS E 
OUTRA EM ÚNICO. IDEAL PARA LOCAÇÃO. PARA 
VENDER URGENTE!! APENAS: R$150.000,00(OFER-
TA VALIDA APENAS PARA OS PROXIMOS 30 DIAS) 
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM SAL-
TO SP, PRÓXIMO A COBREQ, EM LOTE DE 180M2 
04 COMODOS E ENTRADA PARA AUTOS, APENAS: 
R$200.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA 60 x R$1650,00 
DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!!

APARTAMENTO VENDE-SE

APARTAMENTO NO COND. VILLA DAS PRAÇAS, 
PORT.24 HS.COM 02 DORM –SALA-COZINHA-W-
C-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. COBERTA-
-ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, MOVEIS PLANE-
JADOS-LINDO!! R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL: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 ABAS-
TECIDO 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.ES-
TUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – PLANÍSSIMO – R$1000,00P/ M2 -ESCRI-
TURADO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE CASAS

JD.MORADA DO SOL (ANT-50):02 DORM.-SALS 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.100,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 02 
DORM.-SALS -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 
800,00 + IPTU
JD. MORADA DO SOL (ANT-76) 02 DORM–SALA 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00  + IPTU

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! JARDIM 
TURIM. CASA 
ESPETACULAR!! 
DE R$320.000,00 
EM OFERTA 
SOMENTE PARA 
ESTA SEMANA 
POR R$260.000,00 
03 DORMITÓRIOS, 
SUITE, CHUR-
RASQUEIRA, 
GARAGEM COM 
PORTÃO ELE-
TRONICO, FINO 
ACABAMENTO EM 
LOTE DE 150M2. 
F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
CORRA!!

JD.COLONIAL, 02 DORMITÓRIOS SALA X COZINHA 
AMERICANA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM 
P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$240.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

JD.MORADA DO SOL (ANT-59). 01 DORM.-
-SALA -COZ. -–WC – LAV – ENTRADAPARA 
CARRO R$ 750,00 JD.MO JD.MORADA DO SOL 
(ANT-76) (PAV.INF.) 01 DORM–SALA -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 750,00  + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01 DORM. 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 650,00 + 
IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 02 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 900,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 01 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 800,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 
DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 
600,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-85). 02 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-87). 01 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV –R$ 700,00 

ALUGA-SE  APARTAMENTO

PARQUE DAS NAÇOES (VILA DAS PRA-
CAS):02 DORM (COM ARMARIOS PLANE-
JADOS).-SALA –COZ (COM ARMARIOS 
PLANEJADOS). –WC – LAV ANDERIA(COM 
ARMARIOS PLANEJADOS)  – 01 VAGA DE 
GARAGEM COBERTA R$ 1.000,00 + COND. 
R$ 430,00 (AGUA E GÁS INCLUSOS –PISCINA 
SALAO DE FESTA COM CHURRASQUEIRA 
PLAY GROUD PORTARIA 24HRS)

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00
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ref. site 895631 – Jd. Esplanada - 4 stes + closet 
/ 3 salas / coz. / 5wc / dorm. emp. / chur. / wc ext. 
/ gar.4 vagas. R$ 950.000 /R$ 6.500 + IPTU

ref. site 790241 - Monte verde - 2 dorm. 
/ ampla sala / coz. / 2wc / as / edícula / 
portão elet. / gar.2 vagas. R$ 500.000,00

ref. site 280661 - Jd regente - 3 dorm / suí-
te / wc / coz / sala com lareira / 2 gar co-
berta + portão eletrônico - R$ 510.000,00

ref. site 982751 - Jd. Morada do Sol 
- 1 dorm. / sala / coz. / wc / as / gar. 
R$ 600.00 + IPTU

ref. site 412991 – Centro - 3 dormt/ 
sala p/ Jantar e estar/ piscina/ chur-
rasq/  3 gar R$1.000.000,00

ref. site 32342 - Pq. Boa Esperança 
- 3 dorm / 1 suite / sala / coz / wc / 
as / gar / R$ 1.300,00 + IPTU

ref. site 991991 -  Vila Florença - 3 
dormt/ 1 suite/ sala / 2 wc / coz/ 
lavand/ 2 gar – R$380.000,00

ref. site 392531 - Jd. Morada do Sol 
-  2 dorm /  sala /  coz/  wc/ lavand /
quintal . R$ 650,00 + IPTU

ref. site 581891 – Jd. Pompeia - sala 
com 40 m² e banheiro – R$1.000,00 + 
COND + IPTU

ref. site 050891 - Vila Almeida - 2 
dorm/ sala / coz/ wc / lavand / gar/ 
R$1.500,00 + IPTU

ref. site 922991 – Soho – 2 dormt / 
1 suite / sala / coz / wc /despens / 2 
gar R$629.000,00

ref. site 562181  - Vila Avai - 4D / 2 suite / 
3 salas / 2 lavabo / coz. / copa / 3 wc / as 
/ edi / 3 gar / churr / R$ 3.000,00 + IPTU
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:
 
VILA MARIA HELENA - SALÃO COMERCIAL COM 200 M² (TERRENO C/ 300 
M²), ESCRITÓRIO, 2 BANHEIROS, PÉ DIREITO ALTO, POUCOS METROS DA 
AV. CONCEIÇÃO - R$3.500,00 + IPTU
 
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO NO DISTRITO INDUSTRIAL C/497 M2 DE 
A.C. (TERRENO DE 1000 M2), ESCRITÓRIO, MEZANINO, 4 BANHEIROS, RE-
CEPÇÃO, ÁREA DESCOBERTA NA LATERAL E FUNDOS, GRANDE RECUO 
P/ESTACIONAMENTO, TODO REFORMADO, NOVO! - R$5.000,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALÃO PEQUENO COM 18 M2 E BANHEIRO, IDEAL PARA 
BARBEARIA, MANICURE, ETC - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 45 M2, PRÓXIMO À AV. PRES. 
KENNEDY - R$1.000,00 + IPTU
 
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/600 M2 DE A.C. (TERRENO 
DE 1000 M2), ESCRITÓRIO, BANHEIROS, RECEPÇÃO - R$7.500,00 + IPTU
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:
 
PQ. RES. INDAIÁ - APARTAMENTO C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, 1 VAGA - R$1.000,00, INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU, ANDAR ALTO
 
JD. ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S. CASA 
INDEPENDENTE, GARAGEM COBERTA - R$850,00 + IPTU
 
JD. MOACIR ARRUDA - TIPO APARTAMENTO, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM GARAGEM - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, A S. (NÃO TEM GARAGEM PARA CARRO) - R$700,00 + IPTU
 
VILA VITORIA - REGIÃO CENTRAL, CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, QUINTAL, ÁREA DE SERVIÇO (NÃO TEM GARAGEM PARA 
CARRO) - R$1.100,00 + IPTU
 
JD. MOACIR ARRUDA - APARTAMENTO C/ 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$900,00 + 
IPTU + CONDOMÍNIO
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., 
GARAGEM COBERTA - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - APARTAMENTO C/ 3 DORMITÓRIOS C ARMÁRIOS (1 SUÍTE 
MASTER C/ HIDRO E CLOSET), SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA 
GRANDE, SACADA, ÁREA DE SERVIÇO, LAVABO, 2 VAGAS COBERTAS. 
ANDAR ALTO - R$2.300,00 + CONDOMÍNIO + IPTU
 
JD. BELO HORIZONTE - 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, COZINHA, BANHEI-
RO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, 2 VAGAS COBERTAS - R$1.350,00 + IPTU

VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., 
COPA, FUNDOS C/ EDÍCULA E CHURRASQUEIRA + 1 SUÍTE, GARAGEM P/4 
CARROS - R$2.250,00 + IPTU
 
JD. MOACIR ARRUDA - 2 DORMITÓRIOS C/ ARMÁRIOS, BANHEIRO, SALA 
GRANDE, COPA, COZINHA, ÁREA DE LUZ, FUNDOS COM + 1 QUARTO E BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 4 CARROS - R$1.700,00 + IPTU
 
CENTRO - APTO ED. ALBATROZ (1 APTO P/ ANDAR) COM 3 DORMITÓRIOS 
(1 SUÍTE MÁSTER COM HIDROMASSAGEM) COM ARMÁRIOS, SALA AMPLA 
EM 3 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA C/ MÓVEIS PLANEJADOS, VARANDA, 
QUARTO DE EMPREGADA C/ BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. SEGURANÇA 
24 HS. 3 VAGAS COBERTAS - R$4.500,00 (CONDOMÍNIO E IPTU INCLUSOS)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:
 
**LANÇAMENTO TERRENOS EM CONDOMÍNIO FECHADO A PARTIR DE 200 
M², ÁREA VERDE PRESERVADA, PEQUENA ENTRADA + SALDO EM ATÉ 84 
X!!** - COMPRE AGORA E ESCOLHA OS MELHORES LOTES! IDEAL PARA 
MORADIA OU INVESTIMENTO
 
PARQUE SÃO LOURENÇO - APTO NO SPAZIO ILLUMINARE COM 3 DORMI-
TÓRIOS (1 SUÍTE), SALA EM 2 AMBS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL. MOVEIS 
PLANEJADOS, 1 VAGA COBERTA - R$255.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO)
 
VL. HAVAÍ - 3 TERRENOS JUNTOS NA PARTE ALTA (PRÓXIMOS À RÁDIO 
JORNAL), TOTAL DE 990 M² - CONSULTE!
 
JD. PEDROSO - CASA COM 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 
VAGA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - R$230.000,00
 
JD. POMPÉIA - APTO NO EDIFÍCIO SOHO COM 3 DORMS (1 SUÍTE), SALA EM 
2 AMBS, COZ., BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, LO-
CALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - R$450.000,00 (FINANCIA, ESTUDA PROPOSTAS)
 
JD. PEDROSO - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, 1 VAGA COBERTA. RICO EM MÓVEIS PLANEJADOS - R$230.000,00 
(PERMUTA POR TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)
 
JD. PAU PRETO - CASA COM 4 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BANHEIRO. FUNDOS C/ + 1 QUARTO E BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. 
TERRENO DE 250 M² - R$450.000,00
 
JD. PARK REAL - LOTE COM 150 MTS, COND. COM QUADRA POLIESPORTIVA, 
SALÃO DE FESTAS, ETC - PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO - R$120.000,00
 
V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTIMA TOPOGRAFIA E LOCALI-
ZAÇÃO, DESMEMBRA - R$260.000,00 (IDEAL PARA INVESTIDOR)
 
RES. BRÉSCIA - TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM 200 MTS, BOA 
TOPOGRAFIA, FRENTE PARA ÁREA VERDE E COM INFRA ESTRUTURA 
COMPLETA DE LAZER, SEGURANÇA 24 HS - R$142.000,00

VENHA REALIZAR SEU SONHO!!! 
VOCÊ PODE! CASAS 

A PARTIR DE R$ 190.000,00 
TERRENO + CONSTRUÇÃO 
Fone: 3875-7672 / 9.7405-1651

AP00268 OPORTUNIDADE AP. TÉRREO 
PLANTA MAIOR DUETO DI MARIHA 
C/3DORM S/ 1 SUITE WC SOCIAL   
GABINETES COZ. PLANEJ  LAV. 
SALA C/VARANDA GOURMET 3 
VAGAS DE GARAGEM. COND.POR-
TARIA 24HORAS SAUNA PISCINA 
SALÃO DE FESTAS PLAYGRAUD  AO 
LADO SUPERMERCADO ESCOLAS 
E ACESSO A RODOVIAS R$300.000

CA01203 COND MORADAS DE 
ITAICI ÁREA DO T. 125 ÁREA 
55MT C/ 2DORM SALA COZ. WC 
2 VAGAS R$310.000

IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

CA01209 JD. MORADA DO SOL 
R$1.000 3DORM 1SUITE 2 VAGAS 

IMÓVEIS A VENDA
CA01203 JD. MORADA DO SOL 
R$800,00 2DORM SALA COZ. WC

CA01215 JD. DOM BOSCO R$900 
2DORM SALA COZ. WC 1 VAGA

AP00272 ALTO PADRÃO BILA 
SFEIR R$3.000 3DORM S 1SUITE 
SALA COZ. 2WC 1 VAGA

C A01214 J D.  P A U P R E T O 
ÁREA.T 125MT ÁREA 110MT 
3DOM S/SUÍTE C/ PÉ DIREITO 
ALTO WC SOCIAL LAV. COZ. 
2VAGAS CHURR. R$395.000

CA01216 JD. EUROPA ÁREA 
T.250MT AREA190MT 3DORM 
S/1SUITE C/ARM COZ. WC SO-
CIAL  SALA LAV LAVABO 2 VA-
GAS R$650.000 ACEITA IMÓVEL 
COMO PARTE DE PAG.

CA01211 VILA RUBENS ÁREA 
T.130MT AREA198 3DORM S/
1SUITE C/HIDR E ARM. SACADA 
SALA ESTAR SALA JANTAR 
LAVABO WC SOCIAL COZ.
PLANEJADA LAV CHURRASQ.+ 
COZ. + WC + ESCRITÓRIO NOS 
FUNDOS 2 VAGAS ACEITA IMÓ-
VEL ATÉ FORA DE INDAIATUBA 
C/ PARTE VALOR R$490.000
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classificados

Casa 1 dorm,sala,-
coz,wc,garagem nos 
fundos :dorm,coz,wc  
R$200 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m²,para constru-
tores é possível,des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² 
-  (19 )  98136-7331 
CRECI 74.092
Casa  nova  com 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
banhe i ro  soc ia l ,  1 
vaga. ótima localiza-
ção, próxima ao clube 
de campo do 9  de 
Julho - R$350.000,00 
Fon e  /  Wha t sapp : 
998118218  CRECI 
165463F
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção E2:E95– 
consulte-nos F. (19) 
98136-7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
I m p e r d í v e l ! !  P e r -
muta-se uma ót ima 
casa em ½ lote, no 
Jd. do Valle, por uma 
n a  C e c a p .  B a s e : 
R$320.000,00 se for 
de maior valor, pode-
-se voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294

Excelente casa terrea 
no Parque São Lou-
renço a 50m do Parque 
das Frutas, 3 dorms., 
1 suíte, 1wc social, coz 
c/ armarios , lavande-
ria coberta e fechada. 
Quintal c/ churrasqueira, 
2 garagens cobertas, 
portão eletronico. Bairro 
diferenciado, bem arbo-
rizado e fácil acesso ao 
Centro e a Rod. SP75. 
Documentação ok !  
R$400.000,00. Aceito 
permuta com chacara no 
Mosteiro de Itaici. F.: (19) 
3875-0423 / 99346-7999. 
tratar com proprietário. 
M. Sol – rua - 57, 1 dor-
mitórios sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, 
garagem. Toda em em 
estrutura para sobrado. 
Oportunidade única!! 
Apenas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
M. Sol – Rua 20, 250 
m2 - 1 dormitório sala, 
cozinha, wc social, lavan-
deria, construída nos fun-
dos com estrutura para 
sobrado e um belo terre-
no ajardinado na frente. 
Apenas: R$250.000,00 
ac. financiamento F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294. 
Montreal  (R$470.000) 
– Vendo casa fino acaba-
mento, com agua quen-
te, captação de água 
da chuva , lavabo, suíte 
master, 2 Demi suíte, 
churrasqueira, etc... F.: 
9.8151-0501

Montreal - Construímos 
casas e vendemos ter-
renos na planta, em 
fino acabamento com 3 
suítes, lavado, pergola-
do, 2 garagens, blindex 
verde e acabamento em 
granito . Temos terreno 
e condominío fechado. 
F.:(19) 98151-0501
Oportunidade única!! 
Jd Morada do Sol - 04 
cômodos e entrada para 
autos em lote de 125m2 
faltando acabamentos, 
para vender urgente!! 
apenas: R$130.000,00 
(oferta valida apenas 
para os próximos 30 
dias) F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294  
Vende-se Casa Alto 
Padrão - 270m² em 
condomínio fechado 
alto de Itaici. 4 dormi-
tórios c/ suíte com ar 
condicionado e piscina. 
R$ 800.000,00 F. 3226-
1248 / 9.9824-8154/ 
e-mail: sousaegava@
terra.com.br
Vende-se: casa com 2 
dorm., sala, cozinha e 
banheiro, fundos com 
edícula + quarto, sala 
e banheiro. Garagem 
coberta para 2 carros. 
Cômodos grandes, 
terreno com 260 m²., 
próxima a mercado, 
padaria, escola, etc. - 
R$430.000,00. Aceita 
permuta por terrenos 
até 50% do valor do 
imóvel! Fone / Whatsa-
pp: 998118218 CRECI 
165463F

Vende-se: casa com 3 
dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, garagem 
coberta para 1 carro. 
Terreno de esquina com 
190 m² no jardim pau 
preto, próxima a igreja 
matriz, região com gran-
de potencial para escri-
tórios, salas comerciais, 
etc. R$380.000,00 Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Vende-se: casa com 
4 dorm., sala, cozinha 
grande, 2 banheiros, 
quintal, vaga coberta 
para 2 carros, bair-
ro tranquilo próximo 
a o  p a r q u e  e c o l ó -
gico e parque mall - 
R$450.000,00. Estuda 
permuta por imóvel em 
condomínio. Terreno 
com 250 mts, área cons-
truída de 154 mts. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Vendo casa Park Real 
- 103m² de construção 
sendo 3 dormitórios,1 
suíte, sala pé direito 
4m², cozinha americana, 
churrasqueira. Ótima 
localização; taxa de con-
domínio R$ 80,00. A vis-
ta R$385.000,00 (aceito 
terreno como permuta;-
valor a negociar). Tratar 
com proprietário F. (19) 
9.9684-5027 (whatsa-
pp). Agende sua visita!
Vila Brizola – CA02996 - 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, co-
zinha, Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215
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Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud 
,a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em indRaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Chácara  no  O lho 
D’água - 1000m², ter-
reno plano, cercado, 
água encanada, esgo-
to, pés de fruta - R$120 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Chacara no Pq. Da 
Grama com 5.130 m² 
R$190 MIL F.  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
 

Cond. Fechado Ter-
ra Nobre c/ 300m2 – 
plano, fica entre ca-
sas R$205.000,00 Cel. 
99324-7676
Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla 
-  Terrenos de 300 m² E 
378 m². Valores á partir 
de R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000,00 
F. 3875-2215

Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Paraty) 
– TR00799 - 150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990,00 F. 3875-
2215
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – planíssimo 
– R$1100,00 p/ m2 
-escriturado. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294 
Terreno no  Jardim 
Turim 150 m² ; docu-
mentação ok; Valor: 
R$ 108.000,00 F.: (19) 
98294-3074
Vende-se:  terreno 
no Jd.  Esplanada 
I  com 300 m², par-
te alta, boa topogra-
f ia - R$223.000,00. 
Fone  /  Wha tsapp : 
998118218  CRECI 
165463F

 
Centro – SL00323 - 
Salão c/ 30M² E 01 Wc. 
R$ 1.200,00 R. 15 de 
Novembro, 432 F. 3875-
2215
Alugo - Galpão com 
200m² no Distrito Jóia 
com documentação ok. 
Ideal para Marmoraria, 
Carpintaria, Metarlugi-
ca, etc. F.: (19) 99324-
7676

Alugo, apartamento no 
centro com 3 quartos, 1 
banheiro, sala,cozinha 
e lavanderia, tamanhos 
confortáveis. Valor R$ 
1300,00 (IPTU e condo-
mínio incluso no valor), 
peço fiador. Fone (19) 
3835-1772 e (19)99708-
3931
V e n d e - s e :  a p t o 
no cond.  v i l lag io 
d´amore, 3 dorm. (1 
suíte), 82 m² de área 
útil, salas de jantar e 
estar, sacada, área de 
serviço, móveis pla-
nejados, andar alto c/ 
vista para a cidade, 
1 vaga coberta, infra 
estrutura completa de 
segurança e lazer - 
r$349.000,00 (tratar c/ 
proprietário). Fone / 
Whatsapp: 99811-8218
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Filmadora caseira Marca 
Sony R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson.
Cadeira de rodas motori-
zada Freedom, reclinavel, 
semi-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
Aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$200,00 F: 98151-0501.
Cortador de grama Tra-
pp Mod. MC - 350 220V. 
R $ 2 8 0 , 0 0  F . :  9 9 2 5 9 -
1877/3017-5541.
Aspirador Pó e água, Sem 
saco coletor · 22,6 kg Tensão 
220 potência 1600w modelo 
turbo 2002 - WAP · Canis-
ter R$1.200,00 Tratar F: 19 
99901-9918/19-982094777
Geladeira  rar idade ano 
1960 110vts funcionando F.: 
99900-7158
Fonte para Notebook For-
trek 65W Nova, na caixa 
com NF. R$55,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.
Churrasqueira vertical inox 
R$150,00. F: 98151-0501.
Cortador de grama 1800 W  
220V marca CID. Eletrico 
R$350,00 (Seminovo) Tratar 
F.: 97119-8369 ou 99487-
5089.

Aparador de grama 1000 W  
220V R$150,00 (Seminovo) 
Tratar F.: 97119-8369 ou 
99487-5089.
Coleção de Discos de vinil 
para vitrola (opera) F. 3392-
2979 falar c/ Vera
Máquina de solda industrial 
Bambozzi Modelo TDG - ED- 
474 - MIG completa, aceito tro-
ca por algo de meu interesse 
F. 9.9324-7676
Iphone 4 R$200,00 - Wellin-
gton F.: 3875-7624
Raque completo para ginasti-
ca R$200,00  F.: 98151-0501
Cabeceira de cama de casal 
branca (nova na embalagem) 
R$400 F.: 99200-4380
Sugar inox de gordura  (novo 
na caixa) R$300 F.: 99200-4380
Painel de TV marron (usado) 
R$120 F.: 99200-4380
Mesa de vidro 20mm com 6 
cadeiras - 2m x 1 R$1.800  F.: 
98151-0501.
Guarda roupa (semi-novo) 
R$490,00 - 2m de largura F.: 
98151-0501.
Mesa (estilo provençal) 2m x 
1 R$500 -   F.: 98151-0501.
Carr inho  com v idro p/ 
servir ou mesa 1mx 0,80 
R$400,00F.: 98151-0501.
Sofá retratil reclinavel em ca-
murça na cor Caqui R$1.000 
F.: 98151-0501.
Vendo usado chuveiro Lo-
renzetti - 110 vw R$ 15,00  
F.: (19) 98294-3074

Espelho para loja  - 1,50m x 
1,40 - R$480  F.: 98151-0501.
Vende-se padaria no centro. 
Tratar com Izabel F.: 3835-
4071 (19) 99826.9611
Vendo usado ferro de pas-
sar black decker frio 110 vw 
R$ 30,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo diversos revistas de 
artesanato e vidros de leitu-
ra (romance, entre outros)  
F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela mosqui-
teira em alumínio: 3 peque-
nas para WC - 0,61/0,81 
cm - cada - R$ 30,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo usado Tela mos-
qui teira em alumínio:  2 
compridas - 0,44/1,11 cm 
- cada - R$ 30,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo usado Tela mosqui-
teira em alumínio: porta 2,12 
cm/ 0,88 cm R$ 120,00 F.: 
(19) 98294-3074
Vendo usado Tela mosqui-
teira em alumínio : 3 para 
janela quarto  1,50/1,00 cm 
- cada - R$ 95,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo usado Luminarias 
florescentes tubular: (v.w. 
110) 1 dupla e 1 simples, 
ambas R$ 50,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo Usado aspirador 
de pó Electrolux  Hidrovac; 
água e ar; /A10 v.w.110 - R$ 
80,00 - F.: (19) 98294-3074
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Space Fox Route 2010 pra-
ta, versão com todos opcio-
nais doc. e mec. em ordem 
pneus novos apenas 23 mil 
troco por Hilux SRV apenas 
f. (19) 99340-5855 - roberto
Citroen Pallas 2010/2011 
Tratar com proprietárioF: (19) 
98151-0501.

 

Karol Manicure e Pedicure. 
Atendo a domicílio (valor de 
acordo com o Local) Whats 
19 99357-9318
Ofereço-me como cuidador 
de idosos crianças pessoas 
com necessidades especiais 
tratamento Residencial e hos-
pitalar possuo referência e ex-
periência contato 3875-9902 
19987277176 falar Rodrigo
Ofereço-me como cuidador 
de idosos crianças pessoas 
com necessidades especiais 
tratamento Residencial e hos-
pitalar possuo referência e ex-
periência contato 3875-9902 
19987277176 falar Rodrigo

Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, criancas, 
enfermos, pessoas com 
necessidades especiais e 
etc. Atendimento residencial 
e hospitalar. Possuo expe-
riencia e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, criancas, enfermos, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. Pos-
suo experiencia e referencias. 
Evelyn F.3875-9902/98927-
1275
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, pessoas com ne-
cessidades especiais etc. Resi-
dencial e hospitalar. Cursando 
enfermagem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como empreiteiro 
de obras do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro e moto. 
Fone: 3318- 3573 (Evandro) 
Ofereço-me como faxineira 
e passadeira de roupa. Fone: 
99308-6581.
Ofereço-me como limpeza de 
vidros, faxinas, e cuidados de 
idosos. Falar com Edmilson 
Bonachella. F.: 98831-1369
Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido de 
aluguel. Faço consertos gerais 
em residências (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.

Ofereço-me como motorista 
particular p/ shows, jantares, 
teatro, casamento, batizados, 
viagens, compras em São Pau-
lo entrre outros (C/ veículos da 
pessoa) 24 horas. Tratar c/ Do-
mingues F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A e B e serviços 
gerais. Tel.: 11-975314276. 
Com  carro ou sem carro.
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A/D. Exp. c/ cargas 
de pequenos e grandes portes. 
F: 3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador e reformas em 
gerais (Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de cozi-
nha, balconista de padaria ou 
sorveteria. Renata Aparecida. 
F.: 3935-7618.
Ofereço-me para aulas par-
ticulares crianças c/ dificulda-
des em alfabetização, idade 
4, 5 e 6 anos. Tratar c/ Rose 
F.: 99215-6300.
Ofereço-me p/ cuidar de crian-
ças. Formada em pedagogia. 
F. 3834- 8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para fazer faxina 
e passar roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer tra-
balhos de corte de grama e 
limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579

Ofereço-me para lavar e 
passar roupa. Tratar com 
Tereza na rua 24 de Maio,nº 
2815 Jardim América ou pelo 
celular (19) 99296-4024
Ofereço-me para lavar, pas-
sar, cozinhar, faço faxina 
etc... Tratar com Jane Rosa 
F.: 97136-6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para manuten-
ção em máquina de costura 
industrial: Galoneira, Case-
adeira, Reta, Overloque, 2 
Ag, Travete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Ca-
pital e Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidraulica, elétrica, pintura, 
telhados etc...)  F.99755-
4276
Ofereço-me para serviços 
gerais ou limpeza. Edenilson 
F.: 98831-1369.
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.
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, 
diurno ou noturno, em hospi-
tais 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 para trabalho 
como Aux. De Enfermagem, 
babá ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de horário. F: 
(19) 3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me para trabalho 
em residencia (obras) tam-
bém hidraulica e encanamen-
to. Falar com Claudemir (19) 
98171-4904.
Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça um 
orçamento. Precisa transpor-
tar uma máquina pesada? 
Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 965*12540.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de 
Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 
Venha trabalhar conosco 
-  Cargo Divulgadora; Horário: 
Segunda à sexta 15:00h às 
21:00h. Sábado: 10:00h às 
16:00h; Entregar currículo 
na unidade CNA Indaiatuba 
ou enviar por e-mail: indaia-
tuba@cna.com.br



Ajudante de embalador
Auxiliar de linha de produção
Churrasqueiro
Costureira
Cozinheiro geral
Encarregado de obras
Jardineiro
Mecânico de automóvel
Operador de torno com comando 
numérico
Orientador de tráfego para esta-
cionamento
Soldador
Tapeceiro a mão (tapetes
Técnico em segurança do Tra-
balho
Tosador de animais 
Vendedor interno
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO 
- ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (CADAS-
TRO) – Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. Para trabalhar em 
Limpeza de empresas e condomínios.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Para 
trabalhar em Comércio na área de 
Material de construção. Ensino médio 
completo. Possuir experiência anterior 
em vendas deste segmento. Conhe-
cimentos em Informática. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em horário comercial.
ALMOXARIFE – Superior completo 
em Logística ou Adm. Experiência 
na função. Bons conhecimentos em 
Excel. Residir em Indaiatuba ou re-
gião. Disponibilidade de horário. Para 
trabalhar em Indústria Química.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL 
– Ensino médio completo. Conheci-
mentos em Informática. Experiência 
em supervisão de funcionários da 
área de Portaria e Limpeza. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário. 
CNH B. Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO – 
Para trabalhar em Cerâmica. Possuir 
experiência na função com registro 
em Carteira. Desejável possuir expe-
riência anterior em empresas deste 
segmento. Ensino médio completo. 
Curso e experiência com empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para 
trabalhar em Indústria Farmoquími-
ca. Desejável possuir Técnico em 
Quimica. Possuir experiência anterior 
em empresas deste segmento. Expe-
riência em manipulação de solventes 
e operação de maquinas centrífugas 
e Reatores. Residir em Indaiatuba e 
região. Disponibilidade de horário.
OPERADOR DE FORNO  –  Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Tratamento Térmico. Possuir Técnico 
em Metalurgia, Mecânica, Quimica, 
Elétrica ou Eletrônica. Experiência 
como operador de máquinas. Dis-
ponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR / PREPARADOR DE 
INJETORA DE ALUMÍNIO – Ensino 
médio completo.  Exper iência na 
função e em Troca de ferramenta 
moldada e Ajustagem Geral. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Experiência em pintura 
Liquida. Experiência em preparação 
de tintas e superfície e em pintura de 
aço e alumínio. Residir em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. En-
sino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Ensino médio com-
pleto. Experiência em Solda MIG e 
TIG. Experiência em solda em Aço e 
Alumínio. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) – Para trabalhar 
em Comércio na área de Material de 
construção. Ensino médio completo. 
Possuir experiência anterior em ven-
das deste segmento. Conhecimentos 
em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.

empregos

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

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

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

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

currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 
411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

Padaria Suíça do Parque Ecológico - 
Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CADASTRANDO
Auxiliar de Serviços Gerais 
- Masculino. Experiência na 
função. Desejável conheci-
mentos com serviços gerais de 
limpeza, jardinagem, pequenos 
reparos na área hidráulica 
e elétrica, e manutenção de 
piscinas.

Auxiliar de Limpeza – Desejável 
experiência na função e condu-
ção própria. Ter disponibilida-
de de horários.

Porteiro e/ou Ronda - Mascu-
lino. Desejável experiência 
em Portaria e Ronda.  Possuir 
CNH A/B (carro e moto), dese-
jável ter condução própria. Ter 
disponibilidade para trabalhar 
na  escala 12X36 e ter conheci-
mento de informática.

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

ANALISTA CONTÁBIL (8129): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8134):
ASSISTENTE RH (8115): 
AUX. MECÂNICO/ 1/2 OFICIAL DE MANU-
TENÇÃO (8124): 
AUXILIAR DE  PRODUÇÃO (8138): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098):
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8133): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8136): 
AUXILIAR TÉC. DE MANUTENÇÃO (8111): 
BALCONISTA/ATENDENTE DE FARMÁCIA 
(8125): 
ESTÁGIO ADM. /RECEPÇÃO (8120): 
ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA (8140): 
GERENTE COMERCIAL (8102): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8114): 
LÍDER DE PROD./ (FERTILIZANTES) (8105): 
LÍDER DE PRODUÇÃO/ (USINAGEM) (8128): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 
MECANICO DE MANUTENCAO (8121): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL (8096): 
OP. DE MÁQUINAS/ TÉCNICO SÊNIOR 
(8117): 
OPERADOR DE INJETORA (8112): 
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-
MICO (8077): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL/ INJETO-
RAS (8113): 
TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO AM-
BIENTE (8056): 
VENDAS EXTERNAS (8080):  

Interessados 
entrar no site 

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