
Teste de 
hepatites ocorre 
no domingo

EXAMECRAQUES

P. A5

A Campanha de errad-
icação das hepatites virais 
acontece neste domingo, 
dia 9, das 12h às 20h, no 
Polo Shopping Indaiatuba. 

Indaiatuba comemora 188 anos
GIULIANO MIRANDA/PMI

Pepo assume Secretaria de Habitação e 
revela planos da pasta para 2019/2020

P. A3

O vereador Jorge Luis Lepinsk, o Pepo (MDB), é 
o novo titular da Secretaria da Habitação. A nomeação 
foi confirmada na edição 1.259 da Imprensa Oficial do 
último dia 30. Até então, a pasta era comandada por 
Luiz Henrique Furlan. 

Indaiatuba completa neste domingo, dia 9 de dezembro, 188 anos de história. História esta que teve início em 1830 e de lá pra cá a cidade se desenvolveu de forma ordenada e ultrapassou 
muitas cidades da região, sendo considerada como uma das melhores cidades para se viver no estado de São Paulo. Confira mais em nosso caderno especial do aniversário de Indaiatuba.

Amigos do Falcão e Estrelas 
de Indaiatuba jogam dia 19

CBF/DIVULGAÇÃO

No próximo dia 19, às 19h30 o Ginásio Municipal de Esporte recebe um jogo festivo entre 
Amigos do Falcão e Estrelas de Indaiatuba. Os ingressos já podem ser adquiridos. P. A11

MUDANÇA

QUADRINHOS

Turma do Gabi prepara estreia no 
mercado das graphic novels

A Turma do Gabi está prestes a fazer sua estreia 
no universo das graphic novels. Os personagens irão 
estrelar A Revolta das Árvores, com previsão para 
lançamento em 2019. P. A14

CPFL
Indaiatuba é a 5ª cidade que 
mais recebeu investimento 

P. A8

Autor de violência 
doméstica é 
preso

POLÍCIA

P. A9

Na noite do último 
dia 27, um homem que 
agrediu sua ex esposa, 
moradora do Jardim Mo-
rada do Sol, foi preso.



Editorial
Parabéns Indaiatuba 
pelos seus 188 anos

Artigo

Domingo Indaiatuba apagará mais uma velinha: 188 
anos de história para contar. Mas, será que temos motivo 
para comemorar? Muito se tem feito pelo munícipes visto 
a apresentação do balanço 2018.  A Administração Muni-
cipal acumula mais de 90 obras concluídas em dois anos 
e outras 30 estão em andamento. Este ano foram mais 43 
conclusões. É assim que Indaiatuba se prepara para o futuro, 
com investimentos contínuos que vão muito além de áreas 
essenciais e que colocam o município em um patamar dife-
renciado. O resultado é qualidade de vida para a população. 
É nítido que algo de fato está sendo feito pela cidade para 
se tornar cada dia melhor, visto os resultados positivos seja 
na saúde, educação, segurança entre outras secretarias. Que 
Indaiatuba continue evoluindo cada ano mais e que plante 
bons frutos para que a população de amanhã colham os 
melhores frutos. 

Projeto ‘Ver e Viver’ entrega óculos 
gratuitos para 61 alunos de Sumaré

Cosmópolis entrega obras importantes 
em comemoração ao aniversário 

A empresa Belgo Mineira Bekaert (BMB) e 
fundação ArcelorMittal entregaram gratuita-
mente óculos para 61 alunos das escolas 
municipais Ramona Canhete Pinto e 
Maria Antônia, que foram identificados 
com a necessidade, após exames forne-
cidos pela rede municipal de saúde. A 
ação faz parte do projeto ‘Ver e Viver’, 
que visa detectar e tratar problemas 
visuais em alunos do Ensino Infantil ao 
5º no Ensino Fundamental.

Até agora três inaugurações foram realizadas e 
mais duas estão programadas.

Na tarde de quarta-feira (28), foi entregue 
a ampliação das instalações na EMEB 

Guilhermina Kowaleski; Já na quin-
ta-feira (29), foi a vez das inaugurações 
das ampliações das instalações da EMEB 
Honorina F. R. Bosshard e do Centro 

Administrativo da Merenda Escolar. A 
obra foi realizada para atender a demanda 

de novos estudantes.

07/12 - Sexta-feira 09/12 - Domingo08/12 - Sábado 10/12 - Segunda

Máxima 28º 
Mínima 19º

Máxima 28º 
Mínima 19º

Máxima 26º 
Mínima 17º

Máxima 29º 
Mínima 16º
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D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 
16:00 HRS AS 20:00 HRS - SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – Bairro / OP : Sentido 
Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 
às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
8 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
8 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
9 DOM.   NÃO OPERA
10 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
10 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
10 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
10 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
10 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
10 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
11 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
11 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
11 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
11 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
11 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
11 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
12 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
12 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
12 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
12 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
12 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
12 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
13 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
13 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
13 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
13 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
13 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
13 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
14 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
14 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
14 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
14 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
14 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
14 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
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Celebridades: Ressignificar

Arquivos na nuvem estão seguros ?

Celebridades são pessoas consideradas de alto destaque, com brilho exterior fantástico, iluminadas pela fama, pelos flashes 
dos fotógrafos e holofotes dos cameramens da televisão; tudo que fazem é motivo de atenção, são modelos a serem copiados e 
espelhados pela sociedade de consumo, que a mídia tanto utiliza para criar a imagem da marca. Poucas de um número infinito de 
celebridades de alto destaque voltadas para o ser humano são mostradas pelos meios de comunicação, talvez pelo pouco interesse 
e, assim, na maioria das vezes, vivem no anonimato. Celebridade voltada para o interior, para o âmago, para o íntimo, para o imo 
do ser humano são pessoas que praticam a filantropia, que realizam com tanto carinho e zelo, na tarefa de ensinar a aprender e 
desenvolver talentos nas instituições. Conheço pessoas de muita humildade, simplicidade, bondade, as lágrimas brilham em seus 
olhos quando falam de seus projetos para a filantropia, isto é, todo o resultado financeiro arrecadado será utilizado para trabalhos 
sociais com crianças desassistidas. Meu querido leitor auxilie, faça o bem, não importa a sua posição social ou profissional, nos 
mais variados locais e momentos de sua vida, para vivenciar seu interior e realizar a sua grande missão: “SER FELIZ”. Colabore 
com este projeto  https://www.ongressignificar.com.br/ – Trevisan José

Hoje ter um servidor para pequenas empresas para armazenarem arquivos é coisa do passado. A comodidade de colocar seus ar-
quivos em um ambiente de clouding computer ( nuvem ) é muito interessante, mas a segurança de dados nesse tipo de armazenamento 
costuma ser posta em dúvida. Os fatores que ganham a confiabilidade no armazenamento em nuvem, como a facilidade no acesso 
dos arquivos em qualquer lugar, bastando ter uma conexão com a internet e os custos mais baixos para manter o serviço, trazendo 
vantagens, porém, algumas medidas para isso são necessárias. Neste artigo, vou apresentar  as possíveis ameaças ao cloud computing 
e como contorná-las para usufruir do serviço com tranquilidade. 

1 - Quebra de Segurança de dados: Ambientes de nuvem enfrentam muitas das mesmas ameaças que as redes corporativas tra-
dicionais, mas, devido à grande quantidade de dados armazenados em servidores de nuvem, os provedores tornam-se um alvo muito 
cobiçado pelos hackers. Quando uma quebra de segurança de dados ocorre, as empresas podem incorrer em multas ou podem enfren-
tar ações judiciais ou acusações criminais. As investigações de quebra de segurança e as notificações de clientes podem gerar custos 
significativos. Efeitos indiretos, como danos à marca e perda de negócios, podem afetar as organizações por anos.

2 - Senhas Fracas: Ataques frequentemente resultam de autenticação fraca, senhas fracas e gerenciamento de chaves ou certificados 
deficiente. Importante rever o que mais acontece de esquecerem de remover o acesso do usuário quando uma função de trabalho muda 
ou um usuário sai da organização ou a senha é feita sem se preocupar com a segurança

3 – Clones de site e aplicativos de celular: Praticamente todos os serviços em nuvem tem aplicativos .A segurança e a disponi-
bilidade dos serviços em nuvem — de autenticação e controle de acesso à criptografia e monitoramento de atividades — dependem 

da segurança do aplicativo. Interfaces fracas expõem as organizações a questões de segurança 
relacionadas a confidencialidade, integridade, disponibilidade e responsabilidade.

4 – Realize Backups contínuos: Realizar backups contínuos dos arquivos em nuvem é uma 
boa prática pois reduz a change de se algo aconteça com seus dados na nuvem você tem uma 
cópia do mesmo dentro de um HD externo ou pen drive .

Para garantir a efetividade do backup, auditorias devem ser realizadas, analisando se todos os 
backups estão sendo feitos corretamente, se nenhum dado está sendo perdido e se a imagem está, 
de fato, funcionando e poderá ser usada para restaurar arquivos da nuvem em uma situação critica.

Espero que essas informações sejam úteis para quem usa e quem pretente usar esses recursos 
modernos de compartilhamento de arquivos. 

Um forte abraço e até nosso próximo artigo
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Pepo assume Secretaria de Habitação e
revela planos da pasta para 2019/2020
Vereador assumiu no dia 30 e anuncia 1.600 casas no programa Minha Casa Minha Vida

DARLENE RIBEIRO RIC/PMI

Pepo atuou como assessor e diretor da pasta no período de 2009 a 2016: “me sinto em casa”

O vereador Jorge 
Luis Lepinsk, 
o Pepo (MDB), 

é o novo titular da Se-
cretaria da Habitação. 
A nomeação foi confir-
mada na edição 1.259 
da Imprensa Oficial do 
último dia 30. Até en-
tão, a pasta era coman-
dada por Luiz Henrique 
Furlan,  que também 
chefiava a Secretaria 
da Família e do Bem 
Estar Social. Na Câ-
mara, quem permanece 
vereador é o Prof. Luiz 
Carlos, suplente que 
ocupou a vaga de Pepo 
de 28 de agosto a 30 de 
novembro, quando o ti-
tular pediu afastamento 
por motivos pessoais. 

Pepo nasceu em In-
daiatuba e viveu até 
sua juventude próximo 
ao antigo matadouro, 
com seus pais e cin-
co irmãos. Iniciou sua 
carre i ra  públ ica  em 
Mauá, como chefe de 
gabinete da presidência 
da Câmara Municipal. 
Algum tempo depois, 
atuou como assessor 
parlamentar na Câmara 
Municipal de Indaia-
tuba, e depois como 
assessor na Secretaria 
de Habitação, de 2009 
a 2016. Em algumas 
ocasiões, chegou a as-
sumir como secretário 
da pasta.

“Me sinto em casa”, 
comentou Pepo em en-
trevista ao Mais Ex-
pressão. “O Furlan es-
tava muito ocupado na 
Secretaria da Família e 
do Bem Estar Social e o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) me convidou a 
assumir a Habitação, 
depois de algumas con-
versas”, revela. “Im-
portante ressaltar que o 
Prof. Luiz Carlos, que 
também é do grupo, 
continuará o bom tra-
balho que fizemos até 
então na Câmara”. 

Entre os projetos, 

a lguns  já  se rão  co-
locados  em prát ica . 
“Na úl t ima semana, 
a Câmara aprovou o 
Cartão Reforma, que 
será aplicado imediato. 
Faremos um levanta-
mento e passaremos 
para a Secretaria de 
Administração licitar. 
A princípio, em con-
versa com o prefeito, 
ficou acertado que va-
mos fazer 50 casas-pi-
loto para dar início ao 
trabalho”, aponta Pepo. 
“Tive a ideia de benefi-
ciar algumas entidades 
beneficentes, mas isso 
ainda será definido”.

Outro projeto em 
andamento são as 1.600 
casas do Bairro Mato 
Dentro. “Serão casas 
na Faixa 1,5 do progra-
ma Minha Casa Minha 
Vida e acredito que no 
primeiro semestre de 
2019 faremos o lança-
mento”, revela o secre-
tário. “Até o final de 
2020, serão entregues 
555 unidades Faixa 2 
e 3. No total, serão três 
mil unidades, somando 
projetos da iniciativa 
privada. Trata-se de um 
bom número”.

Programas. “Vamos 
entrar forte no progra-
ma de Planta de Mora-
dia Econômica. Quem 
tem um terreno de até 
60 metros quadrados e 
não dispõe de condi-
ções para elaborar uma 
planta, pode procurar 
a Habitação que fare-
mos”, conta Pepo. “O 
Programa Pró-Cidadão 
é para quem já tem uma 
casa construída, de até 
130 metros quadrados, 
e quer regularizar plan-
ta e habite-se. Os dois 
são feitos gratuitamen-
te, em parceria com a 
Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de 
Indaiatuba”.

Pepo  de s t acou  o 
trabalho social. “De-
pois que você entrega 
um empreendimento, 
não pode esquecê-lo, é 

preciso dar um amparo 
às pessoas.  Atuando 
como secretário, con-
sigo mais força para 
ajudar. Como vereador, 
só podia cobrar”, enfa-
tiza. “Tivemos a ideia 
de fazer, em 2019, uma 
Ação Social nos bair-
ros, mobilizando as se-
cretarias, para oferecer 
exames e muito mais”.

Para  os  188 anos 
de Indaiatuba, o novo 
secretário faz elogios. 
“Espero que Indaiatuba 
continue como está . 
Sabemos  que  temos 
algumas coisas a serem 
melhoradas, mas esta-
mos brigando por isso. 
E as melhoras estão 
acontecendo”, ressalta. 
“Muitos projetos estão 
para acontecer e espero 
que continuemos neste 
caminho, pois vem dan-
do certo há 20 anos”.   
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Sessão Solene em homenagem aos 
188 anos de Indaiatuba será amanhã
Solenidade será marcada pela entrega da medalha João Tibiriçá Piratininga e outros prêmios

ARQUIVO RIC/PMI

Prefeitura oferece ônibus gratuito para Corrida Internacional de São Silvestre
TRANSPORTE

Medalha João Tibiriçá Piratininga é entregue desde 1984, quando entrou em vigor a Lei 2.086

A tradicional Sessão 
Solene realizada 
pela Prefeitura de 

Indaiatuba acontece ama-
nhã, dia 8, a partir das 8h30, 
no Auditório do Paço Mu-
nicipal. A solenidade faz 
parte das comemorações 
dos 188 anos da cidade. 

Na ocasião, o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) fará 
a entrega da Medalha João 
Tibiriçá Piratininga e da 
premiação para os Funcio-
nários Padrão da Prefeitura, 
autarquias e fundações.

Este ano, a medalha 
João Tibiriçá Piratininga, 
maior comenda da muni-
cipalidade, será entregue 
ao Padre Marcelo, como 
é conhecido o pároco da 
Matriz Nossa Senhora da 
Candelária, Marcelo Do-
nizetti Previatelli. A indi-

cação do homenageado 
foi feita pelo Executivo 
Municipal e aprovada pela 
Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba.

Filho de Berlim Previa-
telli e Maria Ineide Massini 
Previatelli, Marcelo Doni-
zetti Previatelli nasceu no 
município de Pedreira, no 
dia 16 de junho de 1969. 
Formou-se inicialmente 
como Técnico em Conta-
bilidade e, posteriormente, 
cursou Filosofia e se gra-
duou em Teologia pela 
Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, 
onde também concluiu o 
mestrado em Urbanismo.

Foi ordenado padre por 
D. Gilberto Pereira Lopes, 
no dia 13 de agosto de 
1999, na Igreja de Cristo 
Rei, em Campinas. Exer-
ceu seu ministério sacerdo-
tal nas paróquias de Nossa 
Senhora do Rosário, em 

Hortolândia, de onde foi 
transferido para Indaiatuba, 
inicialmente na paróquia 
Santo Antônio, no Jardim 
Morado Sol. Em 27 de 
janeiro de 2004 assumiu 
a Paróquia Nossa Senhora 
da Candelária, onde está 
até hoje.

Foi Vigário Forâneo na 
Forania Padre José de An-
chieta, Vigário Regional, 
é membro do Conselho de 
Presbíteros e do Conselho 
Vocacional da Arquidioce-
se de Campinas. Atualmen-
te é presidente do Colégio 
Candelária, assumindo a 
Diretoria Executiva desta 
instituição de ensino.

A medalha João Tibi-
riçá Piratininga é entregue 
desde 1984, quando entrou 
em vigor a Lei nº 2.086. 
O objetivo é homenagear 
cidadãos que tenham pres-
tado relevantes serviços ao 
município de Indaiatuba.

Funcionário Padrão. 
Os servidores públicos 
municipais que serão ho-
menageados com o título 
de Funcionário Padrão 
deste ano são a gestora 
de unidade escolar, Elai-
ne Cristina dos Santos 
Donda, pela Prefeitura 

Municipal; a assistente de 
administração e serviços 
públicos, Maria Célia de 
Silva Fernandes, pela Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura); 
a analista administrativa 
Silmara da Silva de Farias, 
pelo Saae (Serviço Autôno-

mo de Água e Esgotos); e 
o coordenador administra-
tivo do Departamento de 
Benefício Previdenciários, 
Danilo Francisco Louren-
con, pelo Seprev (Serviço 
de Previdência e Assistên-
cia Social dos Funcionários 
Municipais de Indaiatuba).

MARCELO FERRELLI/GAZETA PRESS

Estão disponíveis 30 vagas, e as mesmas serão garantidas para os primeiros inscritos

Os corredores de In-
daiatuba que irão par-
ticipar da 94ª Corrida 
Internacional de São Sil-
vestre, no dia 31 de de-
zembro, terão transporte 
gratuito oferecido pela 
Prefeitura de Indaiatuba. 

Porém para garantir 
a vaga, os interessados 
deverão se inscrever até a 
data-limite, dia 20 de de-
zembro, através do e-mail 
esportes03@indaiatuba.
sp.gov.br com envio do 
nome completo, endereço 

completo, CPF, RG, nú-
mero da inscrição na cor-
rida e telefone de contato, 
aguardando em seguida a 
confirmação. Estão dispo-
níveis 30 vagas, e as mes-
mas serão garantidas para 
os primeiros inscritos (sem 
direito a acompanhante). 

O local de saída no 
dia 31 às 5h30, será o es-
tacionamento do Ginásio 
Municipal de Esportes. 
A largada da prova fe-
minina está prevista às 
8h40 e da prova mascu-

lina, às 9h. Informações 
(19) 3825-6270.

SERVIÇO
Local de saída
Estacionamento do 
Ginásio Municipal de 
Esportes
Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 1.250 – Jar-
dim América
Data
31/12/2018 (Segun-
da-feira)
Horário: 5h30
Informações 3825-6270
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Exame de erradicação das hepatites 
virais ocorre no domingo  
Os testes fazem parte do movimento Hepatite Zero e acontece no Polo Shopping

DIVULGAÇÃO/ONG GABRIEL

No dia serão oferecidos à população 300 testes rápidos gratuitos

A Campanha de 
erradicação das 
hepatites virais 

acontece neste domingo, 
dia 9, das 12h às 20h, no 
Polo Shopping Indaiatuba. 
A ação faz parte do mo-
vimento Hepatite Zero e 
ocorre em parceria com o 
Rotary Club, OSC Gabriel, 
Drogasil e Polo Shopping.

No dia serão oferecidos 
à população 300 testes rápi-
dos gratuitos para identifi-
cação da presença do vírus 
VHC ou HCV no sangue, 
em parceria com a Associa-
ção Brasileira de Portadores 
de Hepatites (ABPH).

Este é o terceiro ano 
consecutivo que a ação 
acontece na cidade. Já fo-

ram realizados 3660 testes 
com 14 resultados positi-
vos, e que foram encami-
nhados para os serviços de 
saúde. Com a ação do dia 9, 
o movimento terá realizado 
um total de 3960 testes. 

Segundo a presidente 
da Ong Gabriel, Maria 
Inês Toledo de A. Carva-
lho ,a campanha é impor-
tante para a comunidade. 
“Trata-se de uma campa-
nha de interesse público 

que pode salvar vidas, 
além de evitar que pessoas 
ingressem na fila de trans-
plante. É a sociedade civil 
organizada, representada 
pelo Rotary, GABRIEL 
e parceiros, fazendo cada 

um a sua parte”, comenta. 
São parceiros nessa 

ação, Associação Brasileira 
de Portadores de Hepatites, 
Polo Shopping Indaiatuba, 
Drogasil, Unimed Campi-
nas e Novartis Biociência. 

Ministério da Saúde. Se-
gundo dados do Ministério 
da Saúde existem cerca de 
3 milhões de brasileiros 
infectados pelas hepatites 
virais, sendo que na dé-
cada de 2000 a 2010 foi 
registrado o óbito de 37 
mil pessoas pela doença. 
A Hepatite C é a que mais 
mata, sendo responsável 
por 70% dos óbitos ocorri-
dos, além disso, um a cada 
três transplantes de fígado 
ocorrem por complicações 
da Hepatite C.  

A boa notícia é que 

90% dos casos de Hepatite 
C tem tratamento. Com 
o diagnóstico precoce há 
chance de impedir que a 
doença progrida. Por isso 
é importante que popu-
lação compareça e parti-
cipe, fazendo o teste. A 
transmissão pode ocorrer 
ao compartilhar utensílios 
como aparelhos de barbear, 
alicate de cutícula, agulhas 
e por material não esterili-
zado na colocação de pier-
cing, tatuagem ou qualquer 
ou procedimento cirúrgico 
realizado em ambiente não 
estéril. Pessoas que recebe-
ram transfusão de sangue 
antes de 1993 também 
devem ser testadas. 

No Brasil a meta do 
Ministério da Saúde é er-
radicar o vírus até o ano 
de 2030.

A5
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Casa de Carnes Humaitá completa 
43 anos de tradição em Indaiatuba
Estabelecimento se diferencia pelo excelente atendimento e as melhores carnes para sua família

FOTOS: JME
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OBRA
Prédio na Vila Teller abrigará nova creche 

A Casa de Carnes Humaitá está localizada na Rua Humaitá, 1261, Cidade Nova I

A Casa de Carnes 
Humaitá está 
há 43 anos em 

Indaiatuba oferecendo 
o melhor produto com 
qualidade diferenciada, 
além de contar com pro-
fissionais experientes e 
um ótimo atendimento.

Iniciada em 2 de fe-
vereiro de 1976 pela fa-
mília Mendes da Cruz, o 
estabelecimento sempre 
buscou prezar a quali-

dade dos seus produtos 
e a fidelidade dos seus 
clientes. 

Em 29 de abril de 
1999, a Casa de Carnes 
Humaitá começou a ser 
comandada pela pro-
prietária Sônia Mendes 
da Cruz. “Hoje oferece-
mos aos nossos clientes 
produtos bem comple-
tos, entre carnes bovi-
nas, suínas e peixes”, 
afirmou Sônia.

Além de carnes, o 
Açougue Humaitá ain-
da oferece produtos em 

conserva, uma “mini 
mercearia”, bebidas en-
tre outros produtos.

De acordo com a 
proprietária o grande 
diferencial da Casa de 
Carnes Humaitá é a va-
riedade que oferece, 
desde produtos prontos 
até que são preparados 
na hora. “Unimos o útil 
ao agradável para que 
nosso cliente sempre fi-
que satisfeito”, explica.

Outro diferencial 
do estabelecimento é 
o atendimento. Quem 

entra por aquela porta 
sempre fica encantado 
pela simpatia, qualidade 
e conhecimento de toda 
equipe que oferece os 
melhores cortes, dicas 
como preparar a carne 
e o modo que pode ser 
feito.

Para as festas de final 
de ano a Casa de Carnes 
Humaitá oferece carnes 
de qualidades que vão 
deixar sua mesa muito 
mais gostosa. Lá você 
pode encontrar pernil, 
lombo, leitoa e outras 

carnes temperadas pron-
tas para assar. As enco-
mendas podem ser feitas 
até a véspera do Natal e 
Ano Novo.

E com o final de ano 
se aproximando Sônia 
agradece seus clientes 
e amigos. “Gostaria de 
agradece a todos pela 

confiança no nosso tra-
balho. Estamos sempre 
à disposição para aten-
dê-los”.

A Casa de Carnes 
Humaitá está localizada 
na Rua Humaitá, 1261, 
Cidade Nova I. O tele-
fone para contato é (19) 
3875-4938.

Proprietária Sônia Mendes da Cruz e sua equipe

O prédio localizado na 
rua Alberto Santos Du-
mont, na Vila Teller, onde 
funcionou a Emeb “Profes-
sora Lúcia Steffen” passa 
por ampliação e reforma. A 
unidade oferecerá 117 va-
gas. A previsão é de que os 
trabalhos sejam concluídos 
em janeiro de 2019.

Conforme o projeto de-
senvolvido pela Secretaria 
de Planejamento Urbano e 
Engenharia, a nova creche 
terá cinco salas com troca-
dor e área de banho, sendo 
duas para berçário e três 
para maternal. A unidade 
também terá cozinha, lac-
tário, refeitório, lavanderia, 

dependências administrati-
vas, banheiros e vestiários, 
além de um pátio coberto 
e estacionamento.

Com a ampliação o 
prédio ganhou 278,13m² 
de área construída, que 
somados aos 211,02m² 
já existentes, totaliza 
489,15m².

A nova creche será 
administrada pela Casa 
da Criança Jesus de 
Nazaré, em sistema de 
parceirização com a Ad-
ministração Municipal. 
Esta será a quarta creche 
da Rede Municipal de 
Ensino que será adminis-
trada pela entidade.



A Conceição Gás & Água está localizada na Avenida Conceição, 2276, Cidade Nova III

A8

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Conceição Gás e Água: pronto 
atendimento e agilidade na entrega
Empresa é um dos principais distribuidores de gás e água da cidade 

DENISE KATAHIRA
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A Conceição Gás & 
Água é uma re-
venda legalizada 

e é considerada uma das 
principais distribuidoras 
de gás e água da cidade.

Presente em Indaiatu-
ba desde 2008, a empresa 
sempre buscou prezar 
pela qualidade de seus 
produtos e serviços, ofe-
recendo aos seus clien-
tes as melhores marcas. 
“Trabalhamos com as 
marcas Raiz da Serra, 
Bonafont e Ultragáz. São 
produtos confiáveis e 
que oferece segurança 
ao consumidor”, explica.

A empresa oferece 
gás P13 (cozinha), P20 
(empilhadeira) e P45 
(indústria, lanchonete 
e residência), além de 
acessórios para água e 

gás, além de garrafas de 
500ml e copos de 200ml.

Prezar pela segurança 
e credibilidade sempre 
foi o objetivo da empresa, 

e por isso a Conceição 
Gás & Água oferece aos 
seus clientes um atendi-
mento pós-venda. “Nos 
preocupamos com os 

nossos consumidores 
após a compra. Então 
caso haja algum proble-
ma com algum produto 
adquirido em nossa em-

presa, o cliente deve nos 
ligar que iremos até o 
local para solucionar”, 
conta Camila. “O im-
portante é sabermos que 
nossos clientes estão em 
segurança e utilizando os 
produtos corretamente”, 
completa.

Além de estar locali-
zada em um ponto estraté-
gico na cidade, a empresa 
possui com uma frota 
própria de caminhão, car-
ros e motos o que garante 
a agilidade na entrega de 
todos os pedidos.

Os pedidos devem ser 
feitos pelo Disk entre-
ga através dos telefones 
3894-4103 / 3835-5052 
/ 3894-6444, de segun-
da a sexta-feira, das 7h 
às 19h30; aos sábados, 
das 7h às 17h30; e aos 
domingos e feriados, das 
7h às 12h. Nos dias 25 
(Natal) e 1º de janeiro 

(Ano Novo), a empresa 
não funcionará.

E com o final de ano 
chegando a Conceição 
Gás & Água deseja a 
todos os clientes, ami-
gos e parceiros um Feliz 
Natal e um próspero Ano 
Novo. “Agradecemos a 
todos pela confiança e em 
2019 a empresa vem com 
novidades. Aguardem!”

A Conceição Gás 
& Água está localizada 
na Avenida Conceição, 
2276, Cidade Nova III.

Promoção. Todos as 
quartas-feiras, das 13h 
às 14h, no programa Tá 
na Moda com Giorgia 
Beloto da Rádio Jornal, 
a Conceição Gás & Água 
sorteia uma recarga de 
gás. Para participar basta 
ligar na Rádio Jornal, 
ou enviar um whatsapp 
durante o programa. 

EDUCAÇÃO
Semana agitada no Colégio Meta

No dia 30 de novembro de 2018, 
o Colégio Meta promoveu o 2º Meta 
Camp, realizado na Unidade II, organi-
zado pela equipe pedagógica junto aos 
professores de Educação Física, este 
evento marca o rito de passagem dos 
alunos dos 5º Anos do Fundamental I 
para os 6º anos do Fundamental II. O 
evento conseguiu emocionar todos os 
presentes, pois essa transição marca o 
fechamento de um ciclo e o início de uma 
nova fase para nossos alunos. Uma das 
atividades do evento foi construção de 
uma cápsula do tempo produzida pelos 
alunos que será aberta em 2022, quando 
esses alunos estarão transitando do 9º 

Ano para o Ensino Médio. 
Os alunos do Ensino Médio do Colé-

gio Meta, das Unidades I e II, apresenta-
ram palestras no formato TED-Ed para 
seus familiares, ao todo foram apresenta-
das 24 palestras. Esse é o resultado de um 
trabalho que teve início em agosto/2018.

Para conhecer mais sobre as ativida-
des desenvolvidas pelos profissionais do 
Colégio, acesse o portal www.colegio-
meta.com, no facebook em facebook.
com/ColegioMeta ou venham nos visitar. 
A Unidade I está situada na rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim Regina e a Unidade 
II, na Av. Cel. Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici.Colégio Meta promoveu o 2º Meta Camp, realizado na Unidade II

DIVULGAÇÃO
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Indaiatuba é a 5ª cidade que mais 
recebeu investimento da CPFL
No total foram investidos mais de R$ 7 milhões no sistema elétrico da cidade

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Os aportes têm como objetivo aumentar o nível de conforto e qualidade do serviço

Brasil ocupa 4° lugar de tributos na conta de luz

RANKING

A CPFL Pira t i -
ninga, distribui-
dora da CPFL 

Energia investiu R$ 
7.828.158,65 milhões 
em Indaiatuba na mo-
dernização, manutenção 
e expansão do sistema 
elétrico entre janeiro e 
setembro de 2018. Os 
aportes têm como ob-
jetivo aumentar o nível 
de conforto e qualidade 
do serviço oferecido aos 
consumidores.

No total a concessio-
nária investiu, na sua 
área de concessão, que 
inclui 27 municípios no 
litoral e interior paulis-
ta, R$ 174,8 milhões, 
representando um cres-
cimento de 23,8% em 
relação ao mesmo perí-
odo de 2017. 

A Baixada Santista 
foi a região que rece-
beu o maior volume de 
investimentos da CPFL 
Piratininga no acumula-
do do ano até setembro, 
total izando R$ 38,1 
milhões. Em segundo 
lugar vem Jundiaí, com 
R$ 15,9 milhões, segui-
da por Sorocaba (R$ 
14,1 milhões), Salto 
de Pirapora (R$ 8,7 
milhões) e Jundiaí (R$ 
7,8 milhões). 

Do total investido 
entre janeiro e setembro 
deste ano, R$ 14,09 mi-
lhões foram aplicados 
em ligação de novos 
consumidores nas áre-
as urbana e rural, por 
meio da ampliação da 
rede elétrica e da ins-
talação de novos medi-
dores. Isso possibilitou 
o acréscimo de 26.226 
novos clientes na base 

de consumidores resi-
denciais, comerciais e 
industriais nos muni-
cípios atendidos pela 
CPFL Piratininga.

“A CPFL Piratinin-
ga trabalha continu-
amente para oferecer 
excelência na prestação 
do serviço, qualida-
de no fornecimento de 
energia e  segurança 
aos seus consumidores, 
contr ibuindo para o 
desenvolvimento so-
cioeconômico dos mu-
nicípios de sua área de 
concessão.  O Grupo 
CPFL está presente na 
vida seus cl ientes o 
tempo todo e investe 
em infraestrutura para 
levar a melhor quali-
dade no fornecimento 
de energia elétrica do 
País”, afirma o presi-
dente da distribuidora, 
Carlos Zamboni Neto.

Investimento
1º Baixada Santista - R$ 38.103.314
2º Jundiaí  - R$ 15.964.219,37
3º Sorocaba - R$ 14.140.941,2
4º Ibiúna - R$ 8.786.566,73
5º Indaiatuba - R$ 7.828.158,65

6º Salto de Pirapora - R$ 6.067.191,74
7º Itu - R$ 4.386.622
8º Araçariguama - R$ 4.071.051,89
9º Votorantim - R$2.855.940,42
10 º Louveira - 2.380.517,2

A redução de en-
cargos e tributos nas 
contas de luz do país, 
resultaria em uma ta-
rifa mais barata para 
o consumidor, é o que 
defende a Associação 
Brasileira de Distri-
buidoras de Energia 
Elétrica (Abradee). A 
associação lançou no 
dia 4, um estudo com-
parativo com 33 países 
que mostra que o Brasil 
possui a quarta maior 

carga tributária na con-
ta de luz, ficando atrás 
apenas da Dinamarca, 
Alemanha e Portugal.

De acordo com o 
estudo, que levou em 
consideração valores 
tarifários de 2017, 64% 
do valor que os dina-
marqueses pagam pela 
luz corrrespondem a 
tr ibutos.  Na Alema-
nha, esse percentual 
equivale a 55%; em 
Portugal, a 52%; e no 

Brasil totaliza 41%. Os 
dados mostram ainda 
que as menores cargas 
tributárias são cobradas 
no Reino Unido (5%) e 
no Japão e Austrália, 
ambos com 9% de en-
cargos tributários.

No ranking da Abra-
dee, o Brasil ocupa uma 
posição intermediária 
no preço final da ener-
gia elétrica, ficando 
na 16ª posição. Caso 
houvesse redução na 

carga tributária, a tarifa 
média de luz no Brasil 
passaria de US$ 200/
MWh para US$ 118/
MWh e o país passaria 
a ocupar a nona posição 
no ranking das menores 
tarifas.

Preço em reais .Em 
reais, o custo médio da 
energia no pais fica em 
R$ 470/MWh, dos quais 
R$ 55 são relativos a 
encargos e tributos. A 

Região Sudeste paga a 
maior parcela de encar-
gos, R$ 63/MWh, com 
custo médio da energia 
em R$ 470/MWh. O 
menor valor de encar-
gos está no Nordeste, 
R$ 34/MWh, com custo 
médio da energia em R$ 
464 MWh.

De acordo com o 
presidente da Abradee, 
Nelson Leite, para as 
distribuidoras os encar-
gos contidos na CDE 

são neutros, pois são 
repassados ao consumi-
dor. “Esses consumido-
res não pagam pelo uso 
da rede e a distribuidora 
vai ter uma perda de 
receita por conta dessa 
fatia. Mas nesses casos, 
ela arca com essa dife-
rença até a próxima re-
visão tarifária e quando 
isso chegar, o regulador 
vai cobrar do consumi-
dor esse custo”, disse. 
(Agência Brasil)



Motorista embriagado é detido 
após colidir com árvore

FLAGRANTE

Todos os abordados durante a operação foram conduzidos até a delegacia de polícia
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GC recupera materiais 
de construção furtados
Operação teve início na terça-feira com recebimento da denúncia
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EDUARDO TURATTI/GCI-PMI

Na tarde do último 
dia 29, a equipe 
do Canil com o 

apoio de outras viaturas, 
abordou um veículo mo-
nitorado pela Divisão de 
Inteligência, por suspeita 
de envolvimento com 
o furto de matérias de 
construção.

A história teve iní-
cio na terça-feira (27), 
quando os guardas civis 
da equipe da ROMI, Ber-
nardo, Thiago Winícius 
e Ney, receberam a de-
núncia de um indivíduo 
forçando a entrada em 
um barracão na Avenida 
Manoel Ruz Peres.

Imediatamente a equi-
pe foi até o local informa-
do e flagrou um indivíduo, 
com um pé de cabra em 
mãos, forçando a porta 
de um barracão. Ele foi 
abordado pela equipe, e 
conduzido até a delegacia 
de polícia, onde foi indi-
ciado por furto tentado.

Na quarta-feira (28), a 
mesma equipe de ROMI 
flagrou uma mulher ten-
tando abrir uma das portas 
do mesmo barracão. Ao 
ser abordado pela equipe, 
ela informou que foi con-
tratada por A.F.F. para 
realizar uma limpeza no 
barracão.

Em contato com A.F.F. 
ele informou a equipe que 
era funcionário do dono do 

local, mas não conseguiu 
passar maiores detalhes 
sobre o proprietário do 
imóvel, confessando que 
estava furtando os mate-
riais existentes no barracão.

Segundo A.F.F. ele 
furtava os materiais de 
construção e um amigo os 
anunciava para venda no 
Facebook. Ele disse ainda 
que em sua casa existam 
mais coisas furtadas, le-
vando os guardas até lá.

Durante a averiguação 
do casal na porta do barra-
cão, os guardas escutaram 
um barulho vindo do fun-
do do barracão. A equipe 
deu a volta e flagrou duas 
pessoas com uma pick-up 
carregando materiais de 
construção. Segundo eles 
informaram aos agen-
tes, eles são da cidade de 
Campinas e vieram com-
prar o material após ver 
um anúncio no Facebook.

Após realizar diligen-
cias na casa de A.F.F. e 

recuperar grande parte 
do material furtado, os 
Guardas Civis conduzi-
ram todos os abordados 
até a delegacia de polícia, 
onde A.F.F. foi indiciado 
por furto e os indivíduos 
que estavam com a pick-
-up foram indiciados por 
receptação.

Após a análise das 
imagens das câmeras pela 
equipe da DIN, os guardas 
civis da inteligência des-
cobriram que existia um 
veículo Siena envolvido 
com o furto, e por isso 
passaram a monitorar o 
veículo.

Na tarde dessa quinta-
-feira (28), o Siena passou 
por uma área monitorada 
e foi abordado pela equipe 
do Canil.

Após ser abordado 
o proprietário do Siena 
disse aos guardas que 
comprou de um indivíduo 
grande parte do material 
furtado, levando os guar-

das até o local onde o 
material estava guardado.

Diante dos fatos, o 
indivíduo abordado e o 
restante do material recu-
perado foram conduzidos 
até a delegacia de polícia 
onde o delegado tomou as 
medidas de praxe.

EDUARDO TURATTI/GCI-PMI

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante

Na madrugada do úl-
timo dia 28, a equipe da 
viatura 003 atendeu a uma 
chamada de acidente de 
trânsito envolvendo um 
indivíduo embriagado.

Por volta da 1h, liga-
ções ao 153 relatavam um 
acidente de trânsito no 
cruzamento das Ruas 13 
de Maio com 24 de maio, 
onde o motorista colidiu 
contra uma árvore.

Imed ia t amen te  a 
equipe mais próxima se 

deslocou até o endereço 
informado e realizou o 
atendimento da ocorrên-
cia. Ao conversar com o 
motorista os Guardas no-
taram sinais característicos 
de embriaguez.

No DP o delegado de-
terminou a sua condução 
até o IML, na cidade de 
Campinas, onde a em-
briaguez foi constatada. 
O motorista foi preso em 
flagrante pelo crime de 
embriaguez ao volante.

Com auxílio da GC de Salto autor de 
violência doméstica é detido

AGRESSÃO

Na noite do último 
dia 27, a Guarda Civil de 
Indaiatuba com o apoio 
da Guarda Civil de Salto, 
prendeu um homem que 
agrediu sua ex esposa, 
moradora do Jardim Mo-
rada do Sol.

Por volta das 23h, uma 
mulher entrou em contato 
com a Guarda Civil de 
Indaiatuba pedindo ajuda, 
pois seu ex esposo estava 
na casa dela tentando 

levar os filhos embora a 
força.

Assim que ele perce-
beu a mulher ao telefone 
com a Guarda Civil, a 
agrediu com tapas no 
rosto e puxões de cabelo. 
A vítima consegui des-
vencilhar-se do ex marido 
e correu com as crianças 
para a casa da vizinha.

O homem então pegou 
uma televisão da casa, 
colocou no carro e fugiu 

para a cidade de Salto.
A equipe da Guarda 

Civil de Indaiatuba que 
chegou no local realizou 
todo o amparo e atendi-
mento da vítima.

A Guarda Civil de 
Salto foi comunicada e 
uma viatura logrou êxito 
na localização e detenção 
do homem, que foi condu-
zido até a delegacia de po-
lícia de Indaiatuba, onde a 
ocorrência foi registrada.
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Prêmio Destaque Esportivo de 2018 reuniu 
atletas e academias em cerimônia no dia 30
Esporte Clube Primavera, Tornados Rugby e Jogos Abertos foram celebrados na Max Planck 
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Na noite do dia 
30 de novem-
bro, a Facul-

dade Max Planck rece-
beu o Prêmio Destaque 
Esportivo de 2018, no 
qual atletas e academias 
foram homenageados 
pela Prefeitura.

A iniciativa desse 
prêmio partiu do verea-
dor João de Souza Neto 
(DEM), o Januba da 
Banca. “Eu sempre fui 
esportista em Indaiatuba 
e nada melhor que ho-
menagear essas pessoas 
que lutam e vivem pelo 
esporte”, afirmou.

Além de Januba, a 
bancada foi composta 
pelo prefeito Nilson Gas-

par (MDB); o ex-secretá-
rio de esportes da cidade, 
Humberto Panzetti; o ve-
reador de Itu e presidente 
do Secom (Sindicato dos 
Empregados no Comér-
cio de Itu), Luciano Al-
ves Ribeiro; o presidente 
da Lidi (Liga Regional 
Desportiva Indaiatuba), 
Rogério Pontara; e Hele-
no da Silva Luiz Júnior, 
do curso de Educação 
Física da Unimax.

Foi destacado que 
Indaiatuba está entre 
as 30 cidades que mais 
investem em esporte 
em todo Estado de São 
Paulo. Gaspar ressaltou a 
importância dos investi-
mentos na área. “Quando 
assumi a prefeitura, entre 
as prioridades estavam 
saúde, social e esporte. 

Hoje vejo o resultado 
de um bom trabalho e 
o esforço desses atletas 

trazendo várias meda-
lhas para Indaiatuba”.

Panzetti aproveitou 
para falar sobre o fim do 
Ministério do Esportes e 
o atual momento da asta 
no país. “O momento 
atual é de extrema triste-
za pelo fim do Ministério 
do Esportes, que irá virar 
apenas uma Secretaria. 
Teremos que guardar 
todo o recurso possível, 
pois não sabemos qual 
será a situação do futuro 
do esporte”, lamenta.

Premiados. Entre os 
premiados estão atletas 
que representaram a 
cidade nos 82º Jogos 
Abertos, que ocorreram 
entre os dias 14 e 23 

de novembro, em São 
Carlos, além de atle-
tas do Esporte Clube 
Primavera, diretores 
e atletas do Tornados 
Rugby, e academias de 
luta da cidade.

Entre os premiados 
está o treinador de MMA, 
mestre Edson Ronaldo 
de Oliveira, que comen-
tou a importância do 
prêmio. “Eu achei uma 
ótima atitude do verea-
dor João de Souza Neto, 
pois é o reconhecimento 
do trabalho e dedicação 
dos atletas e treinadores 
que tanto se empenham 
em levar o nome de sua 
modalidade e o nome 
da nossa cidade”, afir-
mou. “No nosso caso, 

até mesmo para fora do 
Brasil. O Arthur (Gabriel 
Oliveira), há mais de 
uma década, leva o nome 
de Indaiatuba a todos os 
lugares que já disputou e 
agora nas competições de 
Crossfit”, disse. “No meu 
caso, não esperava essa 
homenagem, o que foi 
muito gratificante, pois 
há mais de trinta anos 
estou nesta batalha, e 
devo comentar que nunca 
tinha sido homenageado. 
Ficamos muitos conten-
tes”, completa.

Foram também reco-
nhecidos atletas da velha 
guarda, que fazem parte 
das diretorias dos mais 
diversos esportes prati-
cados em Indaiatuba.

Prefeito Nilson Gaspar homenageia atletas e autoridades do esporte local, em evento realizado no auditório da Unimax, no dia 30

Semifinais da Primeira e Segunda 
Divisão da Aifa acontece amanhã

FUTSAL

Amanhã o Ginásio 
da Sol-Sol recebe as 
semifinais do 20° Cam-
peonato Liga Regional 
Aifa de Futsal de 2018. 

Na segunda divisão 
estão na disputa o Bor-
russia Futsal, Napoli, 
Parque Indaia e Rega-
tas Saltense. Na fase 
de quartas de final, o 
Borussia eliminou o R5 
por goleada de 10x1. 
O Napoli venceu aper-
tado o União Tribuna 
B por 4x3. Já o Parque 

Indaia bateu o Palone 
Tintas por 2x0 e o Re-
gatas Saltense ganhou 
do Cebi por 2x1. Os fi-
nalistas garantem vaga 
para primeira divisão 
do ano que vem.

Já na primeira divisão, 
brigam pelo título Atlé-
tico Oliveira, Schalke 
Grillos, União Tribuna 
A e XII de Junho.

Nas quartas o Atlé-
t i c o  b a t e u  o  T ê n i s 
de  Ouro por  2x1,  o 
Schalke goleou a Sol-

-Sol por 10x3, o União 
Tr ibuna  e l iminou o 
Klorofi la  por  4x1 e 
XII venceu por W.O a 
equipe do Sem Chance. 

Terceira Divisão. Na 
terceira divisão a equi-
pe do União Zona Leste 
ficou com título, após 
empate por 2x2 com a 
equipe do Pau no Gato.

As duas equipes ga-
rantiram o acesso para 
“segundona do ano que 
vem.



LUCIANO BERGAMASCHI / CBFS

Gaadin anuncia retorno das atividades em 2019 com nova diretoria e jogo festivo
RETORNO

Jogo festivo entre Amigos do Falcão e 
Estrelas de Indaiatuba acontece dia 19
Além do astro do futsal, que anunciou recentemente sua aposentadoria, evento reunirá grandes estrelas

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

Maior nome do futsal se despede das quadras e reúne amigos para evento beneficente
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No próximo dia 
19, a partir das 
19h30, o Ginásio 

Municipal de Esporte 
recebe um jogo festivo 
entre Amigos do Falcão 
e Estrelas de Indaiatuba.

O craque das quadras 
encerra sua carreira esse 
ano e vai mostrar um 
pouco da sua categoria ao 
lado de outros esportistas. 
Além dele, outros nomes  
devem ser confirmados 
em breve, como o lateral-
-direito Cafu, campeão 
mundial pela seleção bra-
sileira em 2002; o também 
pentacampeão Denílson; 
Nenê; o goleiro de futsal 

Thiago; o fixo Rodrigo; o 
youtuber Fred e o atleta de 
freestyle Diego Oliveira.

Já as estrelas de In-
daiatuba contarão com 
o ex-lateral Fábio Vi-
dal; André Foglia, me-
lhor jogador de futsal 
do mundo em 2003; e os 
craques Franklin, Xande, 
Mazinho Grana, Fábio 
Ribeiro, Renato Peres, 
Leandro Peres, Murilo, 
Léo e o goleiro Biro.

Nando Grana, ex-ca-
pitão da seleção italiana 
de futsal, também marca 
presença e é um dos orga-
nizadores do evento. Ele 
falou sobre a expectativa 
para o jogo. “Esperamos 
casa cheia, por se tratar 
de um evento que con-

tará com vários craques 
do futebol mundial e do 
futsal, sem falar na per-
sonalidade principal, o 
Rei Falcão, bem no ano 
da sua despedida das qua-
dras”, conta. “Indaiatuba 
ficará marcada na carreira 
dele pelo fato de ter feito 
tal evento no ano da apo-
sentadoria”, completa.

Os ingressos já estão 
disponíveis, custam R$ 
30 e podem ser ncontra-
dos no CT Nando Grana, 
no Ginásio da Sol Sol, a 
partir das 18 horas. Aos 
sábados, as vendas come-
çam às 13 horas.

O Ginásio Sol Sol 
está localizado na Rua 
Athayde Puccinelli, 30, 
no Jardim Flórida.

A equipe de basque-
te em cadeira de rodas 
de Indaiatuba, o Gaadin, 
anunciou o retorno de suas 
atividades em 2019. O 
encerramento deu-se por 
conta do caso envolvendo 
três jogadoras que foram 
afastadas da seleção brasi-
leira, após serem acusadas 
de assédio sexual contra 
uma companheira. O caso 
também envolveu a ex-di-
retora do Gaadin. 

Os trabalhos já se ini-
ciam no próximo dia 15, 
com jogo festivo entre os 
amigos do Gaadin e joga-

dores de outros clubes do 
Estado de São Paulo.

O novo presidente, 
Dedé Santos, explica um 
pouco desse recomeço da 
equipe. “Essa volta vai 
trazer alguns projetos com 
a parte social, que acabou 
pecando um pouco no 
passado”, disse.

Em relação à transição 
de diretoria, o presidente 
afirma que está dando 
muito trabalho, porém está 
sendo formada uma equi-
pe sólida. “Com isso, as 
ideias estão fluindo e tudo 
tem caminhado como es-

perávamos”, conta Dedé.
O presidente conta ain-

da os aspectos que a dire-
toria pretende melhorar 
e implantar no Gaadin. 
“Nessa parte de projetos 
queremos ter uma base 
de iniciação ao esporte 
adaptado, para maior in-
dependência de crianças e 
jovens. Temos um jovem 
que chegou aqui com 12 
anos e não mudava nem 
de cadeira. Hoje faz tudo 
sozinho. Queremos olhar 
com mais atenção para os 
jovens”, explica.

A equipe teve grande 

resultados no passado, 
com títulos e revelação de 
jogadores e jogadoras que 
fizeram parte do elenco 
da seleção brasileira, e se 
tornou uma referência na 
modalidade em cenário 
estadual e nacional. 

Além do presidente 
Dedé Santos integram 
a nova diretoria: Cássia 
Lopes (secretária), Di-
gão (diretor esportivo) e 
Cleia Barbosa (tesourei-
ra). No conselho fiscal, 
os responsáveis serão 
José Gomes, Denise Ro-
mão e Everton Romão.
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Centro Educacional de Trânsito Honda faz 
20 anos e abre portas de museu ao público
Comemoração contou com autoridades e Issao Mizoguchi, presidente da empresa para a América do Sul
FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Inaugurado em 23 de 
abril de 1998 como 
referência nacional na 

formação de motociclistas, 
o Centro Educacional de 
Trânsito Honda (CETH) 
celebrou duas décadas de 
atividades na última terça-
-feira (4), em evento que 
contou com a presença 
de Issao Mizoguchi, pre-
sidente da Honda para a 
América do Sul, do prefei-
to Nilson Gaspar (MDB) 
e diversas autoridades 
estaduais. Na ocasião, foi 
revelado ainda que o mu-
seu Honda Fan Club será 
aberto ao público a partir 
de 5 de janeiro de 2019. 

A primeira unidade 
do CETH no Brasil foi 
construída com o objetivo 
de fortalecer as atividades 
de segurança no trânsito 
que já vinham sendo de-
senvolvidas pela Honda 
desde a década de 1970, 
antes mesmo da empresa 
construir sua fábrica de 
motocicletas em Manaus 
(AM). Somente na unidade 
de Indaiatuba, mais de 130 
mil pessoas já participaram 
dos cursos teóricos e prá-
ticos, palestras e eventos.

 “Em 1974, demos iní-
cio às atividades de pilota-
gem com cursos volantes 
nas principais cidades do 
Brasil. Cinco anos depois, 
em 1979, começamos a tra-
balhar com a formação de 

instru-
tores nas concessionárias 
da marca e nos anos se-
guintes as atividades foram 
ganhando cada vez mais 
força, até inaugurarmos, 
em 1998, o nosso primeiro 
CETH”, comenta Leonar-
do Almeida, gerente dos 
Centros Educacionais 
de Trânsito Honda.

Atualmente, a 
Honda possui três 
unidades do Cen-
tro Educacional 
de Trânsito, 
em Indaia-
tuba, Recife 
(PE) e Ma-
naus, que já 
atende-
ram um 
público 
de mais de 260 mil pessoas. 
“A Honda sempre enxer-
gou a educação como peça 
fundamental na constru-
ção de um ambiente mais 
seguro para motoristas, 
motociclistas, pedestres 
e ciclistas. Por isso, além 
de investirmos continua-
mente em tecnologias de 
segurança para os nossos 
produtos, ano a ano temos 
fortalecido também nossas 
atividades de treinamento e 

conscientização”, comenta 
Alexandre Cury, diretor 
comercial da Moto Honda 
da Amazônia.

Entre o público aten-
dido estão profissionais 
que atuam diretamente 
na formação de novos 
motociclistas, como os 
instrutores de moto esco-
las e CFCs (Curso de For-
mação de Condutores), a 
partir de parcerias com 

os Detrans e Cetrans de 
diversos Estados do Bra-
sil. Também são alunos 
constantes dos CETHs 
frotistas de empresas pri-
vadas e de órgãos públi-
cos, como o Exército, o 
Corpo de Bombeiros, a 
Polícia Militar, o Samu, 
entre outros, que neces-
sitam de habilidade e téc-
nica para o atendimento 
rápido à população.

I n í c i o .  W i l s o n 
Yasuda, ex-ge-
rente do CETH 
Honda ,  fa lou 
sobre o início 
das atividades 

em Indaiatu-
ba. “Quan-
do viemos 
p a r a  c á , 

em 1998, 
a  d i f i -

c u l d a d e 
i n i c i a l 
era definir 

metas. Então começamos 
trazendo concessionários 
para prepará-los em pilo-
tagem com segurança”.   

Gaspar elogiou a ini-
ciativa e agradeceu as 
parcerias feitas com a 
Honda. “Indaiatuba evo-
luiu muito nestes 20 anos, 
assim como a Honda, que 
tem prestado um trabalho 
de excelência. Hoje, nos-

sa cidade tem cerca de 
250 mil habitantes e 180 
mil veículos, o que exi-
ge um aperfeiçoamento 
constante”, afirma. “Im-
portante também destacar 
a parceria com a rede 
pública de ensino, através 
do Clubinho Honda”.

Outra novidade foi o 
anúncio da abertura do 
museu Honda Fan Club 
ao público, a partir de 5 de 
janeiro de 2019. Localiza-
do no CETH de Indaiatu-
ba e voltado aos amantes 
das duas rodas, o museu 
conta com um acervo de 
58 motocicletas Honda, 
que vão desde as clássicas 
CG 125 1976 e CBX 750F 
1986, até modelos mais 
recentes, como GL 1800 
Goldwing Edição 40 anos 
e CBR 1000RR Fireblade 
Edição Comemorativa 
Marc Marquez. 

As visitas serão gra-
tuitas e acontecerão aos 
sábados, das 9h às 17h, 
sem necessidade de agen-
damento prévio. Os vi-
sitantes serão atendidos 
por ordem de chegada e 
o local conta com aces-
sibilidade. O CETH In-
daiatuba fica na Alameda 
Comendador Dr. Santoro 
Mirone, 1460, Distrito 
Industrial João Narezzi. 
Mais informações pelo 
telefone (19) 3198-2615 
e no www.honda.com.br/
harmonianotransito.

Honda Fan Club  
conta com 58 modelos 
clássicos em exposição
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motorzão

tapete mágico

perua esportiva

A nova geração do 
Audi R8 foi lançada e, 
para o alívio dos fãs, o 
esportivo não se rendeu 
ao “downsizing”, como 
muito se cogitava. O motor 
V10 de 5,2 litros não deu 
lugar a um V6 turbo. Ao 
contrário, o propulsor não 
só foi mantido como teve 
sua potência aumenta-
da, gerando agora de 570 
cavalos a 620 cavalos, 
dependendo da versão. 
Visualmente, o carro manteve sua silhueta básica e características clássicas como a entrada de ar lateral pintada 
em cor contrastante com o restante da carroceria. A frente ganhou traços mais retilíneos e arrojados, enquanto a 
traseira adota uma grande grade horizontal e um novo difusor na parte inferior do para-choque. O interior foi todo 
redesenhado mantendo a boa combinação entre luxo e esportividade. Segundo dados da fabricante, o novo R8 cupê 
básíco acelera de zero a 100 km/h em apenas 3,4 segundos, atingindo velocidade máxima de 324 km/h. A versão 
topo de linha R8 V10 Performance Quattro chega aos 100 km/h em apenas 3,1 segundos, alcançando 331 km/h de 
máxima. Para dar conta de toda essa performance, o controle de estabilidade foi aprimorado e as suspensões rece-
beram ajustes específicos para cada modo de condução, acrescentando nova opções para piso seco, molhado e neve.

O Chevrolet Camaro ganhou uma frente redesenhada em abril deste ano, mas a rea-
ção do publico, especialmente quanto ao visual da versão SS, parece não ter sido muito 
positiva. Rumores indicam que um novo retoque estilístico, para ajustar os pontos em 
desagrado pelos fãs, já está sendo preparado pela GM e estreará em 2019, para o modelo 
2020. O predomínio da cor preta na frente do Camaro SS, que abrange a grade, barra 
horizontal e o próprio logo da fabricante, não caiu no gosto da maioria dos clientes do 
esportivo. Para resolver isso, a marca norte-americana deverá se inspirar no conceito 
que foi preparado para o SEMA Show de 2018, no qual a barra horizontal frontal é 
pintada na cor do carro. Sem confirmar qualquer mudança, o Camaro será a grande 
estrela no estande da Chevrolet no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, 
dando oportunidade aos brasileiros de conferir o controverso desenho frontal do SS.

cara preta

Em parceria com a Agência GTB e o Estúdio 
Code, a Ford apresenta o Tapete de Acessibilidade, 
acessório para ajudar na locomoção de cadeirantes 
pelas ruas das cidades. Ainda em fase de desenvolvi-
mento, a novidade faz parte das pesquisas da marca 
norte-americana na área de mobilidade, com projetos 
de veículos adaptados para melhorar o transporte e a 
qualidade de vida das pessoas. O acessório transforma 
o tapete do porta-malas do EcoSport em uma peça mó-
vel, podendo ser dobrado e encaixado atrás da cadeira 
de rodas e usado quando necessário para transposição 
de meio-fios e desníveis do caminho. Ao ser aberto, 
o tapete fica rígido automaticamente. O Tapete de 
Acessibilidade é feito com alumínio aeronáutico e 
revestimento de Eva e tem capacidade para suportar 
até 250 quilos. O acessório é equipado com sensores 
e um microprocessador que envia sinais via Bluetoo-
th para um aplicativo de smartphone do cadeirante, 
podendo mapear pontos da cidade complicados para 
a mobilidade, entre outras comodidades. 

Apresentada no Salão de Frankfurt do ano passado, a 
quarta geração do Audi RS 4 Avant desembarca no Brasil 
para ser exposta no Salão de São Paulo, em novembro. 
O modelo, topo de linha da família A4, que completa 18 
anos de estrada, é equipado com motor 2.9 TFSI (turbo) 
com 450 cavalos de potência e 60 kgfm de torque em uma 
faixa de rotação de 1.900 a 5 mil rpm. Com esse conjunto, 
a RS 4 Avant acelera de zero a 100 km/h em 4,1 segundos 
e pode chegar a 280 km/h. A tração quattro distribui a 
potência do propulsor V6 para as quatro rodas por meio 
da transmissão automática tiptronic de 8 velocidades. A 
perua esportiva da Audi ainda não tem preço definido para 
o Brasil. Os designers se inspiraram em diversos detalhes 
utilizados no Audi 90 Quattro IMSA GTO para projetar 
a RS 4 Avant. A frente tem entradas de ar sólidas com 
uma estrutura em colmeia típica dos modelos RS e uma 
ampla grade Singleframe. Na traseira, o difusor, as saídas 
de escapamento ovais e o spoiler de teto compõem um 
visual ousado. A pintura exclusiva Azul Nogaro com efeito 
perolizado remete à primeira geração do modelo. Dentro, a 
RS 4 Avant mantém sua vocação esportiva, com assentos 
tipo competição na frente, volante multifuncional com base 
plana e faixas iluminadas do painel com o emblema RS.



Horóscopo de 07 a 13/12 
Por Alex Costa Guimarães

Esta semana é promissora para as finanças do Ariano, 
principalmente se estiver engatilhlado em uma sociedade 
ou parceria. É um bom momento para melhorar contatos co-
merciais. Sua vida social pode de repente ficar intensa e gerar 
novas amizades. As amizades antigas podem ser renovadas.

A semana marca um período, que durará algumas semanas. 
O nativo estará mais magnético e atraente, e isso resultará 
em uma maior atração pelas pessoas e sua vida social ficará 
intensificada. A vida profissional fica também em destaque 
e o nativo tem possibilidades de ganhos em seus projetos 
profissionais e planos de carreira.

A semana aponta para a saúde e para o trabalho do nativo, 
ao mesmo tempo o geminiano pode querer planejar viagens. 
Além disso, pessoas que moram longe ou estrangeiros podem 
vir até o nativo e possivelmente provocar algumas dificulda-
des em seu relacionamento. Necessita filtrar as informações 

nesse momento e ter calma nas relações, principamente as familiares.

O canceriano pode querer buscar por estes dias muitos pra-
zeres ou gastos com jogos, e diversões podem ocorrer. En-
tretanto, ele estará mais mergulhado em si mesmo, podendo 
até haver discussões familiares. Uma forte limpeza em seus 
valores pessoais pode ocorrer nesse período, sentir desejos 
de deixar para trás pessoas e situações que já não fazem mais sentido.

Os irmãos e parentes do leonino podem se fazer presentes 
nessa semana e seus relacionamentos familiares e vida 
doméstica ganham destaque. Pode ter dissabores nos relacio-
namentos superficiais. Por outro lado, há um desejo de ficar 
mais em casa com sues pais ou com sua familia, podendo 

vir a receber as pessoas dentro de casa. É possível que termine ou comece 
uma situação que precisava ser reformada.

Essa semana ainda permanece aquela em que o nativo tende 
a gastar muito, pois estará renovando a maneira de ajustar 
seus ganhos. Seus valores pessoais sofrem renovação. Seus 
gastos podem ser bem elevados, portanto, evite gastar com 
coisas sem grande importância. Novos contratos estão para 
ocorrer ou irá concluir esses acordos e negociações. Mente em renovação.

Sua vida material e financeira sofre uma agitação. É pos-
sível que o nativo tenha que segurar as pontas e controlar 
seu cônjuge ou sócio, mas corre o risco de gastar com seu 
trabalho e com sua saúde. Por outro lado, o dinheiro pode 
entrar facilmente em sua vida nesse período. Em termos de 

vida social, suas amizades são renovadas, e novas podem surgir.

O escorpiano tem por estes dias uma possibilidade de bene-
fícios que a vida pode trazer para ele. Apesar disso, o nativo 
estará se sentindo isolado e um pouco sozinho no contexto 
em que vive. Sua vida doméstica e seus relacionamentos 
familiares tendem a melhorar ou chamar a atenção para 
alguma coisa importante.

Semana focada em sua vida emocional. Esse é um mo-
mento que pede um maior envolvimento com sua inte-
riorização e reflexão, pois o nativo precisa deixar para 
trás pessoas e situações que não fazem sentido em sua 
vida. Sua vida social fica agitada e ao mesmo tempo, o 

nativo quer ficar sozinho para avaliar as coisas dentro de si. Risco de 
discussões com amigos.

Problemas pessoais podem acabar afetando a cabeça do 
nativo ou situações familiares estão ocupando todo o 
momento seu dia. Por outro lado, qualquer  trabalho em 
equipe pode ser facilitado. A mente do Capricorniano 
estará focada em desenvolvimento de novos projetos.

Ganha destaque a vida profissional do aquariano. Uma 
sociedade pode ser feita nesse período, ou o nativo se 
verá envolvido nos assuntos de seu sócio ou conjuge. 
Sua carreira pode crescer muito por estes dias. Irmãos e 
parentes podem estar viajando ou indo para longe.

Momento de renovação de seus valores pessoais. Pode 
ser que haja riscos de gastos e o nativo tem que evitar 
consumos desnecessários, pois o momento pede que 
saiba usar seus recursos. Trabalho sendo renovado, ou 
há modificações nele em andamento.

Turma do Gabi prepara estreia 
no mercado das graphic novels
Moacir Torres e Paulo Tomson trabalham juntos em ‘A Revolta das Árvores’

DIVULGAÇÃO

Criada em 1975 pelo 
escritor e cartunista Mo-
acir Torres, a Turma do 
Gabi está prestes a fazer 
sua estreia no universo 
das graphic novels. Ins-
pirado no selo Graphic 
MSP, da Maurício de 
Sousa Produções, os 
personagens irão estre-
lar A Revolta das Árvo-
res, com previsão para 
lançamento em 2019, 
quando a turminha com-
pleta seus 44 anos. O 
roteiro é de Moacir Tor-
res, em parceria com o 
ilustrador e quadrinista 
Paulo Tomson. 

O selo Graphic MSP 
consiste em histórias dos 
personagens do estúdio 
feitas por artistas brasi-
leiros consagra-
dos e com estilos 
diferentes do pa-
drão das revistas 
mensais. A inicia-
tiva deu tão certo, 
que vem inspirando 
editoras e artistas a 
apresentarem novas 
facetas de seus perso-
nagens. “Este projeto 
já é antigo e surgiu com 
esta onda de lançamen-
tos da Graphic MSP”, 
conta Moacir. “Então 
sugeri a ideia da graphic 
novel da Turma do Gabi 
ao Paulo e ele topou”. 

Juntos, os colabora-
dores definiram a ideia 
central do roteiro. “Dei 
a sugestão de fazermos 
uma história voltada à 
ecologia, a importância 
de cuidarmos do meio 
ambiente. A Turma do 

FÁBIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

Gabi carrega esta bandei-
ra”, lembra o quadrinista. 
“Então o Paulo mandou 
um esboço da trama e 
aprovei de cara”, brinca. 

Agora, o desafio é 
buscar editoras. “Temos 
duas bastante interessa-
das e espero que tenha-
mos novidades em breve. 

Minha vontade é lançar 
a graphic novel durante 
a terceira edição da HQ 
Fest, em setembro do 
ano que vem”, revela 
Moacir. “Estou bastante 
entusiasmado com o 
projeto, vai ser algo 
para sair da mesmice e 
surpreender o público”. 

Colaborador 
Paulo Tomson é 

um artista brasileiro, 
designer gráfico, de-
senhista arquitetôni-

co, ilustrador, músico e 
professor de matemáti-
ca, nascido no Rio de Ja-
neiro. No final da década 
de 80 viajou para Belém 
do Pará, onde conheceu 
Joe Bennett – quadri-
nista com trabalhos na 
Marvel e DC Comics - e 
se especializou em ilus-
trações para quadrinhos. 

Atualmente mora em 
Petrópolis, na região 
serrana do Estado do 
Rio de Janeiro, e aos 
poucos está atualizando 
seu portfólio com suas 
ilustrações tradicionais e 
digitais. Na arte digital, 
vem utilizando recursos 
do Photoshop, Illustrator 
e o ArtRage. Na arte 
tradicional suas técnicas 
são variadas: pinturas a 
guache, nanquim, aqua-
rela, lápis de diversos 
tipos, pinturas em diver-
sos tipos de papéis.

“Percebi que o estilo 
do Moacir, embora seus 
temas sejam mais para as 
áreas educativas, traz um 
pouco da linha do Mau-
rício de Sousa. Quando 
dei essa ideia para ele, 
observei o que o (editor) 
Sidney Gusman estava 
fazendo na Maurício de 
Sousa Produções”, afir-
ma Paulo. “Na verdade, 
o Moacir havia me pedi-
do para desenhar o Papo 
Amarelo, de maneira 
mais realista, mas achei 
os quadrinhos infantis 
dele bastante interessan-
tes. A inspiração exis-
te, mas queremos fazer 
uma história essencial-
mente infanto-juvenil, 
com uma ilustração um 
pouco mais caprichada. 
Depois que eu me ha-
bituar os personagens, 
quem sabe não fazemos 
algo voltado ao público 
adolescente e adulto?”.

Editoras e profissio-
nais que se interessarem 
pelo projeto podem entrar 
em contato com Moacir 
Torres pelo e-mail estu-
dioemt@gmail.com.
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Salão de Artes Visuais divulga 
vencedores e abre exposição
Beatriz Amaral levou o principal prêmio da quarta edição do projeto
FÁBIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Camerata Filarmônica traz 
concerto natalino ao Ciaei

NOVIDADE

Beatriz Amaral recebe certificado da secretária Tânia Castanho e do curador Celso Falaschi

Com a instalação Es-
cavações, a artista 
Beatriz Amaral foi 

a grande vencedora da 
quarta edição do Salão de 
Artes Visuais de Indaia-
tuba, garantindo o prêmio 
de R$ 4 mil. Hugo Walter 
King conquistou a segunda 
colocação com a pintura 
em tela Os 3 Demônios, 
levando R$ 3 mil, e a fo-
tografia Luzes, de Renan 
Antonieto, foi classificada 
em terceiro lugar, garan-
tindo o prêmio de R$ 2 mil. 

Segundo a secretária de 
cultura, Tânia Castanho, 
o prêmio foi reformulado 
com o objetivo de presti-
giar artistas da cidade. “Ee-
cebemos muitos inscritos e 
a qualidade das obras apre-
sentadas é incrível. O salão 
é uma forma de incentivar 
ainda mais belas criações 
como as que estarão ex-
postas aqui na Secretaria de 
Cultura”, comentou.

No total, 74 pessoas 
inscreveram 114 obras 

para o Salão, que é um es-
paço anual para exposição 
e premiação dos artistas 
plásticos locais, nas dife-
rentes modalidades das 
artes visuais. Concorreram 
à premiação 36 fotografias, 
33 pinturas, 20 esculturas, 
15 desenhos, nove gravuras 
e uma instalação. Desse 
total, foram selecionadas 
65 obras de 42 artistas para 
a exposição, que ficará 
aberta para visitação na 

Secretaria de Cultura, que 
fica no Centro de Conven-
ções, localizado na Rua das 
Primaveras, 210, Jardim 
Pompéia, no período de 3 
a 20 de dezembro e de 2 a 
14 de janeiro, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.

O corpo de jurados foi 
formado pelo doutor em ar-
tes, João André Brito Gar-
boggini, pelo artista, ator 
e diretor Dimaz Restivo, 
e pela artista plástica Ana 

Braga. Para a avaliação, 
foram considerados parâ-
metros como ineditismo, 
originalidade, técnica, 
adequação e coerência 
entre forma e conteúdo, 
apresentação e adequa-
ção ao regulamento. 

O curador do 4º Salão 
de Artes Visuais foi o co-
municador Celso Falas-
chi. Confira a classificação 
completa no portal www.
maisexpressao.com.br.

Com um repertório for-
mado por grandes clássicos 
natalinos e músicas recen-
tes que se tornaram sucesso, 
a Camerata Filarmônica de 
Indaiatuba recebe a cantora 
Raissa Bueno e o Weber 
Marely’s Trio para o con-
certo Natal in Jazz, com 
direção artística e regência 
da maestrina Natália Laran-
geira. A apresentação acon-
tece no dia 16 de dezembro, 
a partir das 17 horas, na 
Sala Acrísio de Camargo. 
A entrada é franca. 

“Em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Cultura, este espetáculo 
traz arranjos que vão desde 
trilhas sonoras, com Let 
It Go, de Frozen; Once 
Upon December, do filme 
Anastasia; e Reflection, da 
animação Mulan; até as tra-
dicionais músicas da época, 
como The Christmas Song, 
Would It Still Be Christmas, 
White Christmas, Noite Fe-
liz, Jingle Bells Rock, entre 
outras”, afirma Natália. 

“Concertos de Natal são 
uma tradição desde nosso 
primeiro ano, pois mostra o 
resultado do nosso trabalho 
e a escolha do repertório 

é a que mais agrada ao 
público e nossos alunos”, 
aponta a maestrina. “Sem-
pre trazemos novidades. 
Para 2018, convidamos a 
cantora Raissa Bueno, que 
também é dubladora de 
filmes da Disney e espe-
cialista em musicais. Além 
do trio de jazz, para fazer 
essas músicas natalinas ao 
estilo nova-iorquino, com 
arranjos do Weber Marely. 
Buscamos fazer diferente”. 

Natália faz um balanço 
da temporada. “O ano foi 
muito bom e conseguimos 
fazer uma parceria com a 
Unimax, onde realizamos 
todas as atividades peda-
gógicas e nossos ensaios”, 
afirma. “Criamos ainda 
a Camerata Filarmônica 
Brasileira, especialista em 
repertório erudito brasi-
leiro. O lançamento foi 
durante o Maio Musical”. 

A Sala Acrísio de 
Camargo, localizada 
no Centro Integrado de 
Apoio à Educação de In-
daiatuba, fica na Avenida 
Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, 3.665, no 
Jardim Regina. O teatro 
conta com 750 lugares. 
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!
A caponata é uma receita italiana bem tradicional que prepara 
uma espécie de antepasto de berinjela para ser saboreado junto 
com pães, massas e torradas. É uma ótima opção de entrada 
para quem é vegetariano. Confira a receita:

Ingredientes:
1 berinjela
100ml de azeite de oliva
50g de cebola
50g de aipo
100g de abobrinha
15g de passas
20g de alcaparras dessalgadas
12g de pinoles
25g de azeitonas pretas
100g de polpa de tomate
5ml de vinagre
10g de açúcar
15g de pistache
20g de manjericão
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:
Corte as berinjelas em cubos médios, deixe em água com sal 
por pelo menos uma hora. Frite-as em 2/3 do azeite e reserve. 
Corte a cebola e o aipo em cubinhos e refogue com o resto 
do azeite até dourar. Adicione a abobrinha cortada em cubos 
médios, mais ou menos o mesmo tamanho da berinjela, e 
refogue levemente.
Adicione as passas, as alcaparras, os pinhões e as azeitonas. Em 
seguida, adicione a polpa de tomate e a berinjela frita. Tempere 
a mistura com sal e pimenta e cozinhe por 10 minutos. Adicione 
então o vinagre, o açúcar e, por último, um pouco de pistache e 
o manjericão. Sirva com pães e queijos a sua escolha.

Buon Appetito!

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

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

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

CHEF RICARDO CLETO

Silmara com sua equipe GTA Segurança e Servoços na inauguração da nova sede

Indaia PescadosLucas, Marcos, Jaqueline, Tatiane e Liliane da Auto Escola Nato, 
que oferece o melhor serviço para a 1ª habilitação e para deficientes

Renato e Vera almoçando no Grenelle Gatro PubEnzo, Anastácio, Thomaz e Carlos no Cintra Restaurante

Amanda e Luís da Ouro e Prata

O Professor 
Rogério Miorini 

da Agrococ 
oferece uma 

linha completa de 
medicamentos 

para cães, gatos 
e outros animais. 

Na compra 
de qualquer 

medicamento tem 
desconto especial. 

Aproveita!

Mônica 
da Indaiá 
Pescados 
comemorou seu 
aniversário com 
um delicioso 
bolo da Bolo da 
Madre. O Grupo 
Mais Expressão 
te deseja muitas 
felicidades. 
Parabéns!
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CINEMA

A VIDA EM SI - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 
16 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   19h10  /  
21h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (8)  e  Domingo (9):   15h10
.......................................................................................
ENCANTADO - Lançamento  -  Animação  -  Classifica-
ção livre  -  86 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6),  Sexta (7),  Segunda (10),  
Terça (11)  e  Quarta (12):   15h45  /  18h05
Sábado (8)  e  Domingo (9):   14h05  /  15h45  /  18h05
.......................................................................................
HENFIL - Lançamento  -  Documentário  -  Classificação 
12 anos  -  75 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   18h00
.......................................................................................
CADÁVER - Estreia  -  Terror / Suspense  -  Classificação 
14 anos  -  86 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   16h30  /  18h50  /  21h55
.......................................................................................
TINTA BRUTA - Sessão “Vitrine Petrobras” *  -  Drama  
-  Classificação 18 anos  -  113 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (6):   21h10, Sábado (8):   14h10 
[TC]. *Atenção: para a sessão “Vitrine Petrobras” ingres-
sos preço único de R$ 10,00 para todos.
.......................................................................................
IX MOSTRA BRAZILIAN FILM SERIES - Exibições 
gratuitas de filmes nacionais com consciência social
Shopping Jaraguá: Diariamente de quinta (6)  a  quarta 
(12):   20h00. Quinta (6):  COMO NOSSOS PAIS – 102 
minutos – classificação 14 anos
Sexta (7):  CHEGA DE FIU-FIU – 73 minutos – classi-
ficação 14 anos
Sábado (8):  ENTRE IRMÃS – 135 minutos – classifi-
cação 14 anos
Domingo (9):  AOS TEUS OLHOS – 90 minutos – clas-
sificação 16 anos
Segunda (10):  A IMAGEM DA TOLERÂNCIA – 76 
minutos – classificação livre
Terça (11):  PIRIPKURA – 82 minutos – classificação 
10 anos
Quarta (12):  ELIS – 115 minutos – classificação 14 anos
*Atenção: entrada franca. Retire seu ingresso nas bilhe-
terias físicas do Shopping Jaraguá.
...........................................................................................
INFILTRADO NA KLAN - Sessão “Cineclube Indaia-
tuba”, com debate após a exibição*  -  Drama Policial  
-  Classificação 14 anos  -  135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (11):  19h30 [TC]
*Atenção: para a sessão “Cineclube Indaiatuba” ingressos 
preço único de R$ 10,00 para todos.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Na tarde do dia 01/12, aconteceu o famoso e tradicional 
churrasco da APAE de Indaiatuba. em sua 20ª edição, 
como sempre foi um sucesso!

O Grupo Campinas Decor 
comunica com pesar o falecimento 
de sua diretora Stella Maria 
Pastana Tozo na noite desta 
terça-feira, 27 de novembro, e 
expressa toda a solidariedade 
aos parentes, colaboradores e 
amigos. Stella deixa marido, filhos, 
netos e um legado de amizade, 
profissionalismo e dedicação 
ao mercado de arquitetura e 
decoração de Campinas.

Foi realizada na noite de terça feira (04/12/2018) o 
encerramento do projeto “CALENDÁRIO DA PAZ 2019” 
com a homenagem aos artistas (alunos), professores, 
direção e toda a equipe da E.E. Prof. Carlos Tancler que 
participaram desse projeto pelo quinto ano consecutivo. 
Gostaríamos também de agradecer a todos os 
patrocinadores que acreditaram em nosso projeto. 

Dia 28/11 foi a vez da imprensa conhecer a nova 
hamburgueria de Indaiatuba, a BROOkS Hamburgueria

Na noite do dia 03/12, aconteceu a reunião com 
palestra do Rotary Club de Indaiatuba, com palestra 
sobre Recursos Hídricos ministrada pelo companheiro 
Rui Brasil Assis do E-Club do distrito 4310

A Feira do Produtor Rural transformou-se em uma ação 
permanente do Polo Shopping e agora acontece toda 
quinta-feira, de 18h às 22h, no corredor entre as lojas 
Petz e Tenda. O projeto, realizado por oito pequenos 
agricultores familiares de Indaiatuba, tem como objetivo a 
comercialização de produtos frescos, de qualidade e sem 
agrotóxicos, diretamente do produtor para o consumidor 
final, o que faz com que os preços sejam mais atrativos.

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis  na Harmony 
Centre Estethiquè visitando a fisioterapeuta Quedma Lima
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Para quem gosta de uma maravilhosa feijoada, amanhã o Grenelle 
oferecerá no almoço. Leve a família, chame os amigos e bom 
apetite. Fantástica! Av. Conceição, 250 – Fone: (19) 3834-4802

Para presentear nesse Natal a Adelaide Decorações é uma 
excelente opção. Quem não quer uma nova cortina, persiana, 
colcha sob medidas, almofadas, papel de parede, tapetes 
e carpetes? Ligue já fone: 3894-4638 / (19) 99763-2829. 
Atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00hs e 
aos sábados com hora marcada. Av. Itororó nº 704 – Cidade Nova 

Escola Automotiva

Para quem vai casar ou para festas em geral, inclusive 
Natal e Réveillon, a A Nova Loja possui uma maravilhosa 
coleção verão de vestidos longos e deslumbrantes vestidos 
de noiva da coleção Magnólia da Center Noivas, na opção 
venda ou aluguel. Dê uma passadinha na loja e confira de 
perto! Rua: Ademar de Barros nº 1011 - WhatsApp (19) 
99540-8836 / Fone: (19) 3875-1760. Você vai amar!

Neste mês de Natal a Clínica Vanessa Siqueira Micropigmentação 
Avançada decidiu presentear à todas as clientes com 40% de 
desconto em qualquer técnica de micropigmentação: capilar, 
sobrancelhas femininas, sobrancelhas masculinas, lábios, olhos, 
e etc. Se você já conseguiu fazer a micro nas suas sobrancelhas, 
já pode aproveitar e fazer nos olhos ou até mesmo lábios com 
esse super desconto. Com mega desconto assim, você poderá 
presentear quem você ama com uma micropigmentação, ou 
quem sabe sugerir que seja o seu presente de Natal. O mega 
desconto vai até dia 20/12/2018, mas lembrem-se: “Os horários 
são limitados”. Agende pelo WhatsApp (19) 97112-8505.

A Mr. Roof oferece o que há de mais moderno no mercado: 
Estruturas e Telhas em Aço Galvanizado. Faça um orçamento 
sem compromisso. Estrada Municipal do Sapezal, 1038 – 
Chácaras Alvorada – Fones: (19) 98355-9393 / (19) 98355-8383. 
Site: www.mrroof.com.br Email: comercial@mrroof.com.br

Os namorados João Roberto e Gisele na Kostela do 
Japonês na última terça

Alex e Márcio saboreando as delicias do Restaurante 
Kostela do Japonês

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

Lola e Frido foram para vacinar e banho e tosa na Clínica 
Bicho Amigo, com Darik e Dra. Sueli Midori

Casamento de Jane de Moura Lourenço e Marcio Lourenço 
Filho. É a A Nova Loja homenageando seus clientes!

Alunos do 5º Ano do Colégio Meta durante celebração 
MetaCamp para o 6º ano



A19

Formandos do Terceirão do Colégio Rodin, em um dia muito 
especial para todos, inclusive para os familiares, e nossa 
querida Advogada Dra Lenora Panzetti fez parte da Comissão 
com as Mães Simone Bicalho, Catia Mutton, Wanda Pedriali, 
O Mais Expressão deseja a todos Parabéns.

A CETEC é uma das empresas parceira do Projeto Casamento de Rua

Josiane, Nancy, Sergio e Carlos, na Pizzaria Torrelaguna, 
saboreando uma deliciosa Pizza, a Pizzaria fica em Itaici, 
vale muito a pena conhecer, as pizzas são deliciosas.

Márcio, Adriano, Jamilly, Luciano, Rafaella, Renato, Cristiane, 
Vitor Equipe Cordeiro Máquinas com Paulo Rogério Gerente 
da Loja de Indaiatuba, equipe sempre muito atenciosa.

E nosso 
profissional 
Tiago Costa, 
Técnico da 
Mermaid 
Hair, com 
sua turma 
do Curso de 
Mega Hair, 
o curso foi 
aplicado no 
dia 03/12 em 
Indaiatuba, 
Parabéns 
Tiago e 
Sucesso.

Wilde, da Will Modas, comemorando 
mais uma primavera com o Bolo 
da Madre. A equipe do Grupo 
Mais Expressão deseja muitas 
felicidades e sucesso! Parabéns!

Os alunos do Clégio Alves de Oliveira se divertiram 
brincando nesse calor. Aproveite e se informe sobre o 
curso de férias que o colégio oferece Fone: 3328-0115

Diego e Gabrielle comemorando a inauguração da 
GD Engenharia
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Indaiatuba completa 
188 anos de desenvolvimento

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI
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Indaiatuba completa neste domingo, dia 9 de dezembro, 188 anos de 
história. História esta que teve início em 1830 e de lá pra cá a cidade se 
desenvolveu de forma ordenada e ultrapassou muitas cidades da região, 

sendo considerada como uma das melhores cidades para se viver no estado 
de São Paulo.

E toda conquista e prestígio se deve ao desenvolvimento da cidade em 
todos os âmbitos. Somente neste ano a cidade recebeu 48 novas indústrias e 
607 comércios e o saldo do emprego formal ficou em 2.549 vagas. 

E a cidade continua crescendo. “Enquanto muitos municípios estão fechan-
do, nós ampliamos serviços e realizamos investimento para que a cidade seja 
cada vez melhor, com novas unidades de Saúde, novas unidades escolares, 
ampliações e reformas, biblioteca, novos projetos para jovens e Terceira Idade, 
por exemplo, reforço na Segurança com investimentos em equipamentos e 
mais tecnologia, enfim em todas as frentes”, conta Gaspar.

Para os próximos anos, o chefe do Executivo conta que haverá muitos 
avanços na cidade. “Temos obras e serviços planejados na área de infraes-
trutura urbana, projetos habitacionais, investimentos em Saúde, Segurança 
e Educação. Estamos ampliando e profissionalizando cada vez mais nossas 

redes de atendimento para garantir qualidade de vida para os moradores de 
nossa cidade. A economia já começou a melhorar e nossos projetos serão 
acelerados. Muita novidade vem por aí, todos podem esperar”, finaliza. 

Uma das principais obras que será inaugurada em 2018 é o Parque do 
Mirim. O novo ponto de entretenimento dos indaiatubanos abrirá seu portão 
no dia do aniversário da cidade, a partir das 8h. 

O Parque, que fica em torno da represa do Rio Capivari-Mirim, é uma 
Área de Preservação Ambiental para promover a educação ambiental e a 
sensibilização da importância da preservação dos recursos hídricos e ambien-
tais da região. Além disso, no local os visitantes poderão desfrutar de muita 
informação e conhecimento sobre Bacia Hidrográfica, Mata Ciliar, Fauna, 
Flora e Ictiofauna em painéis espalhados pela área principal e se divertir nos 
locais de lazer com a família e amigos.

O Parque ainda conta com extensa área verde, parquinho infantil, fonte 
interativa, deques para pesca, pista de caminhada/corrida e bicicleta, lan-
chonete, mirante, pedalinho, academia para terceira idade, quadras de vôlei 
de areia, futebol society e poliesportiva com vista para uma linda represa. O 
Parque do Mirim funcionará, diariamente, das 7h às 20 horas. 

ELIANDRO FIGUEIRA/ RIC -PMI
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SAÚDE
Na saúde merece destaque as duas novas unidades de Saúde em construção no Jardim 

Camargo Andrade e Jardim das Maritacas, que estão em fase de acabamento e a previsão 
é de que sejam entregues já no início de 2019. Cada unidade oferecerá oito consultórios 
médicos e um odontológico, salas de vacina, de coleta de sangue e demais dependências. 

A ampliação do Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo) é outra obra impor-
tante que tem a parceria da Prefeitura. O novo prédio de 7.500m² divididos em cinco 
pavimentos foi construído ao lado do Pronto Socorro e oferecerá 174 novos leitos. A obra 
está em fase final de acabamento e a previsão de entrega também é para 2019.

Ainda na área da saúde, também há a reforma e ampliação das instalações do Centro 
Odontológico do antigo Mini Hospital, no Jardim Morada do Sol, onde funcionará a 
segunda unidade do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). 

O prédio do Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), ganhará novos 
pisos, e uma nova fachada, além de outras adequações internas e pintura geral. Os serviços 
devem ser concluídos no segundo semestre do próximo ano.

A secretária de Saúde, Graziela Garcia, conta que 2018 foi um ano positivo com muitas 
conquistas. “Nos dedicamos para diminuir as filas de exames e cirurgias, conseguimos 
aumentar as ofertas e assim melhorar o tempo de espera. Outro destaque foi para os nossos 
indicadores de saúde. Indaiatuba não registrou em 2018 nenhum caso de Febre Amarela, 
Febre Maculosa, Zika e Chikungunya”, destaca. “Nossa cobertura vacinal foi excelente e 
tivemos bons resultados com ações específicas em escolas, praças e feiras livres. Fomos 
destaque na região e no país com o rastreamento do DNA do HPV e atendemos mais 
de 8.500 mulheres nesta ação que visa a longo prazo diminuir a mortalidade por câncer 
de colo de útero. Nosso objetivo é proporcionar um atendimento para toda família e 
promover ações que dão acesso aos serviços da saúde de forma ágil e eficaz”, finaliza.

GIULIANO MIRANDA/RIC-PMI

ESPORTE
A Secretaria de Esportes encerra 2018 com motivos para celebrar e muito a planejar 

para 2019. O Mais Expressão conversou com Marcos Antônio de Moraes, o Marquinhos, 
titular da pasta, que revela mais confiança em seu segundo ano de mandato, mas avisa: 
ainda há muito a ser feito. Entre os investimentos, o vôlei promete ganhar destaque com 
novidades nas equipes masculina e feminina. 

A secretaria conta atualmente com 19 polos de lazer e 22 esportivos, que recebem 
7.314 alunos do Esporte Cidadão, 8.687 do Programa de Lazer e 512 do Juventude 
Esportiva. Entre os feitos da temporada, estão a conquista de 219 medalhas nos Jogos 
Regionais – que Indaiatuba terminou na liderança – e 124 nos Jogos Abertos da 1ª Divisão. 
Para encerrar, a cidade oferece 34 modalidades esportivas e conta com 53 professores.

Entre as novidades para 2019, estão o projeto Bem Viver, voltado à terceira idade, 
com o objetivo de formar equipes para os Jogos Regionais; a construção de um centro 
esportivo com ginásio nas proximidades da Toyota; e a reinauguração do ginásio do 
XII de Junho. “A expectativa é a melhor possível, mas somos realistas e trabalhamos 
com o nosso orçamento. Quem nasceu em Indaiatuba viu seu crescimento e 2019 tem 
tudo para ser melhor ainda”, afirma Marquinhos, que faz uma última revelação: para a 
próxima temporada, irá criar o Departamento de Futebol, que intermediará as tratativas 
entre secretaria e competições de campo e futsal.  

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC

SEGURANÇA
A Secretaria de Segurança Pública se destacou em três pesquisas em 2018. Pelo 

Indsat (Indicadores de Satisfação de Serviços Públicos), o município alcançou o 
primeiro lugar na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo o Instituto 
Sou da Paz, no quesito ‘Satisfação em Segurança Pública’ ficou entre as 10 cidades 
menos violentas do Estado de São Paulo. Já no Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Indaiatuba está entre 
as 10 cidades do país com menos violência.

A cidade possui um sistema de monitoramento com 1.237 câmeras. Sendo 950 
câmeras cidadãs (câmeras particulares) e 287 móveis e fixas para o monitoramento 
urbano e veicular. O ano de 2018 também foi marcado como o primeiro ano de 
funcionamento efetivo do convenio com a Polícia Rodoviária Federal. Neste ano 
a pasta adquiriu 25 viaturas novas, sendo que 22 são para o patrulhamento efetivo. 

O secretário de Segurança Pública, Alexandre Guedes, comemora o resultado 
do balaço de 2018. “A segurança de Indaiatuba está baseada em quatro pilares: 
inteligência, integração, tecnologia e treinamento. A soma desses fatores faz com 
que tenhamos resultados positivos ano a ano. Mas a excelência no serviço vai muito 
além disso. Outro diferencial da gestão é o trabalho em conjunto das Pastas”, disse.

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC

INFRAESTRUTURA URBANA
Em outubro a Administração Municipal iniciou duas grandes obras na área de 

Infraestrutura Urbana: a interligação de bairros, com três novas vias, e a ampliação 
de galerias pluviais na região da Vila Costa e Silva, que irá resolver o problema 
de alagamentos antigos, inclusive em trechos do Jardim Califórnia.

A obra de abertura e pavimentação de vias para interligação de bairros do mu-
nicípio conta com três trechos: o primeiro interliga os jardins Regina e Esplanada 
II; o segundo duplica a rua Ivan Roberto Cavanezi para abrir um novo acesso 
pela avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé; e o terceiro interliga o Jardim 
Regina com o Condomínio Dona Maria José. O investimento total na obra é de R$ 
3.855.930,71 e o prazo para conclusão dos serviços é o segundo semestre de 2019.

Também com previsão para entrega no segundo semestre do próximo ano, a 
obra de drenagem na região do Jardim Califórnia consiste na implantação de novas 
galerias pluviais na Rua dos Indaiás e ruas Algemiro Coraini Júnior, Silvio Talli, 
das Violetas, das Hortências, das Palmas e das Camélias, nas imediações da Vila 
Costa e Silva. Serão investidos R$ 3.597.742,56 nesse trabalho.

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC
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EDUCAÇÃO
O município é o primeiro no Estado de São Paulo e o segundo do Brasil com 

melhor Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2017. Com o índice 
de 7,4, a Rede Municipal ultrapassou em 0,7 pontos a meta de 2017 e superou a 
meta estabelecida para 2021, que é de 7,1. A Educação em Indaiatuba recebeu 
outros destaques nacionais em 2018. Em janeiro foi considerada a primeira da 
RMC no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, e está na 26ª colocação 
nacional. No mês de agosto a Merenda Escolar de Indaiatuba liderou o ranking 
de satisfação da RMC. Outro marco da Rede Municipal de Ensino neste ano foi o 
início do funcionamento do atendimento educacional para autistas, na Emeb Elvira 
Maria Maffei, onde funciona o Espaço Avançar. 

Para a secretária municipal de Educação, Rita de Cássia Trasferetti, o fecha-
mento de 2018 foi muito positivo e mostra que o trabalho realizado pelo município 
está na direção certa. “Nos últimos anos o município tem investido entre 27% e 
29% do Orçamento em Educação, sempre acima do percentual exigido pela Cons-
tituição Federal, que é de 25%. Graças a essa visão do prefeito Gaspar seguimos 
investindo ano a ano em infraestrutura, material didático, merenda de qualidade 
e, principalmente, na capacitação contínua do corpo docente”.

A Secretaria de Educação na Educação Básica, atualmente possui 79 Unidades 
Escolares com 24.409 matriculados na Rede Municipal, sendo 4.857 na Educação 
Infantil, 12.277 no Ensino Fundamental, 25 na Educação Especial Exclusiva, 154 na 
Educação de Jovens e Adultos, 6.793 na Creche e 303 no atendimento Educacional 
Especializado. A Rede Municipal também possui 1101 docentes, 568 monitores 
/ADE (Auxiliar de Desenvolvimento Educacional). 

GIULIANO MIRANDA/RIC-PMI

SAAE
Produzindo e distribuindo diariamente 65 milhões de litros de água tratada, 

através de uma rede de mais de 1040 quilômetros, para 91,5 mil hidrômetros ati-
vos, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) atende a 98,5% da população 
Indaiatubana.

Em 2018 muitas obras importantes foram finalizadas e outras tiveram início. 
Uma delas é a ampliação da ETA III – Pimenta, onde foram investidos 15 milhões, 
reforçando o fornecimento de água para a Zona Sul, região que conta com bairros 
populosos como o Jd. Morada do Sol e o recente Campo Bonito.

A substituição de 12.500 mil hidrômetros antigos (janeiro a novembro 2018) 
permitiu o combate de perdas de água. A Barragem do Rio Capivari-Mirim, já está 
em funcionamento e hoje fornece cerca de 70% da água distribuída para a Zona 
Norte e que atende cerca de 120 mil habitantes. 

Grandes obras deverão ser iniciadas até 2019. A ETA VI – Tombadouro, que irá 
tratar a água do rio Jundiaí e a construção da Barragem do Ribeirão Pirai, através 
do Consórcio Intermunicipal composto por Indaiatuba, Itu, Salto e Cabreúva irá 
armazenar 9 bilhões de litros. 

Para o superintendente do Saae, o Engº Civil Sandro de Almeida Lopes Coral, 
o Saae está sempre trabalhando para garantir que a população seja bem atendida. 
“Para isso estamos sempre investindo na modernização e ampliação do nosso 
sistema de abastecimento. Em 2018 também implantamos novas adutoras para 
aumentar a oferta de água tratada para as regiões do Bela Vista e Jardim América, 
e investimos bastante no combate as Perdas de água, além dos desassoreamentos 
em vários trechos do Córrego do Barnabé”, conta. “Pra mim é um orgulho muito 
grande estar à frente dessa autarquia que é reconhecida em nosso país pela efici-
ência na gestão dos recursos públicos e hídricos, e aproveito para agradecer todos 
os funcionários que tornam isso possível”, finaliza.

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC

SOCIAL
Durante 2018, a Secretaria da Família e do Bem Estar Social atendeu diretamente 

43.990 pessoas e realizou o repasse de R$ 6.027.635,04 em recursos financeiros para 
as Organizações de Assistência Social, sendo que o custeio da Secretaria contou 
com financiamento, prioritariamente do município, mas também recebeu aportes 
de recursos financeiros do Governo Estadual e Federal. Uma das principais obras e 
inaugurada em janeiro foi o Centro Dia e Permanência “José Theodoro Dias”, que 
tem capacidade para atender 50 idosos para permanência e atividades durante o dia 
e outros 48 idosos em regime de moradia. Também foi inaugurado o 2º Conselho 
Tutelar de Indaiatuba no Jardim Morada do Sol, bem como implantado um Sistema 
Integrado de Dados de usuários para ambos os Conselhos Tutelares. Duas unidades 
de Residência Inclusiva estão em construção no Distrito Empresarial Bartolomai. 

O secretário da pasta, Luiz Henrique Furlan avaliou o saldo como positivo, de 
avanços e fortalecimento. “A construção da Política Pública da Assistência Social 
é um grande desafio, no entanto, neste ano foram implantados novos serviços, 
buscando a realização de ações conjuntas e a capacitação da rede socioassistencial, 
visando à otimização de recursos financeiros e humanos”, conclui Furlan. 

As Organizações beneficiadas foram: Associação Beneficente Abid, Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba - Apae, Circulo Amigos 
Mobilizados na Preparação Profissional - Campi, Casa da Criança Jesus de Na-
zaré, Casa da Fraternidade, Casa da Mulher Anália Franco, Casa da Providência, 
Centro de Inclusão e Assistência as Pessoas com Necessidades Especiais - Ciaspe, 
Centro de Integração, Reabilitação e Vivência do Autista - Cirva, Comunidade 
Farol, Dispensário Antonio Frederico Ozanan, Educandário Deus e a Natureza, 
Lar de Velhos Emmanuel, Manaem Obras Sociais e Educacionais, Organização 
Assistencial Bolha de Sabão, Sociedade Interativa Sol Nascente Indaiatuba – Sisni, 
Voluntários de Apoio a Família com Pessoas Portadoras de Câncer e Hematologias 
– Volacc e Associação Amigos do Projeto Guri.  

C8|cidade
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Obras concluídas
Na relação de obras entregues entre 2017 e 2018 destacam-se a creche do 

bairro Mato Dentro e a ampliação da creche do Campo Bonito, que juntas geraram 
cerca de 350 vagas para crianças a partir de 4 meses até 3 anos e 11 meses. A 
Emeb/Creche “Professora Janete Vieira Vaqueiro” é outra que foi ampliada no 
período. No início de 2018, a Prefeitura reformou o prédio da Emeb “Professora 
Elvira Maria Maffei”, que abriga o Espaço Avançar.

O público da Terceira Idade também foi beneficiado com duas obras entre-
gues neste ano. Uma delas é o Centro Dia e Instituto de Longa Permanência do 
Idoso, que oferece 50 vagas para a permanência durante o dia e 48 vagas para 
moradia. A outra é o Espaço Bem Viver, um espaço de convivência criado para 
atender a população de Indaiatuba acima de 55 anos, que resultou da ampliação 
do Clube XVI de Janeiro com quadra coberta e piscina aquecida.

No trânsito as novidades ficaram com o elevado e a nova alça de acesso do 
Jardim Hubert; a pavimentação de cinco vias da região norte da cidade, incluin-
do a Alameda das Nações e rua Ademar Von Ah; o recapeamento da Estrada 
do Fogueteiro e de outras 20 ruas; e a construção de 2,7 Km de ciclovias nas 
avenidas Conceição e Bernardino Bonavita.

Nesses dois anos também foram instalados semáforos em 10 novos pontos da 
cidade, incluindo o cruzamento da avenida Kennedy com a rua XV de Novem-
bro; a confluência da avenida Francisco de Paula Leite com a Rua dos Indaiás; 
e mais recente, o cruzamento das ruas Comendador Antônio Nagib Ibrahim e 
Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, que foram pontos que também exigiram 
reformulação de trânsito. 

No período, a Prefeitura ainda entregou o Parque da Criança e as áreas de lazer 
do Campo Bonito, do Colinas I e do Conjunto Habitacional Caminho da Luz. 
Neste ano ainda foram entregues o novo Terminal Rodoviário, o Ponto Verde, 
onde funciona a Feira de Agricultura Familiar de Indaiatuba, e o ecoponto de 
inertes no Jardim João Pioli. Foram implantados sete ecopontos no sistema de 
coleta subterrâneo e foi concluída a instalação de galerias pluviais no Dimpe II 
(Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas), no Bairro Pimenta.

Em abril deste ano o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) concluiu 
a ampliação da ETA III – Estação de Tratamento de Água do bairro Pimenta, o 
que aumentou em 50% a capacidade de tratamento de água.

As obras da Casa da Memória e do Núcleo Esportivo do Jardim Morada do 
Sol já estão prontas e em fase de aquisição de mobiliário e equipamentos. 
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TERMINAL RODOVIÁRIO
O novo Terminal Rodoviário de Indaiatuba “Vereador Maurílio Gonçalves 

Pinto” foi inaugurado no dia 05 de maio. Localizado no final da Rua dos Indaiás, 
no Jardim Belo Horizonte, a nova Rodoviária foi projetada pela Secretaria de 
Planejamento Urbano e Engenharia tem 4.145,96 m² de área construída em um 
terreno de 25.190,99 m². 

A área é composta por 15 guichês, uma área de espera com sanitários acessíveis, 
e área de embarque e desembarque com 12 baias para ônibus intermunicipais. O 
público tem à disposição um saguão com espaços para 35 lojas de 12m² cada. A 
praça de alimentação da nova rodoviária abriga duas lanchonetes com deck externo 
e sanitários masculinos e femininos com chuveiros. O projeto da Engenharia ainda 
contempla uma área administrativa, depósito e vestiários. A nova Rodoviária ainda 
oferece um Terminal Urbano com sanitários acessíveis e baia para seis ônibus. 

Para o estacionamento foram criadas 127 vagas, sendo quatro para idosos, três 
para deficientes, além de uma área reservada para motos. 

O prédio também foi escolhido para receber a primeira lixeira para coleta 
soterrada do município. São dois pontos de coleta, sendo um para lixo orgânico e 
outro para recicláveis. O modelo instalado na nova Rodoviária possui um sistema 
de sonda que avisa quando a sua capacidade está no limite de armazenagem. 

A Barragem
A Barragem do rio Capivari-Mirim foi construída no Bairro Mirim, 300 metros acima 

da antiga captação do Saae. O lago originado tem capacidade para armazenar 1,3 bilhão 
de litros de água e regularizar a vazão do manancial em 316 litros por segundo, permi-
tindo a captação durante o ano inteiro. A área total do empreendimento, considerando 
as Áreas de Proteção Permanente (APPs) e a área do espelho-d´água, é de 1,3 milhão 
de metros quadrados.

O Projeto Executivo foi elaborado em 2006 e em 2007 o deputado Federal e líder da 
bancada paulista na Câmara Federal Milton Monti (PR) e então deputado Federal Rei-
naldo Nogueira conquistam junto à Funasa (Fundação Nacional de Saúde) verba a fundo 
perdido (sem a necessidade de o município devolver o dinheiro) de R$ 12,3 milhões.

Em 2007 o convênio com a Funasa foi assinado e em 2008 teve início as aquisições 
de terras para a realização dos trabalhos. Em 2011, o projeto estava parado por falta de 
envio de documentações. O então superintendente, Nilson Gaspar, fez os encaminhamen-
tos necessários e desemperrou as desapropriações. Os proprietários foram convencidos 
sobre a importância da iniciativa e as maiores faixas de terra foram desapropriadas sem 
nenhum custo para o Saae.

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI
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B2 Imóveis

CA08004-JARDIM MORADA DO SOL, AT.200m² AC 180m²- 03 Suítes 
planejadas, Wc social, Sala com home, escritório, lavabo, cozinha plane-
jada, lavanderia, espaço gourmet, 02 vagas de garagem. Toda planejada 
e com ar condicionado. R$ 390.000,00.

CA07963 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m² AC120m²- Casa c/ 3 dorms 
2 c/ armários sendo 1 suíte, sala, coz. planej, lav., churr, 1 vaga de ga-
ragem, condomínio com portaria 24 horas, com completa área de lazer, 
fácil acesso, ótima localização e acabamento de primeira. R$ 530.000,00

CA08046 - VILA ALPES SUÍÇOS - AT. 200 m² AC. 136,00 m²- 3 dorms sendo 
1 suíte c/ closet, sala ampla integrada a sala de jantar, coz. americana, espaço 
gourmet c/ quintal, WC social, lav. e gar p/ 2 autos sendo 1 coberta. Aque-
cedor solar nos wcs e coz. e preparação p/ ar condicionado. R$ 860.000,00.

CA08024 - VILA SFEIR - AT. 500 m² AC. 200 m² - 3 dorms sendo (1 suíte) 
todos c/ armários, sala p/ 3 amb, coz c/ armários, despensa, lav., WC 
social, lavabo, área gourmet c/ churr e wc e quarto de despejo, garagem 
para 3 carros coberta, piscina e quintal grande. R$ 3.200,00 + IPTU.

CA07727 – CIDADE NOVA - AT.250 m² - 02 dormitórios ambos com 
armários sendo 1 suíte, WC social, 2 salas, cozinha, planejada, sala de 
almoço, churrasqueira, lavanderia, garagem para 2 autos, edícula com 
2 quartos. R$ 2.600,00 + IPTU

AP04346 - JARDIM ALICE - AU 55m² Apar-
tamento com planejados 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, elevador, 
salão de festa, mini quadra, piscina, OASIS, 
portaria 24 horas, sistema de segurança com 
vídeos, cerca elétrica, próximo ao mercado, 
restaurante, a 5 minutos do parque ecológico, 
01 vaga, ótima localização. R$ 223.000,00.
AP04341 - TORRES DA LIBERDADE - AU. 
83 m² - 2 dormitórios planejados (1 suíte), sala 
ampliada, cozinha planejada, lavanderia plane-
jada, wc social, varanda integrada à sala, 3 apa-
relhos de ar condicionado instalados e 2 vagas 
de garagem cobertas. Imóvel decorado com 
papel de parede, espelhos e móveis. Ficam 
os móveis e eletro-domésticos. R$ 550.000,00
CA08016 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT 
150m² AC 89,75m² 03 dormitórios (sendo 01 
suíte), WC social, sala 02 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, garagem para 02 autos R$ 
300.000,00.
CA08019 - JARDIM VISTA VERDE - EXCE-
LENTE IMOVEL COM LOCALIZAÇÃO EXCE-
LENTE - AT 175m², AC 110m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armário, WC social, sala 02 
ambientes c/ armários, lavabo, cozinha planeja-
da, lavanderia, jardim de inverno, churrasqueira 
acoplada a sala, garagem para 03 autos. R$ 
445.000,00.
CA07970- JARDIM RESIDENCIAL - MARIA 
DULCE - AT. 300m² AC.180m² 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, cozinha, sala 02 ambientes, 
área gourmet, área de serviço, excelente 
acabamento, ótima localização, área de lazer 
completa, garagem para 02 autos, portaria 24 
horas, R$ 890.000,00.
CA07996 - PARQUE RESIDENCIAL SABIÁS 
- AT.150m² AC.62.90m² 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos. R$ 260.000,00

LOCAÇÃO:

AP04372 - EDIFÍCIO MAJESTIC - AU 
141m², NOVÍSSIMO - 03 Suítes Com 
Armários Planejados, Sala 03 Ambien-
tes, Lavabo, Cozinha Planejada, Área 
de Serviço Toda Planejada, Banheiro de 
Empregada, Varanda Gourmet de 19m² 
Integrada Com Cozinha e Sala de Jan-
tar, 3 Vagas de Garagem. R$ 3.800,00 + 
COND + IPTU.
AP04247 - COLINAS II - AU. 95 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, lavan-
deria, wc social e garagem para 2 carros 
descoberta. Condomínio familiar, aparta-
mento com metragem grande, água, luz 
e internet instalados (NET). R$ 1.250,00 
+ IPTU
CA08026 - CENTRO - AT.125 m² AC.122m² 
- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, sala, Wc 
social, cozinha planejada, garagem para 
02 autos. Locação 2.300,00 + IPTU.
C A 0 8 0 2 2 - V I L A  S U Í Ç A ,  A T . 3 0 0 m ² 
AC.170m²- 03 Dormitórios sendo 01 suí-
te, wc social, sala 02 ambientes, cozinha, 
churrasqueira, lavanderia, 02 vagas de 
garagem. R$ 2.500,00 +IPTU
CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 
70 m² - 02 dormitórios., WC social, sala, 
cozinha c/ armários, lavanderia, quintal, 
garagem p/ 02 autos. R$ 1.200,00 + IPTU 
+ COND.
CA07259 -  JARDIM MARINGÁ  -  AT 
300m², AC 170m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte máster com armários, WC so-
cial, sala ampla dois ambientes com ar 
condicionado, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, área gourmet, WC externo, 
garagem para 04 autos sendo 02 cober-
tas. R$ 3.200,00 + COND. + IPTU.

CA08035 - MAISON DU PARC - AT. 520 m² AC. 
350 m² - lindo sobrado com 4 suítes (1 master 
com hidro) todas planejadas, lavabo, sala para 
3 ambientes, escritório, cozinha planejada, área 
gourmet com churrasqueira, piscina e WC e 
garagem para 4 autos. R$ 10.500,00 + COND 
+ IPTU (COM MOBÍLIA COMPLETA)
CA08026 - CENTRO - AT.125 m² AC.122m² - 03 
Dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC social, 
cozinha planejada, garagem para 02 autos. 
Locação 2.300,00 + IPTU.
CA08041 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 
264,06 m², AC 159 m², 03 Dormitórios (Sendo 01 
Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, WC Social, 
Cozinha com Armários, Área de Serviço, Edícula 
com 01 Dormitório e 01 Banheiro, Quintal e Ga-
ragem P/ 02 Autos Coberto. R$ 2.000,00 + IPTU
CA08020 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - 
AT.125m² AC.90m² 02 dorms, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, gar para 02 autos, a poucos 
metros do parque temático. R$ 1.100,00 + IPTU

VENDA:

TE05672 - ESPLANADA - AT. 300 m² - terreno 
em excelente bairro residencial. R$ 220.000,00
AP04383 - SOLAR DOS GIRASSÓIS - AU. 62 
m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, WC 
social e garagem para 1 auto. R$ 170.000,00
AP04359 - CENTRO - AU.100 m² 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, lavan-
deria, área gourmet com churrasqueira, piscina, 
playground, minicampo de futebol, salão de 
festas, garagem para 02 autos, R$ 535.000,00.
APA04302 - CIDADE NOVA II - AU. 67 m² - 
EXCELENTE APARTAMENTO, 02 dormitórios 
planejados sendo 01 suíte, WC social, sala com 
02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, 
varanda com vidros, 01 vaga descoberta. R$ 
380.000,00.

CA08021 - PORTAL DAS ACÁCIAS -  AT.171m²  AC.165,20m² 04 dorms 
todos planej sendo 3 suítes, WC social, sala 2 amb, coz. planej, cooktop, 
coifa, forno elétrico, mesa, balcão, lav. planejada, escrit, ar condicionado 
em todos os dorms e escrit, portaria 24h, salão de festas, playground, 
campo de futebol. R$ 3.200,00 + IPTU + CONDOMÍNIO



B3Imóveis

LOCAÇÃO APARTAMENTO: Ref.: AP00036 – Condomínio Le Jardim- 
Indaiatuba/SP – 90,84m² útil/ 90,84m² total - R$ 2.000,00 + Cond.: R$ 430,00

VENDA APARTAMENTO: Ref.: AP00011 – Condomínio Villa das Praças - 
Indaiatuba/SP - 50m² útil/ 50m² total - Valor: R$ 210.000,00

LOCAÇÃO CASA: Ref.: CA00045 – Cond. Terra Nobre - Indaiatuba/SP - 
170m² útil/ 300m² total - R$ 3.500,00 + IPTU: R$ 170,00 + Cond.: R$ 480,00

VENDA CASA: Ref.: CA00080 – Condomínio Jardim Maringá- Indaiatuba/SP 
- 182m² útil/ 182m² total - Valor: R$ 700.000,00

VENDA TERRENO: Ref.: TE00021 – Cond. Quintas da Terracota - In-
daiatuba/SP - 1.200m² útil/ 1.200m² total - R$ 200.000,00 (OPORTUNIDADE)

VENDA CASA: CA00078- Condomínio Villaggio San Marino – Valinhos/SP- 
216m² terreno/ 216m² total - R$ 890.000,00 – Permuta 100%



B4 Imóveis

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS                                                  

CENTRO - SL0112
 20M², WC. - R$450,00+IPTU+ COND

SALÃO CIDADE NOVA SL00348 
30M² 1 WC.  -R$ 800,00

CENTRO – SL00339
50M², WC.   -R$850,00 

JD.POMPEIA-SL00292
 41M². - R$1.000,00 + COND+ IPTU

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

CENTRO -SL00302 
 50M², WC . R$ 1.400.00 

CIDADE NOVA- SL00356
ESCRITÓRIO, CÂMERA FRIA, 
CUBAS DE GRANITO, WC, VESTI-
ÁRIO.
R$: 1.600,00.
JD MORADA DO SOL , AV ARIO 
BARNABE 
SALÃO COM 2 AMB, WC, E ESTACIO-
NAMENTO 
R$ 2800,00 + IPTU

CIDADE NOVA- SL 00346 
 300M².   R$4.000.00

ITAICI- SL00354
300M², COZ, ESCRITÓRIO, 03WC, 02 
VESTIARIO, 10 VAGAS P/ CARRO.
R$: 6.000,00+ COND.

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

JD. MORADA DO SOL – SL00351
02 ANDARES,185M² R$: 7.500,00.

LOCAÇÃO - CASAS
 
JD AMERICA CA03090 
01 DORM, COZINHA, A.S, BANHEIRO 
E GARAGAME P/ MOTO 
R$ 580,00
 
CECAP CA02920 
01 DORM, COPA-COZINHA,A.S, BA-
NHEIRO E GARAGEM P/MOTO. 
R$ 590,00 + IPTU

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

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

JD. MORADA DO SOL – CA 03078.
01 DORM ,SALA, COZ, VAGA P/ 
MOTO, A.S, QUINTAL.
R$:900,00.

PARQUE DAS NAÇOES-  CA03085
02 DORM, SALA, COZ, WC,A.S, 01 
VAGA P/ CARRO.
R$: 1.100,00

JD. ELDORADO – CA03073
02DORM, WC, SALA, LAVABO,A.S, + 
UM COMODO EXTERNO, 04 VAGA.
R$: 1.200,00

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

JD. COLIBRIS - CA03065
03 DORM (01 SUITE), SALA, COZ,LA-
VAN., A.S, 02 VAGA .
R$1.300,00

PARQUE INDAIA – CA03077.
03DORM,02 SALA, COZ, WC, LA-
VABO, 02 VAGA , A.S.
R$: 1.600,00 LOCACÂO     VENDA:    
320.000,00

ITAICI- CC00077
03 DORM, 1 SUITE,SALA, COZ, WC, 
CHURRASQUEIRA, 02 VAGA.
R$: 1.700,00+ COND.

VILA MARIA HELENA – CA03086
03 DORM, SALA, COZ, WC, 1 SUITE, 
LAVANDERIA, 03 VAGA P/CARRO.
R$: 1.816,00.

VILA MARIA HELENA – CA 03080
03DORM, SUITE, SALA, COZ, WC, 
VAGA 02 AUTO   R$: 1.950,00

PQ. DAS NAÇOES – CA 03082
SOBRADO 03 DORM, 1 SUITE, WC, 
COZ, SALA, COPA, ESCRITOTIO, 
CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 1 
COMO EXTERNO COM WC, VAGA P/ 
04 CARROS.R$: 2.000,00.

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

JD.PORTAL DAS ACACIAS – 
CC00073
03 DORM, 2 SUITES,2 SALA, VAGA 
2 CARROS, COZ, CHURRASQUEI-
RA,A.S, 05 WC
R$: 2.500,00. LOCACAO    VENDA: 
600.000,00

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

CENTRO- AP00879
02 DORM, SUITE, SALA, COZ, WC, 
VAGA 01. R$: 1.500,00

CENTRO- AP00889
03DORM, SALA, 1 SUITE, WC, COZ, 
A.S,02 VAGA.
R$: 1.500,00+ COND+ IPTU

VILA SFEIR- AP 00859
03 DORM. SUITE, SALA, WC, COZ, A.S, 
02 VAGA, AREA GOURMET 
ALUGUEL 1.600,00 + COND +IPTU.

VILA HOMERO – AP 00892
01 DORM SALA, COZ,WC,A.S. 01 VAGA, 
ARE GOURMET.
R$:1.750,00.

CENTRO- AP 00895
03 DORM, SALA, 01 SUITE, COZ, 02 WC, 
02 VAGAS.
R$: 1.800,00+ COND+ IPTU.

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

 CENTRO- AP 00890
03 DORM, SUÍTE, COZ, SALA, WC, A.S, 
02 VAGA.(AP. MOBILHADO)
R$: 1.800,00+COND+IPTU 

PQ. SÃO TOMAS DE AQUINO. – 
AP00885
02 DORM, 1 SUITE,WC, SALA,COZ,A.S, 
01 VAGA
R$: 2.000,00 + COND+ IPTU.

JD. PAU PRETO – AP 00887
03 DORM, 2 SUITES, 02 SALA, COZ, WC, 
VARANDA GOURMET, A.S, 02 VAGA.
R$: 2.100+ COND+ IPTU.

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

JD. POMPEIA – AP00893
03DORM,2SUITES, SALA, COZ, WC,VA-
RANDA,02 VAGAS.
R$: 2.500,00.

JD. PAU PRETO – AP 00880.
03DOR, 02SUITE, WC,02 SALA, COZ,02 
VAGA, VARANDA GOURMET.
R$: 2.600,00. + COND+ IPTU

JD. PAU PRETO   - AP00877
02 DORM,1 SUITE,SALA, COZ., CHUR-
RASQUEIRA, 01 VAGA, A.S, WC
R$: 3.000,00 + COND+ IPTU

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

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

APARTAMENTO ED CISA AP00843  
4 DORM, 4SUÍTES,02 SALA, ESCRI-
TORIO, AREA GOURMET, COZ, A.S. 
(DORM C/ SUÍTE P/ EMPREGADOS) A.T 
280M² 3 VAGAS 
R$ 5500.00 + COND + IPTU

VENDA- APARTAMENTOS

JD. MORUMBI  - AP00891
02 DORM, SALA, COZ, WC, A.S. 55M²
R$:160.000,00.

CENTRO – AP00558
KITNET COM GARAGEM. - R$ 175.000,00

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

JD MONTE VERDE AP00812 OPORTU-
NIDADE  
01 DORM, SALA, VARANDA, COZINHA 
COM ARMARIOS, BANHEIRO COM 
ARMARIO E 2 VAGAS DE GARAGEM 
R$ 180.000,00 

CECAP – AP00815
02 DORM, SALA, COZ, WC  E 01 VAGA.
R$ 195.000,00

ITAICI- COND. AZALEIA  AP00901.
02 DORM, WC, COZ, A.S, SALA, 01 
VAGA P CARRO. A.U: 61M²
R$: 200.000,00

CENTRO – AP00896
01 DORM, SALA,COZ,WC, SEM GARA-
GEM, PORTARIA 24H.
R$: 1.000,00+ COND+IPTU.
R$: 200.000,00 VENDA

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

ITAICI – CC00078
03DORM, SUÍTE, SALA, COZ,WC, 02 
VAGA, ARAE GOURMET.
R$: 2.690,00+ COND+ IPTU.

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

ITAICI- CC00075
03 DORM, SUITE, 02 SALA, COZ, WC, 
A.S, ÁREA DE CHURRASQUEIRA, 03 
VAGA, QUINTAL, JARDIM
R$: 2.850,00+ COND +IPTU      VEN-
DA: 570.000,00

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

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

VILA NOVA- CA 03088
05 DORM,04 WC,03 SUITE, SALA, 
COZ, 02 VAGA DE GARAGEM, A.S.
R$: 4.000,00.

VILA HOMERO- CC00076
03SUITES, 02SALA, WC, AMPLA 
ÁREA GOURMET ,PISCINA, 04VAGA, 
330M².
R$: 7.000,00 
VALOR P/ VENDA: 1.7000.000,00

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

CENTRO- AP00690
KITNET SEM VAGA R$: 650,00.

ITAICI – AP00853
03 DORM,SALA, COZ, WC, VAGA01, 
A.S -  
R$: 850,00.+ COND + IPTU

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

JD. PAU PRETO – AP0220
02DORM, SALA, COZ, WC , A.S, SEM 
GARAGEM
R$: 850,00. 

JD. MORUMBI – AP00894
02 DORM, SALA, COZ, WC, 01 VAGA, 
A.S.  R$: 950,00.

JD. POMPEIA – AP00898
03 DORM, SUÍTE,SALA,COZ,WC,-
01VAGA P/ CARRO.
R$: 1.000,00+ COND+IPTU.

VILA FURLAN – AP00897
01DORM ,SALA, COZ, WC, 01VAGA 
–R$: 1.150,00+ COND.

JD. MORUMBI – AP00888.
02 DORM, SALA, COZ, WC, A.S, 01 
VAGA.
 R$: 1.000,00  VENDA: 160.000,00.

JD. COLIBRIS – AP00883
02DORM, SALA,COZ, WC, VAGA. –  
R$: 1.000,00+ COND. 

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

CENTRO- AP 00886
KITNET COM 01 VAGA . 
 R$: 1.100,00 INCLUSO COND+ IPTU.

 VILA PIRES DA CUNHA- AP00872
02DORM, SALA, COZ, A.S, VAGA 1 
CARRO
VALOR : 1.100,00 ALUGUEL    VA-
LOR P/ VENDA: 240.000,00

MOACYR ARRUDA- AP00871
02DORM, WC, SALA, COZ, A.S, 
VAGA P/ 01 AUTO.
VALOR: 1.070,00 

AZALEIA DE ITAICI – AP00710
03 DORM, SALA, COZ, WC ,01 VAGA. 
-  R$ 1.100,00

JD. MOACIR ARRUDA – AP00831
 02 DORM, SALA, COZ, WC, A.S E 
01 VAGA .
R$ 1.100,00 

JD. PEDROSO- AP00856
02 DORM, WC, SALA , COZ,01 VAGA 
. A.U :64M²
R$:1.100,00
 
COND. SOLAR DOS GIRASSÓIS – AP 
00876
02DORM, SALA, COZ, 1 VAGA, 
LAVANDERIA
R$: 1.100,00

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

JD. ALICE- AP00777
02 DORM, WC, SALA 02 AMBIENTE, 
COZ, A.S E 01 VAGA.
R$ 230.000,00

CECAP – AP00715
02 DORM, WC, SALA, COZ E 01 VAGA. 
R$ 235.000,00

CENTRO – AP00824
 01 DORM, SALA, COZ PLAN. WC E 
01 VAGA 
R$ 240.000,00

JD.SANTIAGO– AP00835
02 DORM, SALA, COZINHA, A.S , WC, 
02 VAGAS
R$ 240.000,00

JD. ALICE – VILA DAS FLORES – 
AP00861
02 DORM, SALA, COZ PLAN, WC, A.S, 
01 VAGA COBERTA. A.U: 60M²
R$: 250.000,00.

ITAICI (ED. AZALEIA)
AP.TERREO, 03 DORM (02DORM 
PLAN), COZ PLAN, 02 VAGAS.
R$ 250.000,00

JD. PAU PRETO – AP00806
03 DORM, SALA, COZ, A.S, WC, 01 
VAGA 
R$ 250.000,00

JD. ALICE – AP00774
02DORM, SALA, COZ, WC E 01 VAGA.
R$ 255.000,00

PQ. SÃO LOURENÇO –AP00818
03 DORM, SUITE, SALA, WC, COZ, 
01 VAGA.
R$ 265.000,00 

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

PQ. SÃO LOURENÇO –AP00744
02 DORM, WC, SALA, COZ, A.S, SA-
CADA,01 VAGA.
R$ 275.000,00 

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

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

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 DORM, 2 SALA, COZ, WC, 01 VAGA.
R$:280.000,00

JD. REGENTE – AP00813
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA, COZ, WC, 
01 VAGA.
R$ 290.000,00

CECAP- AP00833
03 DORM.1 SUÍTE,2 SALA , COZ, WC, 
02 VAGAS.
R$ 310.000,00

VILA SFEIR – AP00859
03 DORM. SUITE, SALA ,WC, COZ 
,A.S, VAGA 02. AREA GOURMET A.T: 
110M²
R$: 450.000,00

CENTRO- AP 00869
03 DORM. 1 SUITE, SALA, COZ, 
A.S, 2WC , SACADA. 02 VAGA . A.U: 
122,55M²
R$: 450.000,00.

CECAP- AP00828
03 DORM ,1 SUÍTE, COZ, WC, A.S, 
SALA, AREA GOURMET E WC,2 
VAGAS.
R$ 480.000,00

JD. PAU PRETO-  AP 00902
02 SUITES, SALA 02 AMBIENTES 
, COZ, VARANDA GOURMET, WC, 
LAVABO,02 VAGA COBERTA.
R$: 550.000,00  A.U: 92 M²

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

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

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM.PLAN, COZ. PLAN, DORM P/ 
EMPR.E 2 VAGAS.140M²  
R$ 800.000.00

VENDA – CASAS

VILA BRIZOLA CA02681 
01 DORM, SALA, COZINHA, 1 BANHEI-
RO E GARAGEM 
R$ 195.000,00
 
JD. DOS COLIBRIS – CA03003 
02 DORM, SALA, COZ, WC, QUINTAL, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS. 
R$210.000,00

VILA BRIZOLA – CA02996
CASA FRENTE – SALA, COZ, 01 DORM, 
WC. CASA FUNDOS – 01 DORM, COZ, 
WC.
R$210.000,00

JD. SANTA MARTA CA03063
01DORM. COZ, COPA, SALA, WC, 
02VAGA . A.T 161M² E A.C 97M², 40M² 
A.L 
R$:210.000,00.
JD. SÃO FRANCISCO CA02919
02 DORM, SALA, COZ, WC, A.S, CHUR-
RASQUEIRA 1 VAGA
R$ 235.000,00

JD. PAULISTA I – CA03083.
03 DORM, 1SUITE, SALA, COZ, WC, A.S, 
02 VAGA.
R$:250.000,00 + IPTU.

JD. SABIAS CA03066
2 DORM.1 SUITE, W.C, SALA, COZ, A.S, 
CHURRASQUEIRA, 03VAGA. A.C 60M² 
A.T 150M².
R$: 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – CA02979
 02 DORM,1 SUITE, ESCRITÓRIO, SALA, 
COZ. PLAN, VAGA.
R$ 275.000,00

JD MORADA DO SOL CA03052 
2 DORM , 01 SUITE, SALA, COZ., A.S, 
WC E  2 VAGAS .AT 125M². AC 100M² 
R$ 280.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 WC, COZ, 
VAGA ,TERRENO 250M²
R$  375.000,00

COND. GUARANTÃS  - CA02874 
AT: 131 M² E AC: 100M², 03 DORM.1 SUI-
TE, 2 WC .02 SALA, COZ A.S ,02 VAGAS 
R$ 382.000,00

JD REGINA CA03057 
A.T 250M², 3 DORM,WC, COZ, A.S, SALA, 
ÁREA GOURMET. LAVABO  E PISCINA  
R$ 800.000,00

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

COND. FLAMBOYANT – CC00052
03 DORM ,01SUITE, 02 SALA ,COZ , 
WC, AREA GOURMET.
R$385.000,00.

COND. GUARANTAS – CC00065
 3DORM, SUÍTE, SALA, 3WC, LAVABO, 
CHURRASQUEIRA , 02VAGAS A.T :130 
M²  A.C:  98 M2 -  R$: 398.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC00074
02 DORM, SALA, COZ, A.S, ÁREA 
GOURMET, VAGA
R$: 400.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA - CHACARAS

RECANTO CAMPESTRE: CH 00328
 03 DORM, SUÍTE, SALA, COZ, WC, 
A.S, EDÍCULA COM WC, POMAR, 
PISCINA, CHURRASQUEIRA.
R$ 510.000,00.

JD. MORADA DO SOL – CH 00332
03 DORM, SALA, COZ, 03WC, ÁREA 
GOURMET, PISCINA; 04 VAGAS.
VALOR LOCAÇOA: 1.800,00     VEN-
DA: 700.000,00.

LAGOS DE SHANADU-CH00324
 03 DORM,03 SUÍTES C/ CLOSET, 
WC, SALA, COZ C/DESPENSA, 
02SALA, CHURRASQUEIRA, PISCI-
NA, CANIL,04 VAGAS.
R$ 1.010.000,00

COND. TERRAS DE ITAICI –ITAICI 
– CH00330
3 SUÍTES, COZ. SALA, LAVANDERIA 
E WC. 06 VAGA, AREA GOURMET, 
PISCINA. POMAR, CASA FERRA-
MENTAS. A.T: 1.350M² A.C: 250M²
R$:1.400.000,00. (VALOR P/ VENDA)
R$:7.000,00 (VALOR P/ LOCAÇÃO)

COND. TERRA DE ITAICI – CH 00331
PISO SUPERIOR: 01 DORM C/ SUÍTE, 
SALA. PISO INFERIOR: 03 DORM, 
SUITE,04 SALA , LAVABO, WC, COZ, 
ARE GOURMET C/ WC E PISCINA 
8X4. A.T: 1.000M A.C: 400M²
VALOR: 1.350.000,00.

VENDA -TERRENOS 

JD PORTAL DO SOL 
150M² 
R$148.000,00 

JD. VALENCIA – TR00784
TERRENO 130 M²- R$155.000,00

JD. ALICE – TR00795
TERRENO DE 125 M² - R$ 165.000,00

JD. HELVÉTIA – TR00796
TERRENO DE 255 M² - LOTE 12
R$ 170.000,00

TERRENO DE 265 M² - LOTE 13
R$ 170.000,00

TERRENO DE 295 M² - LOTE 14
R$ 180.000,00

TERRENO DE 335 M² -LOTE 15
R$ 180.000,00

COND. MONTREAL – TR00791
TERRENO 167,21M²- R$ 177.000,00

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

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

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

JD. RESERVA BOM VIVER INDAIÁ 
– TR00787
TERRENO COND. FECHADO. 360 M²
R$ 215.000,00

JD. REGINA – TR00731
TERRENO  370 M² (CAÍDA P/FRENTE)
R$ 240.000,00

JD. REGINA – TR00768
TERRENO 284 M². - R$ 240.000,00

TERRACOTA – TE00001
1.200M² COND.: 230,00 IPTU: 130,00
R$: 300.000,00

JD. RESIDENCIAL VILLA SUÍÇA– 
TR00754
TERRENO DE 400 M². - R$ 339.000,00

MOSTEIRO DE ITAICI– TR00794
TERRENO DE 2.500 M². - R$ 
370.000,00

JD.VILA PARAISO– TR00797
TERRENO DE 492,54 M²- R$ 
450.000,00

VENDA SALÃO/ COMERCIAL.

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

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



B5Imóveis

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conjugada com 
área gourmet,lavanderia,garage, descoberta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 wc,la-
vanderia,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms,sala,coz 
planejada,varanda,piscina,churrasqueira,garagem
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado tríplex – piso 1 : 
sala 2 ambientes,sala de jantar,wc,cozinha planejada,copa,dis-
pensa. Piso 2: 3dorms (2st),wc,lavanderia,coz com armários. 
Piso 3: sacada,dorm,sala,wc. Garegem,área gourmet.

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1st),sala,-
coz,wc,piscina,churrasqueira,garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 suites,sala 2 am-
bientes,coz planejada,lavanderia,lavabo,2 wc social,churr. com 
pia,aquecedor solar,quintal,garagem coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dorms(1st),sala de estar 
e jantar,coz,escritório,wc,nos fundos coz e wc,portão eletrônico,-
garagem coberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 dorms (1 st), 
coz americana,sala de estar com pé direito alto, wc social, lavan-
deria, garagem . (se for pagamento em dinheiro, aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4Ds (2st),sala 
3 ambs,coz planejada,lavabo,varanda,lavanderia,dorm de empre-
gada,dispensa,piscina,churr., gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.

AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st)sala de estar e jantar,varanda,coz,2 wc,ar condicio-
nado,garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,coz,w-
c,lavanderia,1 vaga de garagem,moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),-
sala,coz planejada,wc,garagem

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes 
apartir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL – 
apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

CHÁCARAS E SITIOS

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

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm,sala,co-
z,wc,campo de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 
casa de 5 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 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,-
sem garagem
PQ.INDAIA – R$650,00 – dorm,coz,wc.
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.CALIFORNIA – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.M. DO SOL – R$880,00 – 2Ds,sala,coz,wc,entrada de moto
VL. ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,garagem.
JD,MORUMBI – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2Ds,sala,coz,wc,sem gar.
JD.PAULISTA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de carro.
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quintal,ga-
ragem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem para 
1 carro.
JD.REMULO ZOPPI – R$1300,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,3wc,as,-
quintal,garagem para 3 carros. (sobrado)
JD.REGENTE – R$1500,00 – 3 dorms (1st),sala,coz,wc,churras-
queira,garagem.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem para 
2 carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz 
planejada,lavabo,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$570,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem 
garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem.
JD.PEDROSO – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc
CENTRO – R$1100,00 – 3dorms (1st com ae),sala,coz americana 
com ae,wc,2 vagas de garagem.
VILA FURLAN – R$1300,00 -  2dorms (1 com armários,sala,coz 
planejada,wc,lavanderia planejada,1 vaga de garagem

CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

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

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

CASAS

CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e 3 vagas. R$550.000,00
 

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2Ds, sala 2 amb, coz, lav. 
estendida, área coberta no quintal e 1 vaga. R$320.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 2 
banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 3 
banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escrit, 
lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, coz, área 
gourmet, pisc, cascata em granito preparada p/ aquecedor 
solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). R$840.000,00
CA03834 – COND. DONA LUCILA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00

APARTAMENTOS

OPORTUNIDADE – JARDIM TROPICAL
2 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, cozinha, la-
vanderia, WC social, varanda gourmet e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00. Aceita proposta.

AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ AE, sala, 
coz. planejada, lavand, WC e garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00
AP01342 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 2 banhei-
ros e 1 vaga. R$380.000,00
AP01344 – ED. GRAÚNA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz. 
planejada, lavand. e 2 vagas de garagem. Apartamento 
mobiliado. R$530.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03647 – JD. PAU PRETO – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. 
R$650,00 isento de IPTU
CA03815 – JD. PEDROSO – 2 cômodos s/ gar. R$700,00 
isento de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + 
IPTU
CA03862 – CIDADE NOVA I – Kitnet mob. c/ 1 dorm, WC e 
coz. R$770,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA1850 – JD. DO SOL – 2 dorms, sala, coz e gar. R$850,00 
+ IPTU
CA02732 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03855 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala e coz. 
R$900,00 isento de IPTU.
CA1755 – CECAP – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.100,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 
incluso IPTU e Cond.
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 
WC. R$1.00,00 + IPTU
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino 
e masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. 
R$1.400,00 + IPTU + Cond.

SALÕES COMERCIAIS

SL00288 – 40m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e 
elevador. R$3.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), 
coz e estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00537 –ALTOS DA BELA VISTA - sala, copa, coz, 
lavand. e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de 
estar), churrasq, pisc, canil e viveiro avarand. no piso 
sup. R$2.400,00 + IPTU

GALPÃO

GL00173 – REC. CAMP. JOIA – Cob. 200m², coz e 2 
escritórios c/ WC. R$3.500,00 + IPTU
GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé di-
reito 8 m², entrada p/ baú, recepção c/ WCs, escritório, 
WCs masc e fem, refeitório, coz. de 30 m². R$4.500,00 
+ IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$14.000,00 + IPTU

TERRENOS

TE0832 – CIDADE NOVA – 402m². R$2.000,00
TE01658 – REC. CAMP. JOIA – 7.200m². R$6.000,00

CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 isento de IPTU
CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU
CA03863 – JD. FLÓRIDA – 2 dorms. (1 suíte), sala, coz, gar e 
1 dorm. nos fundos. R$1.200,00 + IPTU
CA02599 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar c/ 1 dorm e WC nos fundos. R$1.200,00 + IPTU
CA03853 – CIDADE NOVA II – 2 dorms, sala, coz, gar e edícu-
la com 1 dorm. e coz. R$1.500,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA02171 – CAMARGO ANDRADE - 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA0436 – JD. ITAMARACÁ – 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
copa, churrasq. e gar. R$1.600,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, 
coz e gar. R$2.800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 
ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 1 dorm, área 
c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga. R$800,00 + IPTU + Cond.
AP01301 – ED. COCAIS II - 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga cob. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 
1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.

TERRENOS

TE01727 – ALTOS DE ITAICI – 312,16m². R$220.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.140.000,00

CHÁCARA

CH00541 – ALTOS DA BELA VISTA - 3 dorms (1 suíte c/ 
hidro), sala 2 amb, cozinha c/ AE, A/S, garagem para 3 carros, 
WC, Apto. de empregada, quarto de bagunça, salão de festas 
c/ churrasq e toda avarandada. Aceita permuta. R$950.000,00



B6 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 655601 - Monte Verde  - 3 dorm.(suite) / sala / coz. / wc 
/ as / churrasq / 2 gar / 3 vagas. R$ 1.700,00  / R$ 550.000,00

ref. site 751091 - Monte Verde - 2 dorm/ sala/ coz/ wc / lavand 
/ quintal/ 2 gar coberta – R$1.060,00 + IPTU

 ref. site 843881 - Parque das nações - 2 dormt / 1 suite / wc 
/ coz / sala / 2 gar R$ 300.000,00

ref. site 066302 - Jd. dos Taperás - 2 dormt/ wc / coz / lavand/ 
sala 2 amb/ varanda / 1 garagem R$1.200,00  /R$254.000,00

 ref. site 460391 - Pq Campo Bonito - ac 65m2 - salão c/ 2 wc. 
R$ 1.320,00 + iptu

ref. site 645302 - João Pioli – 2  dormt/  sala / coz/ wc /lavand/ 
quintal / 2 garagens R$1.250,00 + IPTU

ref. site 576302 - Loft Ekko Houses – Duplex – 2 suites/ sala 2 
ambt / coz/ wc / lavand / gar R$550.000,00

ref. site 119891 - Edifício La Spezia - 2 dormt/ 1 suite/ sala 2 
amb/ coz/ wc / lavand/ garagem R$270.000,00

ref. site 495791 – Jd. Paulista -  Fundos - 1 dormt/ coz/ wc / 
lavand / R$500.00

ref. site 113621 - Jd. Regina - 3 D (1 suite) / sala / copa-coz. / wc / as / edicula c/ 
pia, dorm, wc e quartinho despejo / 2 + 2 gar. R$ 2.700,00 + IPTU / R$ 600.000

ref. site 876302 – Jardim Nova Veneza - 150 m² 
R$125.000,00

ref. site 933881 - Parque das Nações - 2 dormt / 1 suite / wc 
/ coz / sala / 2 gar R$258.000,00
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CA03666 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - CASA DE ALTO 
PADRÃO E FINO ACABAMENTO – 04 suítes (01 master), sala e 
estar e jantar, sala de tv, 06 banheiros, área gourmet c/ churras-
queira e forno, Jd. De inverno, sacada, piscina e garagem para 
04 vagas. Com planejados. - R$7.800,00+IPTU+COND

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

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

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

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

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

Terras de Itaici
Casa nova com 03 suítes, toda com móveis planejados, espaço 

gourmet, piscina. R$ 1.350.000,00 – Estuda Permuta parcial.

Fone: (19) 3894-8441 / (19) 9.9636-8441



Serviços / UtilidadesB8

Casa com 211m, 3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem 
para 2 carros! Mais 1 casa de 30m no mesmo terreno nos fundos, 1 quarto, banheiro, 
sala, copa, cozinha, garagem pra 1 carro! Terreno de 250m. Valor R$380.000,00 aceita 
troca. Rua Antônio cantelli 276 jardim morada do sol - Antiga Rua 77 (perto do UPA)

Sala comercial no Jardim Alice 1º e 2º andar - 90m Valor R$900,00 e 2º 
pavimento R$700,00 - Direito com proprietário. Rua Dr. Renato Rígio, 1697

Residencial Raquel - 234 metros de 
área comum e 134 de área útil, apto 
nº 122 último andar, dois apartamentos 
por andar. Com três quartos, sendo 
uma suíte master, um banheiro social 
e lavabo, área de serviço com depen-
dência de empregada, sala de Tv e 
copa, sala de estar, varanda gourmet 
cozinha e quartos todos com armários 
planejados, duas vagas de garagem 
condomínio R$680,00 por mês. Valor. 
R$790 mil. Aceitamos troca com terre-
no ou casa até 50% do valor.

VENDE-SE CASA

VENDE-SE 
APARTAMENTO

ALUGA-SE SALA COMERCIAL
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Casa 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa ecô-
nomica do terreno e da 
construção – consulte-
-nos - - (19) 98254 7703 
/(19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Oferta Imperdível - 3 ca-
sas de 02 cômodos e wc 
em lote de 125m² na Mo-
rada DO Sol, ideal para 
locação, com renda de 
R$1.600,00 por mês por 
apenas R$180.000,00. ou 
R$70.000,00 de entrada 
+ 73 X R$1.650,00
Oportunidade Úni -
ca - Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormitó-
rios (1 Suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavande-
ria, garagem p/02 autos. 
oportunidade única!! em 
oferta para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294

Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 MIL 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Colibris, 3 dormitórios 
(1 suíte) sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, gara-
gem p/ 2 autos. oportu-
nidade única! em oferta 
para o mês de julho de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 
9.9762-7997 / 3935-3294
Jardim Hubert: 3 dormi-
tórios (1 suite) cozinha 
americana, mezanino nos 
fundos, garagem c/portão 
eletronico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! de 
R$290.000,00. em oferta 
durante o mês de julho por 
R$270.000,00 aceita lote/ 
financiameno. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Adriana - exce-
lente casa em dois pa-
vimentos, sendo no pav 
superior: 2 dormitórios (1 
suite) wc social, sacada 
com porta balcão com 
vista para o parque eco-
lógico e no pav inferior: 
sala 2 ambientes, lavabo, 
wc social, lavanderia, 
edicula  e grande espaço 
de terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletronico. 
de R$350.000,00 em 
oferta durante o mês de 
julho por R$290.000,00 
F. 9.9762-7997
Oferta Inacreditável - tro-
ca-se chácara de 1000m2 
(só o terreno) em Indaia-
tuba + casa no Jardim 
Laguna em Salto, por casa 
em lote inteiro em Indaia-
tuba F. 9.9762-7997 / 
3935-3294.

 
Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios 
(1 suite c/ armários em-
butidos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, chur-
rasqueira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99778-4336
Procuro casa para 
alugar 3 ou 2 dormi-
tórios com garagem. 
Valor de R$1.000,00 à 
R$1.200,00. Tenho fia-
dor. Tratar F.:(19) 98240-
8439
Aluga-se casa no Jar-
dim Tropical com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem. 
Valor: R$1.000,00. Tratar 
F.: (19) 3875-4737
Aluga-se Casa Condo-
mínio Brescia – 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte e 2 
vagas de garagem, valor 
R$ 2.6000,00 + Condo-
mínio + IPTU  - CA00073 
- Fone: (19) 99799-5771

 
Vende-se apartamento 
Ed. Portal das Flores 
- 3 dormitórios, sala, 
c o z i n h a ,  b a n h e i r o , 
lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Apartamento Pq.São 
Lourenço - 2 dormitó-
rios, WC social, sala, 
cozinha americana in-
tegrada à lavanderia, 
1vaga de garagem e 
área de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita  
financiamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chácara 
do trevo R$370 mil - 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.

Vende-se ou aluga-se 
apt no Centro Ed. La 
Spezia– APTO. MOBI-
LIADO com 2 dormitórios 
e 1 vaga. R$1.800,00 ou 
R$380.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Residencial - Nações 
Unidas, Jd. Alice In-
daiatuba/SP. 02 dorm. 
(um com móveis plane-
jados), sala de estar e 
jantar, cozinha planeja-
da, lavanderia c/ armário, 
WC, garagem para 01 
carro coberta, 1º andar. 
Baixo condomínio e IPTU 
- Vendo mobiliado. F.: 
(19) 3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556
Vendo Apartamento. 
Valor: R$155.000,00. 
Aceito 50% de entrada e 
financiamento 2 dormi-
tórios. Jardim Morumbi. 
Tratar com proprietá-
rio. F.: (19) 99482-6697 
F.:(19) 3875-3201
Vendo ou troco Aparta-
mento Villagio D’Amo-
re. 3 dormitórios sendo 
1 suíte, salas de estar/
jantar. Cozinha, área de 
serviço, banheiros com 
móveis planejados. Gara-
gem para 1 carro (80m²). 
Acabamento em porcela-
nato 3º andar TROCO por 
2 terrenos, dependendo 
do local pago a diferença. 
F.: (19) 99913-9801 / (19) 
3800-4078
Vendo  apar tamen-
to novo Residencial 
Belvedere - 3 dormi-
tór ios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, 
ar condicionado sala e 
quartos, 9º andar sol da 
manhã. Aceito permuta 
de terreno no Bréscia ou 
Mantova como parte do 
pagamento. Valor: R$ 
275.000,00. Tratar direto 
com proprietário F.: (19) 
99612-7897
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 3 
dorm; cozinha planejada; 
1 vaga; área de lazer 
completa. R$ 259 000,00 
- F.: (19) 992569976 ou 
(19) 99368-2711
Vende-se apto Cond. 
Felicitá - 3 dorm (suí-
te); 2 vagas;  cozinha e 
quarto planejados; va-
randa gourmet; área de 
lazer completa. R$ 350 
000,00. F.: (19)99928-
8133 ou (19) 99256-9976

 

Aluga-se ou Vende-se 
apartamento Cocais II 
- 2 dormitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta.  R$1.000,00 
+ IPTU + Cond.  ou 
R$200.000,00.Fone: (19) 
99168-6945
Aluga-se apartamento 
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários (2 
suítes), banheiro, sala, 
cozinha planejada, lavan-
deria, varanda gourmet e 
2 vagas de garagem no 
2º subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond.Fone: (19) 
99168-6945
Pq. São Lourenço - 2 
dormitórios, W C social, 
sala, cozinha americana 
integrada à lavanderia, 
1 vaga de garagem e 
área de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita 
financiamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734
Alugo Apto no Centro 
de Indaiatuba- Edifício 
Ana Lúcia, na Rua Cinco 
de Julho, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 
ambientes com sacada, 
cozinha, área de serviço 
com WC empregada, 
WC social, área útil 120 
m² , 2 vagas cobertas, 
aquecedor à gás central, 
portaria 24 horas com 
segurança. Não é permi-
tido animais. R$ 1.600,00 
isento de condomínio, 
água e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsa-
pp (19)997252157.
Aluga-se Apartamento 
Condomínio Edifício 
Raquel – 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com clo-
set e 2 vagas de gara-
gem, valor R$ 2.500,00 
+ Condomínio + IPTU 
- AP00030- Fone: (19) 
99799-5771

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  2.500. 000,00. F.: 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 

1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
 

Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terreno de 
300m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
Terreno Industrial  - 
1.000 m² planos. Fone: 
(19) 99166-8272
Terreno Cond. Ter-
racota - 1.000m². Óti-
ma topografia. Fone: 
(19) 99166-8272 – (19) 
98333-5694
Vendo terreno Jar-
d im Regina .  Ót ima 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar F.: 
(19) 99774-4452.
Terreno no Condomi-
nio  Residencial Dona 
Lucilla. Condomínio de 
alto padrão,  área de 
379,20m2. Preço abaixo 
do mercado, R$275 mil 
(R$725,00 o m2). Aceita 
permuta com aparta-
mento de valor similar.  
Direto com o proprie-
tário. Imóvel quitado. 
F.:19-98128-7316.
Vende-se terreno no 
condomínio Vista Ver-
de 175m². Próximo a 
portaria. Tratar com pro-
prietário. F.: (19) 99792-
1440 / (19) 99774-3834
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 200m2 , 
plano, na quadra A, 
com escritura e regis-
tro, R$165.000,00. Dis-
cute-se proposta. 19-
9.97519921. 
 

Galpão Industrial Vi-
tória Martini – 770 A/T 
e 375 A/C. R$4.500,00 
Fone: (19) 98333-5694 
– (19) 99166-8272
Vendo sobrado comer-
cial - Salão comercial e 
casa na parte superior 
– 360m² A/T e 300m² 
A/C. Fone: (19) 99166-
8272 ou (19) 98333-5694

Condomínio Vista Verde 
CC00057 - 03 suites com 
closet, sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, cozi-
nha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, garagem p/ 
02 autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , CO-
ZINHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO,  GARA-
GEM P/01 CARRO . 
COND:200,00 INCLUSO 
AGUA. R$: 175.000,00. 
(19) 3875-2215
Vendo ou Alugo - Casa 
térrea Portal dos Ipês. 
Com 3 suítes, sem pis-
cina, cozinha planejada 
e aquecedor solar. (19) 
3800-4078 (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa 
ou terreno. 
Casa Jd. União - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 2 
banheiros, churrasqueira 
e jardim. Área de serviço 
coberta ao lado da cozi-
nha. Preparada para ar 
condicionado (sala e 1 
quarto). Portão pode ser 
automatizado. Grade nas 
janelas e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
Casa Jardins do Im-
pério -Excelente casa 
térrea com 2 suítes + 
lavabo, sala ampla, cozi-
nha americana integrada 
à sala de jantar e ao es-
paço com churrasqueira. 
Acabamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
 Jd. Tropical – 2 dormi-
tórios sendo 1 suíte, sala 
2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC social, va-
randa gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: 
(19) 99194-0145
Casa térrea, 3 quartos 
sendo 1 suíte, wc social, 
sala e cozinha ampla, 
área de serviço fecha-
da, garagem p/ 3 carros, 
portão eletrônico e ampla 
área verde. AC 145m2 e 
AT 387m2. Tratar direto 
com proprietário tel. 19 9 
7403-1950.

Vendo edícula  toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
um casa no Jd. Europa 
II em terreno de 250 m². 
Local excelente. (19) 
99697- 6698. 
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 m², 
portão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor so-
lar, área gourmet, pisci-
na 3x5, casa com 7 co-
modos sendo 2 banhei-
ros e lavanderia. Tratar 
com proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-5089
Vendo casa em Salto 
nova - Acabamento de 
primeira. Recanto do 
Guaraú - 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, gara-
gem para 2 carros . AT: 
175m² AC: 92,5m². Valor 
: R$250.000,00 F.: (19) 
99612-7897. Aceito per-
muta com terreno em 
Indaiatuba.
Jardim Montreal - Ex-
ce len te  casa té r rea 
com 106m2 – AT150, 
3 D (1 suíte), wc so-
cial cozinha c/ balcão 
e mesa de granito, sala 
de jantar e sala de visi-
ta, churrasqueira com 
wc, aquecimento solar, 
preparada p/ ar condi-
cionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem 
coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 
65362.
Jardim Montreal - Ex-
celente sobrado com 
168m2 – AT150, 3 D 
(2 suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com 
cook top, churrasquei-
ra, aquecimento solar, 
ar condicionado, por-
celanatos especiais, 
granitos, tetos traba-
lhados, esquadrias em 
alumínio, muitas toma-
das e muita iluminação  
ampla e bela escada 
mais, garagem coberta 
e jardim. R$680.000,00 
estuda financiamento. 
Localização especial 
19-9.97519921. creci 
65362.
Vende-se Casa Con-
domínio Montreal Re-
sidence – 3 dormitórios 
sendo 1 suíte e 2 vagas 
de garagem, valor R$ 
529.000,00 - CA00014- 
Fone: (19) 99799-5771
Vende-se  Casa Sobrado 
- Jardim Belo Horizonte 
– 3 dormitórios sendo 1 
suíte e 3 vagas de ga-
ragem coberta, valor R$ 
530.000,00 – CA00010- 
Fone: (19) 99799-5771
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Vende-se ponto – Jd.Re-
gina. Salão odontológi-
co - 40m² mobiliado, 2 ba-
nheiros e garagem para 
2 carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
no torre medical. Direto 
com o proprietário. Tel. 
(19) 9 8239-4260
 

Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 para 
receber desconto espe-
cial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Procuro máquina de 
costura caseira, usada 
P/ COMPRAR -Interessa-
dos ligar (19) 3935-1633
Vendo uma potência p/ 
carro STETSOM CL 950. 
Valor a negociar. (19) 
3875-7624
Vendo bebê conforto 
R$ 100,00. F.: 3875-7624
Vendo tapete de vários 
tamanhos semi-novos 
a partir de R$ 50,00. (19) 
F.: 3834-1367 (19) 9648-
9124 Dona Jandira

Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo ar condicionado, 
marca Consul 12.000 
ptu. Valor R$ 1.000,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo 1 freezer ver-
tical R$ 300,00. POR-
TAO 1,80X3- $400,00. 
MÁQUINA DE RECAR-
REGAR CARTUCHO 
R$ 300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO 
- (19) 3935-1633
Desejo comprar crista-
leira antiga. Entrar em 
contato (19) 3834-1367
Vendo jogo de sofá re-
trátil em suede 3/2 lu-
gares. Ótimo estado. R$ 
1.700,00, F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo 
estado. R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo guarda roupa 
laqueado bege com 4 
gavetas 1,33x195 altura 
R$ 230,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de 
carro. Valor a negociar. 
(19) 3875-7624
Vendo Bicicleta aro 38 
nova monarc com bre-
ck no pé R$200,00. F.: 
(19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo 1 panela de ar-
roz camponesa gran-
de Valor: R$150,00. F.: 
(19) 3834-1367 - (19) 
996489124

Vendo várias roupas 
novas e semi novas 
G, GG, G2 e G3 F.: 
(19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo 1/2 terreno Carlos 
Androvandi 140 m². Valor 
R$ 60.000,00 escriturado. 
F.: (19) 99595-3390
Vende-se título fami-
liar do clube 9 de ju-
lho. Valor R$1.500,00. 
Sem pendências. F.:(19) 
99681-2307
Vendo Bicicleta Scott 
Importada de R$2000,00 
por R$800,00. F.:(19) 
3935-6985
Vendo Portão de 3m X 
1,80. Valor: R$300,00 F.: 
(19) 3935-1633
Vendo uma maquina 
de recarregar cartucho. 
Valor R$300,00 F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma porta de 
correr de vidro 1,60m. 
Valor: R$300,00 F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma televisão de 
14 polegadas de tubo 
Valor: R$100,00 F.: (19) 
3935-1633
Vendo um teclado Casio 
novo Valor: R$400,00 F.: 
(19) 3935-1633
Vendo carrinho de chur-
rasqueira INOX. Valor: 
R$ 550,00. F.: 3875-7624
Vendo Vidros diantei-
ra e traseira para carro 
modelo: Corcel. Valor: 
R$150,00 (cada) F.: (19) 
3875-7624 
Vendo DVDs raros, dese-
nhos e seriados R$0,80 
cada. F.:(19) 99193-2917 
WhatsApp

Vendo Bacia branca de 
banheiro nova R$10,00. 
F.: 99193-2917 WhatsApp
Vendo uma camera Tek-
-Pick, grava vídeo, som, 
tira foto, web cam nova na 
caixa. R$200,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp

 
Vendo Fia t  Tempra 
SX modelo: 96/97 cor: 
Azul. Bom estado de 
conservação. Kilome-
tragem original. Valor: 
R$6.500,00 F. :  (19) 
3875-9524
 

Ofereço-me como moto-
rista de van para viagens 
com cursos de passagei-
ros e escolares. Tratar 
com Rosane F.: (19) 
99710-4661
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato 
F.: (19) 98970-1976
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos crian-
ças pessoas com neces-
sidades especiais pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313

empregos

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

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

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

AUXILIAR DE LIMPEZA  – 
Experiência na função. Ensi-
no fundamental. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos e aos 
finais de semana em limpeza 
de empresas e condomínios.
AUXILIAR DE PROCESSO - 
Experiência em programação 
de máquina CNC nos coman-
dos: Fanuc, Siemens,  Fagor 
e Msc. Conhecimento em 
programar máquina de medir 
coordenadas (tridimensional). 
Conhecimento em emissão de 
PPAP / FMEA. Conhecimento 
em Solid works / Autocad. 
Conhecimentos em Excel/
emissão indicadores. Residir 
em Indaiatuba ou região.
CALDEIREIRO – Ensino mé-
dio completo. Experiência 
na função comprovada em 
Carteira. Experiência em Sol-
da TIG e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir Curso 
na área de solda e montagem.
CONSULTOR (A) DE RE-
CURSOS HUMANOS – Ex-
periência em Recrutamento 
& Seleção. Desejável expe-
riência anterior em Agências 
de empregos ou empresas de 
Terceirização. Residir em In-
daiatuba, Salto ou Itu. CNH B. 
CONSULTOR (A) COMER-
CIAL – Experiência anterior 
em empresas do Ramo de 
Terceirização de Serviços de 
Limpeza e Portaria ou Agência 
de empregos. Experiência em 
vendas de Serviços de Recru-
tamento & Seleção, temporá-
rios e terceirização. Residir em 
Indaiatuba. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO – Experiência em ma-
nutenção mecânica preventiva 
e corretiva de máquinas de 
usinagem. Curso técnico ou 
profissionalizante na área de 
mecânica industrial. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE TORNO 
CNC – Experiência na fun-
ção. Curso de Metrologia 
e Leitura e Interpretação 
de desenho. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário. 
SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em 
Solda TIG e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir Curso 
na área de solda e montagem.
VENDEDOR (A) - Experiência 
na área de vendas no Ramo 
de material para construção. 
Ensino médio completo. Co-
nhecimentos com Informá-
tica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

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

selecionar a vaga para se 
candidatar.

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

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

AJUDANTE DE MOTORISTA/ VEN-
DAS (8492): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
APLICADOR/ ORÇAMENTISTA DE 
DEDETIZAÇÃO (8497): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO 
(8480): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFE (8493): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTEN-
ÇÃO (8484): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
ASSISTENTE DE T.I (INFRAESTRU-
TURA) (8502): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
AUXILIAR ADM / VENDAS (8473): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
AUXILIAR CONTÁBIL (8496): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
AUX. PROD. / CONTROLE DE QUALI-
DADE (8433): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
AUXILIAR FISCAL (8505): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8462): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
COORDENADOR DE T.I (8507): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
ENG. DE DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTO (8506): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
(8498): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
GERENTE DE LOJA (8453): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
MENOR APRENDIZ (8458): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
MOLDADOR/ MANUTENÇÃO DOS 
MOLDES (8499): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
MONTADOR ELÉTRICO (8501): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
OP. DE EMPILHADEIRA TRILATERAL 
ou SELECIONADORA  (8500): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
OPERADOR DE MÁQUINAS (8503: 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
OPERADOR DE TELEMARKETING 
(8494): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
PREPARADOR DE MÁQUINAS (8457): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.

Assistente de vendas

Auxiliar de escrituração 

fiscal

Chefe de cozinha

Eletricista

Empregada domestica

Mecânico de auto

Mecânico de Refrige-

ração

Motor is ta  de  cami -

nhão(CNH E)

Motorista entregador

Operador de maquinas 

de construção Civil e 

mineração

Operador de maquinas 

de empacotar

Supervisor de manuten-

ção de maquinas opera-

trizes de usinagem

Técnico de enfermagem

Vendedor

Rua Jacob Lyra, 344 - 
Fone: 38943369 

maisemprego.mte.gov.br
Horário de atendimentos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTAMOS 
CONTRATANDO

Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador, peque-
nos reparos na constru-
ção civil e pinturas. (19) 
98329-8580 (WHATS 
APP) Falar com João
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo 
à domicílio ou em minha 
residência. Entrar em 
contato com Val (19) 
99448-0082 - whats app
Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure  - cor-
te+hidratação+escova 
R$ 50,00 (usamos pro-
dutos sem formol) - (pé e 
mão) R$ 25,00 *grátis um 
brinde (19) 99369-5615
Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: (19) 
98332-1025
Ofereço-me como faxi-
neira e passadora de 
roupas. Entrar em con-
tato no telefone (19) 
99595- 9448
Ofereço-me como jar-
dineiro roçada de chá-
caras e limpezas. (19) 
3875-7624
Ofereço-me como jar-
dineiro, pedreiro, en-
canador e eletricista . 
Tratar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como em-
pregada domést ica . 
Tratar com Sonia F.: 
(19) 98265-1498 ou (19) 
98239-0199
Ofereço-me como ven-
dedor externo 10 anos 
de experiência F.: (19) 
98229-8807
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