
Morador de Indaiatuba é uma 
das vítimas do ataque na Catedral

ROVENA ROSA/ AGÊNCIA BRASIL

O morador de Indaiatuba, Heleno Severo Alves, de 84 anos, está entre as vítimas fatais do ataque na Catedral de Campinas, que ocorreu 
na tarde da última terça-feira, dia 11. A vítima residia no Jardim Morada do Sol e faleceu na tarde de quarta-feira, dia 12.

SAÚDE

UTI Pediátrica ganhará três leitos em março de 2019

Adaptado do cordel de Euriano Sales, o espetáculo 
natalino Cordel de Natal – Nascimento de Jesus Cristo 
será atração, pelo segundo ano consecutivo, em frente 
à Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária. 

TEATRO

Cordel de Natal é atração na 
praça da Igreja da Matriz

P. A13

Proprietários 
paulistas pagarão 
mais barato

IPVA 2019

P. A8

O imposto ficará mais 
barato no próximo ano, 
com queda nominal de 
3,34%, em média, nos 
preços de venda pratica-
dos no varejo. P. A4

Professores 
resgatam cartão 
alimentação

BENEFÍCIO

A subsede Indaia-
tuba da Apeoesp anun-
ciou em setembro que 
acei tou proposta  do 
Executivo para resgatar 
o Cartão Cesta. P. A5

Orçamento da 
cidade para 2019 
cresce 5,75%

ECONOMIA

Com receitas previs-
tas e despesa fixada em 
mais de um bilhão de 
reais, a Prefeitura fala em 
prudência para manter as 
contas públicas. P. A6

ARQUIVO

O projeto de lei 302/2018, que autoriza a concessão do montante, foi 
aprovado em regime de urgência especial na segunda Sessão Extraordinária 
da Câmara Municipal, realizada no último dia 7. P. A3

Músico, compositor e produtor cultural, Eduar-
do Santhana é o convidado especial da Orquestra 
Municipal de Sopros de Lençóis Paulista, que traz 
seu novo projeto para Indaiatuba hoje, dia 14, às 
20 horas.

CONCERTO

Orquestra de Sopros apresenta 
clássicos da MPB no Ciaei

P. A13

Na noite de sábado, dia 
08, um jovem identifica-
do como Lucas Duarde 
de Souza, de 23 anos, foi 
baleado com tiro no tórax 
na Rua Roberto Tomazelli 
no Jardim Morada do Sol.

POLÍCIA
Jovem é 
baleado no 
Morada do Sol

P. A9



Editorial
Tragédia na Catedral

Artigo

As vítimas da tragédia deixaram histórias e muitas saudades 
paras os familiares. No caso de Heleno Severo Alves, de 84 
anos, uma mudança de planos e uma atitude heroica marcaram 
a data de sua morte. Heleno era devoto de Nossa Senhora da 
Conceição,  que dá nome a Catedral. Era morador de Indaiatuba. 
O aposentado insistiu em ir naquele dia participar da missa, pois 
fazia alguns meses que não ia. E infelizmente, dentro da “casa” 
da santa que ele era devoto, levou dois tiros de um homem que 
do nada começou a atirar contra os fiéis. E Heleno tentando 
conversar com o atirador acabou salvando a vida de uma mulher.

Com essa notícia, não somente pela morte de um morador de 
nossa cidade, mas sim por todas as vítimas dessa tragédia, todos 
paramos e pensamos, o que leva uma pessoa a fazer isso? Todos 
perdemos com esse atentado. Todos perdemos junto com os 
familiares das vítimas. Como entender a cabeça de uma pessoa 
que se acha no direito de tirar a vida de outra? 

Lamentamos muito a morte de todas as vítimas e nos solida-
rizamos com os familiares, principalmente com do Sr. Heleno 
que faz parte da nossa cidade. 

Verde de Campinas oficia clubes 
sobre fogos de artifício

Vinhedo prossegue obras para 
construção do novo reservatório 

Com as festas de fim de ano se aproximando, a 
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (SVDS) desencade-
ou o envio de ofícios aos condomínios 
localizados na APA Campinas e aos 
clubes sociais de toda a cidade lembran-
do-os da vigência da Lei Municipal nº 
15.449 de 28 de junho de 2017 (Estatuto 
dos Animais), que proíbe a utilização de 
fogos com estampido maior do que 40 
decibéis no município.

A autarquia Sanebavi prossegue com os tra-
balhos para a construção do novo reservatório 

com capacidade para 1 milhão de litros de 
água tratada no Jardim Florido. A nova 

estrutura está sendo implantada ao lado 
do reservatório de água já existente, na 
rua Fábio Junqueira Meirelles. O outro 
reservatório, do Jardim Santa Cândida, 

de 500 mil litros, foi construído por um 
empreendimento imobiliário ao lado da 

ETA II.

14/12 - Sexta-feira 16/12 - Domingo15/12 - Sábado 17/12 - Segunda

Máxima 35º 
Mínima 23º

Máxima 34º 
Mínima 22º

Máxima 33º 
Mínima 24º

Máxima 35º 
Mínima 23º

A2

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
15 SAB 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
15 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
16 DOM.   NÃO OPERA
17 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
17 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
17 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
17 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
17 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
18 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
18 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
18 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
18 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
18 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
18 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
19 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
19 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
19 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
19 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
19 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
19 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
20 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
20 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
20 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
20 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
21 SEX. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
21 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
21 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
21 SEX. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
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Cuidados de saúde no verão
Com a chegada do verão, todos querem aproveitar aquele sol no final de semana, os passeios 

são mais frequentes, o que significa que precisamos estar mais atentos a nossa alimentação, 
nossas roupas e quais roupas são mais adequadas para curtir uma piscina, pegar uma praia ou 
fazer aquela trilha até a cachoeira.

E quando se fala em crianças, o assunto fica ainda mais sério. Elas são mais sensíveis que 
adultos, é preciso atenção para exposição a raios solares e a ter um cuidados redobrado.

Mas você sabe quais são os cuidados que precisa para conseguir aproveitar o verão da me-
lhor forma?

Não é apenas passar protetor solar e ok. Alguns preventivos não podem deixar de fazer 
parte na mala de viagem , como, beber água ou líquidos não açucarados, cerca de 2 a 3 litros 
de água durante o dia para não desidratar.

Separamos alguns temas para você que gosta e quer curtir bastante nessa temporada;
1. Evitar exposição solar direta nas horas de muito calor, entre as 10 e as 15 horas;
2. Passar protetor solar 15 minutos antes de sair de casa e repassar de 2 em 2 horas, prin-

cipalmente se for à praia;
3. Usar chapéu ou boné quando estiver ao sol, mesmo ao caminhar na rua normalmente e 

usar roupas leves e claras que absorvam menos o calor;
4. Comer frutas, verduras e legumes crus ricos em água como alface, chuchu, pepino, ra-

banete, nabo, tomate, couve-flor, melancia, melão, abacaxi, maçã, cenoura, banana, goiaba e 
clara de ovo;

5. Evitar beber bebidas alcoólicas e refrescos açucarados, pois o álcool aumenta a perda de 
água pelo corpo;

6. Evitar permanecer em locais fechados e sem ventilação
7. Não use filtro solar em bebês com menos de 6 meses de idade. Mantenha-os fora do sol.
8. Não se engane com dias nublados. Os raios solares perigosos atravessam as nuvens e a 

neblina.
9. Se mesmo assim houver queimaduras, fique de olho nos sintomas. Vermelhidão e ardência 

leves podem ser resolvidos com um banho quase frio, hidratante e produtos específicos para 
tratamento pós-sol. Se a

queimadura parecer mais grave, ou surgirem sinais como prostração e febre, hidrate bastante 
com água fria e procure atendimento médico.
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Haoc terá UTI Pediátrica 
com três leitos em março
Verba foi aprovada pela Câmara e convênio será assinado

Semáforos são instalados
na região central da cidade

TRÂNSITO

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

A c i d a d e  d e v e 
ganhar, ainda 
no primeiro se-

mestre do próximo ano, 
uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Pediá-
trica que será instalada 
no Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(Haoc), após assinatura 
de Termo de Fomento 
entre a Fundação Leonor 
de Barros Camargo e a 
Prefeitura de Indaiatuba. 

O auxílio financei-
ro terá limite de R$ 
441.633,11 e contem-
pla a instalação de três 
leitos. O projeto de lei 
302/2018, que autoriza 
a concessão do mon-
tante, foi aprovado em 
regime de urgência es-
pecial na segunda Ses-

são Extraordinária da 
Câmara Municipal, re-
alizada no último dia 7. 

O projeto autoriza o 
Executivo a conceder, 
em favor da Fundação 
Leonor de Barros Ca-
margo, mantenedora 
do Haoc, auxílio finan-
ceiro até o limite de R$ 
441.633,11, destinados 
exclusivamente à aqui-
sição de equipamen-
tos e mobiliários para 
a UTI Pediátrica, nos 
termos do programa de 
trabalho aprovado pelo 
Conselho Municipal de 
Saúde e pela Secretaria 
Municipal de Saúde, 
a quem caberá a plena 
e efetiva fiscalização, 
bem como o acompa-
nhamento das ativida-
des e das obrigações 
assumidas pela entida-
de beneficiada.

A Fundação deve-
rá prestar contas dos 
recursos recebidos até 
o décimo dia do mês 
subsequente à Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
que após conferência 
deverá opinar sobre a 
respectiva regularidade 
e submeter seu relatório 
ao controle interno rea-
lizado pela Controlado-
ria Geral do Município, 
para auditoria.

Detalhes
A Secretaria de Rela-
ções Institucionais e 
Comunicação adiantou 
ao Mais Expressão os 
primeiros detalhes do 
projeto, que contempla 
três leitos de UTI Pediá-
trica. “Serão adquiridos 
todos os equipamen-
tos necessários para o 
funcionamento da UTI 

Pediátrica, como respi-
radores, oxímetro, car-
rinho de parada, entre 
outros”, revela a pasta. 

Para seu devido fun-
cionamento, a equipe da 
UTI Pediátrica contará 
com um médico, um 
enfermeiro, três téc-
nicos de enfermagem 
e dois fisioterapeutas, 
todos atuando 24 ho-
ras. A previsão para 
funcionamento é março 
de 2019. “Atualmente, 
todas as crianças gra-
ves são transferidas 
para outras cidades de 
referência. Indaiatuba 
precisa de três leitos, 
que contemplam a mé-
dia de casos na cidade”, 
afirma a nota da Secre-
taria. “O convênio entre 
Prefeitura e Haoc será 
assinado no início de 
2019”, encerra.

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas instalou 
dois novos semáforos na 
região central da cidade, 
nos cruzamentos das ruas 
Candelária com Siquei-
ra Campos e Ademar de 
Barros com Bernardino 
de Campos. As novidades 
fazem parte do convênio 
firmado com o Governo do 
Estado por meio do progra-
ma Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito. 

O convênio ainda inclui 
reformulações nos cruza-
mentos das ruas Comenda-
dor Nagib Ibrahim e Solda-
do João Carlos de Oliveira 
Jr., concluída recentemente, 
e Alameda Comendador 
Santoro Mirone com a Rua 
Antônio Barnabé, cujas 
obras já foram iniciadas

Ainda na primeira eta-
pa, serão instaladas 168 
placas de orientação de 
bairros em pontos estratégi-
cos. Na segunda etapa, será 
feito o reforço de pintura 
da sinalização de trânsito 
no Morada do Sol. Para as 
obras, o município receberá 
repasse de R$ 1.095.148,00 
e deverá entrar com uma 
contrapartida de R$ 39 mil.

Santoro Mirone
A reformulação inclui a 
instalação de um semáforo 
no cruzamento com a Rua 
Antônio Barnabé e mudan-
ças no entorno. A principal 

é o acesso direto à alameda 
para os condutores de veí-
culos que estão no viaduto 
da Avenida Francisco de 
Paula Leite, sentido centro-
-bairro. Hoje, para acessar a 
Santoro Mirone, é preciso 
seguir na Antônio Barnabé 
e fazer um retorno na altura 
da Rua Alberto Guizo. Para 
a instalação do semáforo 
será aberto o canteiro no 
cruzamento das duas vias.

Nagib Ibrahim
Em novembro foi con-
cluída a reformulação de 
trânsito no cruzamento 
com as ruas Comendador 
Nagib Ibrahim e Soldado 
João Carlos de Oliveria Jr. 
A principal mudança foi 
feita na Nagib Ibrahim, que 
passou a ser de mão única 
no sentido da Soldado João, 
com passagem livre para a 
Rua Alcides Pironhe. 

Os condutores de ve-
ículos que trafegam nes-
ta via passaram a ter o 
acesso controlado pelo 
semáforo para seguir em 
frente, na Rua Thomaz 
Barrio Gomez, ou vi-
rar à direita, na Soldado 
João. O sentido único de 
direção também foi im-
plantado na Rua Thomaz 
Barrio Gomez, que ficou 
de mão única no sentido 
Parque Ecológico, e na 
Rua Alcides Pironhe, no 
sentido centro-bairro.
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IPVA registra queda de 3,34% em 2019
Levantamento é da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e tabela está disponível

JME

Indaiatuba possui uma frota de aproximadamente 188 mil veículos, segundo o Detran-SP

O Imposto sobre a 
Propriedade de 
Veículos Auto-

motores (IPVA) ficará 
mais  barato para os 
proprietários paulistas, 
e as datas de vencimen-
to já estão disponíveis 
para consulta. A tabela 
de valores venais re-
gistra queda nominal 
de 3,34%, em média, 
nos preços de venda 
praticados no varejo, 
segundo levantamento 
apurado pela Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe).

A frota total de veícu-
los em Indaiatuba, até o 
mês de outubro de 2018, 
é de aproximadamente 
188.093 mil, segundo o 
Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran-SP). Destes, 
8.186 são ciclomotor, 

motoneta, motociclo, 
triciclo e quadriciclo; 
22.376 são micro-ônibus, 
camioneta, caminhonete 
e utilitário; 110.883 são 
carros; 474 ônibus; 4.202 
são caminhões; e 72 se 
dividem entre caminhão-
-trator, trator de rodas, 
trator de esteiras, trator 
misto, chassi/plataforma, 
sidecar e motor-casa

No Estado de São 
Paulo, são aproximada-
mente 25,1 milhões de 
veículos. Destes, 17,4 
milhões estão sujeitos ao 
recolhimento do IPVA, 
300 mil estão isentos por 
terem mais de 20 anos de 
fabricação ou são consi-
derados isentos, imunes 
ou dispensados do pa-
gamento (como taxistas, 

pessoas com deficiência, 
igrejas, entidades sem 
fins lucrativos, veículos 
oficiais e ônibus/micro-
-ônibus urbanos). A Fa-
zenda prevê arrecadar 
R$ 14,9 bilhões com o 
IPVA em 2019. 

Pagamento
Os contribuintes podem 
pagar o IPVA 2019 em 

cota única no mês de ja-
neiro, com desconto de 
3%, ou parcelar o tributo 
em três vezes, de acor-
do com o final da placa 
do veículo (iniciando 
o primeiro pagamento 
em janeiro e as outras 
duas parcelas nos meses 
de fevereiro e março). 
Também é possível qui-
tar o imposto no mês de 
fevereiro de maneira 
integral, sem desconto.

Para efetuar o paga-
mento, basta o contri-
buinte se dirigir a uma 
agência bancária cre-
denciada com o número 
do Renavam (Registro 
Nacional de Veículo 
Automotor) e efetuar o 
recolhimento no guichê 
de caixa, nos terminais 
de autoatendimento, 
pela internet ou débi-
to agendado ou outros 
canais oferecidos pela 
instituição bancária.

O contribuinte que 

cidadeA4|

deixar de recolher o 
imposto fica sujeito a 
multa de 0,33% por 
dia de atraso e juros de 
mora com base na Taxa 
Selic. Passados 60 dias, 
o percentual da multa 
fixa-se em 20% do valor 
total do imposto.

Permanecendo a ina-
dimplência, o débito será 
inscrito e a multa passará 
a 40% do valor do im-
posto, além da inclusão 
do nome do proprietário 
no Cadin (Cadastro In-
formativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos 
e Entidades Estaduais).

Após o prazo para li-
cenciamento, conforme 
calendário do Detran, a 
inadimplência do IPVA 
impedirá de fazê-lo. Como 
consequência, o veículo 
poderá vir a ser apreen-
dido, com multa aplicada 
pela autoridade de trânsito 
e sete pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação.
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Professores resgatam cartão alimentação
Após aprovação de projeto de lei, benefício volta a ser concedido em janeiro de 2019

DIVULGAÇÃO

cidade |A5

Após anos de tra-
tativas, a sub-
sede Indaiatuba 

da Apeoesp (Sindicato 
dos Professores do En-
sino Oficial do Estado 
de São Paulo) anunciou 
em setembro que acei-
tou proposta do Exe-
cutivo para resgatar o 
Cartão Cesta para uma 
parcela dos professores 
da rede municipal de 
ensino. O projeto de lei 
foi aprovado no último 
dia 7, na segunda Ses-
são Extraordinária da 
Câmara Municipal. 

 As negociações ti-
veram início em mar-
ço deste ano, em meio 
às discussões sobre a 
data-base. O projeto 
autoriza o Executivo a 
“conceder aos profes-
sores da rede municipal 
de ensino, mensalmen-
te, cartão alimentação 
destinado à aquisição 
de gêneros alimentí-
cios” e especifica que 
“concessão será feita a 
título de prêmio à as-
siduidade”, com valor 
fixado em R$ 250. O 
texto explica ainda que, 

nos casos em que o pro-
fessor cumprir jornada 
de trabalho inferior a 
40 horas semanais, o 
valor será proporcional 
à respectiva jornada.

Terão direito ao car-
tão alimentação profes-
sores cuja remuneração, 
independentemente da 
jornada de trabalho, 
seja de até R$ 3.816,84, 
excluídas as parcelas 
variáveis como gratifi-
cação por serviço extra-
ordinário, gratificação 

de produtividade, adi-
cional noturno e carga 
suplementar. Também 
será determinante que 
o servidor não tenha 
faltado ao serviço ou 
registrado atraso ou 
saída antecipada que 
reflitam em desconto 
na remuneração. Não 
terão direito os profes-
sores em gozo de licen-
ça sem remuneração ou 
afastado do serviço por 
motivo de suspensão ou 
processo disciplinar.

Na hipótese de acu-
mulação legal de cargos, 
o professor terá direito 
ao cartão alimentação 
em cada um deles, ob-
servada a respectiva 
proporcionalidade da 
jornada de trabalho e o 
limite estabelecido pela 
lei. Os valores serão 
reajustados anualmente 
na mesma época e pelo 
mesmo índice e critério 
de revisão geral da re-
muneração dos servido-
res públicos municipais.

Promessa
Dentro dos parâmetros es-
tabelecidos para a conces-
são do cartão alimentação, 
serão atingidos 53,83% 
dos professores da rede 
municipal de ensino. “Po-
rém, o acordo firmado 
com o prefeito (Nilson 
Gaspar) é que todos os 
professores de sala, até o 
final do mandato em 2020, 
recebam o benefício”, 
conta Jaqueline Francis-
co, secretária de assuntos 
municipais da Apeoesp.

Em setembro, quando 
as negociações aproxima-
vam-se do fim, a Apeo-
esp divulgou nota. “Nesse 
momento, conseguimos 
a devolução do benefício 
que nos foi tirado há 17 
anos, para mais da metade 
da categoria”. No entanto, 
o sindicato promete man-
ter-se ativo na pauta. “O 
Gaspar comprometeu-se 
a devolver o benefício a 
todos os professores até o 
final de seu mandato. Va-
mos continuar cobrando”.

Dirigentes da Apeoesp e da Secretaria Municipal 
da Educação se reuniram em setembro para 
acertar últimos detalhes da concessão do benefício
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Orçamento é aprovado e aumenta 5,75% 
Executivo fala em austeridade e espera melhora do cenário econômico do país em 2019
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Du r a n t e  a  s e -
gunda Sessão 
Extraordinária 

da Câmara Municipal, 
realizada no último dia 
7, foi aprovado o pro-
jeto de lei 269/2018, 
de autoria do Execu-
tivo, que dispõe sobre 
o orçamento do muni-
cípio para o exercício 
de 2019. Com receitas 
previstas e despesas 
fixadas em mais de um 
bilhão de reais, a Pre-
feitura fala em prudên-
cia para manter as con-
tas públicas e destaca a 
expectativa de melhora 
do cenário econômico 
nacional em 2019. 

O projeto prevê a re-
ceita e fixa a despesa em 
R$ 1.079.000.000,00 
para  o  exercíc io  de 
2019 e autoriza o Exe-
cutivo a abrir créditos 
adicionais suplemen-
tares utilizando 100% 
da dotação consigna-
da como reserva de 

contingência; 100% do 
superávit financeiro; 
recursos provenientes 
do excesso de arreca-
dação; além de outras 
ferramentas previstas. 

Em sua justificativa 
ao projeto, o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) 
aponta que “a elabo-
ração da proposta or-
çamentária envolveu a 
participação conjunta 
de urna equipe multi-
profissional e setorial” 
e que “foi avaliada a 
continuidade, o aper-
feiçoamento e eventual 
expansão dos serviços 
já disponibilizados à 
população, bem como 
a manutenção dos bens 
patrimoniais existentes”.

Destaca ainda a crise 
econômica que envolve 
o Brasil desde 2014, 
seguido por um período 
de forte recessão, em 
contrapartida ao cres-
cimento das despesas, 
principalmente com o 
aumento de demandas 
em áreas prioritárias 
como a saúde e a edu-

cação. “Tivemos um 
retrocesso em termos 
arrecadatórios para di-
versas receitas”, afirma 
Nilson Gaspar. 

A maior receita do 
munic íp io  con t inua 
sendo o ICMS (Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadorias e Servi-
ços), cuja competência 
tributária é do Governo 
Estadual. “O compor-
tamento desta arreca-
dação está diretamente 
relacionado ao cenário 
econômico, tendo sido 
fortemente influenciado 
pela crise econômica e 
pelas dificuldades na 
retomada do crescimen-
to”, explica o prefeito. 
Para 2019,  o índice 
provisório de partici-
pação do município 
na arrecadação aponta 
uma pequena variação 
positiva de 1,45% em 
relação a 2018. 

“Para avançarmos 
ainda mais, depende-
remos da melhora do 
cenário econômico do 
país, o que deve come-

ORÇAMENTO 2019

Prefeitura Municipal      R$ 805.979.000,00
Gabinete do Prefeito     R$ 5.612.000,00
Controladoria Geral     R$ 1.507.000,00 
Corregedoria Geral      R$ 380.000,00
Sec. de Administração      R$ 29.992.000,00
Sec. de Assistência Social     R$ 23.247.000,00
Sec. de Cultura       R$ 8.472.000,00
Sec. de Educação      R$ 253.850.000,00
Sec. de Planejamento Urbano e Engenharia  R$ 6.778.000,00
Sec. de Esportes      R$ 16.903.000,00
Sec. da Fazenda      R$ 12.615.000,00
Encargos Especiais da Prefeitura    R$ 32.931.700,00
Sec. de Governo      R$ 3.069.000,00
Sec. de Habitação      R$ 3.007.000,00
Sec. dos Negócios Jurídicos     R$ 7.526.000,00
Sec. de Obras e Vias Públicas     R$ 50.906.300,00
Sec. de Saúde       R$ 222.461.000,00
Sec. de Segurança Pública     R$ 37.708.000,00
Sec. de Serviços Urbanos e Meio Ambiente   R$ 79.314.000,00
Sec. de Relações Institucionais e Comunicação   R$ 9.700.000,00
Câmara Municipal     R$ 15.403.000,00
Saae       R$ 115.638.000,00
Seprev       R$ 128.880.000,00
Fiec       R$ 10.184.000,00
Fundação Pró-Memória     R$ 2.916.000,00

Total       R$ 1.079.000.000,00

çar a ocorrer somente 
a partir de 2019, quan-
do o novo presidente 
da República assumir 

o cargo e reunir con-
dições e força políti-
ca para implementar 
mudanças capazes de 

fazer o Brasil crescer 
de forma mais robusta 
novamente”, encerra o 
líder do Executivo. 



RODRIGO CAMPOS

Atlético Oliveira é campeão da 17° Taça Cidade de Indaiatuba de Futsal Feminino
DECISÃO

Sol-Sol recebe finais do futsal da Aifa 
Atlético Oliveira e União Tribuna decidem título da Série Ouro; Napoli e Regatas Saltense, da Série Prata
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

União Tribuna empatou com XII de Junho na semifinal e garantiu vaga na decisão por possuir melhor campanha na primeira fase da competição
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Amanhã, dia 15, o 
Ginásio da Sol-
-Sol será palco 

das finais do 20° Cam-
peonato Liga Regional 
Aifa de Futsal. A partir 
das 14h15, Napoli e 
Regatas Saltense irão 
decidir quem fica com 
o título da Série Prata. 
Na sequência, às 16 ho-
ras, Atlético Oliveira e 
União Tribuna decidem 
o título da Série Ouro. 

Na semifinal, o Na-
poli venceu o Parque 
Indaiá por 4 a 1, com 
grande atuação da equi-
pe, que bloqueou com 
sucesso as principais 
jogadas do adversário e 
impôs seu ritmo de jogo.

Já o Regatas Saltense 
encontrou mais dificul-
dades para vencer o Bo-
russia. Em jogo de muita 
marcação e posse de bola, 
o Borussia não conseguiu 
concluir as oportunidades 
criadas. A equipe de Salto 
levou vantagem nas joga-
das individuais e venceu 
por 6 a 4. Os dois times 

garantiram acesso para a 
Série Ouro em 2019.

Na divisão de elite 
do futsal indaiatubano, 
o título será decidido 
entre Atlético Olivei-
ra e União Tribuna. A 
equipe do Atlético tenta 
o título inédito da com-

petição. Já o União quer 
mais um troféu para sua 
galeria, fechando o ano 
com chave de ouro.

Na semifinal, o Atlé-
tico Oliveira goleou o 
Schalke Grillos por 7 a 
2, com destaque para o 
jogo coletivo da equipe 

e as intervenções preci-
sas do goleiro Biro. O 
Schalke pecou nos erros 
coletivos, em especial, 
quando precisou colocar 
o goleiro na linha, uma 
vez que as jogadas não 
resultaram em mudan-
ças no placar da partida.

Na outra semifinal, 
o equilíbrio prevaleceu. 
União Tribuna e XII de 
Junho fizeram uma bela 
partida, com jogadas 
trabalhadas e chances 
de gol para ambos os 
lados. Com o placar 
final de 3 a 3, o União 

Tribuna garantiu a vaga 
na decisão por contar 
com melhor campanha 
durante a competição.

As duas equipes já se 
enfrentaram na primeira 
fase da Série Ouro e o 
jogo terminou em 3 a 0 
para o União Tribuna.

DIVULGAÇÃO

No último domingo, 
dia 9, as meninas do 
Atlético Oliveira sagra-
ram-se campeãs da 17º 
Taça Cidade de Indaia-
tuba, após vencerem o 
Galatas Futsal por 5 a 4.

A equipe conquistou 
ainda a artilharia, com 
Thaís de Lima Oliveira, 
com 19 gols. Com um a 
menos, vem a atleta Lilia-
ne Fiusa de Paula, e em 

terceiro, Ariane Maria da 
Silva, com dez gols.

O Atlético foi cam-
peão fazendo uma cam-
panha com cinco vitó-
rias, um empate e nenhu-
ma derrota. Na semifinal, 
derrotou o Estrela Futsal 
por 3 a 1, enquanto o 
Galatas errotou o Bar-
cemlona por 2 a 1.

Na disputa do ter-
ceiro lugar quem se deu 

bem foi o Barcemlona, 
que venceu por 3 a 1. 
A equipe ficou em se-
gundo lugar na primeira 
fase com 13 pontos, 
om quatro vitórias, um 
empate e uma derrota.

A artilheira da equi-
pe foi a goleira Karina, 
com sete gols anotados, 
sendo também um dos 
destaques da 17ª Taça 
Cidade de Indaiatuba.Atlético Oliveira conquistou a taça após vencer o Galatas Futsal



Heleno Severo Alves foi enterrado na tarde de quinta-feira
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Quinta vítima de atirador é de Indaiatuba
Heleno Severo Alves, 84 anos, morador no Jardim Morada do Sol, estava na Catedral de Campinas
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O morador de In-
daiatuba, Heleno 
Severo Alves, 

de 84 anos, está entre as 
vítimas fatais do ataque 
na Catedral de Campinas, 
que ocorreu na tarde da 
última terça-feira, dia 11.

A vítima, que residia 

no Jardim Morada do Sol e 
faleceu na tarde de quarta-
-feira, dia 12, no Hospital 
Mário Gatti em Campinas, 
foi enterrado na tarde on-
tem, dia 13, no Cemitério 
Jardim Memorial.

De acordo com in-
formações do hospital, 
o idoso faleceu devido à 
gravidade dos ferimentos 
após ser atingido por dois 
tiros, sendo um no tórax e 
outro no abdômen.

Alves era conhecido 
por amigos e familia-
res como “Senhor Loro” 
e era devoto de Nossa 
Senhora da Conceição, 
padroeira de Campinas, 
nome dado à igreja onde 
a tragédia ocorreu.

Ivonete Severo Al-
ves Prates, uma de suas 
filhas, disse que o pai 
será lembrado como um 
herói, após tentar impedir 
que Euler Grandolpho, 

49 anos, atirasse em uma 
mulher. Ainda segundo 
a filha, a mãe dela pediu 
para que Heleno não fos-
se à igreja naquele dia, 
mas ele insistiu porque 
fazia semanas que não ia.

Umas das testemu-
nhas que estava na igreja 
contou que Heleno estava 
sentado na frente dela e 
que ele chegou a dialogar 
com Euler. “Foi quando 
eu consegui fugir, pois o 
senhor distraiu a atenção 
do atirador”, conta.

Além de Alves, o Pa-
dre Amauri Thomazzi, 
também morador de In-
daiatuba, estava no local 
celebrando a missa no 
momento em que Gran-
dolpho atirou nos fiéis. 
Em um vídeo publicado 
nas redes sociais, o padre 
pediu para que as pessoas 
rezem pelas vítimas e 
também pelo atirador. 

Caso
Na tarde da última terça-
-feira, dia 11, Euler Fer-
nando Grandolpho, de 
49 anos, entrou atirando 
na Catedral de Cam-
pinas, matando cinco 
pessoas e deixando três 
feridos. Em seguida, se 
suicidou. 

Imagens de uma câ-
mera interna da catedral 
mostram que o atirador 
estava sentado em um 
banco próximo aos fun-
dos da igreja. Ele então 
se levanta e atira em 
pelo menos três pessoas 
atrás dele. 

As vítimas do aten-
tado foram Sidnei Vitor 
Monteiro, 39 anos; José 
Eudes Gonzaga Ferrei-
ra, 68 anos; Cristofer 
Gonçalves dos Santos, 
38 anos; Elpídio Alves 
Coutinho, de 67 anos; 
e Heleno Severo Alves, 

de 84 anos.  As três 
vítimas feridas já rece-
beram alta. 

A Polícia Civil está 
investigando os motivos 
que levaram Grandol-
pho a cometer o ataque 
contra fiéis dentro da 
Catedral. O foco das 
investigações está em 
ouvir testemunhas e ví-
timas, rastrear como 
as armas utilizadas no 
crime chegaram até o 
atirador e saber se al-
guém o ajudou a obter 
o armamento utilizado 
no atentado.

De acordo com infor-
mações, o atirador sofria 
de depressão depois da 
morte de sua mãe e re-
centemente perdeu seu 
único irmão. Euler re-
sidia em Valinhos e es-
tava desempregado. Ele 
também foi enterrado na 
quarta-feira. 



Segundo Polícia Civil, Lucas não estava envolvido na confusão

Jovem é baleado durante 
festa e morre no hospital
Lucas Duarde, 23 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu
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Motorista foge depois de acidente

Farmácia é assaltada na Ário Barnabé

Mulher é alvo de furto no 
Jardim Morada do Sol

GAP localiza garagem de drogas

Rapaz é encontrado 
morto dentro do carro

COLISÃO

FURTO

ROUBO

PRISÃO

MISTÉRIO

Na noite de sá-
bado, dia 8, um 
jovem identifi-

cado como Lucas Du-
arde de Souza, de 23 
anos, foi baleado com 
tiro no tórax na Rua 
Roberto Tomazelli, no 
Jardim Morada do Sol.

A vítima estava em 
uma festa quando o au-
tor do disparo, Wellin-
gton João dos Santos, 
parou seu veículo em 
frente à casa que acon-
tecia a festa. Um con-
vidado pediu então que 
Wellington tirasse seu 
carro da frente da re-
sidência, pois estaria 
atrapalhando o evento.

Os dois começaram 
uma discussão e em 
seguida entraram em 
luta corporal, ambos 

foram contidos por ou-
tros convidados que 
estavam lá e Wellington 
foi embora do local.

Disparos
Minutos depois, Wellin-
gton retornou ao local 
armado e começou a 
efetuar disparos, sendo 
que um dos tiros acabou 
acertando Lucas, que não 
tinha qualquer envolvi-
mento na discussão.

O jovem foi socorri-
do e levado ao Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), mas 
na tarde de domingo, 
dia 9, veio a falecer.

A Polícia Civil de-
cretou na última quar-
ta-feira, dia 12, a prisão 
de Wellington João dos 
Santos e aguarda que ele 
se apresente. Caso con-
trário, será considerado 
foragido da justiça.
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Na noite de último domingo, dia 9, 
um motorista fugiu depois de colidir 
com uma motocicleta na Avenida 
Manuel Ruz Perez, no Jardim Hubert.

Segundo testemunhas, o motorista 
estava em veículo Corolla quando 
fechou a vítima que estava numa 
motocicleta e perdeu o controle vindo 

a cair em um terreno baldio. Ela foi 
socorrida pela Unidade de Resgate 
do Corpo de Bombeiro e levada até 
a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), no Jardim Morada do Sol.

A equipe conduziu o motorista até 
à Delegacia Central para prestar os 
devidos esclarecimentos. 

No último domingo, 
dia 9, uma farmácia foi 
assaltada na Avenida 
Ario Barnabé, no Jar-
dim Morada do Sol.

Em depoimento, a 

funcionária contou que 
dois indivíduos entraram 
e anunciaram o assalto. 
Um deles pediu que os 
funcionários fossem para 
o fundo da drogaria.

No total, os indivídu-
os levaram R$ 283 em 
dinheiro e R$ 647 que 
estava no cofre, além de 
nove caixas de Viagra e 
um aparelho de celular.

Na última segunda-
-feira, dia 10, uma mu-
lher identificada como 
Bruna  Pedroso  teve 
seus pertences subtra-
ído dentro de sua resi-
dência na Rua Benedito 
de Campos, no Jardim 
Morada do Sol.

Segundo a vítima, no 
período entre a tarde e 
noite, uma mulher iden-
tificada como Adriele 
Baltazar da Silva entrou 

em sua residência e 
subtraiu alguns objetos. 

A investigada ale-
gou em depoimento que 
desconhecia os objetos 
que se encontravam em 
sua casa e que o au-
tor do furto teria sido 
seu marido, Bruno, que 
não foi localizado. Os 
objetos foram devolvi-
dos à vítima e a polícia 
instaurou um inquérito 
para investigação.

Na noite da última 
quinta-feira, dia 6, a 
equipe do GAP 043 lo-
calizou uma residência 
utilizada por indivíduos 
para embalar entorpe-
centes para venda.

Durante o patrulha-
mento pela Rua Jacob 
Lyra, no Jardim Morada 
do Sol, os homens do 
GAP avistaram I.G.B.S., 
indivíduo conhecido pe-

los agentes por envol-
vimento no tráfico de 
drogas naquela região.

Com ele, os guardas 
localizaram uma sacola 
com aproximadamente 
520 gramas de maconha, 
60 porções de cocaína 
prontas para venda, 44 
gramas de cocaína que 
ainda seria embalada e 
aproximadamente 150 
saquinhos para o acon-

dicionamento da droga.
Diante dos fatos, I.

G.B.S. e um segundo 
acusado foram encami-
nhados para o delegado 
de plantão, que determi-
nou a apreensão dos en-
torpecentes localizados 
e a prisão em flagrante 
delito dos dois, pelo cri-
me de tráfico de drogas. 
Ambos permaneceram 
à disposição da justiça.

Um homem de 27 
anos foi  encontrado 
morto dentro de seu 
carro, na Rua Roberto 
Jacober, localizada no 
bairro Europark.

O Helicóptero Águia  
da Polícia Militar com-
pareceu à ocorrência para 
socorrer a vítima, que 
morreu no local. A Polí-

cia Civil investiga o caso 
e trabalha com as hipóte-
se de morte natural ou uso 
de substâncias proibidas. 

A Perícia marcou 
presença no local da 
ocorrência, e em seguida 
o corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico 
Legal (IML), para a rea-
lização de exames.
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Reproduzir no in-
terior paulista um 
pouco do que o 

tempo, a natureza, o uso 
intensivo e o descaso do 
poder público fizeram 
pelas ruas e estradas brasi-
leiras nas últimas décadas. 
Essa é a proposta do Cam-
po de Provas em Irace-
mápolis, inaugurado pela 
Mercedes-Benz do Brasil 
no dia 15 de maio e que 
recebeu investimentos da 
ordem de R$ 90 milhões. 
Trata-se do maior campo 
de provas de veículos 
comerciais do Hemisfério 
Sul e o mais avançado e 
tecnológico do Brasil nos 
segmentos de transporte 
de cargas e transporte 
coletivo de passageiros. 
Nele, estão reproduzidos, 
com rigor técnico, os mais 
variados tipos de buracos, 
lombadas, valetas, coste-
las e demais irregularida-
des que se espalham pelo 
território nacional, das 
rodovias às trilhas rurais. 
O novo campo de provas 
servirá para acelerar o 
desenvolvimento local 
de caminhões e ônibus e 
reforçará a presença da 
Mercedes-Benz do Brasil 
na plataforma mundial 
de desenvolvimento do 
Grupo Daimler.

Localizado ao lado 
da fábrica de automó-
veis em Iracemápolis, 
onde há dois anos são 
produzidos o sedã Classe 
C e o crossover GLA, 

A11

Assim na terra como no asfalto
Mercedes-Benz quer acelerar o desenvolvimento de caminhões e ônibus com a inauguração de seu campo de provas no Brasil

MARCELO QUEIROZ
Agência AutoMotrix 

o Campo de Provas da 
Mercedes-Benz do Brasil 
tomou por base um mode-
lo similar ao da Daimler 
em Wörth, na Alemanha, 
um dos mais modernos 
do segmento de veículos 
comerciais da marca e 
também do setor em todo 
o mundo.“Esse campo de 
provas amplia notavel-
mente nossa capacidade 
de simulações e testes, 
acelerando e otimizando 
cada vez mais o desenvol-
vimento tecnológico de 
veículos comerciais para 
nossos clientes do Brasil 
e de outros mercados de 
exportação”, comemora 
Philipp Schiemer, presi-
dente da Mercedes-Benz 
do Brasil e CEO América 
Latina. Em um terreno 
de 1,3 milhão de metros 
quadrados, foram cons-
truídas, em 18 meses, 14 
pistas para verificação de 
durabilidade estrutural, 
uma de conforto acústico 
e térmico e uma de terra, 
numa extensão total de 

12 km.
O fato de que todas 

as atividades estão con-
centradas num mesmo 
local, incluindo diversos 
testes funcionais, de ruí-
do, estruturais e off-road, 
além de homologações 
de itens de segurança e 
ruídos, gera muitas fa-
cilidades. O Campo de 
Provas de Iracemápolis 
é o único do Brasil com 
uma pista de terra con-
cebida especificamente 
para testes de ônibus e ca-
minhões que operam em 

atividades fora de estrada, 
como os extrapesados. 
A pista de terra também 
permite aprimoramentos 
para atender as exigên-
cias de outros países com 
pavimentos ainda mais 
degradados. O Campo 
de Provas foi concebido 
com uma tecnologia de 
conectividade que per-
mite conexão global de 
todas as pistas de testes 
de durabilidade do Grupo 
no mundo. Dessa forma, 
os engenheiros podem 
acompanhar, em tempo 

real, todos os veículos 
que estão sendo testados e 
qualquer um dos campos 
de provas da marca. Com 
sistemas de monitora-
mento de alta precisão, 
é possível verificar todos 
os dados e informações 
que estão sendo avaliados 
num exato momento pelas 
equipes de desenvolvi-
mento globais. 

A pista de testes de 
conforto acústico e tér-
mico completa a estrutura 
do Campo de Provas. 
Nela, os testes são reali-

zados de acordo com a 
norma ISO 10.844, que 
visa a homologação na-
cional e internacional dos 
diferentes componentes 
dos veículos. Como par-
te do projeto de desen-
volvimento do campo 
de provas brasileiro, a 
Mercedes-Benz realizou 
no Brasil um complexo e 
robusto programa de co-
leta de dados por meio de 
um caminhão laboratório 
instrumentado com 260 
sensores. O caminhão la-
boratório, um cavalo me-
cânico Actros, percorreu 
16 mil quilômetros por 
diversas regiões brasilei-
ras, com 1.500 quilôme-
tros de trechos off-road, e 
foi submetido a diversas 
simulações de carga e tra-
ção, com vários tipos de 
semirreboques. Os dados 
obtidos serão utilizados 
para desenvolvimento de 
novos veículos e para o 
aprimoramento de pro-
dutos de linha. E passam 
a ser referência para os 
testes do Campo de Pro-
vas de Iracemápolis.

MALAGRINE ESTÚDIO 



Horóscopo de 14 a 20/12 
Por Alex Costa Guimarães

Esta semana boas oportunidades tendem a ocorrer, princi-
palmente no campo profissional. No setor, busque manter a 
calma e reconsidere seu impulso de partir pra cima. Agora 
não é uma boa hora para se perder na ansiedade e tristeza 
consigo mesmo. Diminua sua irritabilidade e aumente sua 

capacidade de raciocinar.  Seja discreto, surdo e mudo.

Estes dias serão bons no campo profissional, poderá criar novos 
projetos e delinear novos caminhos. Seja pró-ativo, coloque 
toda a sua concentração no máximo, e perceberá que só tem 
a ganhar, embora o momento seja difícil para concretizar. 
O taurino poderá se sentir inseguro, mas é bom demonstrar 
otimismo perante os outros.

O geminiano poderá se sentir focado em sua família ou nas 
relações familiares, nos pequenos trabalhos domésticos. Refl-
ita sobre a forma como age com a família. Nos relacionamen-
tos, o nativo pode se perder um pouco e tornar-se possessivo, 
não respeitando o espaço alheio. Evite gastos supérfluos.

Neste momento, a consciência que o canceriano tem de 
vida é o que trará benefícios em sua vida pessoal e profis-
sional. Certos problemas pessoais podem criar alguma 
dificuldades no bom andamento de seus projetos, como 
por exemplo, enfrentar algum problema ligado á família. 
É necessária alguma força interior para enfrentar os desafios nessa fase.

Esta semana se mostra particularmente intensa para sua vida 
social, o leonino pode se ver no meio de muitas solicitações 
de festas ou reuniões, guarde um período para estar a sós 
com a pessoa que ama, longe de toda essa agitação. Seu 
cansaço físico pode atrapalhar seu ritmo no trabalho e não 

permitir progressos. Evite riscos desnecessários.

Semana de grande desgaste nervoso para o virginiano, procure 
repousar e recarregar baterias. Emocionalmente, se sente des-
motivado, ao mesmo tempo se sente sem forças para enfrentar 
algumas situações. Por estar em um momento desgastante em 
sua vida pessoal, tende a se dedicar mais ao trabalho. Agora não 
é hora de tomar decisões, mas de observar, pois sua visão estará melhorada.

No setor afetivo, o Libriano sente que seu relacionamen-
to se apresentará extremamente tranquilo. Em termos 
profissionais, é hora de estudar firmemente um novo 
projeto de investimento. O momento pede a busca de 
novas soluções para tarefas que caíram na rotina, isso 

melhorará sua visão dos fatos. 

O escorpiano poderá sentir que seu parceiro ou companheiro 
não corresponde ou até mesmo não compreende o que acon-
tece dentro de si. Profissionalmente, pode estar começando 
uma nova etapa, seja iniciando um novo trabalho ou im-
plantando um ritmo de serviço que trará benefícios depois.

O sagitariano pode vir encontrar pessoas que trazem uma forte 
emoção dentro de si, mas irá viver de acordo com seus projetos 
iniciais. Veja se seu coração está de acordo com sua mente, isso 
trará boas decisões. Profissionalmente, procure o que realmente 
gosta e quer fazer. Evite gastar sem previsão do futuro.

Momento interessante de persistir e ter maior convicção em 
suas idéias. Sua imagem é muito importante para dar uma 
boa impressão profissionalmente. Suas decisões neste mo-
mento estão todas relacionadas com sua melhora corporal 
e emocional, e como isso fará diferença em sua profissão.

O aquariano tem a possibilidade de ter bons momentos 
afetivos nesta semana, aproveite para trazer para dentro de 
sua relação bons momentos e boas energias. Uma pessoa 
próxima, alguém com quem convive de perto, poderá vir 
a ser um romance muito interessante. Profissionalmente, é 

hora de arregaçar as mangas e ir à luta para progredir.

Muitos piscianos estão buscando algo que mais lhe 
chama a atenção, alguns querem ampliar seu poder e 
busca a vida pública, outros querem encontrar sua alma 
gêmea, seja qual for o caso, faça algo para fazer essas 
coisas acontecerem.  Em termos afetivos, o pisciano 
vai se sentir admirado e desejado. Se não tiver preconceitos ou outros 
condicionamentos, terá grandes e importantes relacionamentos.

DIVULGAÇÃO

FÁBIO ALEXANDRE
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Aquaman marca uma nova
era para a DC nas telonas

Entre os mais di-
versos heróis que 
integram o uni-

verso da DC Comics, 
Aquaman sempre fora 
um dos mais marginali-
zados. Seja devido aos 
seus poderes ou mesmo 
pelo figurino, o persona-
gem era alvo constante 
de piadinhas infames.

Tudo começou a mu-
dar com o lançamento de 
Liga da Justiça (2017), 
que rendeu ao herói um 
novo status. Interpretado 
pelo grandalhão Jason 
Momoa, o rei dos mares 
chega às telonas com 
um novo desafio: salvar 
o universo cinemato-

gráfico da DC Comi-
cs. Aquaman é uma das 
estreias da semana no 
Topázio Cinemas. 

A sinopse é bastante 
simples. Conheça Ar-
thur Curry (Momoa), 
me io  homem,  meio 
atlante, em sua jornada 
para descobrir quem ele 
realmente é, e se é digno 
de seu destino: ser rei. 
Para escapar do clima 
soturno das adaptações 
comandadas por Zack 
Snyder (Batman vs Su-
perman: A Origem da 
Justiça), o diretor James 
Wan (Velozes & Furio-
sos 7) não tem vergonha 
de colorir o mundo de 
fantasias que constrói. 

Wan se destaca nas 
cenas de combate corpo 

a corpo, algo raro nos 
filmes de heróis, e que 
apenas os irmãos Russo 
(Vingadores: Guerra In-
finita) filmaram tão bem 
nos últimos anos. Habi-
lidoso, o diretor abusa 
dos planos-sequência nas 
cenas de luta e até quando 
precisa recorrer aos cor-
tes, não deixa o especta-
dor confuso sem saber o 
que se passa em tela.

Exagero
Com um certo exagero 
ao impor um estilo pro-
mocional (e até cafona) a 
algumas cenas, com vira-
das impactantes de cabeça 
em câmera lenta, closes 
no rosto com sorrisos 
para a câmera, Aquaman 
não passa incólume. Nem 

mesmo a longa duração 
deve afastar o espectador. 
Momoa “empresta” ao 
personagem toda a perso-
nalidade que ele ganhou 
em suas mais recentes 
histórias nos quadrinhos.  

Se com Zack Snyder 
a DC navegava por águas 
sombrias, esta nova pro-
dução segue a cartilha 
Marvel das adaptações 
para os cinemas: exagera-
do, divertido e repleto de 
referências (algo que os 
fãs simplesmente adoram). 
Com tanto para mudar em 
comparação às adaptações 
anteriores, a editora acerta 
na escolha: ninguém me-
lhor que Aquaman para 
conduzir este novo cami-
nho. Vale a pena conferir. 
(Angelo Cordeiro) 

Após estreia em Liga da Justiça, filme conta origem do herói



Cordel de Natal é atração
na praça da Igreja Matriz
Espetáculo resgata raízes da tradição de cultura oral do Nordeste 
FÁBIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br
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Orquestra traz repertório 
com clássicos da MPB

PROJETO

Apresentação acontece no próximo dia 23, às 20 horas, com entrada franca e classificação livre

Adaptado do cordel 
de Euriano Sales, 
o espetáculo na-

talino Cordel de Natal – 
Nascimento de Jesus Cristo 
será atração, pelo segundo 
ano consecutivo, em fren-
te à Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Candelária. A 
apresentação acontece no 
próximo dia 23 de dezem-
bro, a partir das 20 horas, 
com direção de Chicó Fer-
reira e Marli Lopes e conta 
com grande elenco, além 
de artistas convidados.

O espetáculo reúne 
dança, música, teatro, po-
esia popular e muito bom 
humor para contar o nas-
cimento do menino Jesus. 
Adaptado para o formato 
de cordel, o auto de Natal 
é apresentado com rimas, 
repente e regionalismo 
nordestino. “Nos entreatos, 
temos a incorporação de 
manifestações artísticas, 
como a dança, projeções 
audiovisuais numa ceno-
grafia telúrica, que nos 
remetem ao universo das 
feiras, das quermesses, dos 

engenhos”, conta o diretor. 
“Tudo ao som de uma trilha 
que acompanha o trovador 
em sua saga pelos recan-
tos da alma sertaneja”. 

O espetáculo já foi vis-
to por mais de 15 mil pes-
soas e conta em seu elenco 
com Chicó Ferreira, Marli 
Lopes, Gisele Campos, 
Flávio Cardoso, Gabriel 
Kitzman, Eluízio Félix 
Júnior e André Almeida.

Expressão
O cordel se firmou como 
autêntica expressão do 
sertão nordestino a partir 
do século XIX. Os folhe-
tos com a típica xilogra-
vura na capa vendidos 

nas feiras, mercados ou 
quermesses contavam (e 
até hoje contam) histó-
rias fabulosas de reis e 
fadas, de assombrações, 
de bichos que falam, de 
façanhas de valentões, de 
acontecimentos políticos 
e inumeráveis temas. 

“Solidariedade é uma 
palavra que tem tudo a 
ver com Natal. Se você 
concorda e quer contribuir 
para que crianças sejam 
mais felizes neste fim de 
ano, no dia do espetáculo 
a produção irá receber 
panetones que serão do-
ados para os Vincentinos 
de Indaiatuba, instituição 
que atende centenas de 

famílias carentes com 
muitas crianças e jovens 
que vivem em situação 
de vulnerabilidade so-
cial”, destaca Chicó. O 
evento conta com apoio 
da Matriz Nossa Senhora 
da Candelária e Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba. 

Cordel de Natal – 
O Nascimento de Jesus
Data: 23 de dezembro
Horário: 20h
Local: Igreja Matriz
Endereço: Rua Padre Vi-
cente Rizzo, 694, Vila Sfeir
Classificação livre
Entrada franca
Informações: (19) 99488-
9653

O cantor e compositor 
Eduardo Santhana é o 
convidado da Orquestra 
Municipal de Sopros de 
Lençóis Paulista, que traz 
seu novo projeto para In-
daiatuba hoje, dia 14, em 
concerto às 20 horas, na 
Sala Acrísio de Camargo. 
O evento é patrocinado 
pela Tuberfil com apoio 
da Secretaria de Cultura. 
A entrada é gratuita e os 
ingressos devem ser reti-
rados no local com uma 
hora de antecedência.

O projeto conta com 
regência do maestro e 
diretor artístico Marcelo 
Maganha e reúne clássi-
cos da Música Popular 
Brasileira (MPB) com 
arranjos orquestrais. 
Faixas como Águas de 
Março, de Tom Jobim; 
Aquarela Brasileira, de 
Ary Barroso; O Cader-
no, de Toquinho e Viní-
cius de Moraes; e Roma-
ria, de Renato Teixeira, 
integram o repertório do 
projeto, uma realização 
do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
do ProAC/ICMS. 

A Orquestra Muni-
cipal de Sopros “Ma-
estro Agostinho Duarte 
Martins” iniciou suas 
atividades em julho de 

1995, e é mantida pela 
Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista. Preocu-
pada com a formação de 
novos músicos, tem um 
trabalho de base deno-
minado Banda Sinfônica 
Jovem, que atualmente 
conta com mais de 40 
alunos, além de outros 
grupos como Orquestra 
(Big Band) “Cidade do 
Livro” e Quinteto de Me-
tais “Metais & Cia”. 

Eduardo Santhana 
formou-se em Educação 
Artística com habilitação 
em música e também em 
violão erudito. Em 1983 
começou a participar de 
festivais e já conquistou 
premiações importantes 
em todo o Brasil. Tem 
mais de 500 composi-
ções, gravadas por nomes 
como Jane Duboc, Alaíde 
Costa, Ronnie Von, Luci-
nha Lins, Rafael Altério, 
Lucila Novaes, Dayse 
Cordeiro, entre outros. 

Possui 15 CDs e dois 
DVDs gravados, quatro 
com seu parceiro Juca 
Novaes e sete CDs e um 
DVD com o Grupo Tro-
vadores Urbanos, que in-
tegra desde 1990. A Sala 
Acrísio fica na Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.665, Jardim Regina.
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Hidracom deixando sua casa perfeita
Empresa oferece as melhores marcas e um atendimento diferenciado aos seus clientes

FOTOS: RODRIGO CAMPOS
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A Hidracom está localizada na Rua dos Indaiás, 1142, Vila Brizzola

O grupo Hidra-
com conta com 
e x p e r i ê n c i a 

de mais de 25 anos no 
mercado com lojas em 
Indaiatuba, Itu e Soroca-

ba, e é uma empresa de 
assistência técnica auto-
rizada de várias marcas 
com especialidade hi-
dráulica.

A empresa oferece 
aos seus clientes manu-
tenção e instalação de 
louças e metais sanitários 

das melhores marcas e 
com os melhores preços. 
“Vendemos toda a linha 
Deca - Hydra, chuvei-
ros Lorenzetti, Hydra e 
KDT, Pressurizadores e 
Aquecedores a gás. Além 
de reparos para caixa 
acopladas, válvula Hy-

dra, Oferecemos também 
instalação de banheiras e 
sistema de pressurização, 
aquecedores e metais”, 
conta o proprietário Je-
ferson Cassali.

O grande diferencial 
da Hidracom é a mão 
de obra especializada, 

oferecendo a melhor 
prestação de serviço 
da cidade e fornecendo 
peças com melhores 
preços no atacado. 

Para o final de ano a 
Hidracom está com uma 
promoção exclusiva de 
chuveiros, vale a pena 

conferir.
A Hidracom está lo-

calizada na Rua dos 
Indaiás, 1142, Vila Bri-
zzola, com horário de 
segunda à sexta-feira 
das 8h às 17 horas. Te-
lefone para contato (19) 
3834-2308.

Empresa oferece manutenção e instalação de louças e metais sanitários das melhores marcas
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Ibirá água mineral está de casa nova
Aquamarine bebidas oferece as melhores águas para a saúde de sua família

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A Aquamarine está atendendo em novo endereço, localizado na Avenida Conceição, 215, Vila Castelo Branco Valdir Valota e João Silva de Souza, proprietários do Ibirá

A A q u a m a r i n e 
bebidas está no 
mercado há nove 

anos trazendo as melho-
res bebidas para saúde 
de sua família e oferece 
água mineral, com des-

lação”, explica.
A Aquamarine está 

atendendo em novo en-
dereço, localizado na 
Avenida Conceição, 215, 
Vila Castelo Branco. O 
telefone para contato é 
(19) 3016-21100 ou (19) 
3016-9875 e pelo whatsa-
pp (19) 99613-9978l. 

taque para a água Ibirá 
que possui diversos be-
nefícios e tem o maior 
Ph entre as águas (10,24), 
auxiliando no tratamento 
e prevenção de doenças 
degenerativas e crônicas.

Além disso, a água 
possui o elemento vaná-
dio, um mineral antio-

xidante que combate os 
radicais livres e também 
responsável por fazer o 
controle de açúcar no san-
gue, auxiliando no contro-
le da diabetes.  “Conhe-
cemos a Ibirá em 2009 
através de um amigo e 
resolvemos trazer para cá 
por conta dos benefícios 

que ela tem”, conta os 
proprietários Valdir Va-
lota e João Silva de Souza.

Na Aquamarine você 
pode encontrar a água 
Ibirá com gás, sem gás 
e também em galões até 
20 litros. “A maioria das 
pessoas que compra essa 
água está precisando para 

algum tratamento, e é isso 
que buscamos através 
de um produto natural”, 
conta. “A água auxilia no 
melhoramento da saúde 
das pessoas sem o uso de 
medicamentos. Temos 
muitos clientes que come-
çaram a tratar problema 
estômago, artrite e articu-
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!
Há algumas semanas falamos nesta coluna sobre o 
molho pesto, suas variações e quais massas com-
binar. Hoje trago para vocês uma receita clássica 
e simples de fazer. Confira:

Ingredientes:
30g de manjericão
15g de pinolis ou castanha do Pará
1 dente de alho
200ml de azeite de oliva
60g de queijo parmesão
40g de queijo Pecorino

Modo de fazer:
Bata os ingredientes no liquidificador com 150ml 
do azeite na função pulsar para que o Pesto não 
aqueça demais. Quando todos os ingredientes 
estiverem batidos de uma maneira homogênea 
coloque tudo em um recipiente a sua escolha e 
coloque o restante do azeite. Sirva com a massa 
seca de sua preferência, ou até mesmo como molho 
para carnes brancas.

No Simetria Restaurante temos sempre o Pesto 
em nosso buffet, seja nas deliciosas massas ou nos 
legumes ao vapor aromatizados com Pesto clássico 
de manjericão. Venham experimentar!

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

André, motoboy da pizzaria As Meninas

Pensando no seu pet, Rosana, proprietária da Empório Mimos Pet, criou a mais nova 
loja, com produtos de melhor qualidade e com excelentes preços. Vá conhecer a 
padaria de petiscos 100% vegetais, sendo mais saudável, livre de tratamento químico 
e branqueamento artificial. Auxiliam no combate do tártaro, estresse e fortalece a 
musculatura bucal, linhaça, um bom anti-inflamatório e antioxidante. Rua: Pedro 
Gonçalves, 1159 – Centro. F.: (19) 98884-6329

Marcio, Leandro, Stefano e Caio no Cintra RestauranteIsabela e Gabriela no My Sushi

Gleice, escolhendo o bolo para o 
seu casamento no Bolo da Madre

Camila no Jóia Produtos 
Naturais

Susy da Azul Cargo, com suas amigas que comemoram a 
amizade há mais de 15 anos
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CINEMA

AQUAMAN - Lançamento  -  Aventura  -  Classifi-
cação 14 anos  -  143 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   18h30 
[TC]  /  21h35 [TC]
Polo Shopping: Quinta (13),  Sábado (15)  e  Segunda 
(17):  15h25. Sexta (14),  Domingo (16),  Terça (18)  
e  Quarta (19):   15h25  /  20h30
3D - LEGENDADO  -  atenção especial aos dias de 
exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (13),  Sábado (15)  e  Segunda 
(17):   20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   17h00  
/  20h15
Polo Shopping: Quinta (13),  Sexta (14),  Segunda 
(17),  Terça (18)  e  Quarta (19):  18h35. Sábado (15)  
e  Domingo (16):  14h00  /  18h35
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   15h10 [TC]
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19): 17h10  /  21h40
...................................................................................
DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 - O MISTÉRIO 
ITALIANO - Lançamento  -  Aventura Infanto-Juvenil  
-  Classificação livre  -  93 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   14h40  
/  16h30  /  18h50
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   14h50  
/  17h35  /  20h00
...................................................................................
O GRANDE CIRCO MÍSTICO - Estreia  -  Drama  
-  Classificação 16 anos  -  105 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   18h00
...................................................................................
INFILTRADO NA KLAN - Sessão “Cineclube In-
daiatuba”*  -  Drama Policial  -  Classificação 14 anos  
-  135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (15):  13h50. *Atenção: 
para a sessão “Cineclube Indaiatuba” ingressos preço 
único de R$ 10,00 para todos.
...................................................................................
O QUEBRA-CABEÇA - Sessão do projeto “Assista 
Mulheres”, com roda de conversa após exibição*  -  
Drama  -  Classificação 12 anos  -  103 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (18):   20h15
*Atenção: para a sessão “Assista Mulheres” ingressos 
preço único de R$ 10,00 para todos.
...................................................................................

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Noite do dia 09/12, Festival de final de ano da Academia 
de Dança, “Galpão 1” desta feita Erika Novachi, arrasou 
novamente, trazendo para a dança a história do bruxinho 
mais conhecido e famoso do mundo “Harry Potter”. Com 
seu festival “No Mundo de Hogwarts”, pudemos ver e 
sentir toda a magia desta linda história, parte por parte, 
remetendo-nos aos encantos dos livros e filmes de J. K. 
Rowling. Parabéns Erika por mais este belo espetáculo!

O Mosteiro de Itaici, marco arquitetônico da Cidade, 
foi o palco da festa de lançamento da cerveja nesse 
sábado (9). O presente da aniversariante é de Fabio 
Ottoni, Beer Sommelier e Mestre em Estilos, formado 
pelo Instituto da Cerveja Brasil (ICB), referência em 
escola cervejeira no país e que recentemente elegeu 
Indaiatuba para montar sua própria cervejaria. Quem 
comparecer ao lançamento poderá beber a cerveja 
na festa ou adquiri garrafas para degustar em casa.

Em uma festa pra lá de popular, o Prefeito: Nilson 
Alcides Gaspar, inaugurou a já famosa Barragem do 
Mirim, que teve suas obras iniciadas na ant iga gestão 
de Reinaldo Nogueira. A festa contou com o show da 
dupla “Chitãozinho e Xororó, e muita, mas muita gente. 
Em pesquisa recente ouvimos que o evento foi muito 
bom, o público presente pode aproveitar as belezas 
que o Parque oferece e um dos melhores shows.

Noite de comemorar 
as Bodas de Prata 
do casa l  mais 
querido, Cleonir 
Bertipaglia e Mari 
Ângela Cremasco 
Bertipaglia, em um 
jantar delicioso, junto 
a familiares e amigos 
maravilhosos, todos 
em congraçamento 
para felicidade do 
casal tão querido. Parabéns Cleonir e Mary!

N a  n o i t e  d e 
0 6 / 1 2 / 2 0 1 8 , 
a c o n t e c e u  n o 
Cinema Topázio 
d o  S h o p p i n g 
J a r a g u á ,  a 
exibição do filme 
“Como nossos 
Pais”, da diretora 
Lais Bodanzky, 
e estrelado por 
Clarice Abujanra, 

Maria Ribeiro, Paulo Vilhena, Cazé, Gilda Nomacce.  
Após a exibição houve um debate sobre o filme 
seguido de um coquetel, com a presença da atriz e 
minha amiga, Clarice Abujanra e da responsável pela 
mostra Ariani A. G. Friedl, e muitos mais. Resumo da 
ópera: lindo filme sobre relacionamento entre mãe 
e filha, sendo Clarice a mão e Maria Ribeiro a filha, 
excelentes interpretações, e um primor de direção. 
Parabéns ao Cine Topázio por nos proporcionar mais 
esta exclusiva mostra! (Paulinho Lui você arrasa).

Noite do dia 7/12, foi noite de conhecer e experimentar a 
Nova Temakeria, a My Sushi, muiiiiiiito bom, ou muito boa 
como queiram, lugarzinho aprazível e com comida muito 
boa, e serviço ótimo, sempre vale a pena uma passada, 
para uma refeição rápida! Av. Itororó, 646 Indaiatuba
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Dezembro é o mês oficial das comemorações e de promoções 
é claro! Black Friday é muito pouco, o Grenelle ofere o Black 
Dezembro. Então vá saborear as delicias e com um preço bem 
legal. 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. Para presentear confira a Nova Coleção 
Verão Moda Jovem, de todos os tamanhos, com lindos 
modelos diferenciados. Dê uma passadinha na loja e veja 
de perto! Rua: Ademar de Barros nº 1011 - WhatsApp (19) 
99540-8836 / Fone: (19) 3875-1760. Você vai amar!

Confira essas sobrancelhas micropigmentadas pela dermopigmentadora 
Vanessa Siqueira com técnica esfumadinha e com fios bem delicados 
no início. Que show de naturalidade. Aproveite as festividades de Natal 
e Ano Novo para ficar ainda mais linda para a passagem de ano. 
Agende sua avaliação na Clínica Vanessa Siqueira Micropigmentação 
Avançada pelo WhtasApp (19) 97112-8505.

Novidades Mr Roof! Telhas ecológicas, fácil fixação 
(pregos e parafusos), isolante térmico e permite 
aplicação de tintas automotivas. Ótimo custo e benefício, 
venha conferir!!! Telefone: 19 3801-1094 WhatsApp: (19) 
98355- 9393 site:www.mrroof.com.br

Aline, Paulo, Cristiane, Elaine e Fabricio, na Kostela do 
Japonês na última terça

Antonio, Julio, Rafael e Sandro, 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!

Pamela levou seu lindo Chandon para a vacina anual na 
Clínica Bicho Amigo.

Casamento de Camila Theodoro. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente.

Os aniversariantes do mês de novembro comemorando 
no Colégio Alves de Oliveira



A19

Amigas e clientes do Tiago Costa , na semana de Natal, 
ele e sua equipe de Manicure e Pedicures  irão atender em 
horários especiais, a agenda está bem cheia, então não perca 
tempo e agende seu horário antecipadamente pelos fones: 
19 2516-6869 e 19 98324-1599.

Ivanilde Reis Cerimonialista com Marina da Brigadeiro da 
Nina, no aniversário de 02 anos da Brigadeiro da Nina, o 
Mais Expressão deseja Parabéns e muito sucesso.

Uilza do Amaral com cantor 
Thiago da dupla Bruno e 
Thiago, na inauguração do 
Parque Mirim

Sr. Orlando, da Placas e Fotos 
para Túmulos, comemorou 
mais um ano de vida na 
última semana. O Grupo Mais 
Expressão deseja muitas 
felicidades. Parabéns!

 Michelle, Gustavo, Tania e Ocimar  estiveram na Pizzaria 
Torrelaguna comemorando a amizade, vale muito a pena 
conhecer as pizzas são deliciosas, a pizzaria fica em ITAICI.

Motoristas Nilson e Leandro com Prefeito Nilson Gaspar, 
na Inauguração do Parque do Mirim, RBC sempre presente 
nos melhores e mais importantes eventos em Indaiatuba.

Amanda, Flávio, Natalia e  Luis da Ouro e Prata Jóias , 
Deseja um Feliz Natal e um Ano Novo de muita Saude e 
Paz a todos os seus amigos e Clientes.

Caio Vilela escolheu um 
delicioso hamburguer Grenelle 
Gastro Pub para o almoço

Adilson Sousa saboreando 
as delícioas do Grenelle 
Gastro Pub

Rita e Marcio Proprietários da Difratelli Indaiatuba, 
com as filhas Julia e Isabella na inauguração da Loja 
que aconteceu no dia 12-12, o Mais Expressão deseja 
muito Sucesso

Marcelo, Arquiteta Rozimeire Trevizan e Mirian.

A loja oferece móveis planejados com designer 
diferenciado e o bom gosto para todos os ambientes. 
A loja fica na Av. Presidente Vargas, 2881 – loja 01 do 
Hotel Vitória. Parabéns Rita e Márcio, sucesso neste 
novo empreendimento.

Di Fratelli é inaugurada 
em grande estilo
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B2 Imóveis

CH01722 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT. 3000 m² AC. 420 m² - 
belíssima chácara com casa térrea ampla com 4 suítes, lavabo, 
cozinha americana, despensa, sala para 2 ambientes com lareira, 
lavanderia, quiosque, quartinho para ferramentas, garagem coberta 
para 4 autos e piscina grande cercada. Imóvel com paisagismo e 
árvores frutíferas. Preparação para ar condicionado em toda a casa 
e aquecimento solar na casa e piscina. R$ 1.700.000,00.

CA08046 - ALPES SUÍÇOS - AT. 200 m² AC. 136,00 m² - 3 
dormitórios sendo 1 suíte c/ closet, sala ampla integrada 
a sala de jantar, cozinha americana, espaço gourmet com 
quintal, WC social, lavanderia e garagem para 2 autos sen-
do 1 coberta. Aquecedor solar nos banheiros e cozinha e 
preparação para ar condicionado. R$ 860.000,00

CA08051 - PQ DOS GUARANTÃS - AT. 120 m² AC. 100 m² - 3 
dorms (1 suíte) todos planejados, sala de estar c/ home, sala de 
jantar, WC social, lavabo, lav. planejada, coz. planej. com cooktop, 
forno e coifa, área gourmet c/ churr e pia e gar. p/ 2 autos sendo 1 
coberta. Cond. com portaria 24 horas, playground, quadra, piscina 
e churrasqueira. Imóvel com aquecimento solar e ar condicionado 
na suíte e sala. Imóvel totalmente planejado! R$ 490.000,00.

CA08054 - JD. JEQUITIBÁ - AT.166.45m² AC.142,68m²  excelente 
casa toda planejada, 3 dorms sendo 1 suíte c/ ar condicionado, 
todas c/ armários, sala, cozinha, lavanderia com armário, sala 
ampla com sanca, cozinha planejada, cooktop, forno, coifa, 
garagem para  02 autos, ótimo acabamento. R$ 1.870,00 + IPTU

CA08053 - RESIDENCIAL MARIA DULCE, AT 350M², AC 270M² - 
Piso Inferior: 03 Suítes, Lavabo, Escritório, Sala de Estar, Sala de 
Jantar e Espaço Gourmet Totalmente Integrados; Piso Superior: 
Mezanino como Sala de TV, Escritório e WC. Garagem para 02 Au-
tos Coberto e 02 Descoberto e Jardim. R$ 4.900,00 + COND + IPTU.

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.
CA08041 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 
264,06 m², AC 159,49 m², 03 Dormitórios (Sen-
do 01 Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, WC 
Social, Cozinha com Armários, Área de Servi-
ço, Edícula com 01 Dormitório e 01 Banheiro, 
Quintal e Garagem P/ 02 Autos Coberta. R$ 
400.000,00
CA08023 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - 
AT.125m² AC.64m³ - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos, excelente localização, próximo ao 
parque temático, escola, supermercados, fácil 
acesso. R$ 330.000,00.
CA06324 – MONTREAL RESIDENCE - AT 
181m², AC 175m² - 03 suítes sendo 01 máster 
com closet, sala ampla 02 ambientes com pé 
direito de 6 metros, lavabo, cozinha planejada 
com cooktop e lava louças, lavanderia, espaço 
gourmet com churrasqueira, quintal, garagem 
para 04 autos. Excelente Sobrado contendo 
no pavimento superior, três suítes, sendo duas 
com sacadas e a Master com Closet; No pa-
vimento inferior ampla Sala de Estar com pé 
direito alto de 6 metros e de Jantar, Cozinha 
independente, Lavabo, Churrasqueira com es-
paço Gourmet e amplo quintal, Área de Serviço 
e Casa de Gás, Na frente do imóvel, Garagem 
coberta para dois carros e descoberta para 
mais dois e lindo Jardim. R$ 850.000,00.
CA07779 - JARDIM PAU PRETO - AT.136m² 
AC.105m² 03 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, espaço gourmet, área de 
serviço, garagem para 02 autos, ótima locali-
zação, região central. R$ 350.000,00.

LOCAÇÃO:

CA06853 - JARDIM BELA VISTA - AT 250 m² 
AC 120 m² - 03 dormitórios  01 suíte com ar con-
dicionado sendo 01 dormitório com armários, WC 
social, cozinha,  sala 02 ambientes,  lavanderia, 
quintal 01 banheiro externo, área de luz,  corredor 
amplo, portão eletrônico,  cerca elétrica, garagem 
para 03 autos, excelente localização,  banheiros 
com box. R$ 1800,00 + IPTU
AP04247 - COLINAS II - AU. 95 m² - 3 dormitórios 
(1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, wc social e 
garagem para 2 carros descoberta. Condomínio 
familiar, apartamento 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, cozi-
nha planejada, garagem para 02 autos. Locação 
2.300,00 + IPTU.
CA08022-VILA SUÍÇA, AT.300m² AC.170m²- 03 
Dormitórios sendo 01 suíte, 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 social, sala ampla dois ambientes 
com ar condicionado, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, área gourmet, WC externo, garagem 
para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 3.200,00 + 
COND. + IPTU.
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 gara-
gem 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, cozi-
nha 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 Gara-
gem P/ 02 Autos Coberto. R$ 2.000,00 + IPTU
CA08020 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - 
AT.125m² AC.90m² 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem 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
AP04346 - JARDIM ALICE - AU 55m² Apartamento 
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.
AP04370 - RESIDENCIAL JATOBÁ - AU. 120 
m² - 03 Dormitórios (01 Suíte), WC Social, Sala 
02 Ambientes, Cozinha, Lavanderia, Banheiro de 
Empregada, Varanda Gourmet e Vaga para 02 
Autos. R$ 800.000,00
CA08042 – BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 128,64 m² 
- 3 dormitórios sendo 1 suíte c/ closet, sala ampla 
integrada a sala de jantar, cozinha americana, es-
paço gourmet com quintal, WC social, lavanderia e 
garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Aquecedor 
solar nos banheiros e cozinha e preparação para 
ar condicionado. R$ 540.000,00.

CA06112 - VISTA VERDE - AT 175m², AC 185m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte com closet, todos com armários, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, área 
gourmet fechada, quintal gramado, canil, garagem para 02 
autos. R$ 2.400,00 + COND + IPTU.
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VENDA CASA:  Ref.: CA00083 – Condomínio Village Terras de Indaiá- 
Indaiatuba/SP - 330m² útil/ 480m² total - Valor: R$ 1.350,000,00

VENDA CASA: Ref.: CA00082 – Condomínio Villaggio di Itaici- Indaiatuba/SP - 
155m²  útil/ 150m² total - Valor: R$ 530.000,00

VENDA APARTAMENTO: AP00037- Condomínio Edifício SOHO– Indaiatuba/
SP- 85m² util/ 85m² total - Valor: R$ 477.000,00

LOCAÇÃO APTO: Ref.: AP00039 – Condomínio Edifício Kellen- 85m² útil/ 
85m² total - Valor: R$ 1.400,00 + IPTU: R$ 120,00 + Condomínio: R$ 380,00

LOCAÇÃO CASA: Ref.: CA00073 – Cond. Jardim Brescia- 110m² útil/ 
200m² total - Valor: R$ 2.600,00 + IPTU: R$ 70,00 + Cond.: R$ 160,00

LOCAÇÃO APTO: Ref.: AP00038 – Condomínio Edifício Di Napoli – 114m² 
útil/ 114m² total -  Valor: R$ 1.850,00 + Cond.: R$ 600,00 + IPTU: R$ 159,00
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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, vestiário.
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, BANHEI-
RO E GARAGAME P/ MOTO 
R$ 580,00
 
CECAP CA02920 
01 DORM, COPA-COZINHA,A.S, 
BANHEIRO 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, CO-
Z,LAVAN., 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

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, churrasquei-
ra, quintal, 1 como externo com wc, 
vaga p/ 04 carros.
R$: 2.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

JD MONTE VERDE AP00812 OPOR-
TUNIDADE  
01 DORM, SALA, VARANDA, COZI-
NHA 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 garagem, 
portaria 24h.
R$: 1.000,00+ cond+iptu.
R$: 200.000,00 venda

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

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

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

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

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

 COND. ITAICI – CC00071
03SUITES, SALA,COZ,WC, AREA 
GOURMET,03 VAGAS, AP. MOBILHA-
DO
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    valor p/ 
venda: 240.000,00

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

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

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

Jd. Pedroso- AP00856
02 DORM, WC, SALA , COZ,01 VAGA 
. A.U :64M² R$:1.100,00
 
Cond. Solar dos girassóis – AP 
00876
02dorm, sala, coz, 1 vaga, 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. 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

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, saca-
da,01 vaga.
R$ 275.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS

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

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

JD. SANTA MARTA CA03063
01dorm. coz, copa, sala, wc, 02vaga . 
A.T 161m² e A.C 97m², 40m² A.L 
R$:210.000,00.

Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, coz, wc, a.s, churras-
queira 1 vaga
R$ 235.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

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

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

Portal das Acacias – cc00074
02 dorm, sala, coz, a.s, área 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, CHUR-
RASQUEIRA, 02 VAGA 
R$: 540.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. AMSTALDEN –CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 SALA , 
LAVABO, ESCRITORIO, COZ, DES-
PENSA, 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     Venda: 
700.000,00.

Lagos de Shanadu-CH00324
 03 dorm,03 suítes c/ closet, Wc, 
sala, coz c/despensa, 02sala, Chur-
rasqueira, piscina, canil,04 vagas.
R$ 1.010.000,00

COND. TERRAS DE ITAICI –ITAICI 
– CH00330
3 suítes, Coz. Sala, lavanderia e wc. 
06 vaga, area gourmet, Piscina. Po-
mar, casa ferramentas. A.T: 1.350m² 
A.C: 250m²
R$:1.400.000,00. (valor p/ venda)
R$:7.000,00 (valor p/ locação)

Cond. Terra de Itaici – CH 00331
Piso superior: 01 dorm c/ suíte, 
sala. Piso inferior: 03 dorm, 
suite,04 sala , lavabo, wc, coz, are 
gourmet c/ wc e piscina 8x4. a.t: 
1.000m a.c: 400m²
valor: 1.350.000,00.

VENDA -TERRENOS 

JD PORTAL DO SOL 
150m² R$148.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA SALÃO/ COMERCIAL.

NOVA PIRACICABA- SL00353

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

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



B5Imóveis

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 ACA-
BAMENTO) 02 DORM,(01 SUITE),SALA,COZINHA AMERICANA,EDICULA COM 

LAVANDERIA E CHURRASQUEIRA. GARAGEM PARA 02 AUTOS. R$270.000,00

CASA VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL 
02 DORMS AMBOS COM SUÍTE,SALA,COZ, AS ESPAÇOSA EDÍCULA C/ 

QUARTINHO DE 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
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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.

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)

Residencial Raquel - 234 
metros de área comum e 
134 de área útil, apto nº 
122 último andar, dois apar-
tamentos por andar. Com 
três quartos, sendo uma 
suíte master, um banheiro 
social e lavabo, área de 
serviço com dependência 
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 terreno ou casa até 
50% do valor.

VENDE-SE CASA VENDE-SE APARTAMENTO

ALUGA-SE SALA COMERCIAL - 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

FONE: 9.9796-5224 / 3894-7737

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, 
lavanderia, quintal, garagem descoberta para 5 carros.
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms, sala, coz pla-
nejada, varanda, piscina, churrasqueira, garagem
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado tríplex – piso 1 : sala 
2 ambientes, sala de jantar, wc, cozinha planejada, copa, dispensa. 
Piso 2: 3dorms (2st), wc, lavanderia, coz com armários. Piso 3: 
sacada, dorm, sala, wc. Garegem, área gourmet.

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE 

- NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, piscina, churrasqueira, garagem para 2 carros 
CA350 – JD.REGENTE – R$520 MIL – 3dorms (1st), sala 2 am-
bientes, lavabo, coz planejada, dispensa, wc, churrasqueira, ar 
comdicionado em todos os cômodos, portão eletrônico, garagem 
para 3 carros.
CA.395 – MARIA HELENA – R$1.350.000,00 – 3dorms(1st com 
closet), sala de estar pé direito duplo, jantar e tv, lavabo, varanda, 
copa, coz, lavanderia, escritório, despensa, deposito, piscina, 
churrasqueira, garagem para 3 carros cobertos e 3 descobertos, 
todos os cômodos com armarios

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,  lavande-
ria,  garagem . (se for pagamento em dinheiro,  aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms (2st), 
sala 3 ambientes, coz planejada, lavabo, varanda, lavanderia, 
dorm de empregada, dispensa, piscina, churrasqueira,  gramado, 
quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 
300M² APARTIR DE 180 MIL
  
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, coz, 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 como-
dos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de água, nascente 
com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
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.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 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 – 2dorms, sala, coz, wc, sem garagem
JD.PAULISTA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, quintal, garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, gar 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, churrasqueira, 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1600,00 – 3dorms (1st), sala, coz, wc, churras-
queira, garagem
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st), sala, coz, wc, garagem para 2 carro
JD.VALENÇA- R$2500,00 – 3dorms(1stcom closet), sala de estar e jantar, 
coz planejada, lavabo, área para churrasco, todos os cômodos com armá-
rios, ar-condicionado, garagem para 3 carros cobertos, portão eletronico
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, escritório, dispensa, piscina, 
área gourmet completa, salão de festa, portão eletrônico, garagem para 
2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$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.

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

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²
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classificados
ClassificadosB14

Casa 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa eco-
nômica do terreno e da 
construção – consulte-
-nos - - (19) 98254 7703 
/(19)3885-4500 CRECI 
74.092
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
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construtores 
é possível desmembrar 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 
casas de 02 cômodos e 
wc em lote de 125m² na 
Morada 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
O p o r t u n i d a d e  Ú n i -
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, gara-
gem, bom acabamento em 
lote de 125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294

Jd. Colibris - 2 dormitórios 
(1 Suíte) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 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
Jd. Colibris, 3 dormitórios 
(1 suíte) sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportunidade 
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 dormitó-
rios (1 suite) cozinha ameri-
cana, mezanino nos fundos, 
garagem c/portão eletronico 
– lote de 130m2. oportunida-
de 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 - excelente 
casa em dois pavimentos, 
sendo no pav superior: 2 
dormitórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta bal-
cão com vista para o parque 
ecológico 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 ele-
tronico. 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 Indaiatuba 
+ casa no Jardim Laguna 
em Salto, por casa em lote 
inteiro em Indaiatuba F. 
9.9762-7997 / 3935-3294.

Jardim Montreal - Ex-
celente casa térrea com 
106m2 – AT150, 3 D (1 
suíte), wc social cozinha 
c/ balcão e mesa de gra-
nito, sala de jantar e sala 
de visita, churrasqueira 
com wc, aquecimento so-
lar, preparada p/ ar con-
dicionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 19-
9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ close), 
sala cozinha projetada com 
cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar con-
dicionado, porcelanatos 
especiais, granitos, tetos 
trabalhados, esquadrias 
em alumínio, muitas to-
madas e muita iluminação  
ampla e bela escada mais, 
garagem coberta e jardim. 
R$680.000,00 estuda fi-
nanciamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
Vende-se Casa Condo-
mínio Jardim Maringá 
–  3 dormitórios sendo 
1 suíte com closet e 2 
vagas de garagem, valor 
R$ 700.000,00 - CA00080- 
Fone: (19) 99799-5771
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, quintal 
e garagem p/ 01 carro 
com salão comercial, em 
cima edícula com terraço, 
churrasqueira e dois cômo-
dos. Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.5000,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
99321-2684.

 
Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios (1 
suite c/ armários embuti-
dos), sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira 
e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + 
Cond.Fone: 99778-4336
Procuro casa para alu-
gar 3 ou 2 dormitórios 
com garagem. Valor de 
R$1.000,00 à R$1.200,00. 
Tenho fiador. Tratar F.:(19) 
98240-8439
Aluga-se casa no Jardim 
Tropical com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, lavan-
deria e garagem. Valor: 
R$1.000,00. Tratar F.: (19) 
3875-4737
Aluga-se Casa Condomí-
nio Terra Nobre – 3 dor-
mitórios sendo 3 suítes e 
2 vagas de garagem, valor 
R$ 3.500,00 + Condomínio 
+ IPTU  - CA00045 - Fone: 
(19) 99799-5771

 
Vende-se apartamento 
Ed. Portal das Flores - 3 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia e 1 
vaga. R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Apartamento Pq.São 
Lourenço - 2 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha 
americana integrada à la-
vanderia, 1vaga de gara-
gem e área de lazer com-
pleta. R$194.900,00. Acei-
ta  financiamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dor-
ms na Cidade Nova R$350 
MIL - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chácara 
do trevo R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, garagem 
p/01 carro . cond:200,00 in-
cluso água R$: 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 planejada. (19) 
99697- 6698
Vendo Apartamento Re-
sidencial - Nações Uni-
das, Jd. Alice Indaiatuba/
SP. 02 dorm. (um com 
móveis planejados), sala 
de estar e jantar, cozinha 
planejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 1º 
andar. Baixo condomínio 
e IPTU - Vendo mobiliado. 
F.: (19) 3394-2197 - cel: 
(11) 98635-7556
Vendo Apartamento. Va-
lor: R$155.000,00. Aceito 
50% de entrada e finan-
ciamento 2 dormitórios. 
Jardim Morumbi. Tratar 
com proprietário. F.: (19) 
99482-6697 F. 3875-3201
Vendo ou troco Aparta-
mento Villagio D’Amore. 
3 dormitórios sendo 1 suí-
te, salas de estar/jantar. 
Cozinha, área de serviço, 
banheiros com móveis pla-
nejados. Garagem para 1 
carro (80m²). Acabamento 
em porcelanato 3º andar 
TROCO por 2 terrenos, 
dependendo do local pago 
a diferença. F.: (19) 99913-
9801 / (19) 3800-4078

Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova 
como parte do pagamento. 
Valor: R$ 275.000,00. Tra-
tar direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 3 
dorm; cozinha planejada; 
1 vaga; área de lazer com-
pleta. R$ 259 000,00 - F.: 
(19) 992569976 ou (19) 
99368-2711
Vende-se apto Cond. 
Felicitá - 3 dorm (suíte); 
2 vagas;  cozinha e quar-
to planejados; varanda 
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 co-
berta. R$1.000,00 + IPTU 
+ Cond. ou R$200.000,00.
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$194.900,00. Aceita fi-
nanciamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734
Alugo Apto no Centro de 
Indaiatuba- Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco de Ju-
lho, 3 dormitórios (1 suíte), 
sala ampla 2 ambientes 
com sacada, cozinha, área 
de serviço com WC empre-
gada, WC social, área útil 
120 m² , 2 vagas cobertas, 
aquecedor à gás central, 
portaria 24 horas com segu-
rança. Não é permitido ani-
mais. R$ 1.600,00 isento de 
condomínio, água e IPTU. 
Fones: (19)3875-4297/ 
Whatsapp (19)997252157.

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$2.000,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99168-6945
Aluga-se Apartamen-
to Condomínio Edifício 
Raquel – 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com closet e 
2 vagas de garagem, valor 
R$ 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 na Bahia Vendo/
Troco por imóvel em In-
daiatuba. Com 470.000m² 
equivalente a 20,00 alquei-
re, boa topografia, região 
sul da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. 
Situado na região do Vale 
do Jiquiriça, a 7km da 
cidade de Mutuipe. A pro-
priedade fica a 4 km da 
BR 420 no municipio de 
Mutuipe, e a 70km da 
cidade de Valença região 
de belas praias do lito-
ral baiano com aeroporto 
operando com voos da 
(Azul) aos sabados saindo 
de Viracopos em Cam-
pinas-SP. A propriedade 
esta distribuída em pas-
tagem, lavoura de cacau, 
outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em três 
locais da propriedade. Do-
cumento ITR OK. Opções 
para plantação de feijão, 
milho, mandioca, café e 
outros. Isso em virtude da 
boa media de chuvas/ano 
na região e as nascentes 
existentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 99321-
2684. WhatsApp.

Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
z inha, 01 dormitór io, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
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 Império 
-Excelente casa térrea 
com 2 suítes + lavabo, sala 
ampla, cozinha americana 
integrada à sala de jantar 
e ao espaço com chur-
rasqueira. Acabamentos 
modernos. R$398.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
 Jd. Tropical – 2 dor-
mitórios 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 sen-
do 1 suíte, wc social, sala 
e cozinha ampla, área de 
serviço fechada, garagem 
p/ 3 carros, portão eletrôni-
co 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 apro-
vada 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 solar, área gour-
met, piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 banhei-
ros e lavanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vendo casa em Salto 
nova - Acabamento de pri-
meira. Recanto do Guaraú 
- 3 dormitórios sendo 1 suí-
te, garagem para 2 carros 
. AT: 175m² AC: 92,5m². 
Valor : R$250.000,00 F.: 
(19) 99612-7897. Aceito 
permuta com terreno em 
Indaiatuba.
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Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade, 
diversas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
 

Oportunidade. Cond. 
Mar ia  Dulce -  Terre-
no  de  300m² .  Ó t ima 
topografia. Fone: (19) 
9 9 1 6 6 - 8 2 7 2  –  ( 1 9 ) 
98333-5694
Terreno Industr ia l  - 
1.000 m² planos. Fone: 
(19) 99166-8272
Terreno Cond.  Ter -
racota - 1.000m². Óti-
ma topograf ia.  Fone: 
(19) 99166-8272 – (19) 
98333-5694
Vendo  te r reno  Jar -
d i m  R e g i n a .  Ó t i m a 
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 apar ta-
mento de valor similar.  
Direto com o proprie-
tár io. 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-
R E N O  c o m  2 0 0 m 2 , 
p lano ,  na  quadra  A , 
com escritura e regis-
tro, R$165.000,00. Dis-
cute-se proposta. 19-
9.97519921. 

Vendo/ Troco : Terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Par-
que Ecológico, 5 minu-
tos do centro, próximo 
ao colégio Objetivo e o 
novo Sumerbol, padaria 
Suiça e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 99321- 
2684 (whatsapp) / (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário)
Vende-se Terreno – 
Condomínio Quintas de 
terracota – 1.200m² to-
tal, valor R$ 200.000,00 
– TE00021- Fone: (19) 
99799-5771.
 

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
V e n d e - s e  p o n t o  – 
J d . R e g i n a .  S a l ã o 
odontológico -  40m² 
mobiliado, 2 banheiros e 
garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 
1 vaga na garagem, si-
tuado no torre medical. 
Direto com o proprietário. 
Tel. (19) 9 8239-4260
 

Cursos  de  cabe le i -
reiro, manicure, ma-
quiagem,  depi lação 
e barbearia.Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498

Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, ro-
tinas administrativas e 
logística. Informe a senha 
J46 para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Procuro máquina de cos-
tura caseira, usada P/ 
COMPRAR -Interessados 
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.: (19) 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 pole-
gadas 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 98355-9959
Vendo 1 freezer vertical R$ 
300,00. PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA DE 
RECARREGAR CARTU-
CHO R$ 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 cama de solteiro 
madeira maciça ótimo es-
tado. R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de car-
ro. Valor a negociar. (19) 
3875-7624
Vendo 1 panela de arroz 
Japonesa grande Valor: 
R$150,00. F.: (19) 3834-
1367 - (19) 996489124
Vende-se título familiar 
do clube 9 de julho. Valor 
R$1.500,00. Sem pendên-
cias. 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 cor-
rer 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.: (19) 3875-7624
Vendo Vidros dianteira 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 ventilador de pe-
destal. Valor: R$100,00 
F.: (19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro 
temperado 10mm. Valor: 
R$500,00 F.: (19) 3875-
4485 Odete
Vendo Máquina de costura 
Brilhante. Valor: R$500,00 
F.: (19) 3875-4485 Odete

 

Vendo Fiat Tempra SX 
modelo: 96/97 cor: Azul. 
Bom estado de conserva-
ção. Kilometragem origi-
nal. Valor: R$6.500,00 F.: 
(19) 3875-9524
 

Ofereço-me como moto-
rista de van para viagens 
com cursos de passa-
geiros e escolares. Tra-
tar com Rosane F.: (19) 
99710-4661

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 GERAL (8515): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
APLICADOR/ ORÇAMENTISTA DE DEDE-
TIZAÇÃO (8497): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO (8480): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO (8521): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ASSISTENTE DE DEPTO PESSOAL (8516): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTEN-
ÇÃO (8484): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ATENDENTE TECNICO SAC (8513): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUXILIAR CONTÁBIL (8496): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUX. PROD. /CONTROLE DE QUALI-
DADE (8433): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8520): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUXILIAR FISCAL (8514): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8462): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
AUX. DE VENDAS/ COMÉRCIO EXTE-
RIOR (8519): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
COORDENADOR DE T.I (8507): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ENG. DE DESENVOLVIMENTO DE PRO-
DUTO (8506): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS (8498): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ESTÁGIO T. I. / REDES DE COMPUTA-
DORES (8518): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
GERENTE DE LOJA (8453): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
MONTADOR ELÉTRICO (8501): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
OPERADOR LOGÍSTICO (8391):
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
OPERADOR DE MÁQUINAS (8503: 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
OP. MULTIFUNCIONAL/ OP. DE TORNO 
CNC (8476): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
OPERADOR DE TELEMARKETING (8494): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
PREPARADOR DE MÁQUINAS (8457): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
RECEPCIONISTA (8512): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
TÉC. MECÂNICO DE INJETORAS (8510): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.

Assistente Adm ( exclu-
sivo PCD)
Assistente de vendas
Auxiliar de escrituração 
fiscal
Auxiliar de expedição
Auxiliar de manutenção 
predial
Caminhoneiro carreteiro
Controlador de entrada 
e saída
Cuidador de idoso
Esteticista
Lider de Setor (Subge-
rente de loja)
Manobrista
Mecânico de auto
Mecânico de refrigeração
Motor is ta  de  cami -
nhão(CNH E)
Motorista entregador
Operador de maquinas 
de construção Civil e 
mineração
Operador de maquinas 
de empacotar
Pedreiro
Servente de pedreiro
Técnico de enfermagem
Técnico químico (Técni-
co de laboratório )
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 insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato 
F.: (19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessi-
dades especia is  pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo 
à domicílio ou em minha 
residência. Entrar em 
contato com Val (19) 
99448-0082 - whats app
Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure  - cor-
te+hidratação+escova 
R$ 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 te lefone (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-
p r e g a d a  d o m é s t i c a . 
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 
Ofereço-me como ma-
nutenção de máquinas 
de costura Industrial (Ga-
loneira, máquina reto 
e duas agulha) F.: (19) 
99212-1731
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