
Movimento da economia com 
o 13º deve ser positivo

Banda Ópera 
Soul é atração no 
Indaiatuba Clube
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biotipo podem 
auxiliar na saúde
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O movimento da economia em Indaiatuba para 
2018 com o 13º salário deve ser positivo. Segundo es-
timativa da Aciai, as vendas deste ano devem crescer 
de 8 a 11% em relação ao mesmo período de 2017.

Considerada uma das 
melhores bandas show 
do Estado, a Ópera Soul 
será a grande atração do 
Réveillon do Indaiatuba 
Clube, festa que acontece 
a partir das 22h do dia 31 
de dezembro.

Cada vez mais as 
pessoas se preocupam 
em ter uma boa noite 
de sono. Na Florenzza 
Móveis e Decorações, há 
duas linhas de colchões: 
espuma e de molejo, os 
de mola.

Parque do Mirim será inaugurado 
no aniversário de Indaiatuba 

DIVULGAÇÃO - PMI

JOGOS ABERTOS

DIVULGAÇÃO -PMI

A equipe de Indaiatuba conquistou o 11º lugar no 82º Jogos Abertos realizados entre os dias 14 a 23 de novembro, em São 
Carlos no interior do estado. A equipe foi composta por 232 atletas que disputaram diferentes modalidade. P. A16 e A17

Indaiatuba fica em 11º lugar no Jogos Abertos

Para celebrar os 188 anos de Indaiatuba, no dia 9 de dezem-
bro, a Prefeitura Indaiatuba junto com Serviço Autônomo de 
Águas e Esgotos (Saae) irão inaugurar o Parque do Mirim. 
Os portões serão abertos às 8h, e ao meio dia sobe ao palco 
a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó. P. A3

Comércio amplia horário de 
atendimento para o Natal

VENDAS

P. A5

A partir de amanhã, dia 1º, o comércio local 
passa a funcionar em horário diferenciado por 
conta do Natal. As lojas estenderão o horário de se-
gunda a sábado, e também atenderá aos domingos.

MANN+HUMMEL e Bosque do 
Saber celebram parceria

BALANÇO

P. A19



Editorial
Indaiatuba no Jogos Abertos

Artigo

Indaiatuba encerrou sua participação nos Jogos 
Abertos do Interior Horácio Baby Barioni, na 11ª co-
locação na 1ª Divisão, entre 208 cidades, conquistando 
124 medalhas (71 de ouro, 29 de prata e 24 de bronze). 

Na classificação geral de municípios, Indaiatuba so-
mou 110 pontos, entre os 156 municípios que pontuaram. 

Cerca de 230 atletas de Indaiatuba foram inscritos em 
15 modalidades na 82ª edição dos Jogos realizada pela 
terceira vez em São Carlos. 

A boa atuação dos atletas de Indaiatuba só foi possível 
devido ao grande empenho do município em investir no 
esporte e dar oportunidade para aqueles que se dedicam 
a sua modalidade.

Em 2018 Indaiatuba conquistou a sua melhor cam-
panha nos Jogos Abertos depois da união da 1ª e 2ª di-
visão. Parabéns a todos os envolvidos e que o município 
continue dando oportunidades aos esportistas da cidade.

Mais de 450 vagas serão oferecidas em 
Feira de Oportunidades em Campinas

Time do Emprego abrirá inscrições em 
Sumaré

A Estação Cultura sediará no sábado, dia 1º 
de dezembro, a Feira de Oportunidades, 
das 9h às 15h. Mais de 450 vagas de 
emprego serão oferecidas por empre-
sas participantes da Feira. Empresas 
e instituições parceiras divulgarão 
oportunidades de estudo e trabalho 
durante o evento. Serão 380 vagas 
voltadas para o público geral e 70 
para pessoas com deficiência.

O Time do Emprego, programa coordenado 
pela Secretaria do Emprego e Relações do Tra-

balho (SERT), abre as inscrições para uma 
nova turma, com 22 vagas, em Sumaré. 

As inscrições podem ser realizadas até o 
dia 19 de dezembro. O PAT Sumaré, fica 
na Avenida Brasil, 201, no bairro Nova 
Veneza, é preciso levar Carteira de Tra-

balho, RG, CPF e, caso possuam, número 
do Programa de Integração Social (PIS).

30/11 - Sexta-feira 02/12 - Domingo01/12 - Sábado 03/12 - Segunda

Máxima 31º 
Mínima 20º

Máxima 27º 
Mínima 20º

Máxima 28º 
Mínima 19º

Máxima 27º 
Mínima 17º
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL.
Infelizmente no mercado de  trabalho encontramos ainda 

um número muito grande de pessoas infelizes com sua profissão 
e  trabalho. Será que você está entre esses números? Você está 
insatisfeito com o seu trabalho e gostaria de fazer uma mudança. 
Qual seu sonho ele gira em torno do desejo de mudar de em-
prego ou começar a planejar a criação de um negócio próprio?  
ser um grande empreendedor? Pode ser também que somente 
vive reclamando e culpando alguém pela situação que está ou 
que esteja pensando em fazer um plano de ação de longo prazo, 
fazer treinamentos presencial ou youtube,  estágios ou cursos 
para uma nova profissão. Sentimos que quando estamos infelizes 
com o que fazemos e desejamos fazer algum tipo de mudança, o 
sentimento que bate na gente é o MEDO e a INSEGURANÇA, 
mesmo que seja por pequenos recursos financeiros que obtemos 
naquele trabalho.  Daniel Goleman, pesquisador e autor do LI-
VRO de “Inteligência Emocional” nos dá a informação de que 
qualquer emoção pode nos levar para uma ação negativa ou uma 
ação positiva e a solução para os nossos problemas está em não 
permitirmos ir para o lado negativo do sentimento e criarmos uma 
ação pelo positivo ao contrário de nossas emoções negativas. Você 
é o grande responsável pelo salário que ganha, muito ou pouco. 
Se  acha que é pouco pare de culpar seu patrão por isso, você e 
somente você é o grande responsável por ganhar o que ganha e 
somente você poderá mudar e ganhar mais. Comece agora, faça 
o simples que chegará ao mais complexo. Hoje o meu abraço irá 
para aquelas pessoas que deixaram as novelas na noite e estão 
nas palestras, cursos e seminários para novos conhecimentos e 
desenvolvimento. Trevisan José

ASSENTO MAGNETICO INFRAMELHO

Você sabe o que é o BPC LOAS e como funciona?

O ASSENTO MAGNÉTICO E INFRAVER-
MELHO FISIOMAG para veículos e cadeiras são 
magnetizados e com infravermelho longo.

São extremamente confortáveis e relaxantes, 
ajudando a melhorar a circulação sanguínea e lin-
fática, proporcionando bem estar e ajuda a aliviar 
dores localizadas.

 Ideal para pessoas que passam muito tempo 
sentadas, dirigindo, trabalhando, lendo, ouvindo 
música, assistindo TV, ajudando a corrigir pos-
tura. Não esquenta porque a espuma mantém a 
temperatura do corpo. Protege bancos e poltronas 
contra desgaste. 

A EVI (Energia Vibracional Infravermelha): 
gera energia de infravermelho próximo visivel com 
emissão de 480 a 520 nm. Essa energia produz 
vibrações nas moléculas da água que aceleram 
a eliminação das toxina e gorduras, resultando, 
assim, em benefícios mais rápidos.

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

O beneficio assistencial LOAS é concedido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que com-
prove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Esse 
benefício concede à pessoa um salário mínimo para prover suas necessidades básicas.

O LOAS é garantido para os idosos acima de 65 anos, além de pessoas com alguma deficiência 
independentemente de idade, essas pessoas tem o direito de receber um salário mínimo por mês; 
mesmo sem ter feito qualquer contribuição à Previdência Social.

Para mais informações entre em contato : Advocacia Intrieri - Fone 3801-4357.
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Parque do Mirim será inaugurado no 
aniversário de Indaiatuba 
Inauguração contará com show da dupla Chitãozinho & Xororó

DIVULGAÇÃO RIC/PMI

O Parque do Mirim funcionará, diariamente, das 7h às 20 horas

Para celebrar os 
188 anos de In-
daiatuba, no dia 

9 de dezembro, a Pre-
feitura Indaiatuba junto 
com Serviço Autônomo 
de Águas e Esgotos 
(Saae) irão inaugurar 
o Parque do Mirim. Os 
portões serão abertos 
às 8h, e ao meio dia 
sobe ao palco a dupla 
sertaneja Chitãozinho 
& Xororó.

O Parque, que fica 
em torno da represa do 
Rio Capivari-Mirim, 
é uma Área de Preser-
vação Ambiental para 
promover a educação 
ambiental e a sensibi-
lização da importância 
da preservação dos re-
cursos hídricos e am-
bientais da região. Além 
disso, no local os visi-

tantes poderão desfrutar 
de muita informação e 
conhecimento sobre Ba-
cia Hidrográfica, Mata 
Ciliar, Fauna, Flora e 
Ictiofauna em painéis 
espalhados pela área 
principal e se divertir 
nos locais de lazer com 
a família e amigos.

O local ainda conta 
com extensa área ver-
de, parquinho infantil, 
fonte interativa,  de-
ques para pesca, pista 
de caminhada/corrida 
e bicicleta, lanchone-
te, mirante, pedalinho, 
academia para terceira 
idade, quadras de vôlei 
de areia, futebol socie-
ty e poliesportiva com 
vista para uma linda 
represa.

As entidades assis-
tências do município e 
o Funssol (Fundo Social 
de Solidariedade) esta-
rão presentes na inaugu-
ração com uma grande 

praça de alimentação.
O Parque do Mirim 

funcionará, diariamen-
te, das 7h às 20 horas. 

Transporte.  No dia 
a Prefeitura irá dis-
ponibilizar transporte 
gratuito saindo de di-
versos bairros da cidade 

até o local do evento. 
Haverá diversas áreas 
de estacionamento nas 
adjacências e traslado 
até o Parque das áreas 
mais distantes. 

No site do Saae es-
tão disponíveis os itine-
rário e horários dos ôni-
bus, mapa do evento, 

localização do Parque 
e muitas outras infor-
mações. Acesse:  http://
www.saae.sp.gov.br/
parque-do-mirim/.

Barragem. Entre os 
principais investimen-
tos realizados para am-
pliar a atual oferta de 
água, destaca-se a cons-
trução da Barragem do 
Rio Capivari-Mirim, 
que teve início em 2013 
e está em funcionamen-
to desde 2015.

Orçada em R$ 30 
milhões, sendo 60% de 
recursos próprios do 
SAAE e o restante da 
FUNASA (Fundo Na-
cional da Saúde), repas-
sados a fundo perdido, a 
barragem tem a função 
de regularizar a vazão 
do Rio Capivari-Mirim, 
manancial que hoje for-
nece cerca de 40% da 
água consumida na zona 
norte do município. A 

barragem deu origem a 
um lago com capacida-
de para armazenar 1,3 
bilhão de litros, permi-
tindo a captação durante 
todo ano, inclusive nos 
períodos de estiagem 
prolongada.

A área total do em-
preendimento, conside-
rando as Áreas de Prote-
ção Permanente (APPs) 
e a área do espelho-d´á-
gua, é de 1,3 milhão de 
metros quadrados.

A Barragem tem 260 
metros de comprimen-
to, 6 metros de largura, 
23 metros de altura má-
xima sobre a fundação e 
espelho-d’água de 41,1 
hectares (411 mil m2). 
A extensão de espelho 
d´água é de 2,5 km.

No entorno da Re-
presa foram plantadas 
110 mil mudas de ár-
vores para formação de 
mata ciliar e proteção 
do manancial.
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Movimento da economia com o 13º 
deve ser positivo, estima Aciai
Vendas devem crescer de 8% a 11% em relação ao mesmo período do ano passado

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/EBC

Sessão Solene acontece dia 7 no Plenário da Câmara
HOMENAGEM

O movimento da 
economia em 
Indaiatuba para 

2018 com o 13º salário 
deve ser positivo. Segun-
do estimativa da Aciai 
(Associação Comercial 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba), as vendas 
deste ano devem crescer 
de 8 a 11% em relação ao 
mesmo período de 2017.

Dezembro está quase 
chegando, e os trabalha-
dores e aposentados rece-
bem a segunda parcelado 
pagamento. Com isso, os 
beneficiados já começam 
a pensar no que fazer 
com o dinheiro: comprar 
presentes, viajar, investir, 
usar nas festas, pagar 
contas, dívidas, poupar, 
entre outros.

O presidente da Aciai, 
Antonio Aparecido Pe-
reira, explica que embora 
muitos utilizem o 13º para 
vários fatores, o comércio 
sempre acaba sendo be-
neficiado. “A expectativa 
com a entrada da primeira 

parcela do décimo terceiro 
é sempre boa, a injeção do 
dinheiro na economia é 
positiva, apesar de muitos 
aproveitarem para paga-
rem dividas. Entretanto, 
sempre sobra uma boa 
fatia para o comércio, e 
como estamos perto do 
Natal, às pessoas acabam 
comprando presentes e 
não deixando passar a data 
em branco”.

O presidente afirma 
ainda que por conta do au-
mento do número de vagas 
de emprego que surgiram 

na indústria e no comércio 
durante o ano, as pessoas 
ganharam mais poder aqui-
sitivo, o que fez aumentar a 
perspectiva de vendas.

Para Maria da Silva, 
73 anos, aposentada, o di-
nheiro vai quitar algumas 
dívidas. “No final do ano 
acabam vindo mais contas 
e o gasto é maior, então o 
dinheiro vai para pagar as 
contas”, afirma.

Já para Lucia Regina 
Aranha, 50 anos, fiscal, o 
dinheiro será investido nas 
comemorações do mês. “O 

13º vai para as festas de 
final de ano, o Natal e o 
ano novas, quem sempre 
saem caras”, afirma.

Aplicação. Um estudo 
da Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) indica que 23% 
dos trabalhadores que re-
ceberão o 13º salário neste 
final de ano usarão parte 
do dinheiro para comprar 
presentes de Natal. Outros 
27% pretendem poupar ou 

investir o valor recebido, 
enquanto 17% pretendem 
utilizar o dinheiro extra 
para quitar dívidas em 
atraso. 16% vão gastar o 
13° salário durante as fes-
tividades de Natal e Ano 
Novo e 13% vão pagar 
despesas essenciais da 
casa, como contas de água 
e luz. Para 11%, a alterna-
tiva é o uso do recurso para 
o pagamento de tributos 
e impostos típicos de iní-
cio de ano, como IPTU e 
IPVA, por exemplo.

“O dinheiro deveria 

ser primeiramente pen-
sado para pagar dívidas 
atrasadas, empréstimos 
ou para investir. Se o 
consumidor tem apenas 
uma dívida em aberto, é 
mais fácil resolver o pro-
blema. Caso exista mais 
de uma, o ideal é escolher 
aquela que está atrasada 
ou optar pela que possui 
o valor com juros mais 
altos como, por exemplo, 
cheque especial e cartão 
de crédito”, recomenda 
o educador financeiro do 
SPC Brasil José Vignoli.

Segundo ele, é impor-
tante considerar os gastos 
que costumam aparecer 
no começo do ano, como 
o IPTU, as mensalidades 
escolares e o IPVA, por 
exemplo. “Assim como a 
quitação de dívidas atra-
sadas, a formação de uma 
reserva para saldar com-
promissos típicos de início 
de ano também deve ser 
uma prioridade do consu-
midor. Todos os anos elas 
aparecem, mas muitos só 
deixam para pensar nes-
sas despesas quando elas 
chegam”, alerta.

A Câmara de Indaiatu-
ba realiza dia 7 de dezem-
bro, às 19h, no Plenário 
Joab José Pucinelli Sessão 
Solene de entrega dos 
títulos “Cidadão Bene-
mérito Dr Caio da Costa 
Sampaio” e “Cidadão 
Indaiatubano”. A Ses-
são Solene da Câmara é 
aberta a toda a população, 
terá a participação dos 12 

vereadores da Casa e irá 
homenagear 14 pessoas. 
O evento anual da Câma-
ra, celebra também os 188 
anos de Indaiatuba.

O título honorífico 
“Cidadão Benemérito Dr. 
Caio da Costa Sampaio” 
abre a sessão, homena-
geando Carlos Alberto 
Ambiel, título concedido 
pelo vereador Alexan-

dre Peres; Mário Sérgio 
Zombine, título do vere-
ador João de Souza Neto 
(Januba); Araldo Borsari, 
título concedido pelo pre-
sidente da Câmara Hélio 
Ribeiro; e Giane de Cássia 
Amstalden, título de Célio 
Massao Kanesaki.

 
Cidadão Indaiatubano. 
Na sequência, a Sessão 

Solene da Câmara home-
nageia com o título “Ci-
dadão Indaiatubano”, as 
seguintes personalidades 
do Município:

Edna Maria Andrea-
zza Jaguaribe (Dr. Luiz 
Carlos Chiaparine); Nel-
son Laturraghe (Jorge 
Luis Lepinsk – Pepo); 
José Pires da Cunha (Luiz 
Alberto Pereira/Ceboli-

nha); Terezinha de Jesus 
Bruneti (Alexandre Car-
los Peres); Corina Josefa 
de Araújo (Silene Silvana 
Carvalini);  Sinival Ber-
tipaglia (Edvaldo Berti-
paglia); Eduardo Pereira 
dos Santos (Célio Massao 
Kanesaki); José Eudes 
Thomazetto (Hélio Alves 
Ribeiro); Alex Cassimiro 
de Barros Kissilevitc (Ar-

thur Machado Spíndola); 
José Leonardo Eugênio 
(Adeílson Pereira da Sil-
va/Figura – Subscrito por 
Edvaldo Bertipaglia).

 Todos os homenage-
ados recebem os títulos 
por unanimidade, ou seja, 
o projeto foi votado na 
Câmara e aprovado com 
votos favoráveis de todos 
os vereadores da Casa.

13º salário deve 
aumento o movimen-
to do comércio de 
Indaiatuba
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Comércio amplia horário de 
atendimento para o Natal
Vendas devem cresce de 7 até 11% em relação à 2017

ELIANDRO FIGUEIRA PMI

cidade |A5

Centro Esportivo ficará 
fechado domingo para 
provas práticas 

CONCURSO

A partir de amanhã, 
dia 1º, o comér-
cio local passa 

a funcionar em horário 
diferenciado por conta 
do Natal. As lojas es-
tenderão o horário de 
funcionamento de segun-
da a sábado, e também 
atenderá os clientes aos 
domingos.

Nos sábados dias 1, 8, 
15 e 22, as lojas vão fun-
cionar das 8h30 às 18h; 
de segunda a sexta-feira, 
de 3 a 14 de dezembro, 
o comércio estará aberto 
das 8h30 às 20h; Já na 
semana que antecede o 
Natal, do dia 17 até o 
dia 21, o horário será das 
8h30 até às 22h. Nos dias 
16 e 23, domingos, será 
no mesmo horário dos 
sábados, das 8h30 até às 
18h. No dia 24, véspera 
de Natal, o horário de 
funcionamento será das 
8h30 até às 18h. Na vés-
pera do ano Novo, dia 31, 
será das 8h30 até às 12h.

De acordo com a As-
sociação Comercial In-

dustrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai), a 
expectativa das vendas 
para o Natal de 2018 são 
positivas em relação ao 
mesmo período de 2017, 
podendo aumentar entre 
7 e 11%.

Show de Prêmios. A 
Aciai estará promovendo 
a quinta e última apura-
ção do Show de Prêmios.

Participarão da apu-
ração do dia 10 de ja-
neiro de 2019, todos 
os cupons validados 

no sistema, das 09h00 
d o  d i a  2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 
até 23h59min do dia 
02/01/2019.

Neste dia serão sorte-
ados 1 carro 0 km Kwid 
e 1 moto Honda Fan 0 
km e 4 vales compras.

Semana de Mobilização contra as arboviroses 
acontece na cidade 

AEDES AEGYPTI

A Semana Nacio-
na l  de  Mobi l i zação 
con t ra  o  Aedes  ae -
gypt i ,  que  es te  ano 
desenvolveu o tema 
“Todos juntos contra 
o Aedes Aegypti” ter-
mina hoje, dia 30. A 
ação que teve início na 
última segunda-feira, 

dia 26, visa o desen-
volvimento de ações 
conjuntas entre Poder 
Púb l i co ,  Soc i edade 
Civil e a População na 
prevenção da Dengue, 
Chikungunya e Zika, 
arboviroses transmiti-
das pelo mesmo vetor, 
o mosquito Aedes ae-

gypti. A mobilização 
promoveu a varredura 
para a retirada e elimi-
nação de criadouros e 
orientar a população 
para que dedique 10 
minutos por semana 
para inspecionar sua 
residência e eliminar 
todos os recipientes 

que possam acumular 
água parada.

O dia “D’ de com-
bate ao mosquito ocor-
re hoje com a culmi-
nância das ações de 
prevenção com maior 
eficácia na proteção 
da população em geral 
contra as arbobiroses.

A Prefeitura de Indaia-
tuba informa que o Centro 
Esportivo do Trabalhador 
estará fechado novamente 
neste domingo, dia 02 de 
dezembro. O espaço será 
utilizado para a continui-
dade da segunda fase do 
Teste de Aptidão Física 
(TAF) e também para 
prova prática do Concurso 
Público para os cargos de 
Guarda Civil Aspirante 
masculino e de Guarda 
Vidas.

No caso do cargo de 
Guarda Civil Aspirante, 
os candidatos cujos nomes 
se iniciam com as letras 
“A” até “J” farão o teste às 
08h30. Para os candidatos 
cujos nomes se iniciam 
com as letras “K” até “Z”, 
o teste será às 13h.

Para o cargo de Guar-
da Vidas, do primeiro ao 
nono colocado, todos os 
candidatos serão avaliados 
às 07h.

Os documentos neces-
sários e demais informa-
ções sobre o teste estão des-
critos nos editais disponível 
na página da Prefeitura 
- https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/administracao/
rh/concurso-publico/.

O Centro Esporti-
vo do Trabalhador está 
localizado na avenida 
Conceição, 1885, no 
bairro Cidade Nova II.

 
Mais provas práticas. 
Outros 12 cargos do 
Concurso Público de 
Provas 02/2018 também 
terão prova prática no 
domingo, dia 02 de de-
zembro.

As provas serão rea-
lizadas nos períodos da 
manhã e tarde. Os horá-
rios foram definidos de 
acordo com a classifica-
ção dos candidatos apro-
vados na primeira fase 
do Concurso Público e 
podem ser consultados 
na página da Prefeitura 
de Indaiatuba - https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/administracao/rh/con-
curso-publico/informa-
coes-gerais/002/2018/.

Independente dos 
cargos, todos os candida-
tos habilitados deverão 
comparecer no local com 
no mínimo 30 minutos 
de antecedência do horá-
rio definido para a prova, 
quando os portões de 
acesso serão fechados.
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Prefeitura alerta sobre cuidados com 
terrenos vazios em período de chuva e calor 
Mato alto, entulho, lixo e água parada podem atrair animais peçonhentos e Aedes Aegypti
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CPFL alerta para os cuidados com os enfeites de Natal 
SEGURANÇA

A Prefeitura de In-
daiatuba alerta a 
população sobre 

os cuidados que são ne-
cessários com os terrenos 
vazios no período mais 
quente e úmido do ano. 
Com essas características 
climáticas o mato cresce 
mais rápido e em lotes com 
entulho e lixo ficam propí-
cios para o aparecimento 
de animais peçonhentos, 
assim como a prolifera-
ção do mosquito Aedes 
Aegypti em recipientes 
com água parada. A Ad-
ministração Municipal por 
meio do Departamento de 
Fiscalização de Taxas e 
Posturas junto com o De-
partamento de Vigilância 
em Saúde fiscalizam os 
terrenos vazios munidos 
das Leis Municipais nº 
5.035/06 e nº 4.106/01, 
que dispõe sobre as nor-
mas para limpeza de ter-
renos localizados na zona 
urbana.

Segundo diretor do de-
partamento, José Carlos de 
Melo, a situação vai muito 

além da questão estética. 
"Restos de materiais de 
construção, entulhos, mó-
veis velhos depositados 
irregularmente e mato alto 
colaboram muito para o 
aparecimento de animais 
peçonhentos, como escor-
piões, aranhar e cobras 
que se abrigam sob estes 
materiais. Estes objetos 
também acabam acumu-
lando água parada, o que 
contribui para a infestação 
do Aedes Aegypti, mosqui-
to transmissor da dengue, 
chikungunya e zika, espe-
cialmente nesse período 
mais chuvoso", argumenta.

Notificação. Ao detectar 
uma irregularidade em 
terrenos os fiscais aplicam 
uma notificação, cujo pro-
prietário tem 15 dias, após 
o recebimento da mesma, 
para providenciar a limpe-
za. Após este prazo os pro-
fissionais fazem uma nova 
vistoria e, caso não seja 
cumprida a determinação, 
é aplicada a autuação no 
valor de 0.075 Ufesp (Uni-
dade Fiscal do Estado de 
São Paulo), equivalente a 
aproximadamente R$1,92 

por metro quadrado, com 
prazo de 30 dias para pa-
gamento e cumprimento. 
Se as regras não forem 
cumpridas a autuação é 
aplicada em dobro.  Quan-
do há o flagrante de pesso-
as depositando materiais 
irregularmente em áreas 
públicas ou privadas a po-
pulação pode denunciar no 
Departamento de Fiscaliza-
ção, Taxas e Posturas pelo 
telefone 3834-9103 ou para 
a Guarda Civil no 153.

Vistoria. Até outubro des-
de ano foram realizadas 
18.415 vistorias e aplicadas 
mais de 8.312 notificações 
para proprietários, cuja 
propriedade ou terreno, não 

estavam de acordo com a 
legislação. Em relação as 
vistorias do Departamento 
de Vigilância em Saúde 
foram mais de 6.200 lotes 
vistoriados por conta de 
possíveis criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti, 
desses, 85 foram notifica-
dos, sendo os locais que 
os agentes de saúde não 
conseguiram acesso.

Escorpião Em relação aos 
escorpiões, que é uma das 
preocupações dos muníci-
pes, o Centro de Controle 
de Zoonoses alerta sobre os 
lugares mais propícios de 
surgimento desse aracní-
deo e enfatiza os cuidados 
especiais. Os escorpiões 

costumam aparecer perto 
das casas, em terrenos bal-
dios, velhas construções, 
entulhos, pilhas de madeira 
e lenha, tijolos, mato e lixo, 
além de saídas de esgoto 
e ralos. Dentro das casas, 
são frequentemente encon-
trados nos sapatos e pilhas 
de roupa.  Para prevenir o 
aparecimento do escorpião 
se possível crie galinhas, 
patos e gansos. Não mate 
as lagartixas, sapos, coru-
jas. Esses animais comem 
escorpiões. Elimine baratas 
e grilos. Esses animais, 
assim como outros insetos, 
servem como alimentos 
para os escorpiões. Não 
acumule lixo e entulho, 
eles atraem baratas e ou-

tros insetos. Coloque o 
lixo em sacos plásticos. 
Agite roupas, sapatos e 
toalhas antes de usá-los. 
Não pendure roupas em 
paredes. Elimine as frestas 
nas paredes, muros, pisos, 
tetos, janelas e portas. Pro-
teja as soleiras das portas 
com borrachas ou sacos de 
areia. Vistoriar materiais de 
construção armazenados, 
guarda-roupas e armários. 
Use telas ou mantenha 
fechados os ralos de pias 
e banheiros. Mantenha 
limpas e vedadas as cai-
xas de gordura e esgoto. 
Em caso de picada com-
pareça imediatamente a 
uma unidade de saúde 
para tratamento.

Faz parte da tradição 
natalina enfeitar de casas, 
comércio e até indústrias 
com o brilho de luzes, ilu-
minam interiores, fachadas 
e ruas das cidades. Para 
garantir que as festividades 
ocorram com seguran-
ça e economia, a campa-
nha Chega de Choque, da 
CPFL Energia, alerta para 

os cuidados com os enfeites 
de Natal.

Antes de iniciar a de-
coração das fachadas e 
instalação dos enfeites nas 
Árvores de Natal, é impor-
tante verificar as condições 
dos fios dos piscas-piscas. 
É comum que, ao longo do 
tempo após vários anos de 
uso, os cabos de enfeites 

guardados fiquem resseca-
dos ou rompidos. Nestas 
condições, a CPFL Energia 
recomenda a compra de um 
novo enfeite para evitar 
choques elétricos, curtos-
-circuitos e até incêndios, 
além de gastos desnecessá-
rios no consumo de energia 
elétrica.

Outra precaução de se-

gurança é checar o estado 
das instalações elétricas 
antes de ligar qualquer 
enfeite natalino à tomada, 
verificando se a capacidade 
e a resistência dos con-
dutores, tanto da fonte de 
energia quanto dos enfeites 
em si, são compatíveis com 
a carga elétrica requerida. 
Assim, o consumidor deve 

ficar atento às informações 
sobre potência, tensão de 
alimentação e instruções de 
uso que constam nas emba-
lagens dos piscas-piscas.

"Nunca ligue vários 
enfeites em uma tomada, 
usando o benjamim, ou 
faça emendas de fios, que 
também podem ser pon-
tos de superaquecimento. 

Uma fiação defeituosa ou 
solta, somada a uma so-
brecarga adicional, é causa 
comum de danos graves, 
choques e até a queima da 
fiação elétrica, com risco 
de provocar incêndios", 
afirma o gerente de Segu-
rança e Saúde do Trabalho 
da CPFL Energia, Marcos 
Victor Lopes. 

Ao detectar uma irregularidade em terrenos o proprietário 
tem 15 dias para providenciar a limpeza
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DIVULGAÇÃO

Honda convoca proprietários do modelo 
X-ADV para a substituição preventiva 

CONVOCAÇÃO

DEUZENI CEPPOLINI

A MANN+HUM-
MEL e a Escola 
Ambiental Bos-

que do Saber divulgaram 
no último dia 23, o balan-
ço da parceria firmada há 
10 anos. Foram mais de 
180 mil pessoas impacta-
das com conscientização 
ambiental, sendo aproxi-
madamente 300 pessoas 
por evento. Cerca de 100 
mil livros foram doados 
através da parceria entre 
a empresa e a Prefeitura 
de Indaiatuba.

Durante os 10 anos de 
parceria, foram concre-
tizados muitos projetos, 
sendo que um deles foi 
o Domingo Ecológico, 
que ocorre 6 vezes ao ano 
no Bosque do Saber. A 
ação conta com peças de 
teatro, atividades em uma 

trilha ecológica, plantio 
de mudas, além de ofici-
nas eco-pedagógicas que 
fornecem materiais edu-
cativos para as crianças, 
ensinados a transformar 
materiais recicláveis em 
brinquedos e acessórios.

Também foram cria-
das atividades como o 
Eco Jogos, que consiste 
na doação de jogos com 
conceito sustentável e o 
Eco-Space que apoia os 
projetos de Eco-Leitura e 
Eco-Games, uma pequena 
biblioteca que armazena 
livros, jogos e também 
promove peças de teatro.

A preocupação com 
projetos voltados para o 
meio ambiente e educa-
ção de crianças e jovens 
está presente no dia-a-dia 
da MANN+HUMMEL 
há bastante tempo. “A 
empresa quer ser reco-
nhecida como uma ami-

ga das comunidades em 
que está presente. Por 
isso, contribuiu com o 
Bosque do Saber, para 
que a cidade tenha um 
meio ambiente melhor”, 
afirma o Gerente Geral 
da MANN+HUMMEL, 
Bert Kempeneers.

Desde 2010, a empre-
sa recebe a certificação 
de “Amiga da Criança”, 
por doar 1% do seu im-
posto de Renda para o 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente.

De acordo com a as-
sistente de diretoria e 
comunicação da empre-
sa, Flávia Toniati, a ideia 
é unir os projetos, para 
que sejam interligados. 
“Projetos voltados para o 
meio ambiente e para as 
crianças e adolescentes 
são de extrema impor-
tância, pois é através da 

educação desde o come-
ço que as crianças vão 
crescer conscientes de 
que é necessário cuidar 

do planeta, e para isso, a 
MANN+HUMMEL in-
veste nas parcerias e pro-
jetos, que são analisados 

de forma bem minuciosa, 
para que os investimen-
tos consigam atingir o 
objetivo”, afirma.

A Moto Honda da Ama-
zônia convoca os proprietá-
rios dos modelos X-ADV, 
conforme descrição a se-
guir, a comparecerem a 
uma das concessionárias 
Honda Dream, a partir do 
dia 26 de dezembro de 
2018, para a substituição 
gratuita da sub-fiação da 
PCM (Módulo de Controle 
da Transmissão e Motor).

Dependendo das condi-
ções de uso da motocicleta, 
existe a possibilidade de 
aquecimento da PCM, de-
vido ao seu posicionamento 
próximo ao motor. Este 

fator pode ocasionar limi-
tações no funcionamento 
do veículo, acendendo a 
luz de injeção eletrônica 
no painel e entrando em 
modo de segurança com 
a impossibilidade de troca 
de marchas. A dirigibili-
dade poderá ser afetada e, 
dependendo das condições 
de pilotagem no momento 
da ocorrência (velocidade, 
tipo de via, etc.), os usuá-
rios serão expostos a uma 
situação de risco de queda, 
podendo causar danos ma-
teriais e lesões graves ou até 
mesmo fatais aos ocupantes 

e/ou terceiros.
A substituição é gratuita 

e deverá ser realizada em 
qualquer concessionária 
autorizada Honda Dream.

Para mais informações, 
os clientes podem entrar em 
contato com a Central de 
Atendimento, no telefone 
0800-055-2221 (de segun-
da a sexta-feira, das 08h às 
17h - horário de Brasília) 
ou consultar o site www.
honda.com.br/recall.

Para conferir os ende-
reços das concessionárias 
Honda acesse: www.honda.
com.br/concessionarias.

Funssol promove bazar de produtos 
artesanais

VENDAS

O Funssol (Fundo So-
cial de Solidariedade), in-
forma que a venda dos ar-
tigos artesanais produzidos 
nas oficinas do Espaço Ci-
dadania acontece de 30 de 
novembro a 13 de dezem-
bro no Paço Municipal. O 
bazar funcionará das 8h30 
às 16h30 na sede do Funs-
sol. Serão comercializadas 
peças do projeto Tesoura 
Encantada (Passo a Passo, 
Patchwork I, Patchwork II e 
Avançado), costura criativa 
(pequenas peças). Também 
há artigos variados entre pa-
nos de prato, enfeite de na-

tal, jogos americanos, puxa 
sacos para sacolas, toalhas 
de chá, aventais, capas de 
galão de água, entre outros 
produtos. São cerca de 500 
produtos, com preços R$ 

5,00 a R$ 150,00.
A Prefeitura de Indaia-

tuba está localizada à Ave-
nida Eng.º. Fábio Roberto 
Barnabé, 2.800, Jardim 
Esplanada II.

Funcionamento será das 8h30 às 16h30, até 13 de dezembro
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Prefeitura trabalha na implantação do 
programa ‘Cartão Reforma Fácil’
Famílias beneficiadas poderão utilizar crédito para adquirir materiais de construção
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Para participar do Programa é preciso ser proprietário de um único imóvel, localizado no município

A Secretaria de Ha-
bitação montou 
um grupo de tra-

balho para regulamentação 
e implantação do Programa 
“Cartão Reforma Fácil” em 
Indaiatuba. A lei nº 7.036, 
que institui o programa 
no município e autoriza a 
Administração Municipal 
a conceder auxílio finan-
ceiro para melhoria de 
habitações populares, foi 
publicada no final de outu-
bro. Os recursos virão do 
Fundo Municipal de Habi-
tação até o limite de 40 mil 
Ufesp’s (Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo) 
por ano. A proposta é be-
neficiar até 100 imóveis 
anualmente. A previsão é 
de que o programa esteja 
totalmente implantado no 
primeiro trimestre de 2019.

Segundo informou o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), em breve a Secre-
taria da Habitação abrirá o 
cadastramento das famílias 
interessadas em participar. 
“Esse é um projeto que irá 
ajudar muitas famílias a 
realizarem aquela tão so-
nhada reforma, ou mesmo 
a concluírem a construção 
de suas casas. O melhor 
de tudo é que não será um 
empréstimo comum, nos 
moldes de um financia-
mento. Trata-se de um em-
préstimo a fundo perdido, o 
que significa que a família 
que cumprir os requisitos 
necessários para receber 
o benefício, não precisará 
devolver o dinheiro. Para 
isso, vamos usar recursos 
acumulados no Fundo de 
Habitação”, explicou.

Conforme consta na 
Lei, o auxílio financeiro 
poderá ser utilizado para 

aquisição de materiais de 
construção e locação de 
equipamentos para a exe-
cução de obras e serviços 
destinados à reforma. A 
mão de obra é de responsa-
bilidade do beneficiário. A 
comprovação da utilização 
dos recursos disponibiliza-
dos no “Cartão Reforma 
Fácil” será efetivada por 
meio de vistoria dos téc-
nicos da Secretaria da Ha-
bitação e apresentação de 
notas fiscais das despesas.

Somente serão admiti-
dos imóveis exclusivamen-
te residenciais com até dois 
pavimentos, incluindo o 
térreo, e área total constru-
ída não superior a 130 m², 
edificados em terreno com 
área de até 250 m².

Para participar do 
Programa é preciso ser 
proprietário de um úni-
co imóvel, localizado 
no município, e que o 

utilize como residência 
própria há mais de três 
anos. A renda familiar 
deve ser de até cinco 
salários mínimos, ou até 
meio salário mínimo per 
capita (por membro da 
família). O imóvel deverá 
estar devidamente regu-
larizado junto aos órgãos 
municipais competentes, 
e o beneficiário não pode 
possuir débitos com o 
município, inclusive em 
relação ao imóvel, ressal-
vados os que estiverem 
com sua exigibilidade 
suspensa na forma da lei.

Terão prioridade de 
atendimento no Programa 
‘Cartão Reforma Fácil’ as 
famílias cujo responsável 
pela subsistência seja mu-
lher; famílias de que faça 

parte pessoa com deficiên-
cia; idoso; com menor ren-
da familiar; e proprietários 
ou possuidores de imóvel 
em situação de vulnera-
bilidade, ocasionada por 
situações insalubres ou de 
risco de instalações.

O “Cartão Reforma Fá-
cil” será emitido de forma 
nominal aos beneficiários 
e as compras deverão ser 
realizadas em estabele-
cimentos comerciais. Os 
valores dos materiais de 
construção adquiridos e de 
locação de equipamentos 
pelo “Reforma Fácil’ serão 
repassados pela Prefeitura 
diretamente aos estabele-
cimentos fornecedores. Os 
beneficiários terão o prazo 
de 60 dias para usar o au-
xílio financeiro e as obras 

deverão ser realizadas no 
prazo máximo de até 120 
dias. No caso de aplicação 
indevida dos recursos do 
programa, o beneficiário 
terá os recursos suspensos 
e será obrigado a ressarcir 
o valor do auxílio, corri-
gido monetariamente e 
acrescido de juros de 1% 
ao mês, além de outras 
sanções civis, administra-
tivas e penais.

Para implantar o Pro-
grama “Cartão Reforma 
Fácil”, a Administração 
Municipal poderá fir-
mar convênios ou par-
cerias com instituições 
públicas e privadas, em 
especial com a Asso-
ciação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos 
de Indaiatuba (Aeai).

Ponto Verde funciona em horário 
diferenciado no final de ano

MUDANÇA

O Ponto Verde – 
Feira da Agricultura 
Familiar “Agenor Ta-
chinardi” está funcio-
nando em horário dife-
renciado neste final de 
ano: as quartas, das 16h 
às 20h; aos sábado, das 
8h às 14h; e aos domin-
gos, das 8h às 12h. O 
novo horário está sendo 
aplicado desde a última 
quarta-feira, dia 28. 

O objetivo é ampliar 
o atendimento para que 
mais pessoas possam 
prestigiar a Feira.

Localizado na rua 
Francisco Araújo, ao 
lado da antiga Estação 

de Itaici, o espaço reú-
ne produtores rurais do 
município que expõem 
e vendem as mercado-
rias produzidas em suas 
propriedades. 

A proposta da Ad-
ministração Municipal 
com o Ponto Verde é 
valorizar os produtores 
rurais de Indaiatuba e 
incentivar a agricultura 
familiar no município.

O barracão conta 
com 13 expositores que 
comercializam produtos 
de apicultura, frutas da 
estação, verduras e le-
gumes, vinhos, sucos, 
licores e cachaças arte-

sanais, doces, massas, 
antepastos, ovos, e mu-
das de plantas.

No mês de dezembro 
será sorteada uma cesta 
com produtos de todos 
os expositores. 

A partir do dia 1º, a 
cada R$ 15 em compras 
o consumidor recebe um 
cupom para concorrer.

Para quem ainda não 
conhece o Ponto Verde, 
no entorno do barracão 
foi feita uma urbani-
zação e espaço oferece 
uma excelente área de 
lazer para toda família, 
além de estacionamento 
para veículos.
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Indaiatuba deve arrecadar R$ 280 milhões 
em impostos pagos até o final do mês
Estado de São Paulo registra quase R$ 800 bilhões 
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O município é o segundo que mais arrecada da Região Metropolitana de Campinas 

De acordo com 
o Impostôme-
tro, ferramenta 

criada pela Associação 
Comercial de São Paulo, 
para divulgar quanto foi 
arrecadado de impostos 
no país, nos estados e nos 
municípios, Indaiatuba 
está próximo de arrecadar 
cerca de R$ 280 milhões 
em impostos pagos até 
novembro. O município 
é o segundo que mais 
arrecada da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), e perde apenas 
para a própria Campinas.

O Estado de São Paulo 
registra no fim de novem-

bro quase R$ 800 bilhões 
em impostos pagos em 
2018, de acordo com o 
Impostômetro. A arreca-
dação representa cerca 
de 37% da nacional, que 
está próxima de 2 trilhões 
e 161 bilhões.

Recorde. A arrecadação 
nacional está em seu re-
corde. Em 2018 foi o ano 
em que o Impostômetro 
registrou maior recolhi-
mento de impostos. Com 
o valor arrecadado de R$ 
2.160.970.233.761,81, 
seria possível, segundo 
a associação, comprar 
69.731.211 unidades do 
carro Fiat Mobi 1.4 ou 
2.323.623 apartamentos 
com 3 quartos, 1 suíte, 

2 garagens, 124m², em 
Campestre, Santo André 
- SP.

Para ver a arrecadação 
em tempo real, basta aces-
sar o site do impostômetro 
através do link: www.
impostometro.com.br.

Lembrando que o Im-
postômetro não é reco-
nhecido pelo governo, 
que questiona seus va-
lores.

Desigualdade. Apesar 
dos governos Federal, 
estaduais e municipais 
estarem arrecadando cada 
vez mais, a redução da de-
sigualdade foi interrom-
pia pela primeira vez em 
15 anos, segundo relatório 
da Oxfam Brasil, ONG 

dedicada ao combate da 
pobreza, das desigualda-
des e das injustiças. Com 
o resultado, o país subiu 
da 10ª colocação de país 

mais desigual do mundo, 
para a 9ª colocação.

Outro resultado nega-
tivo é que o número de 
pessoas pobres no país su-

biu cerca de 11% de 2016 
para 2017. Em 2016 havia 
13,3 milhões de pobres no 
país. Em 2017, o número 
subiu para 15 milhões.

Confiança do comércio cresce 1,4% de outubro para novembro

OTIMISMO

O Índice de Confian-
ça do Empresário do 
Comércio (Icec), medi-
do pela Confederação 
Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), cresceu 
1,4% de outubro para 
novembro. É a maior alta 
em nove meses.

O indicador atingiu 
109,8 pontos em uma 
escala de zero a 200, o 
maior patamar para me-
ses de novembro desde 
2014.

O crescimento foi 
puxado principalmente 

pela confiança maior do 
empresário em relação 
ao futuro. A percepção 
do comércio cresceu 
1,8%, puxada por ex-
pectativas em relação à 
economia (2,6%).

As intenções de in-
vestimento tiveram alta 
de 1,7%, com destaque 
para as contratações de 
funcionários (2,9%). As 
condições atuais tiveram 
alta de apenas 0,3%. O 
crescimento foi mais 
moderado devido à que-
da de 0,4% na confiança 
em relação à economia, 

que impediu uma alta 
maior.

Na comparação com 
novembro de 2017, a 
alta do Icec foi de ape-
nas 0,4%. A confian-
ça nas condições atuais 
teve queda de 2,2% e 
as expectativas caíram 
0,3%. Já as intenções de 
investimento cresceram 
3,6% neste tipo de com-
paração.

Natal e 2019. A CNC 
revisou a projeção de 
vendas calculada para o 
Natal deste ano e estima 

que a data movimente 
R$ 34,5 bilhões, o que 
representa um avanço 
de 2,8% na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. A previsão 
de contratação de tra-
balhadores temporários 
também aumentou de 
72,7 mil para 76,5 mil 
vagas.

Em relação à previ-
são para 2019, a Confe-
deração estima uma alta 
de 5,2%. Se confirmada, 
essa variação seria a 
maior dos últimos sete 
anos. (Agência Brasil)

AGENCIA BRASIL

O indicador atingiu 109,8 pontos em uma escala de zero a 200
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Indivíduo que agredia mulher 
em via pública é detido
Ligações ao 153 denunciaram o caso à polícia
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

EDUARDO TURATTI/GCI-PMI

FLAGRANTE
Romi localiza maconha e 
cocaína no João Pioli

No sábado (24), 
guardas civis 
conduziram à 

delegacia um indivíduo 
que estava agredindo 
uma mulher no Jardim 
Tropical. Ligações ao 
153 denunciavam um 
homem agredindo uma 
mulher na Rua Francis-
co Castelo, no Bairro 
Jardim Tropical.

Rapidamente a via-
tura 110 se deslocou 
até o local informado 
e localizou o casal. No 
momento da chegada 
da equipe, J.S.L. não 
respeitou as ordens dos 
agentes, de afastar-se 
da mulher. Foi neces-
sário a intervenção dos 
guardas, que utilizaram 

de força moderada para 
conter o indivíduo.

Segundo relato da 
vítima, ela estava an-
dando pela rua, quando 
foi atacada por seu ex, 
que lhe deu mordidas 

e um tapa no rosto. A 
vítima foi conduzida 
pela Guarda Civil até 
o HAOC, onde passou 
por atendimento mé-
dico.

Após o atendimento 

médico da vítima, todos 
foram encaminhados 
até a delegacia de po-
lícia, onde o delegado 
tomou ciência da situa-
ção e tomou as medidas 
de praxe.

O caminhão estava carregado de peças metálicas possivelmente furtadas

LOCALIZADO
Din identifica dono de caminhão 
carregado com material furtado

EDUARDO TURATTI/GCI-PMI

Na manhã de quinta-
-feira (22), uma viatura 
da Guarda Civil foi so-
licitada por uma pes-
soa, que encontrou um 
caminhão carregado de 
peças metálicas possivel-
mente furtadas. Segundo 
a vítima, ao passar pela 
Avenida Comendador 
Santoro Mirone, ela re-
conheceu o material que 
estava em cima do cami-
nhão e acionou a Guarda 
Civil.

Ao chegar no local 
os Guardas constataram 
que o caminhão estava 

estacionado em frente a 
uma empresa de sucatas 
e segundo informações 
foi deixado no local na 
noite anterior. A equipe 
da DIN (Divisão de Inte-
ligência) da Guarda Civil 
foi acionada até o local e 
após coleta e processa-
mento das informações 
disponíveis, descobriu 
que existia um veículo 
S-10 andando junto com 
o caminhão.

O veículo foi inserido 
no sistema e algumas 
horas depois, após pas-
sar por uma área mo-

nitorada, foi abordado 
pela Guarda Civil. Na 
S-10 estavam três pes-
soas, uma delas, dona 
do caminhão, alegou ter 
comprado todo o ma-
terial de uma pessoa 
desconhecida.

Diante dos fatos, a 
vítima e os indivíduos 
que estavam na S-10 
foram conduzidos até a 
delegacia de polícia. O 
caminhão foi periciado 
pela polícia cientifica 
assim como o local de 
onde as peças foram 
retiradas.

Na tarde de sexta-feira 
(23), a equipe da Romi 
composta pelos Guardas 
Bernardo, Thiago Winí-
cius e Ney localizou tube-
tes de cocaína e porções 
de maconha em uma resi-
dência no Bairro Conjunto 
Habitacional João Pioli.

As equipes da Guar-
da Civil realizavam um 
patrulhamento no bairro, 
em busca de um indivíduo 
suspeito de efetuar o roubo 
de um aparelho celular. 
Assim que a equipe entrou 
na Rua Benedito Estevam 
viu um jovem com as 
mesmas características do 
indivíduo que estava sen-
do procurado pelo roubo 
do celular.

Ao avistar os guardas 
o indivíduo saiu correndo, 
o que chamou a atenção 
da equipe, que resolveu 
tentar abordá-lo. Ele cor-
reu até uma residência, 
onde entrou, seguido pelos 

guardas. Na residência, a 
equipe da Romi localizou 
106 tubetes de cocaína no 
quintal. O suspeito não 
foi localizado dentro da 
casa, porém um forte odor 
de maconha chamou a 
atenção dos Guardas, que 
realizaram uma revista no 
imóvel e localizaram 98 
pequenas porções de ma-
conha, 12 grandes porções 
e 1 “tijolo” e meio da dro-
ga, que ainda seria cortada 
em pequenos pedaços para 
a venda.

A proprietária da resi-
dência identificou o jovem 
como sendo seu filho.

Com o apoio da viatura 
do supervisor, tudo foi 
conduzido até a delegacia 
de polícia, onde o delega-
do tomou ciência dos fatos 
e determinou a prisão em 
flagrante delito da res-
ponsável pelo imóvel e o 
indiciamento do indivíduo 
que não se apresentou.
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Asset inova com curso digital de inglês
Curso estará disponível em 2019 e será um complemento para o presencial
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PROMOÇÃO
Sumerbol Supermercados inicia nova 
campanha de prêmios

Em janeiro de 2019, a Asset também irá implementar um curso intensivo de inglês

A escola de in-
glês Asset irá 
i m p l e m e n t a r 

um curso digital de in-
glês para 2019. A nova 
modalidade de ensino, 
que  não  subs t i tu i  o 
ensino presencial ,  é 
um complemento para 
o aluno que tiver in-
teresse em revisar a 
matéria ou ter acesso 
ao conteúdo, caso falte 
a aula. Todas as lições 
dos livros estarão no 
digital.

Todo o  conteúdo 
produzido para o ensi-
no digital é produzido 

na própria unidade da 
Asset em Indaiatuba, 
com base no material 
didático da escola. De 
acordo com o diretor da 
Asset, Gustavo de Pau-
la, esse é um diferen-
cial para tornar a escola 
mais presente na vida 
do estudante. “A ideia 
é que o aluno não tenha 
acesso à escola somen-
te no espaço f ís ico, 
mas em outros lugares. 
Outro fator importante, 
é caso o estudante falte 
em uma das aulas. Caso 
isso ocorra, por con-
ta de uma viagem ou 
qualquer outro motivo, 
ele possa ter acesso ao 
conteúdo e não perder 

o conhecimento”, ex-
plica.

Em janeiro de 2019, 
a  Asset  também i rá 
implementar um curso 
intensivo de inglês, em 
que o aluno poderá fa-
zer 6 meses de aula em 
apenas um. As aulas na 
Asset têm duração de 
50 minutos e ocorre, 
de segunda até sexta-
-feira, por 2 anos. No 
intensivo podem ser 4 
horas por dia, feitas de 
segunda até sexta-feira 
ou 3 horas por dia, de 
segunda até sábado.

Sobre a Asset. A esco-
la de inglês Asset teve 
sua primeira unidade 

O Sumerbol Super-
mercados iniciou na úl-
tima quinta-feira, 29, 
a campanha intitulada 
Promoção Você de Carro 
Cheio, uma promoção 
que traz um carro mais 
uma super compra para 
o cliente.

A campanha terá 3 
de meses de duração e 
3 super sorteios, desta 
vez, serão 3 contempla-
dos e a premiação está 
recheada. O primeiro 
sorteio será dia 29/12, 
onde serão sorteados 1 
Ford Ka + R$2.000,00 
em compras, o segundo 
sorteio dia 26/01 com 1 
New Fiesta + R$2.000,00 

em compras e, o terceiro 
sorteio, terá 1 EcoSport + 
R$2.000,00 em compras.

Para participar da pro-
moção o cliente preci-
sa fazer parte do Clube 
Sumerbol; o cadastro 
pode ser realizado no 
site www.clubesumerbol.
com.br ou no atendimen-
to ao cliente de uma das 
lojas da rede. A cada 
R$50,00 em compras o 
cliente tem direito a um 
cupom e, pagando com 
um dos cartões Sumerbol 
os cupons são gerados em 
dobro. Vale ressaltar que 
os cupons são acumulati-
vos e válidos até o final 
da promoção.

Para imprimir  os 
cupons, o cliente deverá 
dirigir-se ao totem, infor-
mar o CPF, responder à 
pergunta de forma correta 
e imprimir. Por fim, basta 
depositar os cupons na 
urna e torcer!

A rede conta com três 
lojas na cidade de Indaia-
tuba:

Loja 1 – Avenida Pre-
sidente Kennedy, 895 – 
Cidade Nova.

Loja 2 – Rua José da 
Silva Maciel, 85 – Jardim 
Morada do Sol.

Loja 3 – Avenida En-
genheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 1260 – Margem 
Direita – Chácara Areal

inaugurada na cidade 
em 28 de fevereiro de 
2007. A empresa, que 
possui  uma unidade 
própr ia  na  c idade e 
outras 3 l icenciadas 
em Itu, Americana e 

Pindamonhangaba, foi 
idealizada pelo profes-
sor de inglês, Gustavo 
de Paula, e sua esposa, 
Tatiane de Paula. Além 
disso, a empresa possui 
professores licenciados 

em São Paulo, Salto, 
Caxambu/MG, Blume-
nau/SC e Cuiabá/MT

Em Indaiatuba a es-
cola está localizada na 
Rua Pedro Gonçalves, 
401, no Centro.
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Colchões de biotipo diferenciado 
podem auxiliar na saúde

Na Florenzza Móveis 
e Decorações, há duas 
linhas de colchões: 
espuma e de molejo, 
os de mola

Cada vez mais as 
pessoas se pre-
ocupam em ter 

uma boa noite de sono. 
E isso só é possível com 
um colchão confortável 
e de qualidade. Dormin-
do em uma cama ade-
quada é possível reduzir 
o estresse, melhorar a 
memória e o humor, 
estimular o raciocínio, 
dentre tantos outros 
benefícios.

Na Florenzza Mó-
veis e Decorações, há 
duas linhas de colchões: 
espuma e de molejo, os 
de mola. De acordo com 
a vendedora da Floren-
zza, Monique Cello-
ne, o consumidor não 
leva apenas o preço, 

mas também a saúde. 
“Houve uma atualiza-
ção no comportamento 
de compra e a preocu-
pação com a coluna e 
uma boa noite de sono, 
estão direcionando as 

escolhas”, afirma.
E você que está a 

procura de um colchão 
que te dê mais saúde 
e conforto, adquira na 
Florenzza, pois a loja 
está com uma promoção 

de natal. Toda a loja 
pode ser parcelada em 
até 10 vezes, com início 
do pagamento apenas 
para janeiro no boleto 
Santander.

“A Florenzza traba-

lha com os colchões da 
Ecoflex, uma grande 
indústria de colchão do 
país, e todos têm o selo 
do Inmetro”, explica 
Monique.

A Florenzza Móveis 

e Decorações está loca-
lizada na Av. Geraldo 
Hackmann, 590 - Nu-
cleo Hab. Brg. Faria 
Lima, Indaiatuba. Para 
mais informações, li-
gue: (19) 3834-7001.

Vendedora Monique está a sua espera para aproveitar a promoção

JME
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Jogo aberto
Ford revela novos utilitários esportivos, picapes e conceitos que estarão no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2018

O Salão Interna-
cional do Au-
tomóvel de São 

Paulo 2018 acontecerá 
de 8 a 18 de novembro 

no São Paulo Expo, na 
capital paulista. Mas a 
Ford resolveu se adian-
tar. Duas semanas antes 
do evento, apresentou à 
imprensa especializada 
brasileira as principais 
atrações de seu estande. 
Entre elas estão mode-

los que chegam em bre-
ve às concessionárias, 
como o utilitário espor-
tivo grande Edge ST. 
Já a versão Titanium 
do EcoSport, a primei-
ra do SUV compacto 
sem estepe na traseira, 
é tratada oficialmente 
como conceitual, mas 
sua chegada às ruas 
está definida e ocorrerá 
no primeiro semestre 
de 2019. Contudo, a 
marca norte-americana 
também pretende usar 
o evento para testar a 
receptividade local a 
alguns modelos já ven-
didos em outros merca-
dos, como o utilitário 
esportivo médio Terri-
tory, desenvolvido na 
China, e o sedã híbrido 
plug-in Fusion Energi. 
E modelos conceituais 
também aproveitarão 
o salão para avaliar a 
aceitação do público. 
Nessa proposta, estarão 
presentes a versão Ur-
ban Warrior do Ka sedã 

e as versões Storm e 
Black Edition da picape 
Ranger. 

Destaques da Ford no 
Salão Internacional 

do Automóvel de 
São Paulo

Edge ST

O Edge ST 2019 será 
o primeiro veículo a 
trazer ao Brasil a grife 
“Sport Technologies”. 
Há mais de duas dé-
cadas, o emblema ST 
tornou-se sinônimo de 
veículos de alto desem-
penho desenvolvidos 
pela Ford Performan-
ce, divisão de veículos 
esportivos da marca. 
Reconhecido pelo con-
forto e alto nível de 
equipamentos, o SUV 
grande da Ford atinge 
um novo patamar de es-
portividade e tecnologia 
com a versão ST. Além 
de trazer um estilo mais 
moderno e motor V6 2.7 

EcoBoost biturbo de 335 
cavalos e torque de 54,5 
kgfm, acoplado a um 
câmbio automático de 8 
marchas, essa versão do 
Edge inova nas tecno-
logias de assistência ao 
motorista, na segurança 
e na conectividade. O 
design foi modernizado, 
com novo capô, faróis 
de leds, ampla grade 
dianteira, saias laterais, 
saídas duplas de escape 
e rodas de 21 polegadas. 
Na cabine, há detalhes 
de acabamento diferen-
ciados no volante, nas 
soleiras e no console 
central, que abriga o 
novo seletor rotativo de 
câmbio. Em termos de 
conectividade, o Edge 
ST vem com central 
multimídia Sync 3 com 
tela sensível ao toque de 
8 polegadas e bandeja 
de carregamento sem 
fio para celular. O som é 
um sistema premium da 
B&O Play da Harman, 
com 12 alto-falantes. 

EcoSport Titanium

O lançamento de uma 
versão sem o estepe na 
traseira para o EcoSport 
virá acompanhado de uma 
inovação tecnológica. O 
modelo será o primeiro da 
categoria a adotar o “Run 
Flat Tire”, pneu capaz de 
rodar mesmo com pressão 
zero por 80 quilômetros à 
velocidade de até 80 km/h. 
Já adotado por vários carros 
de luxo, esse tipo de pneu se 
destaca pelas laterais de pa-
redes reforçadas que podem 
suportar o peso do carro 
mesmo vazio. Assim, tor-
na-se dispensável o estepe. 
A novidade será introduzida 
na versão Titanium, que 
tem um perfil mais urbano. 
Entre outros equipamentos, 
tem teto solar elétrico, cen-
tral multimídia Sync 3 com 
tela de 8”, sensor de ponto 
cego, acesso inteligente, 
partida sem chave, sensor 
de chuva, faróis de xênon, 
bancos de couro e rodas de 
liga leve de 17”
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Territory
Desenvolvido na Chi-

na junto com sua par-
ceira Jiangling Motors 
Corporation (JMC), o 
utilitário esportivo médio 
Territory tem lançamento 
programado para o início 
de 2019 no mercado chi-
nês. O estilo é robusto e 
combina elementos do 
design global da Ford. 
A frente é marcada pela 
ampla grade, ladeada por 
faróis e luzes diurnas de 
leds de formato exclusi-
vo. A traseira traz linhas 
horizontais e uma placa 
protetora inferior com 
elementos gráficos. Na 
China, serão três opções 
de motor: a gasolina, um 
híbrido com motor de 
ciclo Miller, também cha-
mado de cinco tempos, e 
um híbrido plug-in (que 
pode ser recarregado na 
rede elétrica). O mais 
novo SUV da Ford irá 
incorporar o Co-Pilot360, 
sistema apresentado na 
linha Fusion e que reúne 
recursos avançados in-
cluindo alerta de colisão 
com sistema autônomo 
de frenagem, monitora-
mento de ponto cego, sis-
tema de permanência em 
faixa, câmera de ré e farol 
alto automático. Além 
disso, o modelo traz pilo-
to automático adaptativo, 
assistente de partida em 
rampa e estacionamento 
automático. O sistema de 
infoentretenimento tem 
duas telas sensíveis ao 
toque de alta definição. 
O reconhecimento de voz 
permite controlar funções 
como teto solar, janelas, 
climatização e entreteni-
mento.

Fusion Energi
O Fusion Energi 2019 

combina dois motores 
– um 2.0 Atkinson a ga-
solina e outro elétrico, 
com potência combinada 
de 190 cavalos –, e por 
ser plug-in permite que 
a bateria também seja re-
carregada na tomada. Sua 
principal novidade é uma

bateria de íons de lítio 
refrigerada a ar, de 9,0 
kW/h, que aumenta em 
cerca de 20% a autono-
mia no modo elétrico 
em relação ao modelo 
anterior. A linha Fusion 
foi a primeira da Ford no 
mundo a vir equipada de 
série com o Co-Pilot360, 
um pacote de tecnologias 
que inclui assistência 
autônoma de frenagem 
com detecção de pedes-

tre, monitoramento de 
ponto cego com alerta 
de tráfego cruzado, sis-
tema de permanência 
em faixa, câmera de ré 
e farol alto automático. 
O veículo também tem 
piloto automático adap-
tativo com Stop and Go, 
central multimídia Sync 
3 e todos os demais itens 
de conforto e conveniên-
cia conhecidos da linha 
Fusion no Brasil. 

Ka Urban Warrior
O Ka Urban Warrior 

dá uma roupagem mais 
descontraída à versão 
sedã do Ka. Com visual 
mais robusto e suspensão 
elevada, ele ganha mais 
facilidade para enfrentar 
os inesperados desafios 
da cidade, como asfalto 
irregular e alagamentos. 
O conceito tem faróis 
com máscara negra, mol-
duras das caixas de roda 
e das portas na cor preta 
e grade dianteira cinza. 
As rodas de liga leve de 
15 polegadas seguem a 
mesma linha, em cinza 
perolizado. Além de cen-
tral multimídia Sync 3 
com tela capacitiva de 6,5 
polegadas, vem equipado 
com controle de estabili-
dade e tração, assistente 
de partida em rampa, 
seis airbags, câmera de 
ré, sensor de estaciona-
mento traseiro e interior 
com bancos de couro. O 
seu desempenho é garan-
tido pelo novo motor 1.5 
Ti-VCT de 136 cavalos 
com câmbio automático 
de 6 velocidades.

Ranger Storm
A Ranger Storm é 

um conceito que tem a 
proposta de destacar a 
vocação off-road da pica-
pe. Vem com alargadores 
de para-lama, rack de teto 
com iluminação em leds, 
snorkel, capota marítima, 
estribos laterais tipo pla-
taforma, para-choques 
off-road e ganchos de 
reboque.A grade dian-
teira preta com o nome 
Storm em letras grandes 
é inspirada em elementos 
da F-150 Raptor, já ado-
tados no EcoSport Storm. 
Os faróis embutem luzes 
diurnas de leds. O para-
-choque incorpora faróis 
duplos de neblina, com 
molduras que replicam 
a treliça do tipo colmeia 
da grade central. A car-
roceria pintada na cor 
vermelho Toscana tem 
molduras pretas contras-
tantes nos para-choques, 

laterais e caixas de ro-
das. A tampa traseira 
da picape é toda escura, 
com um grande logotipo 
Storm em prata e a ins-
crição “4x4 Off Road”. 
As rodas de liga leve de 
17 polegadas, maçanetas, 
retrovisores, protetor de 
caçamba e snorkel tam-
bém são pretos. O san-
tantônio tem um desenho 
exclusivo que se conecta 
com o rack de teto. A 
Ranger Storm é equipada 
com motor 3.2 Diesel de 
200 cavalos, transmissão 
automática de 6 marchas, 
central multimídia Sync, 
sete airbags, câmera de 
ré, sensores de estacio-
namento e piloto auto-
mático com limitador de 
velocidade.

Ranger Black Edition
A  R a n g e r  B l a c k 

Edition tem como tema 
dominante a cor preta, 
presente na carroceria, 
rodas, retrovisores, ma-
çanetas e estribos elétri-
cos, além de faróis com 
máscara negra. Alar-
gadores de para-lama 
com piscas amarelos 
incorporados na diantei-
ra tornam o seu visual 
mais robusto. A grade 
dianteira exibe o nome 
Ranger gravado no friso 

superior e um emblema 
da Ford de estilo vin-
tage no centro – apli-
cado também na tampa 
traseira. O para-choque 
incorpora os faróis de 
neblina do tipo canhão 
e uma grade inferior 
com aletas horizontais. 
Além dos suportes dos 
retrovisores e maçanetas 
com desenho exclusivo, 
outros detalhes que des-
tacam o apuro técnico do 
conceito são os apliques 
parafusados na grade 
dianteira e nas saídas de 
ar laterais. A picape tem 
santantônio estilizado 
com proteção lateral da 
caçamba, protetor e ilu-
minação na caçamba e 
rodas de liga leve de 18”. 
Na cabine, bancos de 
couro, ar-condicionado 
automático digital com 
dupla zona, retrovisor 
interno eletrocrômico, 
sensor de chuva e com-
partimento climatizado 
no console. A lista de 
equipamentos inclui ain-
da central multimídia 
Sync 3 com tela de 8 
polegadas e duas telas 
configuráveis de 4,2” no 
painel. A Ranger Black 
Edition tem motor Du-
ratorq 3.2 Diesel de 200 
cavalos e transmissão 
automática de 6 marchas.
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Indaiatuba fica em 11º lugar no Jogos Abertos
Equipe conquistou 110 pontos durante toda a competição e 124 medalhas
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Indaiatuba encerrou 
sua participação nos 
Jogos Abertos do 

Interior Horácio Baby 
Barioni, na 11ª coloca-
ção na 1ª Divisão, entre 
208 cidades, conquistan-
do 124 medalhas (71 de 
ouro, 29 de prata e 24 de 
bronze). Na classifica-
ção geral de municípios, 
Indaiatuba somou 110 
pontos, entre os 156 mu-
nicípios que pontuaram. 

Cerca de 230 atletas 
de Indaiatuba foram ins-
critos em 15 modalidades 
na 82ª edição dos Jogos 
realizada pela terceira 
vez em São Carlos. Co-
nhecida como Cidade da 
Tecnologia, o município 
foi sede dos Jogos Aber-
tos em 1940 e 1957.

De acordo com o co-

ordenador do competi-
tivo, Rafael de Oliveira 
e Silva, que coordenou 
a delegação indaiatu-
bana e acompanhou as 
equipes, foi a melhor 
campanha da cidade nos 

Jogos Abertos depois da 
união da 1ª e 2ª divisões. 
Para o secretário munici-
pal de Esportes, Marcos 
Antônio de Moraes, a 
campanha de Indaiatuba 
foi excelente, ao figurar 

entre as 11 melhores do 
Estado de São Paulo.

Para o secretário de 
esportes, Marcos An-
tonio de Moraes (Mar-
quinhos) a mudança 
técnica foi muito im-
portante. “A posição 
final da cidade foi mui-
to boa, com destaque 
para o boche, BMX, 
caratê e natação”, disse. 
“Eu como gestor preci-
sei primeiro entender 
para depois investir 
no esporte. E o futuro 
a Deus pertence, mas 
quero deixar o esporte 
de Indaiatuba cada vez 
mais forte”, finaliza.

 Confira a seguir os 
resultados de cada moda-
lidade esportiva.

Futsal. A equipe de futsal 
feminino de Indaiatuba 
conquistou a medalha de 
bronze, após vencer a forte 
equipe de Santo André por 
3x1. A partida foi realiza-
da no Ginásio Municipal 

Aristeu Favoreto, no bair-
ro Redenção. A tarde no 
mesmo local foi disputada 
a final entre São Bernardo 
2 x 0 Araraquara. São 
Bernardo, Araraquara e 
Indaiatuba subiram ao 
pódio nessa ordem.

A campanha do bron-
ze começou com Indaia-
tuba se classificando em 
segundo lugar na chave 
devido ao saldo de gols, 
e nas quartas de final 
enfrentou Araçatuba e 
aplicou goleada de 6 x 
3 no adversário. Depois, 
na semifinal perdeu por 
placar elástico de 7x1 
para São Bernardo, que 
conquistou o ouro. Na 
disputa do 3º lugar ven-
ceu Santo André por 3x1.

Na disputa do 3º lugar 
do masculino realizada no 
Ginásio da USP São Car-
los, faltava aos homens do 
futsal de Indaiatuba não 
deixarem a empolgação 
cair e focarem no con-
fronto contra Araraquara. 
Em jogo tenso, muito dis-
putado, o adversário não 

facilitou e venceu o staff 
local por 2x0, adiando 
o sonho da medalha. Na 
final, Sorocaba venceu 
Campinas por 4x2, e con-
quistou o ouro.

Caratê. A equipe femi-
nina de Caratê de Indaia-
tuba sagrou-se campeã 
geral da modalidade (1ª 
Divisão), conquistando 
cinco medalhas, sendo 
duas de ouro e três de 
prata. O staff local so-
mou 46 pontos, segui-
do de São Bernardo do 
Campo (43) e Piracicaba 
(42) na 3ª colocação. A 
equipe masculina que 
compete na 2ª divisão 
ficou em 5º lugar com 29 
pontos. Bebedouro foi a 
campeã com 59 pontos, 
Guarujá (49) e Jales (48).

Natação PCD. Nos Jo-
gos Abertos de 2018, os 
esportes coletivos fize-
ram a diferença. Entre as 
melhores equipes classi-
ficadas, está a Natação 
PCD, que confirmou o 
favoritismo e conquistou 
o título de campeã no 
masculino e feminino. 
Esteano, foram 68 me-
dalhas, sendo 56 ouros, 
8 pratas e 4 bronzes.

Na classificação fi-
nal, o staff masculino 
somou 322 pontos, a 
frente de São Carlos 
(175) e Praia Grande 
(151).  No feminino, 
a equipe obteve 305 
pontos, com Sorocaba 
(178) na segunda colo-
cação e Marília (161), 
terceiro colocado.

Natação PCD conquistou 
o título de campeã no 
masculino e feminino
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BMX. Com destaque para 
atleta tetracampeã brasi-
leira Priscilla Stevaux, a 
equipe levou o título da 
categoria. Além de Indaia-
tuba, Santos e São José dos 
Campos conquistaram pó-
dio na 1ª divisão ao lado de 
Priscilla. Já no masculino, 
São José dos Campos le-
vou o primeiro e o terceiro 
lugar, e Santos ficou com 
o segundo.

Mountain Bike XCO. O 
piloto Guilherme Gotarde-
lo Müller, de Indaiatuba, 
foi o campeão da prova 
de Mountain Bike XCO. 
Atleta profissional desde 
2011, já participou seis 
vezes de Jogos Regionais 
e Abertos e foi campeão 
em todas as provas. 

No feminino, a atleta 
Laís Mendes Soares Saes, 
de Indaiatuba, ficou em 
quarto lugar. A campeã 
foi Sofia Franco Subtil 
de São José dos Campos, 
seguida de Giovana Cruz 
Corsi, de Rio Claro, que 
ficou com a prata e de 
Ana Paula Casetta, de 
Santos, com o bronze. 

Natação.Modalidade de 
destaque na delegação 
indaiatubana as equipes 
de natação masculina e 
feminina, conquistaram 
o vice-campeonato e a 3ª 
colocação.

No masculino, a equi-
pe somou 147, 5 pontos, 
ficando atrás de Santos 
(222,5) campeã e a frente 
de Ribeirão Preto (92,5), 
em terceiro lugar. O staff 
feminino ficou na 3ª co-
locação com 126 pontos, 
os mesmos conquistados 
por Ribeirão Preto (126). 
No entanto, no critério 
de desempate, a equipe 
local ficou em 3º lugar. 
A campeã foi Santos com 
212 pontos que dominou 
as competições nas duas 
categorias. O plantel in-
daiatubano trouxe para 
casa 19 medalhas (1 ouro, 
8 de prata e 10 bronze).

Ciclismo. Depois de con-
quistar o ouro no Ciclismo 
de Velocidade Olímpica 
(em equipe) no sábado 
(17), o atleta Armando Ca-
margo Filho, de Indaiatu-
ba, levou o ouro na prova 
de Critérios por pontos.

A prata e bronze fi-
caram com São José dos 
Campos no masculino e 
no feminino da 1ª Divisão.

No feminino, Rio Cla-
ro venceu as favoritas de 

São José dos Campos, 
que já conquistaram ouro 
e bronze na prova de Ve-
locidade Individual da 1ª 
Divisão no domingo (18) 
e são campeãs da prova 
de Velocidade Olímpica 
(em equipe) realizada no 
sábado (17).

Supino. A equipe de Supi-
no de Indaiatuba conquis-
tou o título de vice-campeã. 
Na classificação final mis-
to, a equipe indaiatubana 
ficou em 2º lugar com 68 
pontos, atrás de Avaré com 
83 pontos e a frente de Itu 
que somou 52 pontos. No 
feminino o staff indaiatu-
bano liderou a competição 
conquistando seis meda-
lhas, sendo três ouros e 
três pratas. No masculino a 
equipe subiu três vezes ao 
pódio, ganhando um ouro 
e duas pratas, ficando na 
quarta colocação.

Ginástica Artística. No 
Solo Individual, Hiago 
de Oliveira Campos foi o 
2º colocado e José Hen-
rique Celini, ficou na 3ª 
colocação. No Cavalo 
com Alças, Gabriel Botton 
Hernades conquistou o 
bronze. Na classificação 
geral por equipes, o staff 
masculino somou 351,570 
pontos e foi o 3º colocado. 
São Caetano do Sul con-
quistou 364,610 pontos 
e levou o ouro, seguido 
de Jundiaí com 351,900 
pontos, com a prata. A 
equipe feminina ganhou 
duas medalhas de ouro e 
terminou a competição na 
6ª colocação da Ginástica 
Artística, categoria 14 
anos. Sob olhares aten-
tos dos árbitros, a atleta 
Emily Goulart dominou 
o nervosismo e conseguiu 
o ouro nas Paralelas As-
simétricas. No individual 
geral, a ginasta conquistou 
a segunda medalha de ouro 
para Indaiatuba.

Handebol Feminino. 
Na disputa do 3º lugar, 
a equipe feminina de 
Handebol conquistou o 
bronze ao vencer Mococa 
por 21 x 10, na catego-
ria Livre da 2ª Divisão. 
Mais do que o bronze, 
o plantel indaiatubano 
demonstrou garra, per-
severança, entusiasmo, 
esforço e paixão. Usando 
o vocabulário do Han-
debol, seja o arremesso 
que for (com apoio, em 
suspensão, com queda ou 
rolamento), Indaiatuba 
mandou a bola na direção 
do gol ao conquistar a 3ª 
colocação numa modali-
dade de esporte coletivo. 
Jundiái fiocu com o ouro 
e Marília com a prata.

 
Taekwondo. A equi-
pe de Taekwondo de 
Indaiatuba conquistou 
cinco medalhas nos 82º 
Jogos Abertos do Inte-
rior de São Carlos. No 
masculino (1ª Divisão), o 
grupo ficou em 6º lugar. 
A equipe de São José 
dos Campos foi a cam-
peã geral da modalidade 
com 34 pontos, seguida 
de São Caetano do Sul 
(25,5) e Mogi das Cruzes 
(25,5). No feminino (2ª 

Divisão) a equipe ficou 
na 4ª colocação geral, 
somando 18,5 pontos. 
Guarujá (38), Soroca-
ba (24,5) e São Carlos 
(18,5), subiram no pódio 
nessa ordem.

 
Tênis de Mesa. O Tênis 
de Mesa trouxe duas 
medalhas para casa. Na 
categoria masculino 
livre (2ª Divisão), os 

mesatenistas Eronildes 
Nicolau Matias Júnior 
e Leonardo Ferreira 
Chagas conquistaram o 
bronze após derrotar a 
dupla de Araraquara por 
3 sets a 0. Na classifica-
ção final por equipes, na 
mesma categoria, Santo 
André conquistou ouro, 
Indaiatuba foi medalha 
de prata e Araraquara 
ficou com o bronze.

Xadrez. No cômputo das vá-
rias categorias do Xadrez em 
disputa nos Jogos Abertos, 
Indaiatuba ficou em 4º lugar 
no Masculino e em 5º lugar 
no Feminino Até 20 anos. No 
Masculino Livre (1ª Divisão), 
a equipe de Indaiatuba somou 
10 pontos. No feminino Sub-
20 (1ª Divisão), o plantel 
local somou 15 pontos. As 
equipes são comandadas 
pelo técnico Evans Fritsch.

O atleta Armando Camargo Filho, de Indaiatuba, levou o ouro na prova de Critérios por pontos
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Natal da Família 
acontece no Parque Mall 
Shopping terá Cantata de Natal e presença do Papai Noel
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Secretaria da Cultura do 
Estado lança aplicativo 

NOVIDADE

O “Bom Velhinho” es-
tará no Parque Mall de 
7 a 22 de dezembro

O clima de festas 
já chegou ao Par-
que Mall com o 

“Natal da Família”. Para 
animar crianças e adulto 
até o dia 22 de dezembro, 
o shopping traz um cro-
nograma que conta com 
campanha de arrecadação 
de presentes para crianças 
de entidade assistencial 
de Indaiatuba, Cantata de 
Natal com música inédita 
em homenagem ao Parque 
Mall e a presença sempre 
ilustre do Papai Noel.

Como toda boa festa de 
Natal, a presença do Papai 
Noel é indispensável. O 
“Bom Velhinho” estará no 
Parque Mall de 7 a 22 de 
dezembro. Os horários são: 
dias 7, 11, 12, 13, 17, 18, 
19, 20, 21 de dezembro, das 
12h às 16h; nos dias 8, 15 e 
22, entre 10h e 13h; no dia 
14, das 18h às 22h. Todos 
que visitarem o shopping 
poderão tirar fotos e inte-
ragir com o Papai Noel.      

Tradicional nas ativi-
dades festivas de fim ano 
no Parque Mall, a Cantata 
de Natal também está na 
programação. Este ano a 
apresentação única ocorre 
no dia 14 de dezembro 
(sexta-feira), a partir das 
20h. No palco estarão o 
Coral do Centro Musical 
Ador’arte e os corais con-
vidados: Entrega, Ibnai e 
Big Band Amazing Grace. 
Durante a Cantata de Na-
tal será apresentada, pela 

primeira vez, a música 
“Família Parque Mall”. 

Campanha. A cam-
panha beneficente “Pre-
senteie uma criança e faça 
a diferença neste Natal” 
arrecadará presentes às 
crianças assistidas pela 
Associação Beneficente 
Irmã Dulce (Abid) de In-
daiatuba. Uma árvore de 
Natal, montada na entrada 
principal do shopping, reú-
ne bilhetinhos com o nome 
da criança, idade e uma 

sugestão de presente. 
Os interessados em 

colaborar devem retirar 
uma das cartas, comprar 
o presente e entregá-lo 
em uma caixa no mesmo 
local da árvore, junto com 
o nome e idade da criança. 
A ação social ocorre de 
27 de novembro até 19 de 
dezembro. No dia 20 de de-
zembro, todos os presentes 
serão entregues as crianças 
durante uma confraterniza-
ção interna da Abid.    

O Governo do Estado 
de São Paulo e a Secreta-
ria da Cultura do Estado 
lançaram no último dia 
21, o aplicativo Sistema 
Estadual da Cultura. A 
iniciativa tem o objetivo 
de aproximar ainda mais 
o público dos eventos 
realizados em todo o 
território paulista, além 
de instituições culturais. 

Com o aplicativo, 
será possível localizar 
eventos na capital, no in-
terior e no litoral, como 
festivais, concertos, ex-
posições, peças de te-
atro, shows  musicais, 
apresentações circenses,  
dança, contação de histó-
rias e oficinas culturais, 
entre outros, não apenas 
promovidos pela Se-
cretaria da Cultura do 
Estado, mas por todos 
os produtores que cadas-
trem suas ações na plata-
forma Estado da Cultura 
(www.estadodacultura.
sp.gov.br/), criada pela 
Secretaria. 

Além dos eventos, 
o aplicativo trará infor-

mações sobre teatros, 
museus, bibliotecas, 
salas de espetáculos e 
patrimônios históricos. 
O usuário descobrirá 
como chegar aos lugares, 
acessará fotos e preços 
das atividades. Como 
uma das funcionalidades 
do aplicativo, o usuário 
também poderá ter aces-
so direto a eventos de seu 
interesse. 

"Esse aplicativo é 
uma nova maneira de se 
conectar a programação 
cultural do Estado e será 
muito útil não apenas 
para os paulistas, mas a 
todos os brasileiros, já 
que São Paulo é um dos 
principais destinos turís-
ticos do país, exatamente 
por sua riqueza e diver-
sidade cultural", afirma 
Romildo Campello, se-
cretário da Cultura do 
Estado. 

O aplicativo Sistema 
Estadual da Cultura pode 
ser baixado gratuitamen-
te no Google Play, e 
estará disponível na App 
Store em breve. 

REPRODUÇÃO

Com o aplicativo, será possível localizar eventos na capital, 
no interior e no litoral
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Horóscopo de 30/11 a 06/12 
Por Alex Costa Guimarães

Estes são os últimos dias de um período em que o ariano 
precisa aprender a lidar com os outros, a ser diplomático e ao 
mesmo tempo incisivo nos relacionamentos sociais, conjugal 
e no trato com os diversos tipos de pessoas. Se aprendeu a 
fazer isso, ótimo, a próxima fase será de grandes oportuni-

dades. Caso não tenha aprendido, as próximas semanas podem ser difíceis. 

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

A vida social do geminiano está em foco. Isso quer di-
zer em outras palavras que o cônjuge, o sócio comercial, os 
outros estarão sendo alvo de atenção do nativo. É provável 
que o geminiano pretenda se expressar e deverá fazer isso 
de forma forte, séria e firme, mas está com dificuldades 

para tal. Mudança de projetos e de amigos ocorrendo. Saúde delicada 
neste período, cuide-se.

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

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

Quanta coisa está encerrando na cabeça do virginia-
no: sua maneira de pensar as situações, termino em sua 
maneira de ver seus valores pessoais, gastos financeiros 
grandes (tenha cuidado, pois sempre pode aparecer algo 
que você não esperava ter que pagar, nessa fase), as difi-
culdades estarão relacionadas com falta de conhecimento de si mesmo.

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

renovados dentro de si. Sua mente está em profunda expansão, tenha calma.

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

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

projetos não sejam bloqueados ou sofram dificuldades.

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

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

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

Mini Teatro itinerante estará 
em Indaiatuba no domingo
Peças são direcionadas ao público infantil; entrada é gratuita
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Banda Ópera Soul é atração no Indaiatuba Clube
RÉVEILLON

A Cia BuZum! Apresenta o espetáculo “Darwin BR”

DIVULGAÇÃO/BANDA SOUL

O B u z u m ,  u m 
mini teatro iti-
nerante estará 

em Indaiatuba neste 
domingo, dia 2, com 
bonecos que encenam 
diferentes histórias e 
situações. A cidade re-
ceberá três ônibus do 
projeto, que apresen-
tarão seis sessões cada 
um. As sessões aconte-
cem dentro dos ônibus, 
que tem capacidade 
para até 40 pessoas por 
apresentação.

A atração é gratuita e 
tem o apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba por meio 
da Secretaria de Cul-
tura. Os ônibus ficarão 
estacionados em frente 
ao Parque Temático, na 

Marginal Direita do Par-
que Ecológico. Serão exi-
bidos os filmes Darwin 
BR, A Última Árvore e 
Sonhatório. Das 14h às 
17h acontecerá ainda o 
Karaokê no Parque.

Confira a programação completa:
Dewin BR – Cia BuZum: 10h, 11h, 12h – 14h, 
15h e 16h
A Última Árvore – Cia Pia Fraus: 10h15, 
11h15, 12h15, 14h15, 15h15 e 16h15
Sonhatório – Cia Trucks: 10h30, 11h30, 12h30 
– 14h30, 15h30 e 16h30

Ingressos já estão à venda na Secretaria do Clube

Considerada  uma 
das melhores bandas 
show do Estado, a Ópe-
ra Soul será a grande 
atração do Réveillon 
2019 do  Inda ia tuba 
Clube, festa que acon-
tece a partir das 22h do 
dia 31 de dezembro.

O buffet da virada 
do ano será servido 
pelo Chefe Marcos J.T. 
Alves, do Verona Res-
taurante e Buffet, que 
vai  oferecer  17  op-
ções de entradas, jantar 
completo, sobremesa, 
12 t ipos  de bebidas 
(com e sem álcool) e 
mesa de café. O serviço 
para esta noite será no 
sistema all-inclusive. 

A  d e c o r a ç ã o  d o 
evento será assinada 
por Wladimir Seneme.

Neste ano, o ingres-
so para a festa será ven-
dido em oito faixas de 
preço, entre R$ 45,00 
até R$ 265,00.

A reserva de mesas 
fechadas  e  cadei ras 
individuais para a festa 
devem ser feitas apenas 
na Secretaria Social do 
Indaiatuba Clube, que 
funciona entre segunda 
e sexta-feira, das 8h às 
19h, e aos sábados das 
8h às 11h.

Mais detalhes pelo 
te lefone (19)  3834-
2399.

VALORES DOS INGRESSOS:
Crianças até 6 anos: 
Associado – R$ 45 / Convidado – R$ 50 
Crianças entre 7 e 12 anos: 
Associado – R$ 100 / Convidado – R$120
Adulto feminino: 
Associado  –  R$ 150 / Associado – R$ 165                                                      
Adulto Masculino: 
Associado – R$ 240 / Convidado – R$ 265
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!
Não há refeição mais prática do que um macarrão 
ao molho bolonhesa, não é mesmo? Hoje a nossa 
dica é como preparar esse molho clássico e deixar 
a família pedindo por mais! Confira a receita: 

Ingredientes:
150g de paleta de porco moída
150g de carne moída a sua escolha
40g de cenoura ralada
40g de aipo ralado
100ml de azeite
150g de bacon picadinho ou moído
2 folhas de louro fresco picados
100ml de vinho tinto
90g de extrato de tomate
160ml de agua

Modo de preparo:
Refogue o bacon no azeite. Ao dourar coloque a 
cenoura, o aipo e as folhas de louro. Quando esti-
ver tudo douradinho coloque a carne de porco e a 
moída e deixe fritar. Em seguida coloque o vinho 
tinto e cozinhe até que ele evapore. Baixe o fogo 
e coloque o extrato de tomate. Frite tudo em fogo 
mínimo por uma hora e adicione água aos poucos 
se necessário.
Sirva com uma massa longa e larga como fetucine 
ou tagliatelle e não deixe de ralar um ótimo par-
mesão por cima.

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

Casal Gisele e Jonathan almoçando no Grenelle Gastro Pub

 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO - ATENTO

Amanda, dia 25/11 Edlaine, dia 29/11 Elaine, dia 19/11

Sirlene, 23/11 Sival, 20/11 Thamires, 23/11Renata, dia 21/11

Geraldo, 19/11

Cesar, Rodolfo e Rogerio no Cintra Restaurante

Transporte dos alunos do Colégio Alves de Oliveira para o Circo dos Sonhos com a RBC Transportes
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CINEMA

DE REPENTE UMA FAMÍLIA - Lançamento  -  Drama  
-  Classificação 12 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   21h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)   e   de  Sábado (1º)  a  
Quarta (5):   15h50  /  18h30. Sexta (30):   somente 18h30
.......................................................................................
ROBIN HOOD  -  A ORIGEM - Lançamento  -  Ação / 
Aventura  -  Classificação 14 anos  -  117 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping - Quinta (29)  a  Quarta (5):   19h05
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   16h20  /  21h45
.......................................................................................
AS VIÚVAS - Lançamento  -  Thriller de Ação  -  Clas-
sificação 16 anos  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   15h25  /  
20h40
.......................................................................................
EXTERMINADORES DO ALÉM CONTRA A LOIRA 
DO BANHEIRO - Lançamento  -  Comédia / Terror  -  
Classificação 16 anos  -  100 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   15h50  /  
18h45  /  21h05
.......................................................................................
TODAS AS CANÇÕES DE AMOR - Estreia -  Romance  
-  Classificação 14 anos  -  90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (29)   e   de  Sábado (1º)  a  
Quarta (5):   15h00  /  18h15. Sexta (30):   somente 18h15
.......................................................................................
ENCANTADO - Pré-estreia  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  86 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (1º)  e  Domingo (2):   14h10
.......................................................................................
A CASA QUE JACK CONSTRUIU - Sessão “Cineclube 
Indaiatuba” *  -  Drama / Suspense -  Classificação 18 
anos  -  153 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (1º):   13h40 [TC]. *Atenção: 
para a sessão “Cineclube Indaiatuba” ingressos preço 
único de R$ 10,00 para todos.
.......................................................................................
NASCE UMA ESTRELA - Sessão especial – 8ª semana! 
-  Drama  -  Classificação 16 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente na Terça (4):   20h10
.......................................................................................
PARQUE DO INFERNO - 2ª semana  -  Terror / Suspense  
-  Classificação 16 anos  -  99 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Sábado (1º),  Segunda (3),  
Terça (4)  e  Quarta (5):   22h00. *Domingo, dia 2, não 
haverá exibição deste filme

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

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

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

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Em memória do grande amigo e atleta do Lechuza Rugby Clube, Renato Andrade Colicchio que nos deixou em 2016, a 
Taça teve sua primeira edição no mesmo ano. Disputada anualmente entre as equipes Lechuza Rugby Clube e Indaiatuba 
Rugby Clube - Tornados a disputa chega em sua terceira edição com uma vitória para cada lado e nesta data 25/11, 
em um jogo bem jogado, o Tornados sagrou-se vencedor com um score de Tornados 69 X 12 Lechuza, o jogo era para 
ser no campo do SESI Itu, mas devido ao alagamento do campo, foi transferido para o campo municipal de Indaiatuba.

Petit Comitê, para celebrar o aniversário 
de Tânia D´Ávila, comemorado na Sal 
Árabe, da querida Simone Lopes, gente 
amiga e bonita, Parabéns minha querida 
pelo aniversário e parabéns para a Sonia 
pela excelente comida árabe.

Cocaes, em 27/11/2018, reunião com festiva de encerramento 
de mês, comemorando os aniversariantes de novembro, O 
companheiro Boanerges, falou e agradeceu a todos do clube, 
pelo empenho em sua gestão, mostrando, os certificados 
de reconhecimento e os prêmios recebidos pelos trabalhos 
executados em sua gestão. O companheiro Zumbini foi agraciado 
com o certificado de agradecimento pela contribuição de sua 
empresa  no projeto “Empresa Solidária”. O presidente Renato 
Resende, agradeceu a todos e fez o encerramento da reunião

Aluno Joao Vitor na Feira Cultural do 
Colegio Meta

A modelo infantil de Indaiatuba Yasmin Vitoria de 
10 anos disputou em São Paulo, no último dia 18, 
o concurso Miss Sao Paulo e conquistou o 1º lugar 
trazendo o título para nossa cidade. Parabéns!

G7 Crossfit: conheça , experimente, vicie e mude a sua vida! 
Emagrecimento, condicionamento, ganho de força, definição. 
Saúde, qualidade de vida e muita diversão! Agende 3 aulas 
experimentais grátis! WhatsApp: 19 99144-1353
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Você não pode perder no Grenelle Nhoque de Batata recheado 
com mussarela ao sugo. Todas as massas são caseiras e os 
molhos fresquinhos sem extrato de tomate ou creme de leite por 
apenas R$32,00 com acompanhamento de salada. Chame os 
amigos e bom apetite! Av. Conceição, 250 – Fone: (19) 3834-4802

Chegou a hora de você decorar sua casa, procure então a 
Adelaide Decorações. Lá você encontra os últimos lançamentos 
em cortinas (de todas as padronagens e cores), persianas, papel 
de parede, colchas sob medida, almofadas, tapetes e carpetes. 
Faça um orçamento sem compromisso. A loja fica na Av. Itororó, 
704 – Cidade Nova F.: (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. Atende 
diariamente de segunda a sexta feira das 08:00 às 17:00hs e aos 
sábados com hora marcada. Você vai adorar! 

Escola Automotiva

A A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a Coleção 
Center Noivas / Magnólia. Tecidos nobres com incríveis 
detalhes em renda, pedrarias e transparência. Caimento 
impecável e com uma beleza deslumbrante. Para quem vai 
casar precisa conferir esta coleção que está um arraso. E 
para as madrinhas uma nova coleção moda festa com as 
últimas tendências em cores e modelos diferenciados (venda 
e aluguel). Demais. WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Pode beijar que não sai. Isso mesmo, adeus batom. Semi 
definitivo? Sim, em média 18 meses. Na Clínica Vanessa Siqueira 
Micropigmentação Avançada temos variedades de tons. A cliente 
pode escolher a cor que mais se aproxima do seu batom preferido. 
Quer dar adeus à dependência do batom também? Chama no 
WhatsApp (19) 97112-8505 Acesse o site www.vanessasiqueira.
com.br e também nos siga no instagram: @siqvanessa 

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

Alunos do Colégio Alves de Oliveira assistindo o 
espetáculo do Circo dos Sonhos

Juliana, Mariana, Felipe e José Aurélio almoçando no 
Kostela do Japonês 

A simpatia dos amigos Dr. Gustavo, médico da Unicamp, 
Alcir e José Aurélio saboreando a maravilhosa costela 
super macia da 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!

O lindo cãozinho Rublorde com suas tutoras na Clínica 
Bicho Amigo em consulta com a Dra. Ana Lúcia

Na Indaiá Pescados você encontra variedade incrível 
de Frutos do Mar com venda no atacado e varejo. Vá 
conferir na Rua Bernadino Bonavita, 930 (esq. Posto 
Shell). Fone: 9.9413-7782 / 9.9118-7783

Casamento de Vanusa Marins. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente!
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Nosso profissional Tiago Costa junto com Elis Rufino Técnicos 
da Mermaid Hair, estiveram em São Paulo no dia 24/11, dando 
curso de Aplicação de Extensões de Cabelo, extensões com 
cabelo totalmente humano, de origens russa e brasileira, 
Parabéns Tiago e Elis, esse é o resultado de muita dedicação

Rodrigo Gerente da Loja Petz de Indaiatuba com a Youtuber 
Taciele Alcolea , teve sua inauguração oficial em 24/11, o 
Mais Expressão deseja muito Sucesso

Cris Dani Yamamoto (Colégio Rodin) com a Youtuber Taciele 
Alcolea, na inauguração oficial da loja Petz em Indaiatuba Raffael e Afonso Costa no Jóia Produtos Naturais

Parabéns à nossa querida amiga e parceira Rose de Liz, da 
Influx. O Grupo Mais Expressão deseja muitas felicidades 
e muito sucesso na sua vida! E para completar, nada 
melhor que um delicioso bolo da Bolo da Madre nessa 
comemoração e uma maravilhosa orquídea que só a Cintia 
Larentis da Flor de Liz oferece. Parabéns!

Ivanilde Reis Cerimonialista, com Ana Paula Barqueta, Luiz Alberto Master Coach, Rosinha Radio Jornal, Uilza Amaral, 
Pastora Carmen e Tina Martins, no Encontro Anual de Mulheres da Igreja Nazareno

Katia Neves e Ivan Neves , estiveram na Pizzaria 
Torrelaguna, curtindo uma sexta feira e saboreando as 
deliciosas pizzas, A Torrelaguna fica em Itaici

Valdair e Sr. João, em evento patrocinado pela Água Ibirá 
, o Show de Patrick Dimon , no Opera dia 23/11
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B2 Imóveis

CA08028 - VILA ALPES SUÍÇOS - AT.410 m² AC.220 m²- 03 Dor-
mitórios, sendo 01 suíte, Wc social, sala, cozinha planejada, lavan-
deria, quintal, 02 vagas de garagem coberta. R$ 2.600,00 + IPTU

CA08032-VILA SUIÇA - AT.250m² AC.220m² - 03 Dormitórios, 
sendo 01 suíte com closet, Wc social, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, churrasqueira, 02 vagas de garagem. R$ 800.000,00

CA08037 - AT.150m² - AC.61m² - IMÓVEL RECÉM ENTREGUE COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - JD. RES. NOVA VENEZA - 2 dorms sen-
do 1 suíte, sala, WC social, coz. planej, lav., gar. p/ 3 autos. R$ 270.000,00

TE05591- HORIZONTE AZUL - ITUPEVA - AT. 1.171,68 m² - 
Excelente terreno em condomínio, murado, pronto para construir. 
R$ 260.000,00

AP04347 - SPAZIO LIVENZA - AU. 90 m² - 3 dorms (1 suíte) sen-
do 1 dormitório com armário, sala, cozinha planejada, wc social, 
lavanderia e garagem para 2 autos. R$ 1600,00 + COND + IPTU

CA07526 - VILA HOMERO - AT. 150 m² AC.120 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto, 
excelente localização R$ 1.500,00 + IPTU

APA04302 - CIDADE NOVA II - AU. 67 m² 
- EXCELENTE APARTAMENTO, 02 dormitó-
rios planejados sendo 01 suíte, WC social, 
sala com 02 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda com vidros, 01 vaga 
descoberta. R$ 380.000,00.
CA08007 - JARDIM EUROPA - AT. 250 m² 
AC. 150 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, 
cozinha planejada, WC social, lavanderia, 
área de lazer com churrasqueira e edícula e 
garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 
580.000,00
CA08019 - JARDIM VISTA VERDE - EXCE-
LENTE IMOVEL COM LOCALIZAÇÃO EXCE-
LENTE - AT 175m², AC 110m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armário, WC social, sala 
02 ambientes c/ armários, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, jardim de inverno, 
churrasqueira acoplada a sala, garagem para 
03 autos. R$ 445.000,00.
CA07981 - AC. 135m² - AT. 200m² - EXCE-
LENTE IMÓVEL RECÉM ENTREGUE EM 
CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA 
COMPLETA - INDAIATUBA / SP - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala com pé direito 
alto, (sala e dormitórios com preparação para 
ar condicionado), aquecedor solar instalado, 
lavabo e churrasqueira, cozinha planejada, 
área gourmet planejada, banheiro indepen-
dente na área gourmet.  R$ 560.000,00
CA07914 - JARDIM ESPLANADA II - AT.300 
m² AC.170 m² 03 suítes planejadas, WC so-
cial, sala, cozinha planejada com cooktop, 
escritório planejado, área gourmet, banheiros 
com box e armários, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas, jardim, área de luz, vídeo 
porteiro, portão eletrônico. R$ 620.000,00
CA07939 - JARDIM EUROPA - AT. 250 m² 
AC. 145,28 m² 03 dormitórios sendo 01 Suíte, 
cozinha, lavanderia, lavabo, Sala, garagem, 
WC Social, área de luz e churrasqueira, pró-
ximo a escola, supermercado, fácil acesso. 
R$ 475.000,00.

LOCAÇÃO:

AP04371 - CIDADE NOVA I - AU. 77m² 03 dor-
mitórios planejados sendo 01 suíte, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, elevador, 01 vaga, exce-
lente localização, parque ecológico R$ 1.600,00 
incluso condomínio e IPTU. 
AP04372 - EDIFÍCIO MAJESTIC - AU 141m², NO-
VÍSSIMO - 03 Suítes Com Armários Planejados, 
Sala 03 Ambientes, Lavabo, Cozinha Planejada, 
Área de Serviço Toda Planejada, Banheiro de 
Empregada, Varanda Gourmet de 19m² Integrada 
Com Cozinha e Sala de Jantar, 3 Vagas de Ga-
ragem. R$ 3.800,00 + COND+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
AP04366 - PARQUE SÃO LOURENÇO - AU.60 
m² - 01 Dormitório, wc social, sala, cozinha, la-
vanderia, 01 vaga de garagem. Condomínio com 
salão de festa, piscina, churrasqueira, playground. 
R$ 750,00 + COND.+IPTU
CA08026 - CENTRO - AT.125 m² AC.122m² - 03 
Dormitórios, sendo 01 suíte, sala, Wc social, 
cozinha planejada, garagem para 02 autos. Lo-
cação 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 gar. 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.

CA06751 - JARDIM ESPLANADA 0 AT 300 m², 
AC 196 m²- 03 suítes com armários, sala am-
pla 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, churrasqueira, WC externo, quintal, 
jardim, garagem para 04 autos. R$ 3.000,00 + 
IPTU.
CA06988 - JARDIM REGINA - Excelente so-
brado com 3 dormitórios sendo 1 suíte e dois 
com armários planejados, sala dois ambientes, 
banheiro social, copa, cozinha planejada com 
cooktop, espaço gourmet com churrasqueira e 
forno de pizza, piscina com hidro de 8 x 4 sendo 
aquecida, sauna e garagem para 4 carros. Piso 
superior: 2 Dormitórios sendo uma suíte com 
closet, ambos com varanda. Todos os dormitó-
rios com ar condicionado. R$ 4.000,00 + IPTU
CA08035  - MAISON DU PARC - AT. 520 m² AC. 
350 m² - lindo sobrado com 4 suítes (1 master 
com hidro) todas planejadas, lavabo, sala para 
3 ambientes, escritório, cozinha planejada, área 
gourmet com churrasqueira, piscina e WC e 
garagem para 4 autos. R$ 10.500,00 + COND + 
IPTU (COM MOBÍLIA COMPLETA)

VENDA:

TE04790 - ALTOS DE ITAICI - AT 340m² - Exce-
lente terreno, em condomínio com infra-estrutura 
de lazer completa. R$ 212.000,00
TE05672 - ESPLANADA - AT. 300 m² - terreno 
em excelente bairro residencial. R$ 220.000,00
CH01720 - CAFEZAL lll - ITUPEVA - AT. 1.850 
m² AC. 280 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, lavanderia, WC social, piscina, ex-
celente localização, fácil acesso. R$ 975.000,00
AP04363- RESIDENCIAL LIGIA - AU 120m² - 
EXCELENTE APARTAMENTO EM CONDOMI-
NIO COM PRIVILEGIADA LOCALIZAÇÃO - 03 
dormitórios sendo 01 suítes com armários, 2 
WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 
suíte de serviço, duas vagas de garagem. R$ 
550.000,00 (VALOR NEGOCIÁVEL).
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LOCAÇÃO: Ref.: AP00030 – Edifício Raquel - Indaiatuba/SP - 132m² útil/ 
132m² total. Valor: R$ 2.500,00 + IPTU: 197,00 + Condomínio: R$ 750,00

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

LOCAÇÃO: SALA Ref.: SA00002 – Av. Presidente Kennedy - Indaiatuba/SP - 
50m² útil/ 50m² total - Valor: R$ 2.000,00

VENDA: Ref.: CA00075 - Jardins do Império/ Vila Itu – Indaiatuba/SP -  
109m² útil/ 109m² total. Valor: R$ 400.000,00 + Condomínio: R$ 170,00

VENDA: Ref.: CA00076 – Park Real - Indaiatuba/SP - 151m² útil/ 151m² total. 
Valor: R$ 570.000,00 + Condomínio: R$ 94,00

VENDA: AP00034- Condomínio Villa das Praças  - Indaiatuba/SP- 
50m² terreno/ 50m² total. Valor: R$ 230.000,00
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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 
 
CIDADE NOVA CA03031 OPOR-
TUNIDADE  
CASA DE FUNDO, INDEPENTENDE  
1 DORM, SALA, COZINHA, A.S, 1 
BANHEIRO, AMPLO QUINTAL. 
R$ 700,00 + 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,-
VAGA.  R$ 790,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

VILA NOVA- CA 03088
05 dorm,04 wc,03 suite, sala, coz, 02 
vaga de garagem, A.S.
R$: 4.000,00.

VILA HOMERO- CC00076
03suites, 02sala, wc, ampla área 
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. Alice- AP00777
02 dorm, Wc, sala 02 ambiente, coz, 
a.s e 01 vaga.
R$ 230.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pq. São lourenço –AP00744
02 dorm, Wc, sala, coz, A.S, 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 gour-
met, vaga
R$: 400.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. AMSTALDEN –CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 SALA , 
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 gour-
met, piscina; 04 vagas.
Valor Locaçoa: 1.800,00     Venda: 
700.000,00.

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

COND. TERRAS DE ITAICI –ITAICI 
– CH00330
3 suítes, Coz. Sala, lavanderia e 
wc. 06 vaga, area gourmet, Piscina. 
Pomar, 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, RECEP-
ÇÃO E ESTACIONAMENTO.
R$: 680.000,00.

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



B5Imóveis

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA 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 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 suites,sala 2 
ambientes,coz planejada,lavanderia,lavabo,2 wc social,chur-
rasqueira com pia,aquecedor solar,quintal,garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dorms(1st),sala de 
estar e jantar,coz,escritório,wc,nos fundos coz e wc,portão 
eletrônico,garagem coberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL – 3dorms(1st)
sala de estar e jantar,varanda,coz,2 wc,ar condicionado,gara-
gem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,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 APAR-
TIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm,sala,coz,wc,-
campo de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de 
água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,sem garagem
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,en-
trada de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada 
de carro.
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.PAULISTA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de 
carro.
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quintal,-
garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem 
para 1 carro.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,3w-
c,as,quintal,garagem para 3 carros. (sobrado)
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz pla-
nejada,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,lavande-
ria,1 vaga de garagem.
JD.PEDROSO – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc
CENTRO – R$1100,00 – 3dorms (1st com ae),sala,coz ameri-
cana com ae,wc,2 vagas de garagem.
VILA FURLAN – R$1300,00 -  2dorms (1 com armários,sala,-
coz planejada,wc,lavanderia planejada,1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$750,00 – 50m²,wc
VL RUZ PERES – R$700,00 – 62m²,mezanino,wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m²,2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m²,3wc,estrutura 
para coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interliga-
das,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 

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

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

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

CASAS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, 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, lavanderia, 
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
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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03855 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala e coz. 
R$900,00 isento de IPTU.
CA03537 – CIDADE JARDIM – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03854 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, copa, coz e gar. 
R$1.050,00 isento de IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 isento de IPTU
CA03851 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms (1 suíte), sala 2 
amb, coz, churrasq. e gar. R$1.400,00 isento de IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

AP01318 – ED. MATHILDE - 3 dorms (1 suíte c/ AE), sala, coz. 
planejada, varanda c/ churrasq, área goumet e 2 vagas cob. 
R$2.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso 
IPTU e Cond.
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 + 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 escritó-
rios c/ WC. R$3.500,00 + IPTU
GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé direito 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

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
CA03719 – CIDADE NOVA II - 3 dorms, sala, coz e gar 
+ 3 vagas e coz, churrasqueira nos fundos. R$1.600,00 
+ 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.
CA03290 – MONTREAL RES. – 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz. Planejada, churrasq e 2 vagas. R$2.000,00 + 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.

CASAS COMERCIAIS

CA03715 – CENTRO – 2 dorms, 2 salas, coz, recepção c/ 
gar. e casa de fundos. R$2.500,00 + IPTU

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.
AP01343 – VL. GEORGINA – Kitnet mobiliado. R$900,00 
isento de IPTU.
AP01301 – ED. COCAIS II - 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga 
cob. R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. 
plan. e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.

TERRENOS

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

CHÁCARA

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



B6 Casa / Construção / Decoração

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.
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classificados
ClassificadosB14

Sobrado em condomí-
nio fechado em Salto/
SP - Com 5 suítes c/ ar 
condiconado, mezanino, 
escritório, hall social, la-
vabo, sala de tv c/ lareira, 
salas de estar e jantar. 
Sala de almoço, cozinha 
c/ dispensa, área de ser-
viço, quarto e banheiro 
de empregada. Gara-
gem coberta p/ 4 autos, 
churrasqueira c/ forno de 
pizza. Sauna c/ banhei-
ro. Piscina c/ raia de 15 
metros, prainha piscina 
c/ hidro. A.C 700 m² A.T 
3.600 m² (60x60) Valor: 
R$ 1.500.000,00  Tratar 
F.: (11) 98713-9646
Casa 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 construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível - 3 ca-
sas de 02 cômodos e wc 
em lote de 125m² na Mo-
rada DO Sol, ideal para 
locação, com renda de 
R$1.600,00 por mês por 
apenas R$180.000,00. 
ou R$70.000,00 de en-
trada + 73 X R$1.650,00
Oportunidade Única - 
Jardim Morada do Sol 
– rua 77 próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294

Jd. Colibris - 2 dormitó-
rios (1 Suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavande-
ria, garagem p/02 autos. 
oportunidade única!! em 
oferta para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormitó-
rios (1 suíte) sala, cozi-
nha, wc social, lavande-
ria, 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 dormi-
tórios (1 suite) cozinha 
americana, mezanino 
nos fundos, garagem c/
portão eletronico – lote 
de 130m2. oportunidade 
única!! de R$290.000,00. 
e m  o f e r t a  d u r a n -
te o mês de julho por 
R$270.000,00 aceita lote/ 
financiameno. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dormi-
tórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico e 
no pav inferior: sala 2 
ambientes, lavabo, wc 
social, lavanderia, edi-
cula  e grande espaço 
de terreno com piso ide-
al para piscina, garagem 
com portão eletronico. 
de R$350.000,00 em 
oferta durante o mês de 
julho por R$290.000,00 
F. 9.9762-7997
Oferta Inacreditável 
- troca-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.

 
Vende-se apartamento 
Ed. Portal das Flores 
- 3 dormitórios, sala, 
coz inha ,  banhe i ro , 
lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Apartamento Pq.São 
Lourenço - 2 dormitó-
rios, WC social, sala, 
cozinha americana in-
tegrada à lavanderia, 
1vaga de garagem e 
área de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita  
financiamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vende-se ou aluga-se 
apt no Centro Ed. La 
Spezia– APTO. MOBI-
LIADO com 2 dormitórios 
e 1 vaga. R$1.800,00 ou 
R$380.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento Re-
sidencial - Nações Uni-
das, Jd. Alice Indaiatu-
ba/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. 
Valor: R$155.000,00. 
Aceito 50% de entrada 
e financiamento 2 dormi-
tórios. Jardim Morumbi. 
Tratar com proprietá-
rio. F.: (19) 99482-6697 
F.:(19) 3875-3201
Vende-se apartamento 
Edifício Maroc – 2 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
e 1 vaga de garagem 
coberta valor de R$ 
390.000,00 - AP 00003 
- Fone: (19) 99799-5771

Vendo ou troco Aparta-
mento Villagio D’Amo-
re. 3 dormitórios sendo 
1 suíte, salas de estar/
jantar. Cozinha, área 
de serviço, banheiros 
com móveis planejados. 
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
Vende-se Cobertura 
Spazio Illuminare – 
2 dormitórios sendo 1 
suíte e 1 vaga de gara-
gem coberta valor de R$ 
300.000,00 – AP 00025 
- Fone: (19) 99799-5771
 

Aluga-se ou Vende-se 
apartamento Cocais 
II - 2 dormitórios, ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$200.000,00.
Fone: (19) 99168-6945
Aluga-se apartamen-
to Ed. Royale - 3 dor-
mitórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varanda 
gourmet e 2 vagas de 
garagem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU + 
Cond.Fone: (19) 99168-
6945
Pq. São Lourenço - 2 
dormitórios, W C social, 
sala, cozinha americana 
integrada à lavanderia, 
1 vaga de garagem e 
área de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita 
financiamento bancário. 
Fone: (19) 99164-1734
Aluga-se apartamento 
Condomínio Residen-
cial Imagine – 3 dor-
mitórios sendo 2 suíte 
e 2 vagas de garagem 
coberta valor de R$ 
2.4000,00 + condomí-
nio + IPTU  - AP00027 
- Fone: (19) 99799-5771
Aluga-se apartamento 
Edifício Maroc – 2 dor-
mitórios sendo 1 suíte 
e 1 vaga de garagem 
coberta valor de R$ 
1.5000,00 + condomí-
nio + IPTU - AP 00003 
- Fone: (19) 99799-5771

 
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
 

Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terre-
no de 300m². Ótima 
topografia. Fone: (19) 
99166-8272 – (19) 
98333-5694
Vendo/Troco: Terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo ao 
Colégio Objetivo e o 
novo Sumerbol, padaria 
suíça 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). 
Terreno Industrial - 
1.000 m² planos. Fone: 
(19) 99166-8272
Terreno Cond. Terra-
cota - 1.000m². Ótima 
topografia. F. 99166-
8272 – (19) 98333-5694
Vendo terreno 400 
m²Atibáia. Ótima to-
pografia doc Ok. Pre-
ço: R$ 180.000,00 (19) 
99697- 6698. Tratar com 
proprietário. 

Terreno Condomínio 
Viena 250m² escritura-
do. Valor: R$190.000,00 
F.:(19) 99211-6717 
Vendo terreno Jar-
dim Regina. Ótima 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar F.: 
(19) 99774-4452.
Terreno no Condomi-
nio  Residencial Dona 
Lucilla. Condomínio de 
alto padrão,  área de 
379,20m2. Preço abaixo 
do mercado, R$275 mil 
(R$725,00 o m2). Aceita 
permuta com aparta-
mento de valor similar.  
Direto com o proprie-
tário. Imóvel quitado. 
F.:19-98128-7316.

 

Vende-se ponto – 
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
 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
Sala nova 39m2, 2WC, 
1 vaga na garagem, situ-
ado no torre medical. Di-
reto com o proprietário. 
Tel. (19) 9 8239-4260
 

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

Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc,  garagem p/  02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00.  A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
38752215
CONDOMÍNIO BRÉS-
CIA SOBRADO - 3 AM-
PLAS SUÍTES COM 
SACADASSalas de 
estar e jantar, lavabo, 
espaço gourmet e 
ampla cozinha pla-
nejados. 200 m² A/C. 
acabamento de luxo. 
Água quente e 5 pon-
tos para ar cond. Va-
lor R$ 700 mil (aceito 
permuta imóvel até 
200 mil).Tratar com 
proprietária. F. (19) 
99235-7764.
Casa Jd. União - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churras-
queira e jardim. Área de 
serviço coberta ao lado 
da cozinha. Preparada 
para ar condicionado 
(sala e 1 quarto). Portão 
pode ser automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Casa Jardins do Im-
pério -Excelente casa 
térrea com 2 suítes + 
lavabo, sala ampla, 
cozinha americana in-
tegrada à sala de jan-
tar e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo 1 casa de 4 
cômodos 1/2 terreno 
no Jardim Itamara. 
Banheiro, lavanderia, 
um salão de lado com 
120 m² construídos. 
Valor: R$ 140.000,00. 
Interessados falar com 
Lorete (19) 99163-2440 
- (19) 3875-1530 

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. 
Jd. Tropical – 2 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Casa térrea, 3 quar-
tos sendo 1 suíte, wc 
social, sala e cozinha 
ampla, área de serviço 
fechada, garagem p/ 
3 carros, portão ele-
trônico e ampla área 
verde. AC 145m2 e AT 
387m2. Tratar direto 
com proprietário tel. 19 
9 7403-1950.
Vendo edícula toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
um casa no Jd. Europa 
II em terreno de 250 m². 
Local excelente. (19) 
99697- 6698. 
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 m², 
portão eletronico, cer-
ca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 ba-
nheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietá-
rio F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
 

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormi-
tórios (1 suite c/ armá-
rios embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavan-
deria, churrasqueira e 
2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + 
Cond.Fone: (19) 99778-
4336
Procuro casa para 
alugar 3 ou 2 dormi-
tórios com garagem. 
Valor de R$1.000,00 
à R$1.200,00. Tenho 
fiador. Tratar F.:(19) 
98240-8439
Aluga-se casa no Jar-
dim Tropical com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem. 
Valor: R$1.000,00. Tra-
tar F.: (19) 3875-4737



classificados
B15Classificados

Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrati-
vas e logística. Informe 
a senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Procuro máquina de 
costura caseira, usada 
P/ COMPRAR -Interes-
sados ligar (19) 3935-
1633
Vendo uma potência 
p/ carro STETSOM CL 
950. Valor a negociar. 
(19) 3875-7624
Vendo bebê confor-
to 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 Jan-
dira
Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo ar condicio-
nado, marca Consul 
12.000 ptu. Valor R$ 
1.000,00 Entrar em con-
tato (19) 98355-9959
Vendo 1 freezer vertical 
R$ 300,00. PORTAO 
1,80X3- $400,00. MÁ-
QUINA DE RECAR-
REGAR CARTUCHO 
R$ 300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO 
- (19) 3935-1633

Desejo comprar crista-
leira antiga. Entrar em 
contato (19) 3834-1367
Vendo jogo de sofá 
retrátil em suede 3/2 
lugares. Ótimo estado. 
R$ 1.700,00, F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Cama de solteiro ma-
deira maciça ótimo es-
tado. R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo guarda roupa 
laqueado bege com 4 
gavetas 1,33x195 al-
tura R$ 230,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de 
carro. Valor a negociar. 
(19) 3875-7624
Vendo Bicicleta aro 
38 nova monarc com 
breck no pé R$200,00. 
F.: (19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo 1 panela de ar-
roz camponesa grande 
Valor: R$150,00. F.: 
(19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo várias roupas 
novas e semi novas 
G, GG, G2 e G3 F.: 
(19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo 1/2 terreno Car-
los Androvandi 140 m². 
Valor R$ 60.000,00 
escriturado. F.: (19) 
99595-3390
Vende-se título fami-
liar do clube 9 de ju-
lho. Valor R$1.500,00. 
Sem pendências. F.:(19) 
99681-2307

V e n d o  B i c i c l e t a 
S c o t t  I m p o r t a d a 
d e  R $ 2 0 0 0 , 0 0  p o r 
R $ 8 0 0 , 0 0 .  F . : ( 1 9 ) 
3935-6985
V e n d o  P o r t ã o  d e 
3 m  X  1 , 8 0 .  V a l o r : 
R $ 3 0 0 , 0 0  F . :  ( 1 9 ) 
3935-1633
Vendo uma maquina 
de recarregar cartu-
cho. Valor R$300,00 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de 
correr de vidro 1,60m. 
Valor: R$300,00 F.: 
(19) 3935-1633
Vendo uma televisão 
de 14 polegadas de 
tubo Valor: R$100,00 
F.: (19) 3935-1633
Vendo um tec lado 
C a s i o  n o v o  V a l o r : 
R $ 4 0 0 , 0 0  F . :  ( 1 9 ) 
3935-1633
Vendo car r inho de 
churrasqueira 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 

Vende-se Cherry QQ1, 
cor: prata, ano: 2014. 
Completo F.:(19) 99681-
2307. (ABAIXO DA TA-
BELA FIPE).

Vendo Fiat Tempra 
S X  m o d e l o :  9 6 / 9 7 
cor :  Azul .  Bom es -
t ado  de  conse rva -
ção .  K i lomet ragem 
o r i g i n a l .  V a l o r : 
R$6.500,00 F.: (19) 
3875-9524

 
O f e r e ç o - m e  c o m o 
m o t o r i s t a  d e  v a n 
p a r a  v i a g e n s  c o m 
cursos de passagei-
ros e escolares. Tra-
tar com Rosane F.: 
(19) 99710-4661
O f e r e ç o - m e  c o m o 
pedreiro, encanador, 
pequenos reparos na 
c o n s t r u ç ã o  c i v i l  e 
pinturas. (19) 98329-
8580 (WHATS APP) 
Falar com João
O f e r e ç o - m e  c o m o 
insta lador  de ante-
nas  d ig i ta i s .  Va lo r 
R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
O f e r e ç o - m e  c o m o 
c u i d a d o r a  d e  i d o -
s o s  c r i a n ç a s  p e s -
s o a s  c o m  n e c e s -
s i d a d e s  e s p e c i a i s 
pré-operatório e etc 
atendimento hospi -
talar possui experi-
ênc ia  e  re fe rênc ia 
horár io  d isponíve l . 
Talita19988694313

empregos

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

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

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

AUXILIAR DE LIMPEZA  
– Experiência na função. 
Ensino fundamental. 
Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para tra-
balhar em turnos e aos 
finais de semana em 
limpeza de empresas e 
condomínios.
AUXILIAR DE PRO-
CESSO - Experiência 
em programação de má-
quina CNC nos coman-
dos: Fanuc, Siemens,  
Fagor e Msc. Conhe-
cimento em programar 
máquina de medir co-
ordenadas (tridimen-
sional). Conhecimento 
em emissão de PPAP 
/ FMEA. Conhecimento 
em Solid works / Au-
tocad. Conhecimentos 
em Excel/emissão in-
dicadores. Residir em 
Indaiatuba ou região.
CALDEIREIRO – Ensino 
médio completo. Expe-
riência na função com-
provada em Carteira. 
Experiência em Solda 
TIG e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. Desejável 
possuir Curso na área 
de solda e montagem.
CONSULTOR (A) DE 
RECURSOS HUMA-
NOS – Experiência em 
Recrutamento & Sele-
ção. Desejável experiên-
cia anterior em Agências 
de empregos ou empre-
sas de Terceirização. 
Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. CNH B. 
CONSULTOR (A) CO-
MERCIAL – Experiência 
anterior em empresas do 
Ramo de Terceirização 
de Serviços de Limpeza 
e Portaria ou Agência de 
empregos. Experiência 
em vendas de Servi-
ços de Recrutamento 
& Seleção, temporários 
e terceirização. Residir 
em Indaiatuba. CNH 
categoria B. Irá dirigir 
os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.
MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO – Experi-
ência em manutenção 
mecânica preventiva e 
corretiva de máquinas 
de usinagem. Curso téc-
nico ou profissionalizan-
te na área de mecânica 
industrial. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE TOR-
NO CNC – Experiência 
na função. Curso de 
Metrologia e Leitura e In-
terpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de 
horário. 
SOLDADOR – Ensino 
médio completo. Expe-
riência em Solda TIG e 
noções em Solda Inox. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir 
Curso na área de solda 
e montagem.
VENDEDOR (A) - Ex-
periência na área de 
vendas no Ramo de ma-
terial para construção. 
Ensino médio completo. 
Conhecimentos com In-
formática. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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

selecionar a vaga para se 
candidatar.

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

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

AJUDANTE DE MOTORISTA/ 
VENDAS (8492): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
APLICADOR/ ORÇAMENTISTA 
DE DEDETIZAÇÃO (8497): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
ASSISTENTE ADM/ FINANCEI-
RO (8480): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFE 
(8493): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
ASSISTENTE TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO (8484): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
ASSISTENTE DE T.I (INFRAES-
TRUTURA) (8502): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
AUXILIAR ADM / VENDAS 
(8473): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
AUXILIAR CONTÁBIL (8496): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
AUX. PROD. / CONTROLE DE 
QUALIDADE (8433): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
AUXILIAR FISCAL (8505): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8319): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8462): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
COORDENADOR DE T.I (8507): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
ENG. DE DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTO (8506): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CON-
TÁBEIS (8498): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
GERENTE DE LOJA (8453): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
MENOR APRENDIZ (8458): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
MOLDADOR/ MANUTENÇÃO 
DOS MOLDES (8499): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
MONTADOR ELÉTRICO (8501): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
OP. DE EMPILHADEIRA TRILA-
TERAL ou SELECIONADORA  
(8500): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
OPERADOR DE MÁQUINAS 
(8503: 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
OPERADOR DE TELEMARKE-
TING (8494): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
(8457): 
Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se 
candidatar.

Alinhador de rodas

Atendente de lanchonete

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de escrituração 

fiscal

Auxiliar de pedreiro

Cobrador externo

Cuidador de idoso

Eletricista

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Manutenção de maqui-

nas operatrizes e usi-

nagem

Mecânico de auto

Mecânico de manutenção 

em maquinas em geral 

Motorista Carreteiro

Motorista de caminhão

Operador de maquinas 

de construção Civil e 

mineração

Técnico de enfermagem

Vendedor

Rua Jacob Lyra, 344 - 
Fone: 38943369 

maisemprego.mte.gov.br
Horário de atendimentos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTAMOS 
CONTRATANDO

Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: 
(19) 98332-1025
O f e r e ç o - m e  c o m o 
passadeira e lavadeira 
de roupas e como cui-
dadora de de crianças. 
Atendo à domicílio ou 
em minha residência. 
Entrar em contato com 
Val (19) 99448-0082 - 
whats app
O f e r e ç o - m e  c o m o 
cabeleireira e mani-
cure  - corte+hidrata-
ção+escova R$ 50,00 
(usamos produtos sem 
formol) - (pé e mão) 
R$ 25,00 *grátis um 
br inde (19)  99369-
5615
O f e r e ç o - m e  c o m o 
faxineira e passadora 
de roupas. Entrar em 
contato no telefone 
(19) 99595- 9448
O f e r e ç o - m e  c o m o 
jardineiro roçada de 
chácaras e limpezas. 
(19) 3875-7624
O f e r e ç o - m e  c o m o 
jardineiro, pedreiro, 
encanador e eletricista 
. Tratar com Odair F.: 
(19) 99776-6841
O f e r e ç o - m e  c o m o 
empregada domésti-
ca. Tratar com Sonia 
F.: (19) 98265-1498 
ou (19) 98239-0199
O f e r e ç o - m e  c o m o 
vendedor externo 10 
anos de experiência 
F.: (19) 98229-8807
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