
Indaiatuba registra em 2018 saldo 
positivo de postos de trabalho 

ELIANDRO FIGUEIRA

Indaiatuba registrou em 2018 saldo positivo de postos de trabalho. Segundo dados Ministério do Trabalho e Emprego através do Cadastro Geral dos Empregados 
e Desempregados (Caged), Indaiatuba registrou (até outubro) saldo positivo de 2.549 postos de trabalho. 

FERIADO

Colinas estima 615 mil veículos no Natal

A Walt Disney Studios faz uma pausa em suas 
versões live-action de animações clássicas para 
resgatar um clássico que encanta gerações há mais 
de 50 anos. O Retorno de Mary Poppins, em cartaz 
no Topázio Cinemas, coloca Emily Blunt no papel 
da personagem eternizada por Julie Andrews.

CINEMA

Musical resgata magia em O 
Retorno de Mary Poppins
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Prefeitura entra 
em recesso nesta 
sexta

PLANTÃO
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A partir de hoje, dia 21, 
a Prefeitura de Indaiatuba, 
as autarquias e fundações 
estarão em recesso, con-
forme Decreto Municipal 
nº 13.196. 
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Cidade atingirá 
mais de R$ 300 
milhões em 2018

IMPOSTOS

O Impostômetro da 
ACSP registrou que In-
daiatuba arrecadou, no 
período de 1º de janeiro 
a 19 de dezembro, R$ 
296.465.660.285. 
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AB COLINAS

O feriado de Natal, entre os dias 21 e 25 de dezembro, deve movimentar as 
rodovias administradas pela AB Colinas, com cerca de 615 mil veículos. P. A5

Avaliado como um dos 14 melhores entre mais de 
300 instituições de ensino em todo o país, o curso de 
Medicina de Indaiatuba obteve do MEC (Ministério 
da Educação) nota máxima (5) em todas as dimensões 
analisadas: projeto pedagógico, coordenação, corpo 
docente e infraestrutura. Ao todo foram mais de 70 
itens avaliados. 

EDUCAÇÃO

Unimax de Indaiatuba lança 
Vestibular de Medicina 2019

P. A4



Editorial
Que venha 2019...

Artigo

O ano está acabando e como passou rápido! E hoje, diferente 
de outros editorias, quero compartilhar com vocês, leitores que 
nos prestigiam em todas as nossas edições, um texto de reflexão 
que diz o seguinte: “Um dia a gente percebe que amor tem que 
ser uma via de mão dupla; amor tem que ser fácil, tem que ser 
bom, tem que ser complemento, tem que ser ajuda... a gente 
aprende que amor que não é amor não encaixa, não orna, não 
serve! Conviva com pessoas que te façam rir, que te mostre que 
a vida possa ser leve mesmo em momentos duros, complicados, 
difíceis e seja seu refúgio em dias caóticos. Conviva com pessoas 
que te admire, que te impulsione pra frente, que te apoie, que te 
ajude transformar sonhos em realidade. Conviva com pessoas 
que te amem pra valer” (autor desconhecido).

E é isso eu que desejo à todos os nossos queridos leitores, 
Amor! Pois só o amor será capaz de trazer a paz que tanto de-
sejamos e a alegria que tanto almejamos. Somente o amor ao 
próximo será capaz de transformar o mundo!

Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações 
e sucesso! Um abraço à todos e até 2019.

Valinhos informatiza UBSs para agilizar 
atendimento

Sumaré recebe novos profissionais do 
programa “Mais Médicos” 

Desde julho, as UBSs de Valinhos estão sendo 
informatizadas visando agilizar e otimizar os 
atendimentos, além de melhorar a qual-
idade dos serviços entre médico e pa-
cientes. Com o programa, cada paciente 
passa a ter um prontuário eletrônico 
único onde é arquivado em um banco 
de dados digital e pode ser acessado por 
todos os médicos, inclusive pelo paciente 
para ter acesso às informações médicas 
relativas ao seu atendimento.

Os novos profissionais que vão atuar em 
Sumaré no programa “Mais Médicos”, do 

Governo Federal, foram apresentados 
oficialmente no último dia 18,  e estão 

aptos para assumir suas funções nas 
UBS (Unidades Básicas de Saúde) da 
cidade. Além de interagir o restante 
da equipe, os médicos conheceram os 

protocolos e procedimentos da saúde na 
cidade e as instalações da UPA Macaren-

ko e Ambulatório de Especialidades.

21/12 - Sexta-feira 23/12 - Domingo22/12 - Sábado 24/12 - Segunda

Máxima 34º 
Mínima 23º

Máxima 35º 
Mínima 21º

Máxima 32º 
Mínima 22º

Máxima 27º 
Mínima 21º
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D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 
16:00 HRS AS 20:00 HRS - SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – Bairro / OP : Sentido 
Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 
às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
22 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
22 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
23 DOM.   NÃO OPERA
24 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
24 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
25 TER.   FERIADO
25 TER.   FERIADO
25 TER.   FERIADO
25 TER.   FERIADO
25 TER.   FERIADO
25 TER.   FERIADO
26 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
26 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
26 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
26 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
26 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
26 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
27 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
27 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
27 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
27 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
27 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
27 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
28 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
28 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
28 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
28 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
28 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
28 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
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Chegando o Natal

Dentes Brancos

A confraternização está acontecendo em todas as empresas, entre rodas de amigos, nas instituições, nas 
entidades filantrópicas, bares e restaurantes estão enfeitados com os sorrisos e com muita alegria. É tempo 
de fraternidade. O clima natalino é repleto de um sentimento de fraternidade, carinho e amor. A chegada do 
Natal sempre é esperada com ansiedade, especialmente pelas crianças. A magia que envolve essa data faz 
com que toda a família se prepare para a noite da grande ceia e da troca de presentes. O natal traz mais vida e 
mais alegria ao mundo  Nessa época do ano, as pessoas enfeitam suas casas e espalham a alegria entre amigos 
e familiares. Há expectativa pelos presentes, mas  se lembrem que o natal é muito mais do que uma data de 
festas. O natal é uma oportunidade para pedir perdão, para agradecer, para demonstrar o afeto e principalmente 
para lembrar o nascimento do menino Deus.  O que realmente importa no natal é o espírito solidário que toma 
conta das pessoas. O clima de festa nos traz a alegria que devemos conservar durante o ano todo. O natal en-
volve momentos de confraternização e orações. Muitas famílias fazem seus agradecimentos a Deus antes da 
ceia de natal, oram  e cantam canções. O natal é um tempo de paz e amor incondicional. Nessa data, devemos 
declarar nosso amor por nossos familiares e amigos, e também devemos glorificar a Deus por mais um ano de 
vida. Nesse dia, a esperança dos homens de bom coração é de que todas as pessoas do mundo possam celebrar 
com saúde, alegria e amor. Feliz natal - Trevisan José -  www.signatreinamentos.com.br

O dia do casamento, a tão sonhada formatura, o encontro anual da empresa ou simplesmente o desejo de melhorar sua 
apresentação a partir de um sorriso mais branco. Seja qual for o motivo, dentes claros e bonitos não são exclusividades de 
modelos e artistas de televisão.

O clareamento dentário é um tratamento bastante popular na odontologia estética atualmente. Porém, antes de iniciar o 
tratamento é necessária uma avaliação clínica para estabelecer o tipo de mancha presente e o tipo de tratamento mais adequado.

Basicamente, há dois tipos de clareamento: o caseiro e o de consultório. No clareamento caseiro o paciente utiliza mol-
deiras com o agente clareador diariamente. No clareamento de consultório são realizadas sessões semanais com um agente 
clareador mais concentrado. 

É necessário em ambos os tipos de tratamento seguir as orientações do cirurgião dentista. Restaurações de resina composta 
e coroas de porcelana não sofrem ação do agente clareador sendo necessária a sua troca após o término do clareamento.

Deve-se ressaltar que o clareamento pode ser um tratamento reversível cabendo ao paciente seguir todas as recomendações 
feitas pelo cirurgião dentista. De qualquer maneira, após 1 ou 2 anos, pode ser necessária a realização de uma manutenção.

O tratamento é simples, praticamente indolor e os resultados muito satisfatórios!
Ficou alguma dúvida?
Estou à disposição!

Dra Lilian Miyauchi Yamamoto - CROSP 78636
Especialista e responsável pela área de Estética do Instituto de Inovação em Odontologia Belle Santé.
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Prefeitura entra em recesso nesta sexta
A partir das 12h somente os serviços essenciais funcionarão em sistema de plantão

Parte seca do Parque da Criança funcionará normalmente durante os feriados prolongado

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

A partir de hoje, dia 
21, a Prefeitura 
de Indaiatuba, as 

autarquias e fundações 
estarão em recesso, con-
forme Decreto Municipal 
nº 13.196. As atividades 
serão retomadas no dia 02 
de janeiro de 2019 (quarta-

-feira). Todos os serviços 
essenciais serão mantidos 
em sistema de plantão.

Para o atendimento 
médico a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde mante-
rá em funcionamento a 
UPA-24h (Unidade de 
Pronto Atendimento) do 
Jardim Morada do Sol, re-
forçando o Pronto Atendi-
mento do Haoc (Hospital 

Augusto de Oliveira Ca-
margo). O plantão odon-
tológico, que também é 
realizado na UPA-24h, 
será mantido nos dias 26, 
27 e 28 de dezembro e aos 
sábados das 7h às 15h e 
domingos das 7h às 12h.

O serviço de coleta de 
lixo será suspenso apenas 
nos dias 25 de dezembro 
e 1º de janeiro de 2018, 

mas a empresa respon-
sável fará horários extras 
para atender a demanda. 
O Centro de Reabilitação 
Animal e Zoonoses estará 
fechado nos dias 25 de 
dezembro e 1º de janeiro e 
funcionará até às 12h nos 
dias 24 e 31 de dezembro.

As estações do Projeto 
Ecobike estarão fechadas 
apenas nos dias 24 e 25 
de dezembro e 31 e 1º de 
janeiro. As feiras livres 
continuarão sendo realiza-
das normalmente, apenas 
não ocorrerão nos dias 25 
de dezembro e 1º de janei-
ro. O Ponto Verde – Feira 
da Agricultura Familiar, 
manterá atendimento nor-
mal às quartas, das 16h às 
20h; aos sábados, das 8h 
às 14h; e aos domingos, 
das 8h às 12h.

O expediente no Pou-
patempo também sofrerá 
mudanças durante as fes-
tas de fim de ano. A uni-
dade estará fechada nos 
dias 24 e 25 de dezembro 

e retomará o atendimen-
to à população no dia 26 
de dezembro a partir das 
12h. Para o Ano Novo, o 
atendimento será normal 
até o dia 28 e depois será 
retomado somente dia 
02 de janeiro, a partir 
das 12h.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) fa-
rão o atendimento emer-
gencial da população pelo 
telefone 0800-7722195. 
Os serviços operacionais 
da Guarda Civil, ligada à 
Secretaria de Segurança 
Pública, manterão o plan-
tão normal. O telefone da 
Guarda para emergência 
é 153, da Polícia Militar 
é 190, do Corpo de Bom-
beiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192.

Lazer
O Parque do Mirim 
manterá o funcionamen-
to normal diariamente 
das 7h às 20h, inclusive 

nos feriados de Natal e 
Ano Novo. Já o Museu 
da Água estará fechado 
nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro, e 1º de ja-
neiro de 2019. Durante 
a semana o Museu abre 
de terça a sábado, das 
09h às 16h.

A parte molhada do 
Parque da Criança fica-
rá fechada nos dias 24, 
25, 26 e 31 de dezem-
bro e nos dias 01 e 02 
de janeiro. Nos demais 
dias funcionará normal-
mente.

A Fundação Pró-Me-
mória, incluindo o Mu-
seu do Casarão Cultural 
Pau Preto e o Bosque, 
encerra as atividades no 
dia 21 de dezembro, às 
12h, e o retorno no dia 
02 de janeiro de 2019.

O Bosque do Saber, 
já encerrou as atividades 
este ano. O espaço será 
aberto para visitação a 
partir do dia 5 de janeiro 
de 2019.
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Fiec promove Campanha 
de Doação de Sangue
Ação ocorre amanhã em parceria com o Hemocentro da Unicamp

JULIANA WOLF – FIEC

Formulário do Passe 
Bolsa já pode ser 
retirado na Prefeitura

BENEFÍCIO

Os candidatos, entre 16 (responsável) e 67 anos, devem comparecer na Fiec, das 9h às 12h

cidadeA4|

A Fiec realiza ama-
nhã, dia 22, a 
campanha men-

sal de doação de sangue. 
Os candidatos devem 
comparecer na Fiec, das 
9h às 12h. A ação ocorre 
em parceria com o Centro 
de Hematologia e Hemo-
terapia da Unicamp.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 
foto. Ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimen-
to formal dos responsá-
veis) e 67 anos, não estar 
em jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos nas 
quatro horas que antece-
dem a doação.

Não poderá ser doador 
o candidato que estiver 
fazendo algum tipo de 
tratamento, usando medi-
camento, estiver com gripe, 
ter tomado a vacina contra 
a febre amarela ou contra a 
gripe comum há menos de 
30 dias, não tiver parceiro 
(a) fixo (a), pesar menos 
de 50 quilos, tiver feito 

endoscopia há menos de 
um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há me-
nos de um ano, for diabéti-
co, se tiver ingerido bebida 
alcoólica na noite anterior 
e fumar horas antes.

Hemocentro
Com a chegada do fim 

de ano e férias, o Hemocen-
tro da Unicamp tem uma 
queda de 30% podendo 
chegar a 70% nas doações 
de sangue quando compa-
rado aos períodos normais. 
Para evitar problemas com 
o estoque de sangue, o He-

mocentro estará realizando 
atendimento na Unicamp, 
todos os dias das 7h30 às 
15h, com exceção dos dias 
23 (domingo), 25 (Natal), 30 
(domingo) e 01 de janeiro.

O Hemocentro da Uni-
camp atende integralmente 
o banco de sangue dos 
serviços públicos de saúde 
de Campinas, Indaiatuba, 
Paulínia, Cosmópolis e 
suplementa outros 56 mu-
nicípios da região que vai 
até o Vale do Paraíba. 

De acordo com o dire-
tor da coleta, Vagner de 
Castro, paralelamente à 

diminuição no volume de 
coleta de bolsas de sangue 
nesse período, verifica-se 
um acentuado aumento 
no número de acidentes, 
tanto automobilísticos 
como domésticos. Dessa 
forma, é necessário que 
o banco de sangue possa 
suprir as necessidades dos 
centros cirúrgicos. 

A Secretaria da Família 
e do Bem Estar Social, in-
forma que o formulário do 
projeto Bolsa de Estudos/
Passe Transporte, conhe-
cido como Passe Bolsa, já 
pode ser retirado no Paço 
Municipal, na recepção da 
Secretaria da Família e do 
Bem Estar Social. Os inte-
ressados também poderão 
ter acesso ao formulário 
através do linkhttps://www.
indaiatuba.sp.gov.br/assis-
tencia-social/bolsa-passe/. 
Não haverá repasse de re-
cursos financeiros para sub-
sidiar segunda graduação, 
cursos de pós-graduação e 
cursos pré-vestibulares.

Os requisitos básicos 
para ter acesso ao benefício 
são: residir nos últimos dois 
anos na cidade de Indaia-
tuba (2017 / 2018); não ter 
sido retido (não ter DP), 
apresentar média igual ou 
superior a 5,0 (cinco) em 
todas as matérias e frequ-
ência igual ou superior a 

75%; apresentar situação 
socioeconômica desfavorá-
vel para cursar a Faculdade 
ou Curso Técnico e apre-
sentar toda documentação 
solicitada para a inscrição.

O plantão de dúvidas 
será de 21 a 24 de janei-
ro, das 8h às 16h30, na 
Prefeitura. As inscrições 
serão efetivadas no dia 
25 de janeiro, das 8h às 
16h30 e no dia 26 de ja-
neiro, das 9h às 16h30, no 
auditório da Prefeitura.

No link o candidato 
também poderá encontrar 
modelos de declarações, 
caso necessário, relação 
de documentos exigidos 
e critérios da lei muni-
cipal nº 4835/2005, que 
autoriza o pagamento. O 
Passe Bolsa é oferecido 
a estudantes em situação 
de carência econômica 
que, em contrapartida, 
realizam atividades co-
munitárias solicitadas 
pela Secretaria.
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Colinas estima 615 mil veículos no Natal
Tráfego intenso deve marcar saída no dia 22, entre 6h e 12h, e volta, no dia 25, das 12h às 18h

DIVULGAÇÃO

cidade |A5

Pela SP-075, que liga Itu a Campinas, passando por Indaiatuba, são aguardados 192 mil veículos no feriado da próxima semana

O feriado de Na-
ta l ,  en t re  os 
dias 21 e 25 de 

dezembro, deve mo-
vimentar as rodovias 
administradas pela AB 
Colinas, concessionária 
do Programa de Con-
cessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo, 
com cerca de 615 mil 
veículos. Somente na 
SP-075 (Rodovias Ar-
chimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, 
Engenheiro Ermênio 
de Oliveira Penteado 
e Santos Dumont), que 
liga Itu a Campinas, ao 
todo, são aguardados 
192 mil veículos.

O motorista que não 
deseja pegar tráfego 
intenso na saída para o 
feriado deve evitar pe-
gar a estrada entre às 6h 
e 12h do sábado, dia 22. 
Durante a volta, o horá-
rio de maior movimento 

promete ser entre 12h e 
18h da terça, dia 25.

Entre as demais ro-
dovias administradas 
pe la  AB Col inas ,  a 
Castello Branco, uma 
das principais vias de 
acesso para o interior 
do Estado, cujo trecho 

de concessão da em-
presa vai de Itu a Tatuí, 
deve receber 187 mil 
veículos. Já na SP-127 
(Rodovias Fausto San-
tomauro, Cornélio Pi-
res e Antônio Romano 
Schincariol), entre os 
municípios de Rio Cla-

ro e Tatuí, estima-se um 
total de 63 mil veículos.

N a  S P - 3 0 0  ( R o -
dovias Dom Gabriel 
Paulino Bueno Couto 
e Marechal Rondon), 
entre Jundiaí e Tietê, 
são esperados 115 mil 
veículos. Por último, a 

SPI-102/300, conhecida 
como Contorno de Itu, 
deve receber cerca de 58 
mil veículos no feriado.

Estrutura
O usuário terá à sua dis-
posição, em sete bases 
operacionais, uma frota 

composta por Unidades 
de Resgate, Veículos de 
Inspeção e Supervisão 
de Tráfego, Guinchos 
Leves e Pesados, Ca-
minhão Boiadeiro e ou-
tros. A estrutura conta 
ainda com 38 câmeras 
de monitoramento, 551 
unidades de Call Box 
(telefones de emergên-
cia instalados a cada 
quilômetro) e um total 
de 23 painéis eletrôni-
cos de mensagens. 

O usuário tem à dis-
posição ainda o telefone 
0800-7035080, gratuito 
e que funciona 24 horas 
por dia. Por meio dele, o 
usuário obtém informa-
ções sobre localizações 
de municípios, condições 
do tráfego e climáticas, 
obras em andamento, 
localização das bases 
operacionais e da Polí-
cia Militar Rodoviária e 
informações sobre servi-
ços de utilidade pública. 
Outra opção é o site 
www.abcolinas.com.br.



Hélio Ribeiro comenta planos para Câmara
Vereador foi reeleito presidente e quer ampliar contato com população com novos projetos
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Reconduzido à pre-
sidência da Câ-
mara Municipal 

para o biênio 2019/2020 
em eleição realizada no 
último dia 10, o verea-
dor Hélio Alves Ribeiro 
(PSB) conversou com o 
Mais Expressão e falou 
sobre seu primeiro man-
dato e as expectativas para 
os próximos anos.

Duas chapas se ins-
creveram. Vencedora, a 
Chapa 1 foi composta por 
Hélio Ribeiro (presiden-
te), Massao Kanesaki (vi-
ce-presidente), Edvaldo 
Bertipaglia (1º secretário) e 
Luiz Carlos Chiaparine (2º 
secretário). A Chapa 2 con-
tava com Arthur Spíndola 
(presidente), Alexandre Pe-
res (1º secretário) e Ricardo 
França (2º secretário).

Balanço
“O ano de 2018 foi mui-
to gratificante. Criamos 

um novo sistema de 
transparência para que 
vereadores e população 
acompanhem nossos tra-
balhos. Também realiza-
mos o concurso público 
e criamos departamentos 
que antes não haviam 
na Casa”, aponta Hélio. 
“Em termos gerais, o que 
planejamos foi realizado”.

Outra importante con-
quista foi o Parlamento 
Jovem. “Foi um marco. 
Oito escolas – municipais, 
estaduais e particulares – 

já participaram e temos 
outras oito agendadas 
para 2019”, comenta. No 
total, o projeto atingiu 350 
jovens de forma direta 
e outros 1.500 indireta-
mente, por meio de visi-
tas realizadas às escolas. 
“Este é um trabalho de 
conscientização que teve 
uma aceitação muito boa. 
A participação destes jo-
vens já rendeu indicações, 
enviadas ao Executivo, e 
três projetos foram trans-
formados em lei”. 

O presidente do Le-
gislativo fez elogios ao 
Executivo. “Tivemos 
um grande número de 
indicações e projetos, 
que se tornaram reali-
dade devido à relação 
que temos com o Exe-
cutivo”, ressalta Hélio. 
“O mesmo acontece 
com os vereadores da 
oposição, pois existe 
diálogo e a consciência, 
por parte de todos, que 
trabalhamos em prol da 
população”. 

RMC
Hélio comenta o traba-
lho desenvolvido no Par-
lamento Metropolitano, 
que preside desde abril 
de 2017, e conta com re-
presentantes dos 20 mu-
nicípios que compõem a 
RMC. “Transformamos o 
Parlamento em uma asso-
ciação, que atuará em prol 
das Câmaras, principal-
mente juntos aos governos 
estadual e federal”, enfa-
tiza, antes de fazer uma 
revelação: já é candidato 
à reeleição em 2019. 

Candidato a deputado 
federal este ano, Hélio 
comentou os 31.312 votos 
conquistados. “O saldo foi 
positivo, tivemos uma re-
novação muito grande em 
todas as esferas. Muitos 
candidatos conquistaram 
votos em outros municí-
pios, por meio de traba-
lhos via redes sociais e 
aplicativos”, aponta. “Os 
votos que recebi foram 
realmente de confiança, 
o que traz uma grande 

responsabilidade”. 
Questionado sobre 

o futuro, Hélio descon-
versa. “Ainda não estou 
pensando nisso. Vamos 
ver o que acontece neste 
próximo um ano e meio 
de trabalho que teremos 
pela frente”, conta. 

O presidente da Câ-
mara comentou ainda o 
projeto de Reestrutura-
ção e a convocação dos 
candidatos aprovados no 
concurso público, uma 
exigência do Tribunal 
de Contas do Estado. 
“Temos o prazo de dois 
anos para realizarmos 
uma mudança gradativa, 
que atenda as adequa-
ções legais. O trabalho 
não pode parar”. 

Por fim, agradece. 
“Gostaria de agradecer a 
todos que participaram e 
colaboraram. Estaremos 
juntos novamente e à dis-
posição da população”, res-
salta. “Desejo a todos um 
Feliz Natal e um Ano Novo 
repleto de conquistas”. 

Massao, Chiaparine, Hélio e Edvaldo formaram a Chapa 1, vencedora do pleito para 2019/20
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Unimax lança Vestibular de Medicina
Prova, com 40 questões e uma redação, será no dia 03 de fevereiro
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A UniMAX – Centro 
Universitário Max Planck 
de Indaiatuba está com 
inscrições abertas para o 
Vestibular de Medicina 
2019. A prova, com 40 
questões e uma redação, 
acontece no dia 03 de 
fevereiro de 2019, domin-
go, às 9h30, no campus I, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460 – Jardim 
Pedroso. As inscrições 
podem ser feitas pelo link 
https://vestibularmedicina.
poliseducacional.com.br/
Inscricao.aspx?etp=1

Avaliado como um 
dos 14 melhores entre 
mais de 300 instituições 
de ensino em todo o país, 
o curso de Medicina de 
Indaiatuba obteve do MEC 
(Ministério da Educação) 
nota máxima (5) em todas 
as dimensões analisadas: 
projeto pedagógico, co-
ordenação, corpo docente 
e infraestrutura. Ao todo 
foram mais de 70 itens 
avaliados. 

Essa conquista é re-
sultado de uma jornada 
de cerca de cinco anos de 
dedicação, cujo trabalho 
foi encabeçado pelo Reitor 

do Centro Universitário 
Max Planck, professor Dr. 
Ricardo Jorge Tannus, e 
conta com parcerias com o 
HAOC (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo), o 
Hospital Sírio-Libânes e 
Prefeitura de Indaiatuba. 

Autorizado pela Por-
taria 786 de 01/11/2018 
publicada no Diário Ofi-
cial da União no dia 06 
de novembro, o curso de 
Medicina de Indaiatuba é 
coordenado pela professo-
ra Dra. Valéria Vernaschi 
Lima. A graduação ofe-
rece uma formação pro-
fissional diferenciada que 
alia ciência, tecnologia e 

humanização. “A prepara-
ção dos futuros profissio-
nais para enfrentarem os 
desafios da prática médica 
no século XXI privilegia o 
desenvolvimento de capa-
cidades éticas, científicas, 
de autonomia, de aprendi-
zagem ao longo da vida, 
de trabalho em equipe e 
de responsabilidade social 
e ambiental”, explica a 
coordenadora. 

Dra. Valéria destaca 
que para dar respostas às 
necessidades da formação 
médica no mundo con-
temporâneo, o currículo 
do curso de Medicina de 
Indaiatuba é orientado por 

competência (Diretrizes 
Curriculares Nacionais de 
2014); baseado em meto-
dologias ativas de ensino-
-aprendizagem; integrado 
(básico-clínico; teoria-prá-
tica; simulação-realidade; 
ciência-arte); articulado 
(atividades curriculares 
obrigatórias,  complemen-
tares, optativas e eletivas); 
desenvolvido em cenários 
reais do Sistema de Saúde 
e; avaliado continuamente 
com foco no desenvolvi-
mento de competência.

Para isso, os recursos 
educacionais da UniMAX 
contam com biblioteca, 
espaços de autoaprendiza-

gem, laboratórios básicos, 
de habilidades clínicas e 
de gestão da clínica equi-
pados com tecnologia de 
ponta que dão suporte à 
construção dos conheci-
mentos. “A combinação de 
práticas simuladas e reais, 
além do uso de metodolo-
gias ativas são estratégicas 
para o desenvolvimento 
contextualizado do conhe-
cimento profissional. Os 
docentes trabalham com 
os estudantes distribuídos 
em pequenos grupos e 
equipes, acompanhando o 
desenvolvimento de cada 
um”, salienta Dra. Valéria.

Desde o primeiro ano 
do curso, os estudantes 
já são inseridos em equi-
pes de saúde da família e 
iniciarão suas práticas no 
SUS (Sistema Único de 
Saúde), acompanhando as 
famílias ao longo da for-
mação, trabalhando com 
promoção e prevenção. 
A primeira turma, que 
prestou o processo seletivo 
em dezembro, já iniciou as 
visitas às UBS, com intuito 
de conhecer a estrutura e o 
funcionamento da rede de 
atenção à saúde, local que 
irão atuar semanalmente 
durante os seis anos da 
graduação. Já as atividades 

hospitalares começam no 
quarto ano do curso e as 
práticas serão supervisio-
nadas por preceptores dos 
serviços de saúde e docen-
tes da UniMAX. 

Os convênios do Cen-
tro Universitário Max 
Planck com a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Indaiatuba e o Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo garantem o desen-
volvimento das práticas 
no Sistema de Saúde de 
Indaiatuba. A cooperação 
com o Hospital Sírio-
-Libanês responde pela 
qualificação do corpo 
docente e dos precep-
tores em metodologias 
ativas e em tecnologias 
inovadoras na assistên-
cia, gestão e educação 
na saúde. Já os núcleos 
de apoio aos docentes, 
estudantes e de gestão 
e avaliação curriculares 
garantem a qualidade e a 
atualização permanentes 
da formação. “O com-
promisso com a melhoria 
da saúde das pessoas por 
meio de uma medicina de 
excelência e humanizada 
é o principal valor da for-
mação médica oferecida 
pela UniMAX”, ressalta 
a coordenadora. 
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Moradora encontra 
escorpião na cama
Vítima reside no Jardim Morada do Sol  e estava dormindo quando encontrou o animal 
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Na madrugada da 
última terça-fei-
ra, dia 18, um 

morador encontrou um 
escorpião em sua cima de 
sua cama. A vítima estava 
dormindo quando sentiu o 
animal andando em suas 
costas, e quando acendeu 
a luz para ver o que seria 
encontrou o animal.

A residência está lo-
calizada na Avenida Ário 
Barnabé, no Jardim Mo-
rada do Sol, e de acordo 
com a vítima ela ficou 
bem assustada pelo fato 
da família morar em um 
sobrado, e achou que ali 
dificilmente apareceria 
algum escorpião.

Ainda  de  acordo 
com relato, a vítima tem 

dois filhos e teme pela 
segurança dos mesmos. 
A própria vítima captu-
rou o escorpião.

Providências
Diversos moradores de 
Indaiatuba têm relatado 
o aparecimento de escor-
piões em suas residências 
e de acordo com a Ad-
ministração Municipal o 
aparecimento dos animais 
ocorre justamente nos me-

ses quentes e chuvosos. 
Os lugares mais pro-

pícios de surgimento 
de escorpião são: perto 
das casas, em terrenos 
baldios, velhas constru-
ções, entulhos, pilhas 
de madeira e lenha, ti-
jolos, mato e lixo, além 
de saídas de esgoto e 
ralos. Dentro das casas, 
são frequentemente en-
contrados nos sapatos e 
pilhas de roupa.

Em nota a Prefeitura 
informa que “As chuvas 
aumentam o risco de os 
escorpiões aparecerem 
dentro das casas, pois eles 
saem dos seus esconderi-
jos, onde costumam viver, 
em busca de abrigos mais 
seco. Por isso essa época 
do ano é possível observar 
um aumento da população 
do escorpião”.

Quando questionado 
sobre as providências, a 
Administração respon-
deu em nota que “Temos 
orientado a população 
sobre os cuidados que 
são necessários e reali-
zando treinamento dos 
Agentes de Saúde para 
passar todos os escla-
recimentos referente 
ao escorpião em visitas 
domiciliares junto com 
ações da dengue”.

Indivíduos são detidos por 
tráfico após denúncia anônima

PRISÃO

Na tarde desta quar-
ta-feira (12), a equipe da 
viatura 106, com auxílio 
do Canil deteve duas pes-
soas com envolvimento no 
tráfico de drogas.

Tudo começou com 
uma denúncia anônima, 
que relatava dois indivíduos 
embalando drogas no cor-
redor de uma residência na 
Rua Luiz Narezzi, no Nú-
cleo Habitacional Jardim 
Brigadeiro Faria Lima.

Rapidamente os guar-
das deslocaram até o en-
dereço e abordaram dois 
rapazes que estavam saindo 
do local. Abordados, com 

um deles os guardas locali-
zaram R$290. Questionado 
se existia algo ilícito na 
residência, ele informou 
existir um pouco de ma-
conha para uso próprio. O 
Canil foi chamado e passou 
o cão Luck na residência. 
Luck localizou na casa 
27 porções de maconha, 
13 porções de cocaína e 5 
tubetes cheios com cocaína.

Diante dos fatos a du-
pla foi encaminhada até a 
delegacia de polícia, onde 
o delegado determinou a 
prisão em flagrante dos dois 
indivíduos pelo crime de 
tráfico de drogas.

Diversos 
moradores de 
Indaiatuba 
têm relatado o 
aparecimento de 
escorpiões em 
suas residências 

No local foram localizadas porções de maconha e cocaína
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União Tribuna é hexacampeão da Aifa
Campeonato da Série Ouro foi decidido nos detalhes; na Série Prata, Napoli ficou com o título
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A equipe doUnião Tribuna garantiu a taça após vencer o time do Atlético Oliveira por 4 a 3 no Ginásio Sol-Sol
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O União Tribuna 
derrotou o Atlé-
tico Oliveira na 

final da Série Ouro do 20º 
Campeonato Liga Regio-
nal Aifa 2018, realizado 
no último sábado, dia 15, 
e conquistou o hexacam-
peonato da competição. 

O começo do jogo foi 
bem estudado e o União 
manteve a forte marcação. 
Já o Atlético postou em 
toques rápidos, chegando 
ao ataque, mas sem suces-
so. Aos 12 minutos, em 
um contra-ataque, Riuler 
saiu na cara do gol e abriu 
o placar para o União Tri-
buna. A equipe do Atlético 
manteve a postura e com 
apoio da torcida continuou 
criando oportunidades para 
empatar, mas o primeiro 
tempo terminou em 1 a 0 
para o União.

Na etapa final o jogo 
mudou de figura e as duas 
equipes partiram para o ata-
que. Lucas logo empatou, 
mas três minutos depois 
Mateus deixou novamente 
o União em vantagem.

O jogo permaneceu 
bem disputado até Adaiton 
fazer 3 a 1 para o União Tri-
buna. O Atlético Oliveira 
foi valente e não desistiu 
em momento nenhum do 
jogo, diminuindo a vanta-
gem com Braga.

Faltando menos de 
dois minutos para o fim 
da partida, o Atlético ficou 
com um jogador a menos 
com a expulsão de Renan. 
Ainda assim, em uma 
cobrança de falta, Royter 
empatou o jogo.

Quando parecia que 
o título seria decido nos 
pênaltis, em uma jogada 

de escanteio, Mateus fez 
o quarto gol do União 
Tribuna e garantiu o títu-
lo. O técnico Plinio Gar-
cia falou da temporada 
da equipe. “O primeiro 
semestre foi um campe-
onato que começou não 
encaixando nosso time, 
muitas contusões, mas 
na reta final da segunda 
fase, nosso time foi se 
entrosando e classifica-
mos, vencemos a semi-
final e chegamos na final 
contra o XII de Junho e 
perdemos na prorroga-
ção”, conta. “No segun-
do semestre reformulei 
a equipe, trouxe novos 
jogadores, e melhoramos 
bastante, perdemos só 
uma partida nesse cam-
peonato e graça a Deus 
fomos coroados com 
esse título”, comemora.

Plínio avalia a partida 
final. “O jogo bem dispu-
tado com as duas equipes 
procurando o placar, toma-
mos um gol por erro nosso, 
mas em bela jogada da 
nossa equipe conseguimos 

o quarto gol no final. Acho 
que essa partida mostrou o 
potencial que tem o futsal 
de Indaiatuba”.

2019
O técnico do União Tri-
buna já planeja a tempo-
rada 2019. “A primeira 
meta é renovação dos 
nossos patrocinadores e 
nossa base de jogadores. 

Talvez tenhamos uma 
mudança no regulamento 
entre jogadores de fora e 
federados, então preci-
samos ver como vai ser 
para montar a equipe e 
quais campeonatos ire-
mos disputar”, explica.

O técnico do Atlético 
Oliveira, Sérgio Viana, 
falou sobre a decisão e 
dos planos para a próxi-

ma temporada. “A minha 
avalição foi um jogo de 
grandes equipes, pois o 
União Tribuna tem muita 
tradição. Já o Atlético 
Oliveira fez três anos e 
no futsal tem dois anos, 
sendo a quinta final da 
equipe, que já foi campeã 
da Série Bronze, Série 
Prata e vice-campeão da 
Série Ouro”, conta. “Eu 

sabia que ia ser um jogo 
difícil, pois já na primeira 
fase a gente tinha perdido 
para eles e para essa final 
tínhamos uma estraté-
gia já definhada. Por um 
erro, acabamos perdendo 
a bola e tomamos um gol 
terminando o primeiro 
tempo. No segundo tempo 
mudamos um pouquinho 
a estratégia, empatamos 
o jogo, novamente eles 
abriram vantagem, fomos 
buscar, empatamos e com 
um jogador menos é muito 
difícil. No final, acabamos 
tomando um gol que foi 
muito doido”, lamenta. 

Série Prata 
O Napoli venceu a equipe 
do Regatas Saltense e ficou 
com o título. O primeiro 
gol foi com Vinicius e aos 
11 minutos, Caio ampliou. 
No segundo tempo o Re-
gatas Saltense diminuiu 
com Yago, mas em uma 
tarde inspirada do goleiro 
Marquinho, o Napoli ga-
rantiu o título. As equipes 
garantiram o acesso para a 
Sério Ouro em 2019.
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Horóscopo de 21 a 27/12 
Por Alex Costa Guimarães

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

capacidade de raciocinar.  Seja discreto, surdo e mudo.

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

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

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

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

físico pode atrapalhar seu ritmo no trabalho e não permitir progressos. 
Evite riscos desnecessários.

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

No setor afetivo, o Libriano sente que seu relacionamento se 
apresentará extremamente tranqüilo. Em termos profissionais, 
é hora de estudar firmemente um novo projeto de investimento. 
O momento pede a busca de novas soluções para tarefas que 
caíram na rotina, isso melhorará sua visão dos fatos. 

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

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

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

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

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

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

DIVULGAÇÃO

Novo filme se passa 24 anos depois do original e caberá a Mary Poppins ajudar os agora adultos Michael e Jane Banks a se reencontrarem
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Emily Blunt encarna personagem eternizada por Julie Andrews

Musical resgata magia em
O Retorno de Mary Poppins

A W a l t  D i s n e y 
Studios faz uma 
pausa em suas 

versões live-action de 
animações clássicas para 
resgatar um clássico que 
encanta gerações há mais 
de 50 anos. O Retorno de 
Mary Poppins, em cartaz 
no Topázio Cinemas, co-
loca Emily Blunt no papel 
da personagem eternizada 
por Julie Andrews neste 
musical dirigido por Rob 
Marshall (Chicago) com 
uma missão: resgatar o 
encanto do longa de 1964. 

O Retorno de Mary 
Poppins se passa na dé-
cada de 1930, numa Lon-
dres abalada pela Grande 
Depressão, 24 anos após 

o filme original. Michael 
Banks (Ben Whishaw) 
trabalha para o banco que 
empregou seu pai e ainda 
reside na 17 Cherry Tree 
Lane com seus três filhos, 
Annabel (Pixie Davis), 
Georgie (Joel Dawson) 
e John (Nathanael Sa-
leh), e sua governanta 
Ellen (Julie Walters). 

Levando adiante a 
tradição de sua mãe, Jane 
Banks (Emily Mortimer) 
faz campanha pelos di-
reitos trabalhistas e ajuda 
bastante a família de Mi-
chael. Quando a família 
sofre uma perda pessoal, 
Mary Poppins magica-
mente retorna às suas vi-
das e com a ajuda de Jack 
(Lin-Manuel Miranda), 
traz alegria e magia de 
volta para sua casa.

Magia
Especialista em musicais, 
Rob Marshall capricha 
no design de produção e 
evoca diversos momentos 
do clássico de 1964. Con-
tudo, O Retorno de Mary 
Poppins tem muito mais 
força e carisma quando 
a babá mágica é a pro-
tagonista de sua própria 
história, principalmente 
na primeira parte onde 
uma criativa sequência 
em live-action envolve os 
personagens com anima-
ções 2D, e nos minutos fi-
nais de tons aventurescos 
vividos no Big Ben.

No entanto, o filme se 
perde em seu segundo ato, 
com um miolo inchado 
com números musicais 
demais e Emily Blunt de 
menos. Mesmo assim, o 

elenco de apoio é primo-
roso, com destaque para o 
trio de crianças que, por di-
versas vezes, rouba a cena, 
e para as aparições (quase) 
surpresa de Meryl Streep 
(Caminhos da Floresta), 
Dick Van Dyke (Mary Po-
ppins) e Angela Lansbury 
(A Bela e a Fera).

O Retorno de Mary Po-
ppins tenta emular a nostal-
gia dos clássicos para uma 
geração da qual o original 
não fez parte, por isso, deve 
funcionar muito mais com 
os adultos saudosistas gra-
ças às referências, números 
musicais bem coreografa-
dos e sua mensagem de 
que é preciso despertar a 
criança interior para que 
os problemas desapare-
çam. Vale a pena conferir. 
(Angelo Cordeiro)



Indaiatuba Clube anuncia Feijão 2019
Paraísos do Tuiuti e Leci Brandão são confirmados; venda de ingressos começa dia 26
FÁBIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Sérgio Agostini e Paulo Finatti, vice e presidente do Indaiatuba Clube, no lançamento do evento
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Grêmio Recreativo 
Escola de Samba 
Paraíso do Tuiuti 

e a sambista Leci Brandão 
são atrações confirmadas 
da 17ª edição do Feijão 
com Samba, pré-carnaval 
que acontece dia 13 de 
janeiro, a partir do meio-
-dia, no salão social do 
Indaiatuba Clube. Tam-
bém estão confirmadas 
as presenças do sam-
bista Moacyr Luz com o 
Samba do Trabalhador e 
do Grupo Primaz.

O anúncio oficial das 
atrações aconteceu no 
último domingo, dia 16, 
durante o Bota Água no 
Feijão, evento de lança-
mento do pré-carnaval. 
Vice-campeão do Carna-
val do Rio de Janeiro em 
2018, Paraíso do Tuiuti 
foi o grande destaque do 
público que acompanhou 
os desfiles na Sapucaí, 
vencendo o Estandarte de 
Ouro do jornal O Globo, 
o mais antigo e conceitu-
ado prêmio extraoficial 
do Carnaval carioca.

A feijoada será servida, 
mais uma vez, pelo Vero-

na Restaurante e Buffet, 
que novamente promete 
levar aos associados e 
convidados uma grande 
variedade de opções, ca-
racterística marcante do 
almoço que antecede as 
apresentações musicais.

“O Feijão com Samba 
já se tornou um marco 
na história do Indaiatuba 

Clube, pois é o evento 
que oficialmente abre 
a nossa temporada de 
festas e shows. E manter 
o elevado nível das atra-
ções musicais não é uma 
tarefa fácil, já que a cada 
ano os associados e con-
vidados fazem com que 
nossa equipe tenha que 
trabalhar ainda mais para 

surpreender”, destaca 
Paulo Finatti, presidente 
do Indaiatuba Clube.

“Para esta edição va-
mos trazer a Paraíso do 
Tuiuti, escola que foi 
vice-campeã do Carnaval 
carioca de 2018 e que 
promete fazer uma grande 
festa no Indaiatuba Clube. 
Como atração parale-

la, buscamos um grande 
nome do samba brasileiro 
e decidimos pela Leci 
Brandão, que é uma refe-
rência. Teremos também 
o Moacyr Luz com o 
Samba do Trabalhador 
e Grupo Primaz para ga-
rantir o melhor evento 
aos nossos associados 
e convidados”, afirma 
Sérgio Augusto Eugênio 
Agostini, vice-presidente 
e diretor social do clube.

Venda
A venda de ingressos 
para o Feijão com Samba 
começa no próximo dia 
26 de dezembro, exclu-
sivamente na Secretaria 
Social do Indaiatuba Clu-
be. Os valores são de R$ 
110 para associados e R$ 
160 para convidados. A 
entrega dos abadás terá 
início em 2 de janeiro. 

A Secretaria Social 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 
19h, e aos sábados, das 
8h30 às 11h. Vale des-
tacar que o Indaiatuba 
Clube estará fechado 
nos dias 24, 25 e 31 (a 
partir do meio-dia) de 
dezembro e no dia 1º 
de janeiro de 2019. O 

Indaiatuba Clube fica na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 
40, Jardim Rossignatti. 
Mais informações e re-
servas pelo telefone (19) 
3834-2399. 

Réveillon
Considerada uma das 
melhores bandas show 
do Estado, a Ópera Soul 
é atração confirmada no 
Réveillon 2019 do Indaia-
tuba Clube, que terá iní-
cio às 22 horas do dia 31 
de dezembro. Os ingres-
sos para a festa da virada 
de ano já estão à venda na 
Secretaria Social. 

A decoração será 
assinada por Vladimir 
Seneme e o buffet será 
responsabilidade do chef 
Marcos J.T. Alves, do 
Verona Restaurante e Bu-
ffet, que vai oferecer 17 
opções de entradas, jantar 
completo, sobremesa, 12 
tipos de bebidas e mesa 
de café. O serviço será 
no sistema all inclusive.

O ingresso será ven-
dido em oito faixas de 
preço, entre R$ 45 a R$ 
265. A reserva de mesas 
fechadas e cadeiras indi-
viduais devem ser feitas 
na Secretaria Social.

IMPRENSA/IC
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Candel Materiais Elétricos compartilhando 
seu sonho da casa nova
Empresa trabalha com uma linha completa de materiais elétricos para a reforma e construção de sua casa

FOTOS: RODRIGO CAMPOS
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Candel Materiais Elétricos está localizada na Rua Candelária, 1042, Centro

A C A N D E L 
MATERIAIS 
ELÉTRICOS 

es tá  no mercado há 
quatro meses oferecen-
do as melhores marcas 
de materiais elétricos 
para a construção, re-
forma e manutenção 
de sua casa, comércio e 
indústria. Visa oferecer 
aos seus clientes o me-
lhor atendimento com 
profissionais especia-
lizados, além de gerar 
o máximo de confiança 
e segurança para seu 
objetivo.

O proprietário Val-
mor  Ugeda  des taca 
que a empresa trabalha 
com fios e cabos CO-
BRECOM, disjuntores 
STECK, in ter rupto-
res de tomada ILUMI, 
lâmpadas OUROLUX, 
en t re  mui tas  ou t ras 
marcas de renome.

A CANDEL tam-
bém oferece atendi-
mento  d i fe renc iado 
com o sistema de au-
to-serviço assist ido, 
em que o cliente tem 
contado direto com o 
produto e pode tirar 
suas dúvidas. “O nos-

so foco principal é no 
atendimento esclare-
cendo todas as dúvidas 
que eventualmente ele 
tenha,  oferecendo a 
melhor solução no pon-
to de vista de custo be-
nefício, estabelecendo 
assim um grande laço 

de confiança”, afirma 
Valmor.

A CANDEL possui 
estacionamento pró-
prio, oferece serviço 
de entrega, serviço de 
televendas,  a lém da 
ótima localização no 
centro da cidade.

Para 2019 a CAN-
DEL prepara novida-
des: “Vamos ampliar 
a linha de produtos, 
com foco na construção 
civil e industrias, acre-
ditando no crescimento 
continuo da cidade de 
Indaiatuba. Convida-

mos a todos para co-
nhecer a loja e conferir 
nossos produtos”

A CANDEL MA-
TERIAIS ELÉTRICOS 
está localizada na Rua 
Candelária, 1042, Cen-
tro. O telefone para con-
tato é (19) 3801-4700.

Loja trabalha com as melhores marcas e profissionais especializados
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Emprego tem saldo 
positivo em Indaiatuba
O setor de serviços foi o que mais contribuiu para o resultado

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A Balança Comercial movimentou de janeiro a outubro o valor de US$ 1.586 bilhões

Cidade arrecadará mais de 
R$ 300 milhões em 2018

IMPOSTOS

Indaiatuba registrou 
em 2018 saldo po-
sitivo de postos de 

trabalho. Segundo dados 
Ministério do Trabalho 
e Emprego através do 
Cadastro Geral dos Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged), Indaiatuba 
registrou (até outubro) 
saldo positivo de 2.549 
postos de trabalho. Fo-
ram 25.236 admissões 
contra 22.687 demissões 
registradas em 2018, va-
riação de 3,85%. O setor 
de Serviços foi o que 
mais contribuiu para este 
resultado, com um saldo 
positivo de 1.304 vagas 
(9.771 admissões e 8.467 
desligamentos), seguido 
da Indústria da Transfor-
mação que obteve saldo 
positivo de 1.224 vagas 
(6.857 admissões e 5.633 
desligamentos).

O secretário da pasta, 

Renato Stochi, destacou 
o fortalecimento das re-
lações entre os empresá-
rios. “Em parceria com 
empresas privadas, pro-
curamos oferecer capaci-
tações para os profissio-
nais e estreitar a relação 
entre os empresários, 
inclusive este ano fomos 
avaliados como um dos 
melhores municípios do 
país para se fazer negó-
cio, em estudo realizado 
pela Urban Systems a 

pedido da Revista Exa-
me”, lembrou. 

Hoje em Indaiatuba 
existem 849 indústrias 
cadastradas, cujas ativi-
dades predominantes são 
as indústrias automoti-
vas, mecânicas e meta-
lúrgicas. Na economia 
do município também 
estão cadastradas mais 
11.178 empresas pres-
tadoras de serviços e 
4.951 estabelecimentos 
comerciais. 

A Balança Comer-
cial de Indaiatuba mo-
vimentou de janeiro 
a outubro o valor de 
US$ 1.586 bilhões; sen-
do US$ 616,8 milhões 
em exportações e US$ 
969,31 em importações. 

O Impostômetro da 
Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) 
registrou que Indaia-
tuba arrecadou, no pe-
ríodo de 1º de janeiro 
a 19 de dezembro, R$ 
296.465.660.285. O va-
lor corresponde ao total 
de impostos, taxas, mul-
tas e contribuições que 
a população brasileira 
pagou desde o início de 
2018.

A cidade é a segunda 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) 
que mais arrecadou im-
postos, ficando atrás de 
Campinas que atingiu R$ 
2.071.430.280,51.

No Brasil, de acordo 
com o Impostômetro 
o painel atingiu pela 
primeira vez desde a 
implantação do painel, 
em 2005, a marca de R$ 

2,3 trilhões. Para todo o 
ano a projeção é de que 
o montante chegue a R$ 
2,388 trilhões.

Segundo Alencar 
Burti ,  presidente da 
ACSP e da Federação 
das Associações Comer-
ciais do Estado de São 
Paulo (Facesp) a carga 
tributária brasileira é 
superior à de países com 
o mesmo nível de renda 
por habitante. “O recor-
de de R$ 2,3 trilhões 
de arrecadação reflete, 
por um lado, o impacto 
positivo da recuperação 
da atividade econômica 
sobre a arrecadação e, 
por outro, o aumento dos 
royalties do petróleo, as-
sim como a elevação dos 
preços de combustíveis 
e da energia elétrica, 
que são itens altamente 
tributados”, explica.
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!
O Natal está chegando e preparamos uma receita de Panetone 
Genoves fácil para você fazer para seus familiares na noite de 
Natal. Costumamos fazer essa delícia no Simetria Restaurante. 
A receita rende quatro unidades. Confira:

Ingredientes:
80g de manteiga
65g de açúcar
1 ovo
170g de farinha de trigo
5g de fermento em pó
1 pitada de sal
20g de pinhão
20g de frutas cristalizadas
20g de avelã
50g de passas

Modo de preparo:
Bata a manteiga amolecida à temperatura ambiente com 
açúcar até obter um creme fofo. Acrescente o ovo, a farinha 
peneirada, o fermento e uma pitada de sal e bata novamente. 
Adicione os pinhões, as frutas cristalizadas, as avelãs picadas 
previamente mergulhadas em água por 15 minutos e depois 
apertadas de maneira a tirar o excesso de água (evite amassar 
demais).

Faça uma bola de massa ou várias do tamanho que desejar, 
achate-a ligeiramente e coloque numa assadeira forrada com 
papel manteiga. Leve ao forno na temperatura de 180° por 
50 a 60 minutos.

Você pode trocar as frutas cristalizadas por gotas de chocolate, 
usá-las junto das castanhas ou trocar castanhas e frutas por 
gotas, sempre na mesma medida. 

Buon Appetito e Feliz Natal!

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

 
COLABORADORES EM DESTAQUE DO MÊS DE NOVEMBRO - ATENTO

AMANDA  FRANCO  DE  
OLIVEIRA

CRISTIANE  BARBOSA  DA  
SILVA

JULIO  SERGIO  PORFIRIO  
DOS  SANTOS

SIMONE  CRISTINA  DE  
SOUSA

Equipe da Conceição Gás e Água em confraternização deseja à seus amigos e clientes um Feliz 
Natal e um Ano Novo cheio de realizações

Z10 imóveis realizando uma venda com a corretora Lia Gonçalves e a gerente Sônia Mazzetto

Lucimara, Silvana, Márcia e Jéssica do Yázigi receberam do 
Grupo Mais Expressão um delicioso Bolo da Madre

Os funcionários da Agrococ desejam a todos os clientes e amigos 
um excelente final de ano, com muitas alegrias e prosperidade

Lucas almoçando no Cintra 
Restaurante
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ANIVERSARIANTES DO 
MÊS DE DEZEMBRO - ATENTO

REINALDO, dia 02/12 VALDERRUBE, dia 31/12

SARA, dia 14/12NILO, dia 20/12

LOURIVAL, dia 07/12MARCELO, dia 23/12

JONATHAN, dia 14/12JOCEMARA, dia 17/12

IVELTON, dia 07/12ELISANGELA, dia 02/12

CRISTIANE, dia 20/12CLEITON, dia 27/12

A experiência dos equipamentos de alta performance 
presente há duas décadas nas Olimpíadas e também na 
Copa do Mundo Rússia 2018 poderá ser vivenciada em 
Indaiatuba, com a inauguração da academia GH Fit, em 
janeiro. O espaço, que integra o GH Group, está situado no 
GH Corporate, empreendimento que reúne empresas de 
diversos segmentos em um edifício de classificação Tiple 
A, isto é, com excelente nível tecnológico e sustentável.

Sob a Direção Artística e Regência de Natália Laranjeira, 
aconteceu na tarde do dia 13/12, no CIAEI, o Conserto 
“Natal in Jazz” da Camerata Filarmônica de Indaiatuba, 
o evento ainda contou com as participações de: Raíssa 
Bueno e de Weber Marely’s Trio, e uma homenagem a 
uma das maiores colaboradoras da camerata a gracinha 
Viviane, que teve uma música feita e executada só para 
si, feita por Weber Marely.

O Indaiatuba Clube realizou no dia 16 de dezembro, a 
partir das 14h30, a festa “Bota Água no Feijão”, onde 
aconteceu o lançamento oficial do Feijão Com Samba 
2019, maior evento pré-carnaval de toda a região, que 
será realizado no próximo dia 13 de janeiro.

O Rotary Kids de Indaiatuba, organizou esta festa de 
Natal, O “Natal Legal”, para as crianças da Casa da 
Providência, juntamente com a AESCI - Associação 
das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba!

Na noite do dia 17/12, o Rotary Club de Indaiatuba, 
realizou sua Festiva de Natal, com direito a Posse de nova 
Companheira, Drª Kelma. juntamente com seu cônjuge; 
Alexandre. A festiva também contou com a presença de 
Papai Noel, importado do Rotary Cocaes, que fez a festa 
das crianças presentes e de muitos adultos também. Uma 
festiva linda, Parabéns, Rotary Indaiatuba, parabéns a 
presidente Maria Helena (Tula), e ao casal, Cleidil e Valdir 
de Genaro, parabéns exclusivos a Dr Kelma pela posse; 
seja bem-vinda a família Rotária.
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Silvio e Fábio, na Kostela do Japonês na última terça Lilian, saboreando as delicias do Kostela do Japonês

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

A equipe do Colégio Alves de Oliveira organizou lindamente a festa de encerramento do ano letivo com 
teatro e coreografia realizado pela professora Thamyris com o tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo. 

A equipe deseja à todos os alunos e aos pais um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de alegria!

Festa de encerramento do Colégio Alves de Oliveira
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Tiago Costa e sua equipe agradece a todas clientes e 
amigas pela confiança e preferência durante o ano de 
2018, e deseja a todas um Feliz Natal e que o ano de 
2019 seja de muita Alegria,Paz e muita Saúde.

Solange Caramel, Uilza Amaral, Lúcia Ramos e Cris 
Denni no Café de Natal da Lúcia Ramos Lingerie

Ivanilde Reis Cerimonialista e Blogueira, deseja a todos 
seus amigos, clientes e parceiros que estiveram presentes 
neste ano de 2018 e fizeram desse um ano de sucesso e 
muitas realizações, um Feliz Natal e um Ano Novo prospero, 
cheio de alegrias e bençãos a todos. (Foto Wagner Brito)

Aconteceu no dia 15/12 o lançamento do Loteamento Jardim 
Piemonte, mais um empreendimento da Exsa Desenvolvimento, 
os proprietários receberam amigos e autoridades com um delicioso 
almoço , o lançamento teve Show do Allison Lima (filho do 
Chitãozinho) e dos irmãos do Chitãozinho e Xororó, Mauricio e Mauri, 
Parábens aos proprietários Júlio, Daniele e Lia Cabrino e ao Durval 
da Exsa por mais um empreendimento de sucesso.

O Restaurante Dona Olga , agradece ao Grupo 
ATM pela parceria neste ano, e deseja a equipe 
da ATM e a todos os Clientes e Amigos um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo.

Regiane, Deuza, Nilza, Arlete e toda equipe 
Torrelaguna, deseja a todos amigos e clientes um 
Feliz Natal e um ano novo cheio de Paz, Saúde 
e muitas realizações.

Loteamento Jardim Piemonte é lançado

Rosana do Empório Mimos Pet deseja um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo

Felipe e Gabriel da Indaiá Pescados, passam para 
lembrar que estão com uma grande variedade em 
frutos do mar e um bacalhau maravilhoso para sua 
ceia. Desejam a todos os amigos e clientes um Feliz 
Natal e um Ano Novo cheio de luz!

Equipe Aquarela Tintas, deseja aos clientes e amigos uma Feliz Natal 
e excelente Ano Novo
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B2 Imóveis

CA05476 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT.130m²-AC.95m² 
- 3 dormitórios (1 suíte com armário planejado), cozinha 
planejada, lavanderia, área gourmet, WC social, sala para 
2 ambientes, lavabo e garagem para 2 autos. R$1.700,00 + 
COND+ IPTU.

CH01723 - AT. 3.000m² - AC. 400m² - EXCELENTE CHÁCARA 
EM CONDOMÍNIO FECHADO COM BELÍSSIMA ÁREA VERDE - 
VALE DAS LARANJEIRAS - 04 dorms sendo 01 suíte com closet 
e 01 suite com varanda WC. social, sala 04 ambientes, cozinha 
planejada, escritório, lavanderia com planejados, quiosque com 
churrasqueira pia, vestiário , WC. e depósito, garagem coberta 
para 02 autos e várias descobertas.  R$ 5.000,00 + COND. + IPTU.

AP01264 - JARDIM PAU PRETO - AU. 100m²- amplo apartamento 
com 3 dormitórios com armários (1 suíte), sala, cozinha planeja-
da, WC social, área de serviço e garagem para 2 autos coberta, 
localização excelente próximo supermercado, parque ecológico, 
escola e com área de lazer completa. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

CA07289 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 142,60m² - 03 
dormitórios sendo uma suíte, WC social, área de luz, sala ampla 
dois ambientes, cozinha planejada, área de serviço, lavanderia 
com armários, espaço gourmet com churrasqueira e pia com 
armários, quintal, garagem para 02 autos. R$ 590.000,00

CA08057 - AT.150 m² AC.110 m²  3 dorms, sendo 1 suíte,  sala ampla 
e pé direito com 3.4 metros, coz. americana, WC social, gar. com 
pergolados, área gourmet ampla com churr. esquadrias em alumínio 
preto, AS, aquecimento solar, preparado para instalar ar condicionado 
em todos ambientes, porcelanato em todos ambientes. R$ 485.000,00

CA08019 - JARDIM VISTA VERDE - EXCELEN-
TE IMOVEL COM LOCALIZAÇÃO EXCELENTE 
- AT 175m², AC 110m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte com armário, WC social, sala 02 am-
bientes c/ armários, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, jardim de inverno, churrasqueira 
acoplada a sala, garagem para 03 autos. R$ 
445.000,00.
CA08041 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 
264,06 m², AC 159,49 m², 03 Dormitórios (Sen-
do 01 Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, WC 
Social, Cozinha com Armários, Área de Servi-
ço, Edícula com 01 Dormitório e 01 Banheiro, 
Quintal e Garagem P/ 02 Autos Coberta. R$ 
400.000,00
CA08023 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - 
AT.125m² AC.64m³ - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos, excelente localização, próximo ao 
parque temático, escola, supermercados, fácil 
acesso. R$ 330.000,00.
CA06324 – MONTREAL RESIDENCE - AT 
181m², AC 175m² - 03 suítes sendo 01 máster 
com closet, sala ampla 02 ambientes com pé 
direito de 6 metros, lavabo, cozinha planejada 
com cooktop e lava louças, lavanderia, espaço 
gourmet com churrasqueira, quintal, garagem 
para 04 autos. Excelente Sobrado contendo 
no pavimento superior, três suítes, sendo duas 
com sacadas e a Master com Closet; No pa-
vimento inferior ampla Sala de Estar com pé 
direito alto de 6 metros e de Jantar, Cozinha 
independente, Lavabo, Churrasqueira com es-
paço Gourmet e amplo quintal, Área de Serviço 
e Casa de Gás, Na frente do imóvel, Garagem 
coberta para dois carros e descoberta para 
mais dois e lindo Jardim. R$ 850.000,00.
CA07779 - JARDIM PAU PRETO - AT.136m² 
AC.105m² 03 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, espaço gourmet, área de 
serviço, garagem para 02 autos, ótima locali-
zação, região central. R$ 350.000,00.

LOCAÇÃO:

CA06853 - JARDIM BELA VISTA - AT 250 m² 
AC 120 m² - 03 dormitórios  01 suíte com ar 
condicionado sendo 01 dormitório com armá-
rios, WC social, cozinha,  sala 02 ambientes,  
lavanderia, quintal 01 banheiro externo, área 
de luz,  corredor amplo, portão eletrônico,  cer-
ca elétrica, garagem para 03 autos, excelente 
localização,  banheiros com box. R$ 1800,00 
+ IPTU
AP04247 - COLINAS II - AU. 95 m² - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, wc 
social e garagem para 2 carros descoberta. 
Condomínio familiar, apartamento com me-
tragem grande, água, luz e internet instalados 
(NET). R$ 1.250,00 + IPTU
AP01099 VILA GEORGINA - AU 112,97 m² - 
02 dormitórios com armários (01 suíte), WC 
social, sala 02 ambientes com sacada, cozinha 
planejada, lavanderia planejada, garagem para 
01 auto. Preço Venda R$ 350.000,00-  Locação  
R$ 1.100,00 + COND + IPTU
CA08026 - CENTRO - AT.125 m² AC.122m² - 
03 Dormitórios, sendo 01 suíte, sala, Wc social, 
cozinha planejada, garagem para 02 autos. 
Locação 2.300,00 + IPTU.
CA04540 - CIDADE NOVA II-AT 150 m² AC 130 
m² 03 dormitórios sendo 01 suite, WC social 
,sala, cozinha, lavanderia e garagem para 2 
autos. R$ 1.600,00  + 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.

CA08026 - CENTRO - AT.125 m² AC.122m² - 03 
Dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC social, co-
zinha planejada, garagem para 02 autos. Locação 
2.300,00 + IPTU.
CA08041 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 
264,06 m², AC 159 m², 03 Dormitórios (Sendo 01 
Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, WC Social, 
Cozinha com Armários, Área de Serviço, Edícula 
com 01 Dormitório e 01 Banheiro, Quintal e Gara-
gem P/ 02 Autos Coberto. R$ 2.000,00 + IPTU
CA08020 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - 
AT.125m² AC.90m² 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos, 
a poucos metros do parque temático. R$ 1.100,00 
+ IPTU

VENDA:

TE05672 - ESPLANADA - AT. 300 m² - terreno em 
excelente bairro residencial. R$ 220.000,00
AP04383 - SOLAR DOS GIRASSÓIS - AU. 62 m² - 2 
dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, WC social e 
garagem para 1 auto. R$ 170.000,00
AP04346 - JARDIM ALICE - AU 55m² Apartamento 
com planejados 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, elevador, salão de festa, mini 
quadra, piscina, OASIS, portaria 24 horas, sistema 
de segurança com vídeos, cerca elétrica, próximo 
ao mercado, restaurante, a 5 minutos do parque 
ecológico, 01 vaga, ótima localização R$ 223.000,00.
AP04370 - RESIDENCIAL JATOBÁ - AU. 120 
m² - 03 Dormitórios (01 Suíte), WC Social, Sala 
02 Ambientes, Cozinha, Lavanderia, Banheiro de 
Empregada, Varanda Gourmet e Vaga para 02 
Autos. R$ 800.000,00
CA08042 – BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 128,64 m² 
- 3 dormitórios sendo 1 suíte c/ closet, sala ampla 
integrada a sala de jantar, cozinha americana, es-
paço gourmet com quintal, WC social, lavanderia e 
garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Aquecedor 
solar nos banheiros e cozinha e preparação para 
ar condicionado. R$ 540.000,00.

CA07937 - AT 300m², AC 190m² - lindo imóvel em cond. fechado área 
de lazer completa,  sendo 03 Suítes, sendo uma máster com closet, 
duas duchas e dois lavatórios, sala estar e sala jantar c/ pé direito 
duplo, coz. americana c/ ilha e armários planejados, escritório, lavabo, 
lavanderia, espaço gourmet c/ churr., coifa de inox e armário planejado, 
piscina com preparação para aquecimento solar, paisagismo, aque-
cimento solar em toda a casa e 4 vagas de garagem. R$ 890.000,00



B3Imóveis

VENDA TERRENO - Ref.: TE00024 – Condomínio Quintas da Terracota 
- Indaiatuba/SP – 1.200m² total – Valor R$ 265.000,00

VENDA CASA - Ref.: CA00085 – Condomínio Jardim Brescia - Indaiatuba/SP - 
134m² útil/ 200m² total – Valor R$ 530.000,00

VENDA CASA - Ref.: CA00086 – Jardim Olinda – Indaiatuba/SP- 100m² util/ 
125m² total - Valor R$ 290.000,00

LOCAÇÃO SALA COMERCIAL - Ref.: SA00004 - Vila Todos os Santos 
- Indaiatuba/SP - 50m² útil/ 50m² total - Valor: R$ 800,00

LOCAÇÃO CASA - Ref.: CA00084 – Cond. Montreal Residence - 175m²  
útil/ 181m² total – R$ 4.000,00 + IPTU R$ 190,00 + Cond. R$ 160,00

LOCAÇÃO CASA - Ref.: CA00079 – Cond. Residencial Maria Dulce  - In-
daiatuba/SP – 220m² útil/ 300m² total -  Valor R$ 5.400,00 + Cond. R$ 270,00



B4 Imóveis

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS                                                  

Centro - SL0112
 20M², Wc. - R$450,00+iptu+ cond

SALÃO CIDADE NOVA Sl00348 
30m² 1 wc.  -R$ 800,00

Centro – SL00339
50m², Wc.   -R$850,00 

Jd.Pompeia-SL00292
 41M². - R$1.000,00 + Cond+ IPtu

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

CENTRO -SL00302 
 50m², wc . R$ 1.400.00 

CIDADE NOVA- SL00356
Escritório, câmera fria, cubas de 
granito, wc, vestiário.
R$: 1.600,00.
Jd MORADA DO SOL , AV ARIO 
BARNABE 
Salão com 2 amb, wc, e estacio-
namento 
R$ 2800,00 + iptu

CIDADE NOVA- SL 00346 
 300m².   R$4.000.00

ITAICI- SL00354
300M², coz, escritório, 03wc, 02 
vestiario, 10 vagas p/ carro.
R$: 6.000,00+ cond.

GALPAO – GL00042
 A.T :500m² A.C: 380M²
R$: 6.000,00.

Jd. Morada do sol – SL00351
02 andares,185m² R$: 7.500,00.

LOCAÇÃO - CASAS
 
JD AMERICA ca03090 
01 DORM, COZINHA, A.S, BANHEI-
RO E GARAGAME P/ MOTO 
R$ 580,00
 
CECAP CA02920 
01 DORM, COPA-COZINHA,A.S, 
BANHEIRO E GARAGEM P/MOTO. 
R$ 590,00 + IPTU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

JD MONTE VERDE AP00812 OPOR-
TUNIDADE  
01 DORM, SALA, VARANDA, COZI-
NHA COM ARMARIOS, BANHEIRO 
COM ARMARIO E 2 VAGAS DE 
GARAGEM 
R$ 180.000,00 

Cecap – AP00815
02 dorm, sala, coz, Wc  e 01 vaga.
R$ 195.000,00

Itaici- cond. Azaleia  AP00901.
02 dorm, wc, coz, a.s, sala, 01 vaga p 
carro. A.U: 61m²
R$: 200.000,00

Centro – AP00896
01 dorm, sala,coz,wc, sem garagem, 
portaria 24h.
R$: 1.000,00+ cond+iptu.
R$: 200.000,00 venda

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

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

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

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

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

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

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

VILA HOMERO- CC00076
03suites, 02sala, wc, ampla área 
gourmet ,piscina, 04vaga, 330m².
R$: 7.000,00 
Valor p/ venda: 1.7000.000,00

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

Centro- AP00690
KITNET sem vaga R$: 650,00.

Itaici – AP00853
03 dorm,sala, coz, wc, vaga01, a.s -  
R$: 850,00.+ cond + iptu

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

Jd. Pau preto – AP0220
02dorm, sala, coz, wc , A.S, sem 
garagem
R$: 850,00. 

Jd. Morumbi – AP00894
02 dorm, sala, coz, wc, 01 vaga, A.S.   
R$: 950,00.

Jd. Pompeia – AP00898
03 dorm, suíte,sala,coz,wc,01vaga 
p/ carro.
R$: 1.000,00+ cond+iptu.

Vila Furlan – AP00897
01dorm ,sala, coz, wc, 01vaga – 
R$: 1.150,00+ cond.

Jd. Morumbi – AP00888.
02 dorm, sala, coz, wc, A.S, 01 vaga.
 R$: 1.000,00  venda: 160.000,00.

Jd. Colibris – AP00883
02dorm, sala,coz, wc, vaga. –  
R$: 1.000,00+ cond. 

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

Centro- AP 00886
Kitnet com 01 vaga . 
 R$: 1.100,00 incluso cond+ iptu.

 Vila Pires da Cunha- AP00872
02dorm, sala, coz, a.s, vaga 1 carro
Valor : 1.100,00 aluguel    valor p/ 
venda: 240.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pq. São lourenço –AP00744
02 dorm, Wc, sala, coz, A.S, saca-
da,01 vaga.
R$ 275.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

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

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

Portal das Acacias – cc00074
02 dorm, sala, coz, a.s, área gourmet, 
vaga
R$: 400.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COND. AMSTALDEN –CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 SALA , 
LAVABO, ESCRITORIO, COZ, DES-
PENSA, AREA GOURMET PISCINA, 
5 wc, 04 VAGA. A.T; 360M² A.C: 
3501M²
R$: 1.350.000,00.

VENDA - CHACARAS

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dorm, suíte, sala, coz, Wc, A.S, 
edícula com Wc, pomar, piscina, 
churrasqueira.
R$ 510.000,00.

Jd. Morada do Sol – CH 00332
03 dorm, sala, coz, 03wc, área 
gourmet, piscina; 04 vagas.
Valor Locaçoa: 1.800,00     Venda: 
700.000,00.

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

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

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

VENDA -TERRENOS 

JD PORTAL DO SOL 
150m² R$148.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA SALÃO/ COMERCIAL.

NOVA PIRACICABA- SL00353

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

Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00
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TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

CASA A VENDA NO CONDOMÍNIO PARK REAL - 03 DORM.(01 SUITE), 
SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAV, CHURRASQUEIRA - 02 VAGAS DE 

GARAGEM. ACEITA FINANCIAMENTO/TERRENO E IMOVEL DE MENOR 
VALOR COMO PARTE DE PAGAMENTO. R$ 420.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM ALICE - (CASA NOVA AINDA EM FASE DE ACA-
BAMENTO) 02 DORM,(01 SUITE),SALA,COZINHA AMERICANA,EDICULA COM 

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

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

QUARTINHO DE DESPEJO. GAR. COM PORTÃO ELETRÔNICO PARA 02 AUTOS. 
OFERTA PARA O MÊS DE NOVEMBRO POR APENAS: R$270.000,00

CASAS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTOS

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

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

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

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

VENDAS

LOCAÇÃO

SALAS COMERCIAIS

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

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

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

GALPÃO

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

TERRENOS

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

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

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

CHÁCARA

CH00541 – ALTOS DA BELA VISTA - 3 dorms (1 suíte c/ 
hidro), sala 2 amb, cozinha c/ AE, A/S, garagem para 3 carros, 
WC, Apto. de empregada, quarto de bagunça, salão de festas 
c/ churrasq e toda avarandada. Aceita permuta. R$950.000,00
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CA03666 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - CASA DE ALTO 
PADRÃO E FINO ACABAMENTO – 04 suítes (01 master), sala e 
estar e jantar, sala de tv, 06 banheiros, área gourmet c/ churras-
queira e forno, Jd. De inverno, sacada, piscina e garagem para 
04 vagas. Com planejados. - R$7.800,00+IPTU+COND

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

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

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

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

TERRENO NO CONDOMÍNIO ESPLENDOR - TR01050 
Terreno plano com 294m² - R$420.000,00

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

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

VENDE-SE CASA VENDE-SE APARTAMENTO

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

FONE: 9.9796-5224 / 3894-7737

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conjugada com 
área gourmet,lavanderia,garage, descoberta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 wc,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 
CA350 – JD.REGENTE – R$520 MIL – 3dorms (1st),sala 2 
ambientes,lavabo,coz planejada,dispensa,wc,churrasqueira,ar 
comdicionado em todos os cômodos,portão eletrônico,garagem 
para 3 carros.
CA.395 – MARIA HELENA – R$1.350.000,00 – 3dorms(1st com 
closet),sala de estar pé direito duplo,jantar e tv,lavabo,varanda,-
copa,coz,lavanderia,escritório,despensa,deposito,piscina,chur-
rasqueira,garagem para 3 carros cobertos e 3 descobertos,todos 
os cômodos com armarios

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 dorms (1 st), coz 
americana,sala de estar com pé direito alto, wc social, lavande-
ria, garagem . (se for pagamento em dinheiro, aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,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,la-
vanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL – 3dorms(1st)
sala de estar e jantar,varanda,coz,2 wc,ar condicionado,garagem 
coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,lavande-
ria,1 vaga de garagem,moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala,coz 
planejada,wc,garagem

TERRENOS

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

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

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
PQ.INDAIA – R$650,00 – dorm,coz,wc.
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.CALIFORNIA – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada 
de moto
VL. ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,garagem.
JD,MORUMBI – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2Ds, sala, coz, wc, sem gar.
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2Ds,sala,coz,wc,quintal,garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2Ds,sala,coz,wc,gar. para 1 carro.
JD.REMULO ZOPPI – R$1300,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,3wc,as,-
quintal,garagem para 3 carros. (sobrado)
JD.REGENTE – R$1500,00 – 3 dorms (1st),sala,coz,wc,chur-
rasqueira,garagem.
CIDADE NOVA – R$1600,00 – 3dorms (1st),sala,coz,wc,chur-
rasqueira,garagem
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carro
JD.VALENÇA- R$2500,00 – 3dorms(1stcom closet),sala de 
estar e jantar,coz planejada,lavabo,área para churrasco,todos os 
cômodos com armários,ar-condicionado,garagem para 3 carros 
cobertos,portão eletronico
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz 
planejada,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,escritó-
rio,dispensa,piscina,área gourmet completa,salão de festa,portão 
eletrônico,garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem 
garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem.
JD.PEDROSO – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc

CENTRO – R$1100,00 – 3dorms (1st com ae),sala,coz americana 
com ae,wc,2 vagas de garagem.
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²
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Casa 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos - - (19) 98254 
7703 /(19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no Altos 
de Itaici R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m², 
para construtores é possível 
desmembrar os 2700m² em 
4 lotes, sendo 3 de 380m² e 
1 de 950m² - F. 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  - 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Oferta Imperdível - 3 casas 
de 02 cômodos e wc em lote 
de 125m² na Morada DO Sol, 
ideal para locação, com ren-
da de R$1.600,00 por mês 
por apenas R$180.000,00. 
ou R$70.000,00 de entrada 
+ 73 X R$1.650,00
Oportunidade Única - Jar-
dim Morada do Sol – rua 77 
próximo ao Parque Ecoló-
gico de R$210.000,00 em 
oferta somente para o mês 
de Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, gara-
gem, bom acabamento em 
lote de 125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormitórios 
(1 Suíte) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportunidade úni-
ca!! 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
Vendo edícula toda florida 
e murada com planta apro-
vada para um casa no Jd. 
Europa II em terreno de 250 
m². Local excelente. (19) 
99697- 6698. 

Jd. Colibris, 3 dormitórios 
(1 suíte) sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportunidade úni-
ca! 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 dormitórios 
(1 suite) cozinha americana, 
mezanino nos fundos, gara-
gem c/portão eletronico – lote 
de 130m2. oportunidade 
única!! de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de julho 
por R$270.000,00 aceita lote/ 
financiameno. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Adriana - excelente 
casa em dois pavimentos, 
sendo no pav superior: 2 
dormitórios (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, edicula  e 
grande espaço de terreno 
com piso ideal para piscina, 
garagem com portão ele-
tronico. de R$350.000,00 
em oferta durante o mês de 
julho por R$290.000,00 F. 
9.9762-7997
Oferta Inacreditável - 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.
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². + 
COND.214,00 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, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215

 
Cond. Parque dos Guaran-
tãs - 3 dormitórios (1 suite c/ 
armários embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavande-
ria, churrasqueira e 2 vagas 
de garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.Fone: (19) 
99778-4336
Procuro casa para alugar 
3 ou 2 dormitórios com ga-
ragem. Valor de R$1.000,00 
à R$1.200,00. Tenho fiador. 
Tratar F.:(19) 98240-8439
Aluga-se casa no Jardim 
Tropical com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, lavanderia e 
garagem. Valor: R$1.000,00. 
Tratar F.: (19) 3875-4737
ALUGA-SE CASA: Ref.: 
CA00073 – Condomínio 
Jardim Brescia- Indaiatuba/
SP - 110m² útil/ 200m² total 
- Valor: R$ 2.600,00 + IPTU 
+ Condomínio: R$ 160,00 - 
Fone: (19) 99799-5771
 

Vende-se apartamento Ed. 
Portal das Flores - 3 dor-
mitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Apartamento Pq.São Lou-
renço - 2 dormitórios, WC so-
cial, sala, cozinha americana 
integrada à lavanderia, 1vaga 
de garagem e área de lazer 
completa. R$194.900,00. 
Aceita  financiamento ban-
cário. Fone: (19) 99164-1734
Apto com 3 dorms na Cida-
de Nova R$ 800 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
no bairro chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092

Jd. Colibris- AP00862 
-  02 dorm, sala,  cozi -
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso água 
R$: 175.000,00.
Vende-se ou aluga-se apt 
no Centro Ed. La Spe-
zia– APTO. MOBILIADO 
com 2 dormitórios e 1 vaga. 
R$1.800,00 ou R$380.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos 
os cômodos com armário, 
garagem p/ 2 carros e 
cozinha planejada. (19) 
99697- 6698
Vendo Apartamento Re-
sidencial - Nações Uni-
das, Jd. Alice Indaiatuba/
SP. 02 dorm. (um com 
móveis planejados), sala 
de estar e jantar, cozinha 
planejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 1º 
andar. Baixo condomínio 
e IPTU - Vendo mobiliado. 
F.: (19) 3394-2197 - cel: 
(11) 98635-7556
Vendo Apartamento. Valor: 
R$155.000,00. Aceito 50% 
de entrada e financiamento 
2 dormitórios. Jardim Mo-
rumbi. Tratar com proprie-
tário. F.: (19) 99482-6697 
F.:(19) 3875-3201
Vendo ou troco Aparta-
mento Villagio D’Amore. 
3 dormitórios sendo 1 suí-
te, salas de estar/jantar. 
Cozinha, área de serviço, 
banheiros com móveis pla-
nejados. Garagem para 1 
carro (80m²). Acabamento 
em porcelanato 3º andar 
TROCO por 2 terrenos, de-
pendendo do local pago a 
diferença. F.: (19) 99913-
9801 / (19) 3800-4078
Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suí-
te com espaço gourmet, 
ar condicionado sala e 
quartos, 9º andar sol da 
manhã.  Acei to  permu-
ta de terreno no Bréscia 
ou Mantova como parte 
do pagamento. Valor: R$ 
275.000,00. Tratar direto 
com proprietário F.: (19) 
99612-7897

Vende-se apto Cond. Por-
tal das Flores - 3 dorm; 
cozinha planejada; 1 vaga; 
área de lazer completa. 
R$ 259 000,00 - F.: (19) 
992569976 ou (19) 99368-
2711
Vende-se apto Cond. Fe-
licitá - 3 dorm (suíte); 2 
vagas;  cozinha e quarto pla-
nejados; varanda gourmet; 
área de lazer completa. R$ 
350 000,00. F.: (19)99928-
8133 ou (19) 99256-9976
VENDE-SE APARTAMEN-
TO: AP00037- Condomínio 
Edifício SOHO– Indaiatuba/
SP- 85m² total - Valor: R$ 
477.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
Vendo apartamento pron-
to para morar. Condomí-
nio Village Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com proprie-
tário (19) 99127- 1799
 

Aluga-se ou Vende-se 
apartamento Cocais II - 2 
dormitórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond. 
ou R$200.000,00.Fone: (19) 
99168-6945
Aluga-se apartamento Ed. 
Royale - 3 dormitórios com 
armários (2 suítes), banhei-
ro, sala, cozinha planejada, 
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 dor-
mitórios, W C social, sala, 
cozinha americana integra-
da à lavanderia, 1 vaga de 
garagem e área de lazer 
completa. R$194.900,00. 
Aceita financiamento bancá-
rio. Fone: (19) 99164-1734
ALUGA-SE APARTAMEN-
TO: Ref.: AP00039 – Con-
domínio Edifício Kellen- 
Indaiatuba/SP - 85m² total 
- Valor: R$ 1.400,00 + IPTU 
+ Condomínio: R$ 380,00- 
Fone: (19) 99799-5771

Alugo Apto no Centro de 
Indaiatuba- Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco de Ju-
lho, 3 dormitórios (1 suíte), 
sala ampla 2 ambientes com 
sacada, cozinha, área de 
serviço com WC emprega-
da, WC social, área útil 120 
m² , 2 vagas cobertas, aque-
cedor à gás central, portaria 
24 horas com segurança. 
Não é permitido animais. R$ 
1.600,00 isento de condo-
mínio, água e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)997252157.
ALUGA-SE APARTAMEN-
TO: Ref.: AP00038 – Con-
domínio Edifício Di Napo-
li- Indaiatuba/SP –114m² 
total -  Valor: R$ 1.850,00 + 
Condomínio: + IPTU- Fone: 
(19) 99799-5771
 

Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade, diver-
sas árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entra-
da + parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sitio Estrada Mato Den-
tro  2.500. 000,00. F.: (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Sítio na Bahia Vendo/Troco 
por imóvel em Indaiatuba. 
Com 470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa topo-
grafia, região sul da Bahia a 
220km de Salvador pela BR 
101. Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km da 
cidade de Mutuipe. A proprie-
dade fica a 4 km da BR 420 
no municipio de Mutuipe, e a 
70km da cidade de Valença 
região de belas praias do 
litoral baiano com aeroporto 
operando com voos da (Azul) 
aos sabados saindo de Vira-
copos em Campinas-SP. A 
propriedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de ca-
cau, outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede nas-
cente com água boa sendo 
preservada em três locais da 
propriedade. Documento ITR 
OK. Opções para plantação 
de feijão, milho, mandioca, 
café e outros. Isso em virtude 
da boa media de chuvas/ano 
na região e as nascentes 
existentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 99321-2684. 
WhatsApp.

JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA.  R$ : 
175.000,00. (19) 3875-2215
Vendo ou Alugo - Casa 
térrea Portal dos Ipês. 
Com 3 suítes, sem piscina, 
cozinha planejada e aque-
cedor solar. (19) 3800-4078 
(19) 99913-9801 Aceito 50% 
casa ou terreno. 
Casa Jd. União - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala e 
cozinha integrada, 2 banhei-
ros, churrasqueira e jardim. 
Área de serviço coberta ao 
lado da cozinha. Preparada 
para ar condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão pode 
ser automatizado. Grade 
nas janelas e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
Casa Jardins do Impé-
rio -Excelente casa térrea 
com 2 suítes + lavabo, sala 
ampla, cozinha americana 
integrada à sala de jantar e 
ao espaço com churrasquei-
ra. Acabamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
 Jd. Tropical – 2 dormitó-
rios sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, lavan-
deria, WC social, varan-
da gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Casa térrea, 3 quartos sen-
do 1 suíte, wc social, sala 
e cozinha ampla, área de 
serviço fechada, garagem 
p/ 3 carros, portão eletrôni-
co e ampla área verde. AC 
145m2 e AT 387m2. Tratar 
direto com proprietário tel. 
19 9 7403-1950.
Vende-se ou troca-se casa 
Jd. Monte verde por chá-
cara. Casa A.T. 250 m², 
A.C. 179 m², portão eletro-
nico, cerca elétrica, aque-
cedor solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 7 
comodos sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089

Vendo casa em Salto nova 
- Acabamento de primeira. 
Recanto do Guaraú - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, garagem 
para 2 carros . AT: 175m² AC: 
92,5m². Valor : R$250.000,00 
F.: (19) 99612-7897. Aceito 
permuta com terreno em 
Indaiatuba.
Jardim Montreal - Excelente 
casa térrea com 106m2 – 
AT150, 3 D (1 suíte), wc so-
cial cozinha c/ balcão e mesa 
de granito, sala de jantar e 
sala de visita, churrasqueira 
com wc, aquecimento solar, 
preparada p/ ar condicionado, 
porcelanato, esquadrias em 
alumínio e tudo mais, gara-
gem coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ ar-
mários, 1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com cook 
top, churrasqueira, aqueci-
mento solar, ar condiciona-
do, porcelanatos especiais, 
granitos, tetos trabalhados, 
esquadrias em alumínio, 
muitas tomadas e muita ilumi-
nação  ampla e bela escada 
mais, garagem coberta e 
jardim. R$680.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. cre-
ci 65362.
VENDE-SE CASA:  Ref.: 
CA00083 – Condomínio 
Village Terras de Indaiá- 
Indaiatuba/SP - 330m² útil/ 
480m² total - Valor: R$ 
1.350,000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
VENDE-SE CASA: Ref.: 
CA00082 – Condomínio 
Villaggio di Itaici- Indaiatuba/
SP - 155m²  útil/ 150m² total - 
Valor: R$ 530.000,00 - Fone: 
(19) 99799-5771
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, quin-
tal e garagem p/ 01 carro 
com salão comercial, em 
cima edícula com terraço, 
churrasqueira e dois cômo-
dos. Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.5000,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
99321-2684.
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Oportunidade. Cond. Maria 
Dulce - Terreno de 300m². 
Ótima topografia. Fone: 
(19) 99166-8272 – (19) 
98333-5694
Terreno Industrial - 1.000 
m² planos. Fone: (19) 
99166-8272
Terreno Cond. Terracota - 
1.000m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
Vendo terreno Jardim 
Regina. Ótima topografia 
250m². Valor R$195.000,00 
Tratar F.: (19) 99774-4452.
Terreno no Condominio  
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 apartamento 
de valor similar.  Direto 
com o proprietário. Imóvel 
quitado. F.:19-98128-7316.
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
200m2, plano, na quadra 
A, com escritura e registro, 
R$165.000,00. Discute-se 
proposta. 19-9.97519921. 
Vendo/ Troco : Terreno de 
300 m² plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 50 metros 
da Av. Parque Ecológico, 5 
minutos do centro, próximo 
ao colégio Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria Suiça e 
Gianinni. Fácil acesso à rodo-
via. Aceito terreno de menor 
valor em loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 99321- 2684 
(whatsapp) / (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 (tratar 
com proprietário)

Vende-se terreno no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a portaria. 
Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834
Vende-se Terreno – Con-
domínio Quintas de terra-
cota – 1.200m² total, valor 
R$ 200.000,00 – TE00021- 
Fone: (19) 99799-5771.

 

Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 
A/C. R$4.500,00 Fone: (19) 
98333-5694 – (19) 99166-
8272
Vendo sobrado comercial 
- Salão comercial e casa 
na parte superior – 360m² 
A/T e 300m² A/C. Fone: 
(19) 99166-8272 ou (19) 
98333-5694
Vende-se ponto – Jd.Re-
gina. Salão odontológico - 
40m² mobiliado, 2 banheiros 
e garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
no torre medical. Direto com 
o proprietário. Tel. (19) 9 
8239-4260
 

Cursos de cabeleireiro, ma-
nicure, maquiagem, depila-
ção e barbearia. Informe a 
senha J46 p/ receber descon-
to especial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498

Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, ro-
tinas administrativas e 
logística. Informe a senha 
J46 para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Procuro máquina de cos-
tura caseira, usada P/ 
COMPRAR -Interessados 
ligar (19) 3935-1633
Vendo uma potência p/ 
carro STETSOM CL 950. 
Valor a negociar. (19) 3875-
7624
Vendo bebê conforto R$ 
100,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo tapete de vários 
tamanhos semi-novos a 
partir de R$ 50,00. (19) F.: 
3834-1367 (19) 9648-9124 
Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 po-
legadas R$ 250,00 Entrar 
em contato (19) 98355-9959
Vendo ar condicionado, 
marca Consul 12.000 ptu. 
Valor R$ 1.000,00 Entrar 
em contato (19) 98355-9959
Vendo 1 freezer vertical R$ 
300,00. PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA DE 
RECARREGAR CARTU-
CHO R$ 300,00 E JOGO 
DE CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO - 
(19) 3935-1633
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato 
(19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo es-
tado. R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de car-
ro. Valor a negociar. (19) 
3875-7624
Vendo 1 panela de arroz 
Japonesa grande Valor: 
R$150,00. F.: (19) 3834-
1367 - (19) 996489124

Vende-se título familiar 
do clube 9 de julho. Valor 
R$1.500,00. Sem pendên-
cias. F.:(19) 99681-2307
Vendo Bicicleta Scott Im-
portada de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 3935-
6985
Vendo Portão de 3m X 
1,80. Valor: R$300,00 F.: 
(19) 3935-1633
Vendo uma maquina de 
recarregar cartucho. Valor 
R$300,00 F.: (19) 3935-
1633
Vendo uma porta de cor-
rer de vidro 1,60m. Valor: 
R$300,00 F.: (19) 3935-
1633
Vendo uma televisão de 14 
polegadas de tubo Valor: 
R$100,00 F.: 3935-1633
Vendo um teclado Casio 
novo Valor: R$400,00 F.: 
(19) 3935-1633
Vendo carrinho de chur-
rasqueira INOX. Valor: R$ 
550,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo Vidros dianteira e 
traseira para carro modelo: 
Corcel. Valor: R$150,00 
(cada) F.: (19) 3875-7624 
Vendo DVDs raros, dese-
nhos e seriados R$0,80 
cada. F.:(19) 99193-2917 
WhatsApp
Vendo Bacia branca de 
banheiro nova R$10,00. F.: 
(19) 99193-2917 WhatsApp
Vendo uma camera Tek-
-Pick, grava vídeo, som, 
tira foto, web cam nova na 
caixa. R$200,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo ventilador de pedes-
tal. Valor: R$100,00 F.: (19) 
3834-1367 - (19) 996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro tempe-
rado 10mm. Valor: R$500,00 
F.: 3875-4485 Odete
Vendo Máquina de costura 
Brilhante. Valor: R$500,00 
F.: (19) 3875-4485 Odete
Vendo Tablet DL novo, 
com garantia de 3 meses. 
Valor a negociar F.: (19) 
3875-7624

 

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

empregos

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

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

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

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

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

selecionar a vaga para se 
candidatar.

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

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

AJUDANTE GERAL (8515): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
ANALISTA DE QUALIDADE (8523): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
APLICADOR/ ORÇAMENTISTA DE 
DEDETIZAÇÃO (8497): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO 
(8480): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE DE DEPTO PESSO-
AL (8516): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE TÉCNICO DE MANU-
TENÇÃO (8484): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
ATENDENTE TECNICO SAC (8513): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
AUX. PROD. /CONTROLE DE QUA-
LIDADE (8433): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
AUXILIAR FISCAL (8514): 
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.
AUX. DE VENDAS/ COMÉRCIO 
EXTERIOR (8519): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
COMPRADOR (8522): 
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 T. I. / REDES DE COMPU-
TADORES (8518): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
FERRAMENTEIRO CNC (8524): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
GERENTE INDUSTRIAL (8525): 
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.
MONTADOR ELÉTRICO (8501): 
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.
OP. MULTIFUNCIONAL/ OP. DE 
TORNO CNC (8476): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
OPERADOR DE TELEMARKETING 
(8494): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
(8457): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
TÉC. MECÂNICO DE INJETORAS 
(8510): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.

Assistente Adm (exclu-

sivo PCD)

Assistente de vendas

Atendente de lanchonete

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de expedição

Auxiliar de manutenção 

predial

Caminhoneiro carreteiro

Cortador a mão

Cuidador de idoso

Fresador

Mecânico de auto

Mecânico de refrigeração

Motor is ta  de  cami -

nhão(CNH E)

Motorista entregador

Operador de centro de 

usinagem comando nu-

mérico

Operador de maquinas 

de empacotar

Pedreiro

Técnico de enfermagem

Técnico químico (Técni-

co de laboratório )

Vendedor
Rua Jacob Lyra, 344 - 

Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTAMOS 
CONTRATANDO

 

Ofereço-me como moto-
rista de van para viagens 
com cursos de passa-
geiros e escolares. Tra-
tar com Rosane F.: (19) 
99710-4661
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador, pequenos 
reparos na construção ci-
vil e pinturas. (19) 98329-
8580 (WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessi -
dades  espec ia i s  p ré -
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
exper iência e referên-
cia horár io disponível . 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo 
à domicílio ou em minha 
residência. Entrar em con-
tato com Val (19) 99448-
0082 - whats app
Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure  - cor-
te+hidratação+escova R$ 
50,00 (usamos produtos 
sem formol) - (pé e mão) 
R$ 25,00 *grátis um brin-
de (19) 99369-5615
Ofereço-me como l im-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: (19) 
98332-1025
Ofereço-me como faxinei-
ra e passadora de roupas. 
Entrar em contato no te-
lefone (19) 99595- 9448
Ofereço-me como jardi-
neiro roçada de chácaras 
e l impezas. (19) 3875-
7624
Ofereço-me como jardi-
neiro, pedreiro, encana-
dor e eletricista . Tratar 
com Odair F.: (19) 99776-
6841
Ofereço-me como empre-
gada doméstica. Tratar 
com Sonia F.: (19) 98265-
1498 ou (19) 98239-0199
Ofereço-me como ven-
dedor externo 10 anos 
de experiência F.: (19) 
98229-8807
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