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O prefeito licenciado Rei-
naldo Nogueira deixou o pre-
sídio de Tremembé às 17h10 
da última quinta-feira, dia 11, 
onde ficou detido por 50 dias. 
Um dia antes, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) julgou 
favorável o habeas corpus.

O Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), em 
parceria com o Rotary Club de 
Indaiatuba, inaugurou durante 
a semana a Unidade de Capta-
ção de Leite Humano (UCLH). 
O espaço foi apresentado na 
tarde da última quinta.

Eles são acusados pelo Gaeco de associação ao tráfico de drogas. Pág. 10A

A Prefeitura abriu esta semana duas licitações para a contratação das empresas que vão 
realizar duas obras no Município. Na ocasião, haverá a cobertura da pista de skate, no Parque 
Ecológico, e a construção do Centro Esportivo do Jardim Morada do Sol. 

Mastiga Samba x União Paraná. Este será o confronto que definirá quem vai levantar a tação 
de campeão da Primeira Divisão do Campeonato Amador, organizado pela Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi). A primeira partida da final acontece apenas no dia 21 (domingo), 
já que amanhã, dia 14, é celebrado o Dia dos Pais. 

Pág. 03A Pág. 07A

Pág. 12A

Reinaldo deixa 
a cadeia após 
50 dias preso 

Pág. 13A

Pág. 09A

Pág. 10A

Mastiga Samba e União Paraná 
decidem o Amador da Lidi  

Vacinação contra a 
raiva imuniza mais 
de 4,2 mil animais

Pista de skate deve receber 
cobertura em breve  

Homem sofre acidente e tem pé amputadoHaoc inaugura 
Captação de 
Leite Humano 

Policiais Civis são presos em Indaiatuba

Fernando & Sorocaba 
se apresentam hoje, 

dia 13, na Faici 
Pág. 14A

COMANDO NOTÍCIA 

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI 
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Você está 
acompanhando 
às Olimpíadas? 
O que está 
achando?

RADARES DIAS - 13 A 19/08

Editorial EnqueteArtigos

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

“Acompanho às vezes, mas 
gosto mais de assistir o vôlei. 
Acredito que seja a melhor 
equipe no momento"
Renan de Castro, 19 anos, 
estudante 

“Vejo mais o tênis por ser-
praticante desse esporte. Mas 
acho que o vôlei é o melhor 
do momento. Estou gostando 
do que vejo"
Gustavo Camargo, 20 anos, 
estudante 

“Assisto todas as competições 
que posso. Adoro eventos 
assim. O futebol não está 
muito bem, mas no fim vai 
melhorar”
Maria Aparecida, 68 anos, 
do lar

Dr. Tiago Cunha Pereira
OAB/SP 333562
Av. Ario Barnabé, 1.111 - Jardim Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com
19 3016-8965

"Às vezes assisto algumas 
partidas. O vôlei está melhor 
que o futebol. Acho que eles 
só foram para participar e não 
para jogar bola"
Ivan da Silva, 54 anos, con-
ferente

“Acompanho todos os jogos 
do futebol feminino. Elas es-
tão ótimas, já que o masculino 
não vem desempenhando um 
bom jogo”
Derlei Camargo, 71 anos, 
operador de máquinas

Elaine Ribeiro é psicóloga clínica e organizacional da Fundação João Paulo II / Canção Nova.
www.elaineribeiropsicologia.com.br
Twitter: @elaineribeirosp 

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-99648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: 
se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

Os efeitos da tecnologia sobre o comportamento humano

Febre mundial, o jogo Pokémon Go chegou na semana passada ao Brasil. Como um dos 
aplicativos mais baixados, tem movimentado milhões de dólares em produtos associados e em 
marketing ligados ao produto.

A discussão acerca do jogo, do ponto de vista psicológico, vai além de saber se é adequado 
ou não, se retira as pessoas de suas casas para caminharem, se as colocam num ambiente de 
competitividade.

A questão a ser pensada é: “como estamos saindo de casa”? Tal jogo nos coloca ou não em 
uma posição de dependência? Neste momento, pensamos na dependência tecnológica que tem 
sido amplamente estudada pela psicologia e psiquiatria e envolve o indivíduo que deixa de fazer 
suas atividades do cotidiano, preferindo a interação com meios digitais.

Um dos segredos de tanto sucesso nesse jogo é a forma como ele premia o jogador: este 
reforço, aplicado às ações do jogo, faz com que o jogador sinta-se cada vez mais motivado a 
jogar. O que na psicologia é chamado de reforço intermitente é uma forma de recompensar o 
jogador em diversos tempos. Isto faz com que o jogador fique em alerta o tempo todo e ative 
o jogo com frequência, pois, seu objetivo é ganhar as recompensas, que somadas à tecnologia 
de realidade aumentada, trazem uma sensação de “vida” ao jogo e aos jogadores envolvidos.

Como o jogo leva as pessoas para fora de suas casas em busca de “pontos”, muitos o con-
sideram uma oportunidade de relacionamento social, pois novas amizades surgem entre os 
jogadores. Ao pensarmos assim o jogo parece algo bastante interessante. Porém, o efeito social 
causado, que provoca nas crianças, nos jovens e até em adultos o desejo de integração ao grupo, 
obriga a pessoa a estar ligada ao jogo, sob pena de ser excluída.

Quando direcionadas e bem utilizadas, como na cura de fobias, de casos de estresse pós-
-traumático, na movimentação de crianças hospitalizadas, a realidade aumentada (tecnologia 
usada no Pokémon Go), somada à realidade virtual, traz benefícios ao indivíduo.

O que fará diferença neste esquema de reforçamento tão poderoso é o autocontrole, pois o 
vício se instala naqueles que não conseguem manter o controle da hora de parar. Quando falamos 
de crianças, há a possibilidade de controle dos pais, o que não acontece com adultos.

O interesse pelo jogo é tão grande, que empresas já estão se posicionando quanto à proibição 
do uso nos ambientes corporativos. Em algumas, a punição chega à demissão por justa causa 
para aqueles que estiverem jogando.

Como toda febre, ela tende a cessar e, com isto, reduzir o número de jogadores. Porém, até 
que isto ocorra, fica a reflexão para a forma como crianças, adolescentes e adultos têm usado 

este e  outros aplicativos ou recursos virtuais, bem como a observação de li-
mites de segurança para não ficar exposto a riscos na busca dos pontos. Além 
do exagero, que leva a relatos de acidentes, também é importante considerar 
os quadros ansiosos, visto que, naqueles que não conseguem o autocontrole, 
estabelece-se uma nova dependência, como outros tantos vícios.

Que comece a campanha eleitoral! 

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Saia da Caixa, seja ousado
Qual o seu limite para sonhar e realizar objetivos em sua vida? Nenhum. O limite é você quem 

impõe. Você é a única pessoa que pode colocar restrições nos seus desejos. Veja que as grandes 
realizações do nosso século aconteceram quando alguém resolveu vencer o impossível… Nas 
navegações, encontramos um Colombo determinado a seguir viagens pelo mar, mesmo estando 
cansado de ouvir que o mar acabava e estava cheio de monstros terríveis. Santos Dumont, foi 
taxado de louco tantas vezes que nem mais ligava para os comentários, até fazer subir seu 14 
Bis…Ford foi ignorado por banqueiros e poderosos que não acreditavam em carros em série. 
Einstein foi ridicularizado na Alemanha. Desistir de nossos projetos, ou aceitar palpites infelizes 
em nossas vidas é mais fácil do que lutar por eles. Renunciar, chorar, aceitar a derrota é mais 
simples pelo simples fato de que não nos obriga ao trabalho. E ser feliz, dá trabalho.Ser feliz é 
questão de persistência, de lutas diárias, de encantos e desencantos. Quantas pessoas passaram 
pela sua vida e te magoaram ??? Quantos passarão pela sua vida só para roubar tua energia ??? 
Quantos estarão realmente preocupados com você??? A questão é como você vai encarar essas 
situações. Como ficarão seus projetos…eles resistirão as amarguras e desacertos do dia a dia??? 
O objetivo você já tem: ser feliz !!! Como alcançar você já sabe: lutando !!! Resta saber o quanto 
feliz você realmente quer ser. E principalmente; qual o limite que você colocou em seus sonhos. 
Lembre-se: não há limites para sonhar…Não se limite, vá a luta! O impossível é apenas algo 

que alguém ainda não realizou !!! E sempre Sorria !!! Treinamento Signa 1, 
te fornece ferramentas para  agir fora da caixa, dias 19-20 e 21-08-2016, em 
Vinhedo, inscreva-se 019-3875-7898, www.signatreinamentos.com.br

A partir da próxima semana inicia-se o período 
de campanha eleitoral para os candidatos a prefeito 
e vereador. Apesar de muitos já terem “queimada 
a largada” e insistirem em realizar campanhas por 
"debaixo dos panos", oficialmente tudo começa na 
próxima terça-feira, dia 16.

É de suma importância que a população ajude a 
Justiça Eleitoral a identificar as campanhas que es-
tejam irregulares e que os candidatos responsáveis 
pelas mesmas sejam punidos.

Se determinado candidato, a prefeito ou verea-
dor, não conseguem seguir o que determina a Lei 
Eleitoral, como podem comandar e legislar com 
responsabilidade e comprometimento uma cidade?

Assim como não trocar o voto por kits churrascos, 
tijolos e sacos de cimento, ver uma propaganda ir-
regular e não denunciar é o primeiro passo contra o 
tão sonhado e comentado fim da corrupção. 

Enfim, espera-se que os cidadãos possam cumprir 
com suas obrigações. As Eleições chegaram e o mo-
mento é o mais propício para colocar às mudanças 
necessárias em prática. Aproveite, Eleitor!    

Todo empregado tem o direito ao registro na Carteira de Trabalho
Muito comum nos dias atuais as pessoas prestarem serviços as outras na informalidade, sem 

anotação na CTPS, ainda que trabalhando recebendo salário, com jornada estipulada, cumprindo 
ordens e ainda de forma pessoal.

Acontece que a ausência de registro e reconhecimento da relação de emprego, gera diversos 
prejuízos de ordem financeira para o trabalhador.

A começar pela ausência de contribuição previdenciária fazendo com que o empregado deixe 
a qualidade de segurado se não contribui com a previdência por mais de 12 meses.

Não tendo a qualidade de segurado, o empregado que se acidentar ou adoecer e precisar 
se ausentar do trabalho, após o 15º dia de afastamento, não poderá requerer do INSS qualquer 
benefício, uma vez que perdeu a qualidade de segurado não sendo feito o recolhimento previ-
denciário pelo seu empregador.

Ainda, o tempo laborado sem o registro e sem o recolhimento previdenciário, não será com-
putado como tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Outro prejuízo é o FGTS. O empregador não fará o recolhimento do fundo de garantia por 
entender que o empregado trabalha na informalidade. Isso é muito comum hoje em dia, pessoas 
pensarem que não fazem jus ao FGTS mesmo trabalhando como empregados, por não terem a 
relação de emprego formalizada.

São diversos os prejuízos financeiros que o trabalhador tem pela falta de anotação do vinculo na 
CTPS e contrato de trabalho assinado, ainda que todos os direitos inerentes à relação de emprego 
são devidos àqueles que trabalham sob a forma de subordinação, onerosa, habitual e pessoal.

Trabalhando nessas condições o empregado deve exigir do seu empregador que este anote 
sua CTPS, recolha as contribuições previdenciárias, realize o depósito do 
FGTS e pague as verbas salariais devidas como 13º salário, férias acrescidas 
de 1/3, horas extras se houver, etc.
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Vereadores aprovam dois Projetos de Lei durante Sessão Ordinária 

Olimpíada Rio 2016 é 
tema de trabalhado 

no Colégio Meta 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

VOTAÇÃO 

Reinaldo Nogueira deixa a 
cadeia após 50 dias preso 

INFORME PUBLICITÁRIO

O prefeito licenciado 
Reinaldo Nogueira 
(PMDB) deixou o 

presídio de Tremembé às 
17h10 da última quinta-
-feira, dia 11, onde ficou 
detido por 50 dias. Um dia 
antes, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) julgou fa-
vorável o habeas corpus que 
deu a liberdade provisória 
ao prefeito de Indaiatuba. 
O Ministério Público ainda 
pode recorrer da decisão.  

Nogueira foi preso no dia 
23 de junho deste ano, acu-
sado de chefiar um esquema 
de corrupção de compra e 
desapropriação de áreas no 
Município.  

O documento de soltura 
do prefeito veio com o pe-
dido de reconsideração de 
uma decisão anterior que 
negava a liberdade de No-
gueira. A defesa do prefeito 
alegou que o mesmo é réu 
primário, estava licenciado 
do cargo de chefe do Execu-
tivo e apresentou declaração 
de Imposto de Renda (IR) 
comprovando que tem con-
dições financeiras de arcar 
com o suposto prejuízo aos 
cofres públicos. 

A liberdade provisória 

A Câmara de Indaiatuba 
aprovou segunda-feira, dia 
9, dois projetos de lei de 
autoria do Executivo Mu-
nicipal. O primeiro Projeto 
de Lei, o de nº 46/2016, au-

foi concedida ao prefeito, 
porém o mesmo não vai 
poder ter contato com os 
não familiares investigados 
no mesmo processo. Ele terá 
ainda que estar à disposição 
da Justiça, quando solici-
tado, e não poderá sair de 
Indaiatuba. 

O Mais Expressão ten-
tou falar com o prefeito 
Reinaldo Nogueira, que já 
está em sua residência, mas 
foi informado que o mesmo 
não daria entrevistas. Uma 
coletiva de imprensa, segun-

do a Secretaria de Comuni-
cação Social da Prefeitura, 
está sendo “discutida” para 
a próxima semana. 

No mesmo caso em que 
Nogueira é investigado, 
seguem detidos ainda o seu 
pai, Leonício Lopes Cruz, 
e os irmãos e empresários 
Josué Eraldo da Silva e Ro-
gério Soares da Silva.  

Também suspeitas de 
participarem do esquema, 
as empresárias Adma e Ca-
mila Galacci respondem ao 
processo em liberdade. 

Com o Brasil sendo sede 
dos jogos Olímpicos, o Colé-
gio Meta não poderia deixar 
de trabalhar um tema tão 
importante como esse e de 
chamar a atenção dos alunos 
para alguns aspectos impor-
tantes do País.

Visando uma aprendi-
zagem significativa, que é 
o processo que a criança 
desenvolve as novas informa-
ções com significado lógico, 
sendo capaz de armazenar a 
vasta quantidade de ideias e 
informações representadas 
em qualquer campo do co-
nhecimento, este mês, os pro-
fessores de Educação Física 
estão envolvidos no “Projeto 
Olímpiada”.

Esse projeto trabalha his-
tória da Olímpiada, sua im-
portância para o nosso País, 
a união existente entre os 
diversos povos que aqui se 
encontram e as diferentes 
modalidades esportivas.  

Além disso, faz com que o 
aluno possa vivenciar na prá-
tica todo conceito trabalhado 
em sala de aula, levando ao 
estudante não só conhecimen-

Caso  
A prisão de ambos ocor-

reu durante uma operação do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) do Ministério 
Público com apoio do Bata-
lhão de Ações Especiais da 
Polícia Militar (Baep).

A denúncia oferecida pelo 
setor de crimes de prefeitos da 
Procuradoria Geral de Justiça 
é para que Nogueira responda 
pelos crimes de organização 
criminosa, lavagem de dinheiro 
e desvio de dinheiro público.

to, mas também a outros mo-
mentos de diversão e prazer.

Cada professor trouxe, 
em seus objetivos, conceitos 
significativos para cada fai-
xa etária, visto que todos os 
alunos, a partir da Educação 
Infantil até o Ensino Médio, 
estão envolvidos no projeto, 
que acontecerá nas duas uni-
dades do Colégio Meta.

Segundo a coordenadora 
pedagógica da unidade 2, Gis-
laine S. Fanger, o empenho e 
a dedicação de toda equipe 
na busca pelo aprendizado do 
aluno faz com que o trabalho 
pedagógico seja não só de 
conhecimento, mas também 
de satisfação e muito amor. 

Colégio 
Para conhecer mais sobre 

as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Co-
légio Meta, acesse o portal 
www.colegiometa.com, ou 
faça uma visita. A unidade 1 
está situada na Rua Hermínio 
Steffen, 96, no Jardim Regina; 
e 2 na Avenida Coronel An-
tônio Estanislau do Amaral, 
1.541, Itaici.

JEAN MARTINS

toriza a renovação integral 
do mandato dos membros 
do Conselho Municipal 
de  Di re i tos  dos  Idosos 
(CMDCI); o segundo, o de 
nº 78/2016, dispõe sobre 

o estágio de estudantes e 
a concessão de bolsas de 
estudos a estagiários pelo 
Seprev. 

Os dois foram aprovados 
por unanimidade, em 2ª vo-

tação. Os vereadores ainda 
debateram 22 indicações e 
votaram cinco moções. 

Entre as moções, desta-
ca-se a do vereador Djalma 
César de Oliveira,  pelo 

falecimento do 3º Sargento 
da Polícia Militar Carlos 
Fernando Carmona, ocorri-
do em 17 de abril. Carmona 
morreu de câncer, depois 
de vários serviços pres-

tados à comunidade. Ofi-
ciais da PM e familiares 
do sargento Carmona par-
ticiparam das homenagens, 
ocorrida segunda-feira, dia 
8, no Plenário da Câmara.

Faixa foi colocada em grade localizada ao lado do loteamento onde mora Reginaldo Nogueira
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especial Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Yes Idiomas inova e traz ensino 
de qualidade para Indaiatuba

Existem muitas áreas 
no mercado de tra-
balho que têm como 

exigência o conhecimento 
e domínio da língua inglesa 
e/ou espanhola. Falar um 
segundo idioma, a fim de ter 
uma melhor comunicação, 
já tornou-se uma necessida-
de para qualquer profissão, 
ainda mais num mundo tão 
competitivo. 

Pensando nisso, a Yes 
Idioma traz para Indaiatuba 
um método eficiente e qua-
lificado para que os alunos 
sintam-se preparados para en-
carar os desafios e aproveitar 
oportunidades.

Segundo o diretor da es-
cola de idiomas, o empresário 
José Mateus Ambiel, de 57 
anos, o método de ensino da 
escola é diferente das demais. 

 “Ele (método) privilegia 
quatro atividades: o ouvir, 
o falar, o ler e o escrever, 
com exceção às crianças não 
alfabetizadas. Esse ensino é 
destinado aos alunos a partir 
de sete anos e vai, simulta-
neamente, ensinando nessa 
sequência de formas integra-
das”, explica.

A modernização no ensino 
também ajuda a Yes melhorar 
o ambiente escolar e atrai 

aqueles jovens que gostam de 
estar sempre conectados.

“O recurso tecnológico 
nos ajuda bastante. Atualmen-
te temos seis salas de aula, 
todas equipadas com TV e 
internet, o que possibilita a 
interação dos alunos com os 
professores”, diz Ambiel. 
“Ainda possuímos material 
didático tradicional que é o 
livro de exercícios.”

Outra facilidade oferecida 
pela escola é a participação 
dos pais na vida acadêmica 
do aluno, tendo também dis-
ponível o estudo em casa para 

os estudantes. “Disponibiliza-
mos um portal de acesso na 
internet, onde os pais também 
podem acessar e verificar tudo 
o que o filho faz na escola. 
O portal tem a opção para o 
aluno estudar quantas horas 
quiser, em casa, via internet e 
smartphone. É um diferencial 
forte que a Yes tem nesse 
mercado”, completa Ambiel.

A Yes tem possui ainda 
uma equipe altamente qua-
lificada. “A escola tem uma 
qualidade didática pedagógica 
qualificada. Todos os profes-
sores e coordenadores têm 

que passar pela franqueadora, 
tendo um processo de seleção 
muito severo”, conta Ambiel. 

Segundo o empresário, 
a escola de idiomas possui 
profissionais em tempo in-
tegral, como a coordenadora 
pedagógica que ajuda os pro-
fessores e atende os alunos 
na medida em que passam 
para estágios subsequentes, 
para avaliar se realmente 
estão preparados. 

“Consideramos muito 

importante  manter  esse 
nível de qualidade, pois 
entendemos que essa é a 
melhor propaganda que te-
mos. Somos muito rigorosos 
com franqueadores, tanto na 
qualidade de instalações da 
nossa escola como no pa-
drão da qualidade de ensino. 
O mais importante em nossa 
unidade não é o preço, mas 
sim a qualidade do curso, a 
satisfação do aluno e com-
prometimento com todos.”

Localização
Indaiatuba possui mais de 

20 escolas de idiomas, tendo 
entre elas as mais conceitua-
das no mercado.

Em função disso, em In-
daiatuba, a Yes está localiza-
da numa área onde, segundo 
ambiel, é menos atendida 
pelas outras escolas.

“Eu queria fazer algo dife-
rente aqui em Indaiatuba. De-
cidi colocar uma marca nova, 
em um local que não é bem 
atendido por esse mercado. 
A zona sul tem uma demanda 
boa de alunos e, muitas vezes, 
eles têm que sair daqui para 
procurar ensino em outras 
regiões”, explica Ambiel.

Em Indaiatuba, a Yes 
Idiomas está localizada na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na mar-
ginal do Parque Ecológico, 
6600, no Jardim Morada do 
Sol. 

A franquia Yes idiomas 
é uma marca bastante tradi-
cional, existente desde 1972, 
e que iniciou as atividades. 
Atualmente, a escola possui 
unidades em todo o estado de 
São Paulo, em cidades como 
Indaiatuba, Vinhedo, Jundiaí, 
Sorocaba, Mogi das Cruzes 
e Santos.

A Yes Idiomas Indaiatuba fica localizada na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no Jardim Morada do Sol 

O empresário José Mateus 
Ambiel, de 57 anos, proprietário 
da Yes Idiomas de Indaiatuba, 
traz na sua “bagagem” uma 
grande experiência na área da 
educação e da indústria.

Com exatos 42 anos de in-
dústria, José passou 30 deles 
como gerente executivo da 
Malhe Metal Leve. Sendo um 
profissional da indústria, tec-

nólogo mecânico e na área da 
administração, o empresário se 
aposentou e teve a ideia de di-
versificar sua vida profissional.

José também exerceu o pa-
pel de professor, daí a vontade 
de iniciar a nova carreira. 

 “Quando me aposentei, 
resolvi diversificar um pou-
co minha vida profissional, 
procurando outro negócio. 

Então resolvi entrar nesse 
ramo da educação, algo que 
sempre gostei”, diz Ambiel. 
“É um mercado que, apesar 
da crise, é algo crescente. O 
índice de pessoas que falam 
inglês é muito baixo e o 
mundo está se globalizando 
muito rápido. Em função 
desse aspecto, resolvi ingres-
sar na escola de idiomas.”

Empresário utiliza experiência para ensinar

DIVULGAÇÃO
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Gaspar presta depoimento
no Ministério Público da cidade 

Biblioteca no Colégio Montreal é utilizada para o aprendizado dos estudantes  

O engenheiro agrônomo 
e candidato a prefei-
to às Eleições 2016 

pelo PMDB, Nilson Alcides 
Gaspar, prestou depoimento 
ao Ministério Público (MP) 
na tarde de quarta-feira, dia 
10. Ex-superintendente do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae), ele ficou no 
MP por volta de uma hora e 
meia. 

Na sequência, sem dar 
entrevista à imprensa que 
estava presente, Gaspar saiu 
num veículo diferente do qual 
chegou ao MP. O automóvel, 
uma caminhonete Fiat Toro, 

havia entrado no Ministério 
poucos minutos antes da saída 
do engenheiro. 

Já o veículo em que o 
candidato a prefeito chegou, 
ficou num estacionamento 
particular em frente ao MP. 
Dez minutos após a saída de 
Gaspar, um homem chegou ao 
local e disse que estava ali para 
buscar o veículo do candidato. 

Questionada sobre a ida do 
engenheiro ao Ministério Pú-
blico, a assessoria de imprensa 
de Gaspar informou que o can-
didato a prefeito compareceu 
ao Ministério público para 
prestar esclarecimento sobre 
uma licitação de quando ainda 
era superintendente do Saae.

Gaspar teria dado as de-

vidas explicações e foi dis-
pensado imediatamente. A 
assessoria não quis comentar 
para qual Inquérito Nilson 
Gaspar prestava depoimento. 

 
Segredo 

O Mais Expressão ques-
tionou o Ministério Público 
em São Paulo. O órgão con-
firmou que Gaspar foi ouvido 
num Inquérito Civil que ocor-
re em segredo de Justiça. 

Questionada, a assessoria 
de imprensa do órgão negou 
que o Inquérito seja o mes-
mo que vem investigando 
desapropriação de áreas no 
Município, cujos réus são o 
prefeito Reinaldo Nogueira e 
outros cinco suspeitos.

Nem todas as famílias têm 
condições para proporcionar 
livros e um ambiente leitor 
às suas crianças e jovens. Por 
isso a biblioteca escolar pode 
ser o ponto de acesso ao livro 
e local para desenvolver ativi-
dades que estimulem a leitura 
ao longo da vida acadêmica 
do aluno.

A biblioteca é parte inte-
grante do processo ensino-

-aprendizagem da escola. No 
Colégio Montreal, o espaço é 
especialmente preparado para 
o desenvolvimento de diver-
sas atividades que exploram 
diferentes meios, estimulam a 
criatividade, aumentam o vo-
cabulário, promovendo maior 
facilidade de interpretação 
e produção de texto, assim 
como modos de comunicação 
desde a Educação Infantil, 

com livros grandes e colori-
dos, até o Ensino Médio, com 
leitura e também materiais 
para o pré-vestibular.

O acervo é atualizado per-
manentemente e contempla 
todos os suportes necessários 
à pesquisa fundamentando-
-se, principalmente, nas dis-
ciplinas que compõem os 
programas curriculares e nas 
necessidades de leitura e de 

pesquisa que essas disciplinas 
suscitam tanto aos alunos 
quanto aos professores. Deste 
princípio decorre a neces-
sidade de atuação conjunta 
professor-bibliotecário e de 
participação da biblioteca no 
planejamento das atividades 
de ensino-aprendizagem.

Para a professora de Lín-
gua Portuguesa dos anos 
iniciais do Colégio Montreal, 

Suely Herrera, é fundamen-
tal que a escola promova o 
ensino e a aprendizagem do 
conjunto de competências que 
capacitam para o acesso, uso 
e aplicação eficaz da informa-
ção, em diferentes suportes, 
formatos e contextos. É este 
desafio recente, assim como 
o da leitura, nos tradicionais 
e nos novos ambientes, que 
torna a biblioteca escolar tão 

necessária. “Por mais que 
a tecnologia nos inunde, a 
leitura continua a ser uma 
aprendizagem primordial, 
condição de todas as outras. 
Aprende-se a ler, lendo, o 
livro continua a ser o suporte 
de eleição para essa aprendi-
zagem, e a leitura, analógica 
ou digital, o instrumento de 
compreensão global”, conclui 
a professora.

JME

Caminhonete de Gaspar deixa o estacionamento dirigido por outra pessoa 
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Empresários locais reconhecem 
credibilidade do Frutos de Indaiá 

D estaques de 2015, 
reconhecidos atra-
vés de pesquisa em 

rua, empresários reconhe-
cem toda qualidade e credi-
bilidade do troféu Frutos de 
Indaiá, a principal premia-
ção das melhores empresas/
empresários de Indaiatuba. 
Em sua 11ª edição, este ano 
o evento acontece no dia 
3 de dezembro (sábado), a 
partir das 20 horas, no salão 
social do Indaiatuba Clube. 

O Frutos de Indaiá vai 
premiar as empresas/em-
presários selecionadas pelos 
moradores locais, como os 
melhores em seus segmen-
tos, com uma noite especial. 
Para celebrar um momento 
tão inesquecível, sobe ao 
palco do evento a banda de 
rock Revoluções por Minuto 
(RPM).

Ansiosos para a grande 
“noite de gala”, os empre-
sários que serão premiados 
reconhecem a visibilidade 
que o Frutos de Indaiá traz 
aos eleitos. 

A mantenedora do Co-
légio Objetivo Indaiatuba, 
Loide Rosa, acredita que o 
prêmio é um retorno ao tra-
balho bem feito pela escola.

“É bacana receber o prê-

mio que é concedido às 
empresas, de acordo com o 
resultado de uma pesquisa 
local. Isso significa que as 
pessoas se lembram da nos-
sa logomarca, e sem dúvida 
é fruto do trabalho de qua-
lidade que desenvolvemos”, 
diz. “Acreditamos que é os 
alunos que fazem com que 
as pessoas se lembrem do 
colégio, no momento de 
responder à pesquisa.”

O Objetivo Indaiatu 
ba esteve presente em todas 
as edições do Frutos de In-
daiá. 

Segundo ainda mentora do 
Colégio Objetivo, cada vez 
mais o prêmio torna-se impor-
tante para escola, tendo uma 
referência 
impor tan-
te para os 
c l i e n t e s . 
“Nós faze-
mos a nossa 
p a r t e  d e -
senvolven-
do um bom 
trabalho, o 
jornal oferece a sistematiza-
ção da lembrança da marca, e 
o prêmio funciona como uma 

ferramenta para fidelizar nos-
sos clientes”, completa.

Também presente em to-
das as edições, a proprietária 

da Pharma-
cia Viver, a 
farmacêuti-
ca Vera Lú-
cia Wolf, de 
53 anos, re-
conhece que 
o prêmio só 
aumenta a 
credibilida-

de da empresa e divulga cada 
vez mais a qualidade de seu 
serviço.

 “Esse prêmio (Frutos de 
Indaiá) tem muita impor-
tância para nossa empresa, 
visto que ele é justificado 
por uma votação feita junto 
à população, demonstrando, 
desta forma, um reconhe-
cimento da qualidade de 
nosso atendimento farma-
cêutico, funcionários e pro-
dutos”, diz Vera.

A farmacêut ica  vê  o 
evento como uma motiva-
ção e retorno positivo de 
um trabalho bem executado, 
também responsável pela 
aproximação ainda maior 

entre clientes e amigos.
“O Frutos de Indaiá mos-

tra que a nossa empresa está 
indo no caminho certo, que 
é atender à população da 
melhor forma possível, com 
uma estrutura que visa o 
atendimento personalizado 
de nossos clientes”, reco-
nhece Vera. “Tenho certeza 
que, com esse prêmio, sina-
liza confiabilidade e exce-
lência para aqueles que não 
nos conhecem. Atualmente, 
temos que primar pela qua-
lidade de forma a sermos 
um diferencial no mercado 
competitivo.”

Atração
Além do reconhecimento 

dos benefícios que o Frutos 
de Indaiá proporciona, a 
atração musical deste ano 
(RPM) também agradou e 
muito os empresários. 

“Adoro à RPM e o Pau-
lo Ricardo. São ícones do 
Pop-Rock dos  anos 80, 
com músicas de qualidade. 
É uma banda com 30 anos 
de existência, com músicas 
inesquecíveis que me recor-
do como Olhar 43, Rádio 
Pirata,  Alvorada Voraz, 
London London, Louras 
Geladas, A Cruz e a Espada 
e muitas outras. Foi uma 
excelente escolha”, come-
mora Vera.

ARQUIVO JME

“Nós fazemos a nossa parte 
desenvolvendo um bom trabalho, o 
jornal oferece a sistematização da 
lembrança da marca, e o prêmio 
funciona como uma ferramenta 
para fidelizar nossos clientes”

Loide Rosa, mentora do Colégio 
Objetivo Indaiatuba

Para as empresários locais, que já participaram de todas as edições do Frutos de Indaiá, o prêmio traz inúmeros benefícios 
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Haoc e Rotary inauguram Unidade 
de Captação de Leite Humano 

Colégio Objetivo promove Simulado Aberto Enem 

INFORME PUBLICITÁRIO

O Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo 
(Haoc), em parceria 

com o Rotary Club de In-
daiatuba, inaugurou durante a 
semana a Unidade de Captação 
de Leite Humano (UCLH). O 
espaço foi apresentado à im-
prensa e convidados na tarde 
da última quinta-feira, dia 11. 

O projeto é resultado da 
parceria, que conta ainda 
com o apoio do Rotary Club 
Gelsenkirchen-Buer, Distrito 
Rotário 4310, Distrito Rotário 
1870 e a Fundação Rotária.

A unidade conta com dois 
espaços: uma sala de coleta, 
localizada na ala pediátrica, e 

Nos dias 20 e 21 de agosto 
(sábado e domingo) será reali-
zado o Simulado Aberto Enem, 
promovido pela Rede Objetivo. 
A inscrição é gratuita e já pode 
ser feita pelo site do Colégio 
Objetivo Indaiatuba: www.
objetivoindaiatuba.com.br. Alu-
nos e não alunos do Objetivo 
podem participar.

O simulado tem o forma-
to da prova oficial do Enem, 
com uma proposta de redação 

no outro espaço estão os equi-
pamentos de manipulação do 
leite, no mesmo prédio onde 
ficam cozinha e refeitório do 
hospital. 

Ainda não há data de quan-
do a UCLH começará a funcio-
nar para coleta. A princípio, se-
gundo a assessoria de imprensa 
do hospital, o leite materno 
será utilizado diretamente da 
mãe ao bebê que está na UTI 
neonatal, logo, sem a doação 
de leite de outras mulheres. 

Segundo ainda o hospital, 
este será o primeiro “passo”, 
sendo que aos poucos a capa-
cidade será ampliada. 

Para o governador do distri-
to Rotary 4310, Marcos Mar-
celo, é uma grande satisfação 
poder compartilhar mais uma 

e 180 questões objetivas de 
múltipla escolha, divididas nas 
quatro áreas do conhecimento: 
Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias, Ciências Humanas 
e suas Tecnologias e Ciências 
da natureza e suas Tecnologias. 
No sábado, o simulado será apli-
cado das 13h às 18 horas e no 
domingo, das 13h às 19 horas. 

Para Débora Razori, psicó-
loga responsável pelo Núcleo 

ação que é global e para ajudar 
as comunidades necessitadas.

“Estamos há mais de 100 
anos fazendo o bem. Somos 
uma fundação que apoia pro-
jetos, transformando vidas de 
pessoas no mundo todo. Hoje é 
com grande prazer que assina-
mos essa parceria com Haoc”, 
ressalta.

Na ocasião estavam presen-
tes o vereador Célio Massao 
Kanesaki; o Prefeito em exer-
cício Antonio Carlos Pinhei-
ros; o secretário municipal da 
Saúde, José Roberto Stefânio; 
o governador Marcos Marcelo, 
do Rotary 4310; o diretor do 
Haoc, Ronaldo Garcia; o su-
perintendente da Haoc, Renato 
Sargo, além de funcionários 
da Saúde.

de Apoio ao Vestibulando 
(NAV) do Objetivo Indaiatuba, 
o simulado vai além de anteci-
par o clima dos vestibulares. 
“Cada vez mais as universi-
dades adotam o Sisu como 
forma de ingresso. Na última 
edição foi a vez da USP, que 
ofereceu vagas para alunos 
de escolas públicas. Portanto, 
o Simulado Aberto Enem do 
Objetivo é uma ferramenta 
importante para o aluno testar 

JME

Espaço foi divulgado para a imprensa e convidados na última quinta-feira, dia 11

seus conhecimentos. Este é o 
último Simulado Aberto Enem 
do ano e a última oportunidade 
para os vestibulandos testarem 
seus conhecimentos, avaliarem 
o desempenho e fazerem os 
ajustes necessários para o exa-
me oficial”, esclarece Débora. 

A psicóloga ressalta ainda 
que como esse simulado en-
volve um número de inscritos 
próximo do número de candida-
tos do Enem, possibilita a pré-

-avaliação da posição relativa 
do aluno, no curso que escolheu.

O gabarito será divulgado 
pela internet, no dia 23 de agos-
to, às 20 horas. Os candidatos 
mais bem classificados inscritos 
na Categoria Vestibulando rece-
berão prêmios, como iPhone 6S, 
ipads e tablets. Os candidatos 
inscritos na Categoria Treineiro 
(estudantes de 1ªs e 2ªs séries do 
Ensino Médio) não terão direito 
à premiação.

Simulado Aberto Enem 
Colégio Objetivo 

Dia 20/08/16: das 13h às 18h – Ci-
ências Humanas e suas Tecnologias 
e Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias.

Dia 21/08/16, das 13h às 19h – Re-
dação, Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias e Matemática e suas 
Tecnologias.
Inscrições gratuitas: www.objeti-

voindaiatuba.com.br 
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Vacinação contra a 
raiva já tem 4.202 
animais imunizados

A campanha de vacina-
ção contra a raiva já 
imunizou no Municí-

pio 4.202 animais, segundo a 
Secretaria Municipal de Saú-
de. Ao todo, até quinta-feira, 
dia 11, foram vacinados 3.490 
cães e 712 gatos. A campanha, 
que prossegue neste final de 
semana, termina no dia 31 
deste mês. 

Só hoje, dia 13, a vacina 
deverá ser encontrada em 
dez postos no Município, 
nos horários fixos das 9h às 
16 horas. (Confira a lista de 
postos no box) 

Para efetuar a vacinação, 
a população deve procurar 
os postos mais próximos, ou 
podem levar o animal até o 
Hospital Veterinário da Facul-
dade Max Planck, localizada 
na Rodovia João Ceccon, das 
9h ás 21h30.

A médica veterinária e 
coordenadora da campanha, 
Soledad Orives, informa que 
este ano a Saúde também 
está atendendo em postos no 
período noturno, das 19h às 
21 horas, durante três quartas-
-feiras.

O próximo dia será quarta-
-feira (17), das 19h às 21 
horas, na praça do antigo 
Tejusa, que fica na Rua 13 de 

Maio esquina com a Avenida 
Presidente Kennedy, das 19h 
às 21 horas.

Importante 
A raiva para cães e gatos, 

doença fatal provocada por 
vírus, acomete animais e seres 
humanos. Ela é transmitida 
por cão, gato e outros e ani-
mais através da mordedura ou 
lambedura da mucosa ou pele 
lesionada por animais raivo-
sos. Os animais domésticos 
de estimação são as principais 
fontes de transmissão para os 
seres humanos. 

A Secretaria de Saúde 
informa que o proprietário 
tem o dever de cuidar corre-
tamente do seu animal. No 
momento em que comparecer 
aos postos, o responsável deve 
levar a carteira de vacinação 
do animal; levar o cão preso 
em uma coleira se necessário 
com focinheira; o gato dentro 
da casinha de transporte.

 Outras recomendações 
importantes da veterinária 
são que os animais deverão 
sempre ser conduzidos por 
adultos; não levar o animal 
próximo ao horário de encer-
ramento e não serão entregues 
doses de vacinas para levar ao 
domicílio. 

Mais informações sobre a 
vacina e postos de vacinação 
pelo telefone 38349297.

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

Campanha de vacinação contra a raiva iniciou no último sábado e segue até o próximo dia 31 

Confira os postos de vacinação 

Hoje, dia 13, das 9h às 16 horas

- Jardim Europa, Rua Lisboa ao lado do Ecoponto;
- PSF PQ Indaiá (Posto de Saúde) Rua Cristiano Selleguin, 
33 – Parque Residencial Indaiá; 
- Praça do Saae, Rua 15 de Novembro com Rua Tangará 
– Jardim Vila Avaí;
- UBS 9 Central (Posto de Saúde) ao lado do Cemitério da 
Candelária Rua São Carlos, 585 – Centro;
- Escola Helena de Camargo Barros – Rua Tuiuti com 
Avenida Itororó – Cidade Nova;
- Centro Esportivo do Trabalhador, Av. Conceição, 1.885 
– Cidade Nova;
- Praça da Liberdade – Rua Sorocaba com Guatemala – 
Parque Boa Esperança;
- PSF Jd. Itamaracá – Rua Romário Capossoli, 86 – Jardim 
Itamaracá; 
- Escola Aurora Scodro Groff, Rua Tapuia, s/nº Vila Maria 
Elena; 
- Emeb Prof. Osório Germano e Silva Filho, Rua Silvestre 
Berti, 310 – Jd. São Paulo; 

Postos rurais com Unidades Volantes
- Terça-feira, dia 16, das 8h30 às 11h30- Altos da Bela 
Vista – Rua Carolina Ferrarezzi Zoppi com Rua Hercules 
Florence;
- Terça-feira, dia 16 - das 13h30 às 16 horas- Estrada do 
Saltinho - Bairro Buru;
- Quarta-feira, dia 17, das 8h30 às 11h30 - Portaria Chá-
caras/Sítios Itaboraí - Alameda Comendador Dr. Santoro 
Mirone;
- Quarta-feira, dia 17, das 13h30 às 16 horas- Conjunto 
Habitacional Caminho da Luz; 
- Quinta-feira, dia 18, das 9h às 16 horas - Jardim Portal do 
Sol - Agroportal Rua Elza Viera de Abreu, 442;

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde  
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Resgatado pelo Águia, homem 
tem pé amputado parcialmente

Indivíduos são presos após roubo contra comércio 

ACIDENTE ACIDENTE 

GUARDA  

Policiais civis são presos em 
Indaiatuba por associação ao tráfico

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

FOTOS: COMANDO NOTÍCIA

O chefe do Setor de 
Investigações (SIG) 
da Polícia Civil de 

Indaiatuba, Glauco Verdu, 
além de os investigadores 
Renato Cardoso e Wagner 
Lima, foram presos pelo 
Batalhão de Operações Es-
peciais (Baep), da Polícia 
Militar (PM) e pela Corre-
gedoria da PC na manhã de 
ontem, dia 12.

Eles são acusados pelo 
Grupo de Atuação e Combate 
ao Crime Organizado (Gae-
co), do Ministério Público, 
de associação ao tráfico de 
drogas. O escrivão Márcio 
Matoso também foi levado 
para Campinas e pode ficar 
preso.

Renato e Matoso foram 
presos dentro da Delegacia 

de Indaiatuba. Glauco na sua 
casa, em Campinas. Wagner 
foi localizado em Santos, 
litoral paulista.

Além das prisões, os poli-
ciais cumpriram cinco man-
dados de busca e apreensão 
na delegacia e na casa dos 
acusados.

Armas, computadores, 
documentos e mais de R$ 17 
mil reais foram apreendidos, 
segundo a Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP). Cães 
farejadores chegaram a ser 
usados pelos policiais na casa 
de um deles.

Os procuradores respon-
sáveis concederam uma en-
trevista coletiva para explicar 
as prisões e a operação desta 
manhã.

A princípio todos são 
investigados por associação 
ao tráfico, contrabando de 
cigarros, corrupção e tráfico.

O técnico em informáti-
ca Denilson Aparecido dos 
Santos, de 38 anos, teve seu 
pé esquerdo parcialmente 
amputado. Ele foi vítima de 
acidente de trânsito na Ave-
nida Presidente Kennedy, na 
tarde de quarta-feira, dia 10. 
Com a gravidade da ocorrên-
cia, Santos foi socorrido pelo 
helicóptero Águia da Polícia 

A Guarda Civil deteve na 
noite de sexta-feira, dia 5, 
dois ladrões de comércio. Os 
operadores do Centro de Ope-
rações, Atendimento e Despa-
cho (Coade) informaram aos 
componentes das viaturas de 
plantão a respeito de um roubo 
a comércio que tinha ocorrido 
minutos atrás. 

De posse das característi-
cas dos elementos e placa da 
moto, que já havia sido usada 
para fuga em outro roubo 
em data anterior, teve início 

o patrulhamento com vistas 
pelas ruas da cidade. Uma das 
equipes seguiu pela possível 
rota de fuga dos bandidos e 
se deparou com a referida 
moto estacionada na rua 11 
de Junho com duas pessoas 
próximas. Neste momento 
foi procedida a abordagem, 
sendo que os elementos ainda 
tentaram correr para dentro de 
uma residência, mas foram 
alcançados. Nada de ilícito foi 
identificado com os mesmos, 
mas diante das características 

serem semelhantes ao dos 
bandidos que praticaram os 
assaltos ambos foram con-
duzidos até a Delegacia de 
Polícia para averiguação. As 
vítimas foram até o Platão 
Policial, onde prontamente 
reconheceram os dois ladrões, 
que tiveram a voz de prisão 
ratificada pela autoridade de 
plantão e permaneceram reco-
lhidos à disposição da Justiça. 
As vítimas relataram que foi 
usada uma arma de fogo e 
levada a quantia de R$ 150.Devido a gravidade do acidente, vítima precisou ser atendida pelo Águia da PM

Quase 150 porções de 
drogas foram apreendidas 
pelo Grupo de Apoio Pre-
ventivo (Gap), da Guarda 
Civil de Indaiatuba, na noite 
de segunda-feira, dia 8. A 
ação aconteceu no bairro 
Santa Cruz e um suspeito 
foi levado para a delega-
cia. Além de 80 porções de 
crack, 40 de cocaína e 24 
de maconha, o rapaz estava 
com R$ 95.

Militar. 
O socorro foi solicitado 

pelo Corpo de Bombeiros e o 
Águia pousou no estaciona-
mento do Parque Ecológico. 

Na sequência, por conta 
da gravidade do acidente, ele 
foi encaminhado ao hospital 
de clínicas da Universidade 
de Campinas (Unicamp). 

À reportagem do Mais 

Expressão, a irmã de De-
nilson contou que ele teve 
o pé esquerdo parcialmente 
amputado, segue ainda in-
ternado na Unicamp, mas 
passa bem.

A irmã de Denilson con-
tou ainda que ele trafegava 
pela Kennedy, quando foi 
acertado por um veículo que 
vinha pela Pedro de Toledo.  

DIVULGAÇÃO

Policiais civis de Indaiatuba foram detidos na manhã de ontem e levados para Campinas 

FOTO: COMANDO NOTÍCIA
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Sub-20 fica no 1 x 1 com o São Bento 
e cai na tabela de classificação

Equipe local garante novas 
vitórias no Campeonato Paulista

PRIMAVERA BICICROSS 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!esportes

ADI empata a segunda partida das 
quartas e dá adeus à Liga Paulista 

A equipe da ADI/Clu-
be9/Pipocas Clac/
Secretaria Municipal 

de Esportes viu o seu sonho 
de chegar às semifinais da 
Liga Paulista de Futsal chegar 
ao fim. O adeus a competição 
aconteceu no último sábado, 
dia 6, quando a equipe indaia-
tubana empatou em 2 x 2 com 
o Magnus Futsal, na segunda 
partida das semifinais. 

O duelo contra o time do 
craque Falcão aconteceu na 
cidade de Itapetininga. Como 
havia perdido a partida de 
ida, em casa por 1 x 0, a ADI 
precisava nesse confronto 
vencer no tempo normal e 
na prorrogação para, assim 
como nas quartas, chegar às 
semifinais de forma inédita. 

O empate por 1 x 1 com o 
São Bento de Sorocaba, em 
casa no último sábado, dia 6, 
custou caro a equipe Sub-20 
do Esporte Clube Primavera. 

A equipe de bicicross ADI/
Secretaria Municipal de Es-
portes/ACBI garantiu novas 
vitórias para Indaiatuba na 5ª 
etapa do Campeonato Pau-
lista, disputada no último 
domingo, dia 7, em Sorocaba. 
Além do 1º lugar em três cate-
gorias e do segundo lugar em 
mais três, o grupo foi campeão 
no ranking geral por clubes e 
equipes, com 321 pontos. 

Numa partida disputa-
díssima, Douglão abriu o 
marcador para a ADI. Ainda 
na primeira etapa, Mithyue 
deixou tudo igual para os 
sorocabanos.

A partida acirrada seguiu 
no segundo tempo. Novamen-
te a ADI saltou a frente no 
marcador, com gol de Kiko. 
Mas com gol salvador de 
Pixote, o Magnus empatou 
o jogo e evitou que a partida 
fosse para a prorrogação. 

Ainda sem ter os horários 
e locais dos jogos da próxima 
fase, a Federação Paulista 
de Futsal (FPFS) definiu os 
confrontos das semifinais. O 
Magnus, que eliminou a ADI, 
agora pega o AABB/Mapfre. 
Na outra chave, o AD Yoka/
ACR/Unisal enfrenta a forte 
equipe do Corinthians.  

Essa foi a primeira vez na 

O resultado fez com que o 
time caísse da terceira para 
a quarta colocação do Cam-
peonato Paulista, porém a 
equipe local segue na zona de 

Com os resultados desta 
fase, a cidade está em terceiro 
no ranking paulista, com pilo-
tos indaiatubanos liderando 
em nove categorias. A coor-
denação é do técnico Jonas 
Pereira. 

O próximo compromisso 
da equipe acontece nos dias 10 
e 11 de setembro na 6ª etapa 
do Campeonato Paulista em 
Poços de Calda.

história que a equipe principal 
da ADI chega às quartas de fi-
nal da Liga Paulista de Futsal. 

Desafio 
Mal foi eliminado da Liga 

Paulista, a equipe já se pre-
para para a disputa da Copa 
Paulista, competição também 
organizada pela Federação, 
e que começa no próximo 
dia 29.

A ADI está na Chave C, 
ao lado de São Bernardo, 
AABB/Mapfre, Pulo do Gato/
Sanasa e CA Guarulhos. 

A competição tem três gru-
pos. Segundo o regulamento, 
classificam-se para a próxima 
fase os dois melhores times 
do certame, além de os dois 
melhores terceiros colocados. 

O campeonato, que ainda 
não tem tabela definida, ocor-
re até 9 de dezembro.

classificação.
Agora, na próxima rodada, 

o time viaja para Itapira onde 
enfrentará a equipe da Itapi-
rense. A partida está marcada 
para hoje, dia 13, a partir das 
15 horas, no estádio Coronel 
Francisco Vieira. 

Com 21 pontos, mesma 
pontuação do terceiro coloca-
do, o Fantasma precisa, para 
retornar a terceira posição, 
vencer seu confronto e torcer 
por um tropeço do Mogi Mi-
rim que, também hoje e em 
casa, duela contra a Ponte 
Preta de Campinas. 

Com 12 jogos realizados, 
o Grupo 2 do certame tem 
como líder o Capivariano, 
com 31 pontos. Na segunda 
posição, com 29, está a Ma-
caca de Campinas.

Fechando o G4 estão Mogi 

ARQUIVO - ANGELO GOUVÊA

Após eliminação para o Magnus do craque Falcão, ADI já se prepara para novo desafio

Mirim e Primavera com 21 
pontos. O Fantasma da Ituana 
“carrega” uma campanha de 
seis vitórias, três empates e 
três derrotas. Foram marca-
dos ainda 12 gols e outros oito 
tomados. 

Base
Quem também entrou em 

campo no último final de se-
mana foram as equipes Sub-
11 e Sub-13 do Fantasma. 
Jogando em Americana, a 
primeira equipe foi derrotada 
pelo placar de 2 x 0, enquanto 
que o Sub-17 empatou em 0 
x 0. 

Ambas as equipes fol-
gam neste final de semana e 
voltam a campo apenas no 
próximo dia 21 (domingo), 
em casa, diante da Inter de 
Limeira.

ANGELO GÔUVEA

Mesmo com o empate em casa Fantasma segue firme no G4

DIVULGAÇÃO

Com os resultados, cidade está na terceira posição do ranking paulista
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Tenista do Clube 9 de julho ganha bolsa de 
50% para estudar nos Estados Unidos

DESTAQUE 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite! esportes 

Obras são anunciadas 
para a área do esporte

Horóscopo de 13 a 19/08 por Alex Costa Guimarães

A Prefeitura abriu esta 
semana licitações 
para a contratação 

das empresas que vão realizar 
duas obras no Município. Na 
ocasião, haverá a cobertura 
da pista de skate, no Parque 
Ecológico, e a construção do 
Centro Esportivo do Jardim 
Morada do Sol. 

A pista de skate fica loca-
lizada na Avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé. 

Segundo a Prefeitura, já está 
aberta a licitação para a con-
tratação da empresa de enge-
nharia que irá realizar a obra.

Os envelopes com as pro-
postas deverão ser entregues 
no Departamento de Protocolo, 
na Prefeitura, até às 13 horas 
do dia 6 de setembro (terça-
-feira). A abertura dos docu-
mentos será realizada meia 
hora depois da mesma data. 

O edital está disponível no 
site da Prefeitura, no www.
indaiatuba.sp.gov.br. Mais 
informações pelo telefone 

(19) 3834- 9085.
A empresa contratada terá 

o prazo de oito meses para 
conclusão da obra, que foi 
orçada em aproximadamente 
R$ 3,2 milhões.

Com base no projeto da 
Secretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia, a área 
de cobertura corresponde a 
3.151 m². A cobertura da pis-
ta de Skate será em estrutura 
espacial e telha metálica, com 
toda a iluminação necessária.

A reforma incluirá reparos 
nas chapas da rampa do half 

existente no local e em toda 
a pista de skate, incluindo 
pintura geral.

Durante a obra também 
serão executadas as reformas 
dos banheiros e demais depen-
dências, incluindo manuten-
ção nas instalações elétricas 
e hidráulicas.

Processo 
Outra licitação prevê a 

construção do Centro de Trei-
namento do Jardim Morada 
do Sol. Os envelopes com as 
propostas também devem ser 
entregues no Protocolo, até às 
13 horas do dia 5 de setembro 
(segunda-feira). O edital tam-
bém está no site da Prefeitura. 
A abertura será às 13h30 do 
mesmo dia, na sala do Depar-
tamento de Licitações.

O Sistema de Lazer do 
Jardim Morada do Sol, com 
Academia e Piscina, será 
construído em área localizada 
na Rua Ricardo Bergamini, ao 
lado da Associação Amigos 
de Bairro XII de Junho. 

O investimento na obra 
ficará em torno de R$ 2,3 mi-
lhões, e o prazo previsto para 
conclusão dos serviços é de 
oito meses.

O projeto conta com área 
construída de 933,25 m² e terá 
ainda estacionamento próprio.

Centro Esportivo no Morada do Sol ficará ao lado da Associação XII de Junho 

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

EDUARDO TURATI 

A associada do Clube 9 de 
Julho, Giovana Thais Randi, 
de 18 anos, conseguiu uma 
bolsa de 50% na Augusta 
University, que fica nos Es-
tados Unidos, no estado da 
Georgia. Na ocasião, ele viaja 
ao país norte-americano para 
estudar e jogar tênis pela uni-

Giovana conseguiu uma bolsa para estudar e jogar tênis

versidade. 
A jogadora, que viajou 

nesta terça-feira, dia 9, é 
sócia do Clube desde que 
nasceu por conta dos pais 
e treina na modalidade há 
cinco anos. “Minha paixão 
começou quando vi jogos na 
televisão, no mesmo momento 

já quis começar”, revela Gio-
vana, que recebeu proposta de 
outras universidades. “Para 
concorrer a bolsa, primeiro 
precisei fazer as provas ne-
cessárias para ingressar nas 
faculdades e, em seguida, 
contei com a ajuda de profis-
sionais para gravar um vídeo 
jogando tênis”, comenta.

Enquanto treina, Giovana 
cursará Marketing e Econo-
mia, totalizando quatro anos 
longe de casa. “Tenho me 
preparado emocionalmente, 
pois ficarei muito tempo lon-
ge da família e dos amigos. 
Porém, ter o apoio deles para 
seguir meu sonho me deixa 
tranquila e é fundamental para 
mim”, explica a estudante, 
que já é veterana em compe-
tições e treinamentos pesados. 
“Fui para a Argentina com o 
professor e alunos do Clube 
9 e permanecemos por uma 
semana no El Club, em Bue-

nos Aires, treinando todos os 
dias e o dia todo. Hoje tenho 
15 troféus de primeiro lugar 
em campeonatos”.

Giovana conta que a 
maior dificuldade que teve 
foi conciliar os treinos com 
os estudos. A partir de ago-
ra, a estudante não terá mais 
essa preocupação. “Espero 
representar bem o time da 
universidade e também que 
o esporte me ofereça muitas 
oportunidades futuras”, conta 
a associada, que está empol-
gada com a nova jornada. 
“Essa chance significa muito 
para mim pois o tênis me 
ensinou a ter mais disciplina 
e a me controlar emocional-
mente. Todo o treinamento 
me ajudou na preparação 
desse sonho, que tenho desde 
criança, e só o fato de poder 
trilhar esse caminho já está 
valendo muito a pena”, fina-
liza a jogadora.

O ariano está vivendo uma semana excelente de 
querer festejar sua vida, de obter prazeres e levar a 
vida de forma suave e apaixonada. Isso pode faci-
litar o encontro afetivo com algumas pessoas, mas 
para alguns é um momento muito favorável para ter 
contato com seus filhos e com seu lado mais criança.

O taurino estará focando sua atenção e objetivos em 
seu lar, em sua família e é provável que seus parentes 
e familiares estejam em destaque.Poderá encerrar 
um assunto que já vinha desejando encerrar, mas 
ao mesmo tempo estará se lançando em algo novo. 
O momento marca muito agitação dentro de si, pois 
novos rumos podem ser lançados.

A família para o geminiano poderá estar em desta-
que nessa semana. Estará iniciando algo novo que 
rapidamente poderá modificar sua maneira de ver 
as coisas. Sua mente estará muito intensa e poderá 
discutir com os outros pois poderá ficar impaciente 
com a atitude mental alheia. Ao mesmo tempo terá 
muito prazer em ter contato com os outros.

Momento muito interessante para o canceriano que 
poderá passar em concursos, re-estabelecer situações 
no emprego, melhorar seus ganhos e lançar as bases 
para uma nova forma de estabilizar sua vida finan-
ceira e emocional. Sua vida profissional dependerá 
do seu esforço pessoal.

O leonino estado estará bastante agitado. Terá que 
controlar algumas situações inesperadas, princi-
palmente no setor profissional, com irmãos e nos 
estudos. Sua energia e alegria voltaram à estabi-
lidade. Pode querer se livrar de relacionamentos 
que sejam instáveis. Novas amizades podem surgir 
nessa semana.

Em pleno inferno astral, o virginiano se vê com al-
gumas dificuldades para enfrentar: saúde fragilizada, 
emoções confusas e instáveis, desjo de largar tudo 
e sumir, dificuldades familiares, e poucas alegrias 
nessa fase. Mas existe uma grande facilidade para 
ter contato com a espiritualidade mais profunda e 
novas percepções surgem em sua mente.

O libriano estará entrando em uma fase onde pensa-
rá muito em sua estabilidade material, financeira e 
como lidar com sua mente. Novos estudos, novos 
relacionamentos podem ocorrer, e no entanto estará 
organizando sua visão de vida. Seu relacionamento 
estará em uma fase muito boa, com objetivos e so-
nhos similares ao do nativo e isso trará estabilidade 
a suas emoções. Filhos com saúde instável.

Excelente fase profissional para o escorpiano. As 
oportunidades estarão caindo em suas mãos, apro-
veite, não é hora de ter dúvidas e sim de se lançar 
e concretizar. Essa é hora de reformar e mudar sua 
maneira de lidar com sua habilidade diplomática e 
seu modo de dar carinho para os outros.

Profissionalmente é um momento de progresso, seu 
ambiente de trabalho estará passando por reformas 
ou mudanças, estará expandido. É importante que o 
nativo se permita aprender mais, pois agora estará 
recebendo muitas informações novas. Viagens para 
longe pode trazer novas relações.

Muitas mudanças ocorrendo em diversos setores 
da vida do capricorniano, sua família, seu lar, sua 
vida profissional, a visão que tem de si mesmo, sua 
maneira de ter prazer, tudo isso estará em processo 
de reforma e transformações. 

Muito do que se passa dentro da alma do aquariano 
estará sendo revisada e o nativo poderá enxergar 
melhor os fatos dentro de si. Alterações em sua 
maneira de se relacionar com os outros estará 
ocorrendo. Poderá receber visitas de pessoas que 
vem de longe.

O pisciano quer modificar alguma situação que 
ocorre dentro de seu ambiente de trabalho, seja 
mudando de setor ou de maneira de trabalhar. 
Mas essa mudança dependerá de sua maneira de 
ser cortês com os outros. Nas semanas seguintes 
as pessoas podem parecerem distantes, mas o na-
tivo deverá buscar organizar o meio em que vive. 
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Mastiga Samba e 
União Paraná fazem a 
final do ‘Amadorzão’

TABELA

Campeonato Veterano Raul Fernandes

Rodada hoje, dia 13

Horário Partida     Local
13h45 Unidos da Vila x Paulistinha/Black Power CET 2
15h45 Noroeste x São Francisco   CET 1
15h45 Thorck FC x Bem Bolado              CET 2 

Resultados da última rodada 
Prefeitura 9 x 2 Thorck
Bem Bolado 2 x 2 Indaiatuba
Paulistinha/BlackPower 3 x 1 Manchester

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Resultados da última rodada 
Marquinhos Tintas 4 x 1 Renovação 
RZ Comunicação 3 x 1 Clínica São Camilo 

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Resultados da última rodada 
Grupo Marquinhos 5 x 2 Estilo Som & Luz 
Criar Filmes 2 x 4 Vizzent 

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho – 2016

Rodada amanhã, dia 14

Campo 1
Horário Partida     Categoria 
8h  Pai & Filhos x Posto Tremendão   Super Máster
9h15  Visão Imóveis/2G Bebidas x Lofts   Super Máster
10h30  Thunder Vision x DD Max     Super Máster

Campo 2
Horário Partida     Categoria 
8h  Smart Ar Condicionado x Embalimp   Veterano
9h15  Visual Formaturas x Centermaq   Veterano
10h30  Vizzent Calçados x Birô - Brio! Informática  Veterano

Campo 3
Horário Partida     Categoria 
9h  PCB Informática x Freegelo/Big & Strong  Máster
10h15  Tecnosemillas x Belle Santé Odontologia  Máster
11h15  Ice Bears x Centerbor/Marquinhos Tintas  Adulto
 
Rodada quarta-feira, dia 17

Campo 1
Horário Partida     Categoria 
19h15  LG Vacker/Vacker x Cavifer              Super Máster
20h15  Tukka's x Thunder Vision - Portaria – GTA  Super Máster

Resultados da última rodada 
Central Contabilidade/Voga 3 x 2 Cato Supermercados (Adulto)
Luxafit Transportes 1 x 0 Atento Segurança e Serviços (Veterano)
SSA Brasil 3 x 0 Grupo Fênix (Veterano)
Jornal Exemplo 2 x 1 Auto Escola Dirce/Race Pneus (Máster)
Madeireira Glaudeimar 4 x 2 Jacitara (Máster)
Thunder- Remota - GTA 4 (1) x (2) 4 Hot Flowers (Super Máster)
LG Vacker/Vacker & Bueno 1 x 4 Casa das Embalagens (Super Máster)
Cavifer 3 x 4 Posto Tremendão (Super Máster)
DD Max 0 x 3 Lofts Empreendimentos (Super Máster)
Hot Flowers 1 x 2 Tukka's Lanchonete e Restaurante (Super Máster)
Colégio Meta 3 x 0 Casa das Embalagens (Super Máster)
Pai & Filhos 2 x 1 DD Max (Super Máster)
PCB Informática 4 x 2 Vieira de Abreu Empreendimentos (Máster)

Mastiga Samba x 
União Paraná. Este 
será o confronto 

que definirá quem vai levantar 
a tação de campeão da Primei-
ra Divisão do Campeonato 
Amador, organizado pela Liga 
Regional Desportiva Indaiatu-
bana (Lidi). A primeira parti-
da da final acontece apenas 
no dia 21 (domingo), já que 
amanhã, dia 14, é celebrado 
o Dia dos Pais. 

A primeira partida da final 
será, segundo a Lidi, será 
às 15 horas, no estádio Ítalo 
Mário Limongi.  

As duas equipes garanti-
ram-se na final no último do-
mingo, dia 7, nas partidas de 
volta válidas pelas semifinais 
do certame. Ambos os jogos 
ocorreram no Gigante da Vila.

Após vencer o confronto 
de ida por 2 a 0, o Masti-
gam Samba não teve muita 
dificuldade para garantir a 
vaga na final. Diante de um 
União Cardeal nervoso, com 
dois atletas da mesma equipe 
se desentendendo e sendo 
expulsos, o time novamente 
venceu o confronto dessa vez 
pelo placar de 3 x 0. 

Também com a vantagem, 
já que havia vencido a primeira 
partida por 2 x 1, o União Para-
ná voltou a campo no clássico 
contra o Santa Cruz. Melhor no 
jogo, o time do bairro Oliveira 

Camargo garantiu mais um 
acesso à final depois de repetir 
o placar por 2 x 1. 

O Mastiga Samba vai em 
busca do título inédito em sua 
história, já que no ano passado 
“bateu na trave” e acabou com 
o vice-campeonato. Por outro 
lado, o União Paraná busca 
seu tetracampeonato. O time 
já levantou o “caneco” da 
competição três oportunida-
des: 1995, 2009 e 2010. 

Por ter feito a melhor cam-
panha durante todo o certame, 
o Mastiga Samba joga por 
dois resultados iguais na final. 

Segundona
Assim como a Primeira 

Divisão, a “Segundona” do 
Amador da Lidi também che-
ga a sua decisão, porém com 
partida única no próximo dia 

21. O jogo está marcado para 
às 13h30, também no Gigan-
te da Vila. Na “briga” pelo 
título estão Atlético Oliveira 
x Pimenta. 

As duas equipes garan-
tiram-se na grande decisão 
também no domingo, durante 
as partidas válidas pelas semi-
finais. O Pimenta empatou em 
0 x 0 com o Bahia, placar que 

deu a vaga a primeira equipe 
por ter melhor campanha. 

No outro duelo, o Atlético 
Oliveira não tomou conhe-
cimento do Jardim Brasil e 
goleou por 4 x 0.

Na grande final, por ter a 
melhor campanha do certame, 
o Atlético Oliveira jogam 
pela vantagem do empate em 
partida única. 

FOTOS: ANGELO GOUVÊA

Mastigam Samba pode conquistar este ano o primeiro título da Primeira Divisão do Amador

Garantido na Série A em 2017, Atlético Oliveira busca o “caneco” da Segunda Divisão no próximo final de semana

Laércio Milani também tem 
decisão no próximo dia 21

Assim como no Amador, a Liga Regional Desportiva In-
daiatubana (Lidi) realiza, também no próximo dia 21, a grande 
final da 29ª edição do Campeonato Varzeano Laércio Milani. 

O jogo acontece às 9 horas, no campo da Osan. Duelam pelo 
título Unidos do Rêmulo Zoppi x Flamenguinho. 

Os times garantiram vaga no último domingo, dia 7. O Uni-
dos do Rêmulo Zoppi fez 3 x 1 no Unidos Corolla, enquanto 
que o Flamenguinho venceu o Benfica por 2 x 1.
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Gratuita, Feira de Livro acontece no Polo Shopping até 11 de setembro
LEITURA 

UM ESPIÃO E MEIO - Lançamento  -  Comédia de ação  -  Clas-
sificação 14 anos  -  107 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h10  /  18h50  /  21h25
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h30
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   18h50
............................................................................................................
MÃE SÓ HÁ UMA - Estreia  -  Drama  -  Classificação 16 anos  
-  82 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (11),  Sexta (12),  Sábado (13),  Segunda 
(15),  Terça (16)  e  Quarta (17):   15h40  /  20h00. Domingo (14):   
15h40  /  17h40  /  20h00
............................................................................................................
JULIETA - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  - Drama - Classificação 
14 anos - 100 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente no Sábado (13):   17h40. *Atenção:  
para o Cineclube os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o 
público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
............................................................................................................
ESQUADRÃO SUICIDA - 2ª semana  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos  -  123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   17h50  /  20h35
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h10  /  21h45
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   21h00
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   14h50  /  21h50
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   19h05
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h30  /  19h10
Shopping Jaraguá: Quinta (11),  Sexta (12),  Segunda (15),  Terça 
(16)  e  Quarta (17):   15h10  /  20h15
Sábado (13)  e  Domingo (14):   15h10  /  18h15  /  21h00
............................................................................................................
O BOM GIGANTE AMIGO - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 
livre  -  117 minutos
CONVENCIONAL – DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   15h40
............................................................................................................
JASON BOURNE - 3ª semana  -  Thriller de ação  -  Classificação 
14 anos  -  123 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   21h20
............................................................................................................
A LENDA DE TARZAN - 4ª semana  -  Aventura  -  Classificação 
12 anos  -  110 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   18h30
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Segunda (15)   e   na  Quarta (17):   20h10. 
*A versão convencional dublada não será exibida na terça, dia 16
............................................................................................................
CARROSSEL 2: O SUMIÇO DE MARIA JOAQUINA - 5ª semana  
-  Aventura  -  Classificação livre  -  92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (11),  Sexta (12),  Segunda (15),  Terça (16)  e  
Quarta (17):   15h10. Sábado (13)  e  Domingo (14):   15h10  /  17h25
............................................................................................................
A ERA DO GELO: O BING BANG
6ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (13)  e  Domingo (14):   13h50
Shopping Jaraguá: Sábado (13)  e  Domingo (14):   14h20
“SESSÃO FAMÍLIA”: NESTE FILME, NOS DOIS SHOPPINGS 
- INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR PESSOA
............................................................................................................
PROCURANDO DORY - 7ª semana  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  102 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (13)  e  Domingo (14):   14h15
Shopping Jaraguá: Sábado (13)  e  Domingo (14):   13h50
“SESSÃO FAMÍLIA” : NESTE FILME, NOS DOIS SHOPPIN-
GS - INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR PESSOA

Os shows com Fernando 
& Sorocaba hoje, dia 
13, e Cezar e Paulinho 

amanhã, dia 14, encerram a 
28ª edição da Festa Agropecu-
ária, Industrial e Comercial de 
Indaiatuba (Faici). A segunda 
semana de festa começou quin-
ta-feira, dia 11, com show de 
Henrique & Juliano. Ontem, dia 
12, Luan Santana subiu ao palco 
e apresentou seu novo trabalho. 

Na noite de hoje quem sobe 
ao palco mais uma vez são os 
padrinhos da Faici, a dupla Fer-
nando & Sorocaba, que promete 
mais uma vez agitar o público 
presente.

Segundo a assessoria de im-
prensa da Faici, ainda há in-
gressos e camarotes Super Bull/
Botequim do Presidente e Paioça. 
Mais informações sobre vendas 
no site www.faici.com/ingressos. 

O encerramento da festa será 
amanhã, com o Domingo da 

Família do Hipermercado Good 
Bom e show especial da dupla 
Cezar e Paulinho. 

Outras atrações passaram 
pelo palco da festa na primeira 
semana, que teve início no dia 
5 e terminou dia 7.

A dupla Jorge & Mateus se 
apresentou no dia 5, levando 
uma multidão para o show que 
abriu a Faici. Pedro Paulo & 
Alex fizeram o show no dia 6 
e levaram o público a loucura. 
No dia 7, Henrique & Diego, 
Roby & Thiago e Villa Baga-
gem completaram a primeira 
semana de festa na cidade.

Questionada, a assessoria 
de imprensa da Faici não soube 
precisar o público presente nos 
dias de show. 

Desafio 
A Faici realiza também hoje 

um evento solidário, o desafio 
do bem em prol do Hospital de 
Câncer de Barretos.

O evento trata-se de uma 
montaria, em que o público po-

derá apostar no competidor ou 
no touro, e no final o ganhador 
é o Hospital do Câncer.

 “É uma grande ação de 
solidariedade que a Faici tem 
a honra de receber. Não temos 
dúvidas de que o público fará 
suas apostas e contribuirá com 
o hospital”, explica o presidente 
da festa, José Marques Barbosa.

O famoso peão Edevaldo 
Ferreira será o competidor. 
Ele conta com diversos títulos 
na carreira, como tetracam-
peão brasileiro, bicampeão 
da PBR Brasil, campeão bra-
sileiro pela LNR Barretos, 
campeão brasileiro pelo Top 
Team Cup 2015, duas vezes 
finalista mundial nos Estados 
Unidos e quarto colocado no 
Rodeio de Las Vegas 2012.

O touro vem da Academia 
de Pulos de Paulo Emílio. 
As apostas serão recebidas 
diretamente pela equipe do 
Hospital do Câncer de Bar-
retos, que estarão na Faici 
recebendo as doações em 

dinheiro, cartão ou cheque.
O Hospital do Câncer de 

Barretos é referência nacional 
no tratamento da doença, re-
cebendo pacientes de todas as 
regiões do Brasil. De Indaiatuba, 
somente em 2016, já foram 261 
pacientes atendidos.

Além da montaria do De-
safio do Bem, a Faici terá a 
Copa Panther Rozeta Cutiano, 
atualmente o único campeonato 
de rodeio em cavalos do Brasil. 

O rodeio em touro também 
será destaque na programa-
ção, com 25 competidores 
divididos em cinco times de 
patrocinadores da festa. 

A Faici receberá a final do 
13º Campeonato da Associação 
Nacional dos Três Tambores 
(ANTT), reunindo 25 mulheres 
na decisão, sendo 20 delas na 
categoria Feminino e cinco na 
Mirim. Serão quase 100 mil 
reais em prêmios distribuídos 
entre as finalistas e mais um 
carro zero km para a campeã da 
Feminina Gold Race.

CLICKINDAIA.COM.BR

Público marcou presença "em peso" no último sábado com show de Pedro Paulo & Alex 

Campeonato da 2ª Feira Nacional de Ovinos também ocorre hoje
Também hoje, dia 13, 

acontece a 2ª Feira Nacional 
de Ovinos de Indaiatuba, um 
campeonato que reunirá ani-
mais das raças White Dorper, 

Dorper, Sulfok e Santa Inês.
Tendo a participação de 

um juiz vindo da África do 
Sul, país que se destaca por 
ser o berço das raças, ele será 

o responsável pela avaliação 
dos animais em diversos que-
sitos, como padrão racial e 
morfologia. 

Outra atração é o Parque 

do Peãozinho, um espaço com 
exposição de animais inteira-
mente dedicada às crianças, 
que funcionará durante todos 
os dias de festa. 

Começou na última quinta-
-feira, dia 11, e vai até o dia 11 
de setembro, na Praça Central 
do Polo Shopping Indaiatuba 
a Feira de Livros “O Mundo 
Fantástico da Leitura e dos Fan-

toches”. O evento contará com 
aproximadamente cinco mil 
exemplares expostos, da Emer-
gir Livros, em um ambiente 
lúdico que vai oferecer sessões 
de contação de história, tapetes 

de EVA colorido, mesinhas e 
cadeiras para leitura e pintura, 
e animação com personagens 
de histórias infantis. 

Por meio de fantoches, jo-
gos educativos, livros infantis e 

literatura, a feira tem o objetivo 
de promover a justa distribuição 
de conhecimento e despertar a 
população para que faça uso da 
leitura como fator fundamental 
para o progresso intelectual 

de diversas áreas da ciência. 
“Nosso intuito sempre será 
expor livros dos mais variados 
gêneros literários aos nossos 
clientes, fazendo com que se 
adquira o hábito da leitura por 

meio de preços populares”, 
afirma uma das organizadoras 
do evento, Raquel Menezes.

Mais informações pelo 
site www.emergirlivros.com.
br.
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
1º Fórum e Feira de Profissões do Colégio 
Objetivo em parceria com a Congesa

Manhã de posse no Rotary Kids 
Indaiatuba

Primeira semana da Faici foi 
marcada por muita diversão

Campeão mundial de jiu-jítsu Thiago 
Almeida inaugurou academia na cidade

Polo Shopping Indaiatuba recebe 
Arena Esportiva do Sesi

Palestra a Saúde do Homem, pelo Rotary Cocaes

Indaiatuba Clube realiza almoço 
de Dia dos Pais

Seletiva para o Miss e Mister Indaiatuba

O Colégio Objetivo, em parceria com a Congesa, re-
alizou no último sábado, dia 6, o seu 1º Fórum e Feira 
de Profissões. Houve na ocasião muito bate-papo sobre 
carreira, o que agradou e muito o público presente e a co-
ordenadoria do evento. Parabéns, Objetivo e Congesa, por 
esta maravilhosa iniciativa.

O Polo Shopping firmou uma parceria com o Sesi Indaia-
tuba para a realização de atividades esportivas no período das 
Olimpíadas. Desde segunda-feira, dia 8, até o próximo dia 19, o 
espaço oferece oficinas de judô e badminton, além de ser palco 
de aulas com estudantes e atletas do Sesi. Toda a programação 
é gratuita. Nos corredores do shopping haverá também totens 
com curiosidades sobre as modalidades olímpicas que fazem 
parte da grande de aulas do Sesi, como judô, badminton, rugby 
e atletismo, basquete, futebol, natação e vôlei.

Com objetivo de reunir as famílias em um local agradável para a 
comemoração entre pais e filhos, o Indaiatuba Clube realiza amanhã, 
dia 14, o Almoço do Dia dos Pais. O evento acontece a partir das 12 
horas no Restaurante Aquário, localizado ao lado do Parque Aquático 
do IC. A reserva de mesas e convites devem ser feitas diretamente no 
Restaurante Verona ou pelo telefone (19) 3017-4251. O ingresso custa 
R$ 35 e dá direito ao almoço. As bebidas serão cobradas à parte. No 
almoço os associados e convidados vão poder aproveitar uma repleta 
mesa de frios com oito tipos de queijos e embutidos, cesta de pães 
variados, saladas, seis opções dentro do prato principal e sobremesa.

Na noite do último dia 3, aconteceu no Polo Shopping a sele-
tiva para o Mister e Miss Indaiatuba. Com um júri formado por 
12 pessoas, proeminentes de Indaiatuba, foram escolhidos os 20 
rapazes e as 22 meninas que concorrerão ao título de Miss e Mis-
ter Indaiatuba 2017, que acontecerá dia 7 de setembro no Ciaei.

Na manhã do último sábado, dia 6, o lutador e campeão mun-
dial de jiu-jítsu Thiago Almeida, recebeu amigos na inauguração 
de sua primeira academia de artes marciais. Com estrutura e 
padrão internacionais, o novo espaço de luta fica localizado na 
Rua Humaitá, 1.369, no bairro Cidade Nova.

Na noite de segunda-feira, dia 9, o Rotary Clube de Indaia-
tuba Cocaes realizou sua Reunião Ordinária de nº 7, do ano 
rotário 2016/2017. O encontro foi realizado na Câmara, onde o 
urologista Gustavo Bordenali ministrou a palestra com o tema 
"A Saúde do Homem". A palestra foi uma das melhores mi-
nistradas no Cocaes, com a participação maciça dos presentes, 
inclusive com depoimentos sinceros e interessantes.
Aqui vão cinco informações bem interessantes feitas pelo Dr. Gustavo:
1º - 44% dos homens no Brasil nunca foram numa consulta 
com urologista;
2º - 80% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados 
em estágio precoce, através do exame de PSA; 
3º - O diagnóstico precoce é o caminho mais certo para a cura;
4º - Sugere-se que a partir dos 40 anos os homens procurem 
um urologista e que a partir de 45 anos deve-se fazer consultas 
anuais;
5º - Há 12 milhões de homens  (no Brasil?) e estima-se que 
aproximadamente 2 milhões destes tenham diagnóstico de 
câncer de próstata ao longo de suas vidas;

Quem foi adorou a palestra, quem não foi não sabe o que 
perdeu.

Na manhã de sábado, dia 6, aconteceu na Casa da Amizade 
de Indaiatuba, a belíssima festiva de posse do Rotary kids de 
Indaiatuba. Na ocasião, Gabriel Calazans Tonini Alves, presi-
dente 2015/2016, passou o sino e o malhete para a presidente 
2016/2017, Bruna Thiobaldo Zumbini, que empossou no mes-
mo momento sua diretoria. Na mesa da presidência também 
se encontrava o convidado Wladimir Soares, do Lions Clube 
de Indaiatuba. Na sequência, comemorou-se o aniversário de 
seis anos  do Rotary Kids de Indaiatuba, juntamente com o 
aniversário da cônjuge, Rosinha, do companheiro Ivan Assaritti 
do Rotary Cocaes. O companheiro Pedro Albertini mostrou os 
banners da criação do Banco de Leite Humano no Haoc, que 
foi inaugurado na última quinta-feira, dia 11.

FOTOS: FIGHT IMAGE
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Leluh Kids: sempre realizando 
as melhores festas

Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e 
noite, com professores capacitados para atender diversas 
idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento de seu filho!

CT Toquinha da Raposa

Equipe Sub-7, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
recente campeonato na cidade de Salto

Equipe Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante campeonato em Salto

Equipe Sub-11, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
recente disputa de campeonato

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, no 
torneio disputado na Cidade ne Salto

Equipe MetaDroid do Colégio Meta

Vitor Nardon com os avós no Dia dos Avós no ObjetivoLeonardo Penachioni com o avô no Dia dos Avós no Objetivo

Alice Honorio com a avó no Dia dos Avós no Objetivo

O Le Perini, com apoio do Colégio Rodin, realizará amanhã, dia 13, 
a partir das 9 horas, o Passeio Ciclístico 2016 no Parque Ecológico. 
Não fique de fora!

Júlia, Maria Luiza e Natália
A linda Olívia, da Osika Pescados, adora o salmão fresquinho que 
a loja oferece 

João Yamate faz entrega de camiseta do Projeto Criando 
Atletas de Beisebol e Softbol, para atleta do time oficial da 
Acenbi
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Pedro, no Ranchão da Costela, na 
Rod. José Boldrini, 4000 - Chác. 
Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Roberto, Claudio, Marco e Beatriz, no Restaurante Casa da Moqueca, 
que fica na Av. Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova I - Tel: 3885-0866

Patrícia, Miriam, Suelen, a aniversariante Jamila, Akemi, Daniel, Lilian e Aline Garrido, no Restaurante 
Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Nívea, na Padaria Nova Galeria, 
na Av. Cel. Antonio Estanislau 
do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Isabella e Lidiane, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659. Telefone: 3894-4840

Victoria e Nicoly, no Cintra Restaurante, que fica na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Carol, Aline e Bruna, no Cintra Restaurante, que fica na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Junior Ferreira, no Cintra Restaurante, localizado na  
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Tel: 3816-1417

João Blanco no Cintra Restaurante, situado na Av. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Tel: 3816-1417

Vitor, no Cintra Restaurante, que fica na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Tel: 3816-1417

Cintia, Luiz, Luciene e Anderson, no Restaurante Crazy For 
Burguer, que fica na Rua 24 de Maio, 790 - F. 3328-1319

Victor e Gustavo, do Empório Via Mantoanelli, oferecem os 
melhores rotúlos de cervejas nacionais e importadas. Vá conhecer!

Ligia, no Rincão Gaúcho, que fica na Av. Visconde 
de Indaiatuba, 870, Jd. América. Tel. 3875-2974

Solange, Bruna e Etelvina Evangelista almoçando no Pesqueiro 
Santo Agostinho

Almoço em família no Pesqueiro Santo Agostinho, com Tania, 
Oscar e Matheus Santos
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Alunos do 8º Ano B Alunos do 7º Ano B 

Vestidos de noivas Descontos 
especiais

Promoção de inverno

Culinária árabe

Volta às aulas do Colégio Meta

A Coleção Tutti Sposa está fazendo o maior sucesso na "A 
Nova Loja". Maravilhosa coleção de vestidos de noiva com 
tecidos nobres, com muita transparência, brilho, detalhe em 
cetim, rendas e etc. Enfim, o modelo que você almeja e ainda 
na opção venda ou aluguel. Não deixe de conferir também a 
nova coleção moda festa. Está simplesmente divina! Whattsapp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

A Paula Amo-
rim oferece tantos 
modelos para todos 
que só indo até a 
loja para conferir 
de perto. Aprovete 
os descontos es-
peciais que a loja 
dispões para seus 
clientes. Confira a 
coleção da Paula 
Amorim na Rua 5 
de Julho, 449, no 
Jardim Pau Preto 
- Whatsapp (19) 
9.8199-9690.Agora é hora de adquirir lindas 

roupas de inverno com a promoção da 
Vitorello com 30% e 40% off. Lindos 
agasalhos, casacos de lã de Gramado, 
casacos de couro, pachimine e etc. 
Aproveite também calça legging só R$ 
49,90 e vestidos de festa de 30% a 50% 
off. Não dá para perder!

Doutora Sueli Midori, da Clínica Veterinária Bicho Amigo, 
com o lindo cliente Amarelo

A Casa da Es-
fiha é especializada 
na culinária árabe. 
As receitas são tra-
dicionais, oferece 
pratos rápidos e tam-
bém mais elabora-
dos como tabule, 
kafta e picanha de 
carneiro. Se você 
ainda não conhece, 
precisa descobrir a 
Casa da Esfiha. De-
lícias sempre ao seu 
alcance, corra!

A aluna da Escola Artes em Cerâmica Calliopi, 
Lucy Camargo, elaborando a sua linda peça 
saladeira

A equipe da Flor de Lis trabalha em conjunto para atender a 
necessidade específica de cada cliente. Se quiser fazer tudo junto eles 
fazem! E sempre com muita disposição e alegria. Os serviços prestados 
pelo espaço são: cabelo, depilação, manicure, pedicure, limpeza de 
pele, design de sobrancelhas e alongamento de cílios. Agende o seu 
horário pelos telefones: (19) 3825-0623 (19) 9.9921-7576 (WhatsApp). 
Rua Alberto Santos Dumont, 1.209, no Cidade Nova 1, entre as ruas 
Ademar de Barros e Tuiuti. 

A linda noiva, Michelle Cavallari, deslumbrante 
em seu casamento. "A Nova Loja" agradece a 
preferência e deseja felicidades

A turma de teatro infantil da Stahl Soler, de sexta-feira às 
18h30. Informe-se no telefone 3835-6247

A Escola Arte em Cerâmica 
Calliopi oferece aulas todas às 
quintas e sextas-feiras. Além 
de passar uma tarde agradável 
e divertida, você faz peças ma-
ravilhosas em cerâmica com a 
professora Calliopi. Ligue já no 
3894-8737. 
Muito bom!

Arte em cerâmica
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Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza seu colaboradore Osman 
pelos aniversário comemorado no último dia 08 e deseja 
muito sucesso e saúde!

Rafaela, Hannah, Melissa, Ana Julia e Mariana, alunas do Colégio 
Rodin, durante intervalo das aulas

Natalia, Vitória, Gabriela, Nicole, Reimy e Mariana, alunas do 
Colégio Rodin, no intervalo das aulas

O Grupo Mais Expressão dá as boas vindas a Tatiane Osika, 
Leandro Osika e Odilon, da Osika Pescados

As Lojas Cris Bandeira preparam uma seleção exclusiva com os mais diversos estilos de moda masculina, para todos os tipos de pais, 
com crediário próprio e muitas promoções. Aproveite!

Antônio Carlos, representante do Supermercado Bandeira, com 
Pedro Henrique

Aluno Pedro Caravante, do Colégio Episteme, participando do 
show de talentos da Gincana Solidária 2016

Palestra sobre Direção Segura, com o tema "Sua Atitude Pode Salvar 
uma Vida!", com a equipe da empresa Sanare Serviços de Saúde, 
ministrada pelo Consultor Técnico Ewerton Fernandes, da Código Q, com 
a presença ao Dr. Lucas Toledo, representante da Toledo Advocacia Willian e Alunas do Colégio Meta

A cerimonialista Reis Dionisio com o coach financeiro Luiz Alberto, 
no lançamento do livro Coaching para Casais no Fran's Café Ronaldo, do Carvão Indaiá, com Vânia do mercado da Vânia

Jovino e Zito, da Varre Limp, que sempre atende a equipe do 
Grupo Mais Expressão com muito profissionalismo e atenção
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caderno de negóciosNº 709

CA06137 - VILA VERDE - AT 150m², AC 137m², 03 
dormitórios sendo 01 suíte com sacada, WC social, 
sala 02 ambientes, lavabo, cozinha, lavanderia, área 
de lazer com churrasqueira, garagem para 02 autos. 
**Casa com acabamento em porcelanato, entregue com 
projeto de armários**R$ 460.000,00.
CA06638 - VISTA VERDE – AT 175m², AC190m² - 03 
suítes planejadas, sendo uma com closet, sala dois 
ambientes, lavabo, cozinha planejada, área gourmet 
com piscina e garagem para 3 carros.**permuta por 

apartamento**R$ 650.000,00
CA06633 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - 
AT.150m² AC.180m² 03 suítes sendo 01 com closet, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha, churrasqueira, 
quintal, elevador garagem para 02 autos, excelente 
acabamento, área de lazer piscina adulto e infantil, 
salão de festa, academia, playground, portaria 24 
horas. R$ 650.000,00
CA06634 - JARDIM DOS AROMAS - AT 225m², AC 
169m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, todos com 

armários e sacada, WC social, escritório, sala de estar, 
sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
com armários, , espaço gourmet com churrasqueira,  
aquecedor solar, garagem para 02 autos. **Condomínio 
com piscina, churrasqueira, forno de pizza, academia 
e sauna. R$ 667.000,00
CA04393 - PALM TREE - AT 200m², AC 181m² 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte com armários e 
ar condicionado, WC social, sala 02 ambientes, 
lavabo, sacada, cozinha planejada , quintal, lavan-

deria, dependência de empregada, garagem para 04 
autos.**Excelente imóvel com produção de energia 
elétrica própria**Aceita permuta por chácara ou 
apartamento** R$ 790.000,00
CA06613 - JARDIM REGENTE - AT 380,32, AC 214,35 
- Sobrado amplo com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, área de lazer com piscina 8x4, 
academia, sauna, churrasqueira, WC externo, quintal, 
garagem para 04 autos. R$ 1.000.000,00

LOCAÇÃO - CASAS

SELEÇÃO ESPECIAL DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS/PERMUTA

CA04565 - MORADAS 
DE ITAICI - AT 
130m², AC 68m² - 02 
dormitórios, WC social, 
sala, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem 
para 02 autos.R$ 
1.100,00 + condomínio 
+ IPTU.
 

CA06637 - PARQUE 
SÃO LOURENÇO 
- AT 175m², AC 
130m² - Casa ampla 
com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem 
para 02 autos. R$ 
1.500,00 + IPTU.
 

CA06137 - VILA 
VERDE - AT 150m², AC 
137m², 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com 
sacada, WC social, sala 
02 ambientes, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
área de lazer com 
churrasqueira, garagem 
para 02 autos. R$ 
1.800,00 +  IPTU.
 

CA06627 - PARQUE 
BOA ESPERANÇA - 
AT 150m², AC 98m² 
- 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, 
área de luz, sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem 
para 03 autos. R$ 
1.700,00 + IPTU.
 

CA06224 - MONTREAL 
RESIDENCE - AT. 
150 m² AC. 100 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), 
sala de estar e cozinha 
integrada, WC social, 
lavanderia, quintal 
com churrasqueira e 
garagem para 3 autos 
sendo 1 coberta.R$ 
1.800,00 + COND + 
IPTU.
 

AP02405 - VILA SFEIR 
- AÚ82m² 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte), 
WC social, cozinha 
planejada, sala, varanda 
gourmet, churrasqueira, 
02 vagas. R$ 1.800,00
 

AP02300 - TORRES 
DA LIBERDADE - AU 
90m² 03 dormitórios 
sendo 01 com armário 
e cama , sala com 
mesa e rack, WC social, 
cozinha planejada, 
lavanderia,garagem. 
R$2.000,00 + 
CONDOMÍNIO + 
IPTU. **Apartamento 
totalmente mobiliado**

CA06643 - JARDIM 
PORTAL DE ITAICI - AT 
300m², AC 260m² - Casa 
ampla com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte máster, 
WC social, sala ampla dois 
ambientes,lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia com 
armários, área gourmet com 
churrasqueira, piscina, WC 
externo, garagem para 04 
autos sendo 02 cobertas. R$ 
3.300,00 + COND.+ IPTU.

AP00894 - VERTENTES 
DE ITAICI - AU 85,38m² 
- 03 dormitórios (01 
suíte, WC social, sala 
02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. 
R$ 1.100,00 + COND 
+ IPTU
 

AP02693 - VARANDAS 
DO BOSQUE - 
AU78,76m² - 02 
dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala, 
cozinha planejada, 
lavanderia planejada, 
varanda, garagem para 
01 auto descoberta. 
**Apartamento com piso 
em porcelanato** R$ 
1.300,00 + IPTU.
 

AP02989 - SPAZIO 
ILLUMINARI - AU 
100m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC 
social, sala de estar, 
mezanino, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
garagem para 01 auto. 
R$ 1.500,00
 

AP03008 - 
RESIDENCIAL VITÓRIA- 
AU.88,00m² com 03 
dormitórios, sendo 
uma suíte, todos os 
dormitórios com armários 
planejados, sala dois 
ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia com 
armário, banheiro social, 
01 vaga de garagem 
coberta. R$ 1.500,00 + 
COND. + IPTU.
 

LOCAÇÃO - APARTAMENTOS
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LOCAÇÃO

TERRENO

TR00179 – Terreno Comercial – Jd. 
Esplanada(Excelente localização -  
frente p/ Avenida) – AT: 418m² – R$ 
1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ 
banheiro – R$ 900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial 
– Piso Supeior – 46m² c/ wc – R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00054 – Cidade Nova – Salão c/ 
80m² c/ wc – R$ 1.400,00 + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. 
Pompeia – Premium Office – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais 
e Mall de Serviços, localização privi-
legiada - AU: 40m² c/ wc, estaciona-
mento – R$ 1.150,00 + Cond. + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Salão 
Comercial c/ cozinha e wc, excelente 
localização – R$ 4.000,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - AU:180m² 
- 3 wcs c/ mezanino - R$ 4.250,00 
+ Iptu
SL00125 – Centro – ótima localiza-
ção - AC: 240m² - Ótima Localização, 
02 banheiros, escritório, depósito, 
mezanino, cozinha, quintal, vaga p/ 03 
carros – R$ 5.000,00 + Iptu

CASA

CA00806 – Jd. Monte Verde – 2 
dorm, sala, coz, wc, lavanderia, gara-
gem – R$ 1.100,00
CA00451 – Cond. Fechado - Moradas 
de Itaici - 2 dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, quintal c/ pisos e cobertura, 
garagem, área de lazer e portaria 24hs 
– R$ 1.150,00 + Cond + iptu
CA00168 – Jd. do Valle - 3 dorm 
(sendo 1 suite), sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem 2 carros – R$ 
1.200,00 + Iptu
CA01428 – Jd. Maria Helena - 
3dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem 2 carros – R$ 
1.300,00 + Iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto - AT: 250m² 
- AC: 100m² - 2 dorm, sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem, edícula – R$ 
1.400,00 + Iptu
CA01421 – Jd. Sevilha - Casa Nova, 
ótimo acabamento em porcelanato, 
3 dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 ambientes, cozinha americana 
planejada c/ forno elétrico e fogão 
cook top, lavanderia, churrasqueira, 
garagem coberta p/ 2 carros – R$ 
1.450,00 + Iptu

CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01139 – Vl Todos os Santos - 
3dorm(send 1 suite c/ armários), sala 
ampla, wc social, coz ampla, lavand, 
edícula com cozinha, churrasqueira, 
pia e wc, garagem – R$ 2.000,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, ga-
ragem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete, lavand, garagem, portaria 
24hs, área de lazer – R$ 850,00 + 
Cond + Iptu
AP00179 – Ed. Azaléia – Portaria 
24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 
amb, coz planej, wc, lavand, garagem 
– R$ 800,00 + Cond + Iptu
AP00446 – Centro – 3dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem – R$ 950,00 + 
Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – área 
de lazer e portaria 24hs - 2 dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social c/ box 
e gabinete, coz planejada, lavand, 
garagem – R$ 1.050,00 + Cond + Itpu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Morada 
do Sol - Apto Novo, edifício c/ eleva-
dor, 2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, wc social, 1 vaga de 
garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 
Localização -  3dorm, sala, cozinha, 
wc, lavand, 2 vagas de garagem – R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 
2dorm, sala, coz planej, wc social, 
lavand, 1 vaga de garagem, portária 
24hs, c/ piscina e salão de festas.R$ 
1.150,00 + Cond + Iptu
AP00609 – Ed. Viva Vista – Área 
de Lazer Completa - 2 dorm c/ 
armários(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social, coz c/ armários, lavand c/ ar-
mários, varanda gourmet, 2 vagas de 
garagem – R$ 1.150,00 + Cond + Iptu
AP00383 –  Jd .  Pau Preto  - 
2dorm(sendo 1 suíte), sala 2 amb, 
wc social, coz, lavand, 2 vagas de 
garagem, área de lazer – R$ 1.200,00 
+ Cond + Iptu
CA00449 – Jd. Sevilha - 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), wc social c/ gabi-
nete, sala 2 amb, coz planej, lavand c/ 
armários, garagem, varanda gourmet 
c/ pia e churrasq, prep p/ ar condicio-
nado, área de lazer, portaria 24hs – R$ 
1.350,00 + Cond + Iptu

CA00161 – Jd. Sta Rita - AU: 101m² 
- 3 dormitórios (sendo 1 suite), sala 
2 ambienttes c/ sacada, wc, cozinha 
grande c/ armário, lavanderia c/ armá-
rio, garagem 2 carros – R$ 1.600,00 + 
Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park Real 
– AT: 150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - 
excelente topografia – R$ 190.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – AT: 360m² 
- Ótima topografia – R$ 250.000,00
OPORTUNIDADE – TR00563 – Portal 
dos Ipês – AT: 300m² – R$ 280.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green 
Park - AT: 300m² – R$ 240.000,00
TR00643 – Cond Fechado – Duas 
Marias – AT: 360m² - ótima topografia 
- Aceita Financiamento bancário – R$ 
308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 
2.400m² - AC: 344m² - casa toda 
avarandada c/ aquecimento solar e 
ar condicionado, 3 suites, sala 2 amb, 
sala de home theater, lavabo, escritório, 
cozinha planej, despensa, lavand, gara-
gem, piscina, churrasqueira, vestiário, 
quarto de despejo, mini campo e canil 
- R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só terra 
– AT: 1.000m²  – R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Ótima 
Área de Lazer - 2dorm(sendo 1 suite c/ 
armários e ar cond), sala 2 amb, coz 
planej, wc social c/ box e gabinete, 
lavand fehada, churrasq c/ pia, gragem 
coberta 2 carros – R$ 350.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garagem, ótimo acaba-
mento – R$ 400.000,00
OPORTUNIDADE - CA01154 – Res. 
Montreal – AT:150m² - CASA NOVA 
- 3dorm(Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, coz americana, churrasqueira, 
lavand, garagem. Área de Lazer com-
pleta - Portaria 24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – Lindo Sobra-
do - 3 Suites C/ Sacada (1 C/ Closet), 
Sala 2 Amb, Lavabo, Espaço P/ Escrito-
rio, Coz Americana, Despensa, Lavand, 
Churrasq C/ Pia, Garag Coberta 2 Car-
ros, Piso Porcelanato Na Parte Inferior, 
Pvc Parte Superior, Aquecedor Solar, 
Prep. P/ Ar Cond – R$ 670.000,00

CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, cozinha, 
lavabo, escritório, piscina, churras-
queira c/pia, garagem coberta 2 carros 
– R$ 750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² 
-  AC: 190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
closet e ar condicionado), sala 2 amb 
ampla c/ ar condicionado, wc social, 
lavabo, coz planejada, churrasqueira 
c/ pia e gabinete, piscina, wc externo, 
lavand c/ armários, excelente acaba-
mento, porcelanato – R$ 850.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² 
- AC: 235m² - Aquecimento Solar – 
Preparação p/ Ar Condicionado - 3 
suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, 
lavabo, coz, despensa, área gourmet, 
piscina, wc externo, lavand, garagem 
– R$ 870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa Nova- 
AT: 300m² - AC: 240m² - 3 suites, sala 
de estar c/ pé direito duplo, sala de jan-
tar, lavabo, escritório, coz americana, 
piscina, churrasq, lavand, garagem, 
aquecimento solar – R$ 950.000,00
CA01397 – Maison du Park - AT: 
495m² - AC: 380m² - 4 suites(sendo 
1 master c/ closet, 2 duchas e 2 
lavatórios), escritório, sala 02 am-
bientes c/ pé direito duplo, wc social, 
cozinha americana c/ ilha, armários 
planejados, coifa e fogão cooktop, 
despensa, lavabo, espaço gourmet 
c/ churrasqueira e armários, piscina, 
wc externo, quarto de despejo, jardim 
de inverno, paisagismo, aquecimento 
solar, preparação p/ ar condicionado, 
06 vagas de garagem, fino acabamen-
to. Condomínio de alto padrão c/ linda 
área de lazer – R$ 2.300.000,00

CASAS 

CA01369 – Jd. Regente – Casa Nova 
– 3dorm(Sendo 1 suite), sala, coz, 
wc, lavand, garagem 2 carros – R$ 
340.000,00
CA01365 – Jd do Valle – Casa Nova 
– 3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla, wc social c/ box, lavand, 
garagem coberta p/ 2 carros – ótimo 
acabamento – R$ 375.000,00
CA01323 –  Jd do Val le  I I  - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla c/ armários, wc social c/ box 
e gabinete, lavand, churrasqueira c/ 
pia, garagem coberta 2 carros, portão 
eletrônico – R$ 450.000,00
CA01269 – Jd. Sta Rita - AT: 250m² 
- AC: 203m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz planej, wc social c/ 
box e gabinete, lavanderia, edícula c/ 
sala, coz, wc e dorm, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, portão eletrônico 
- R$ 500.000,00

CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa 
Nova, Excelente Acabamento – 3 sui-
tes, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, 
churrasq c/pia, wc externo, garagem 
coberta p/ 2 carros – R$ 650.000,00
CA01308 – Vila Suiça - AT: 360m² 
- AC: 230m² - Excelente Casa - 3 
dormitórios c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, coz planej, copa, sala de 
tv, churrasqueira c/ pia, lavand, wc 
externo, quarto de despejo, edícula 
assobradada c/ 2 dorm e 1 wc, portão 
eletrônico – R$ 680.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE AP-
TOS NA PLANTA – CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. 
Azaleia – 3dorm, sala, coz , wc, la-
vand, garagem, portaria 24 hs, área 
de lazer – R$ 220.000,00
AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² 
- Edificio c/ elevador – R$ 155.000,00
AP00582 – Jd Tropical – Ed. Portal 
das Flores – (Excelente Área de La-
zer) -  3dorm, sala 2 amb, coz, wc so-
cial, lavand, garagem – R$ 265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente 
Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb,  coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) – R$ 
275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área 
de Lazer e Portaria 24hs - 3 dorm (sen-
do 1 suite e 2 dorm c/ armários), sala 2 
amb c/ rack e painel, wc social c/ box e 
gabinete, coz planej c/ cooktop, forno 
elétrico e coifa, lavand c/ armários, 
01 garagem coberta Aceita imóvel 
como parte de pagto e financiamento 
bancário – R$ 278.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Bel-
vedere – Apto novo (fase final de 
construção) – Área de lazer completa 
– 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem, preparação p/ 
ar condicionado, varanda gourmet..
R$ 120.000,00 entrada (aceita terre-
no) + Saldo a financiar   –  total R$ 
340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – Ed. 
Soho - Apto Novo – Excelente Área 
de Lazer - AU: 85,92m² - 3dorm(Sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, cozi-
nha, lavanderia, 2 vagas de garagem 
cobertas – R$ 435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. Spa-
zio Livenza - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
armários), wc social c/ box e gabinete, 
coz planej, lavand c/ armários, varan-
da gourmet ampla, 2 vagas de gara-
gem cobertas, área de lazer completa 
e portaria 24hs – R$ 460.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

Sobrado Condomínio Fechado em Salto 02 Dormitórios, Sala 02 Ambientes.
R$ 260.000,00

AP00431 – Ed.Valquiria 3 dorm. 
c/ moveis planejados, sala cozi-
nha, lavanderia planejada, 2 vagas 
área útil 80m R$1.300,00 + Cond. 
250,00 + Iptu
AP00380 – Cond. Azaleia 3 dorm. 
Cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer 
R$ 1.000,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00254 – Cond. Azaleia 3 
dorm,cozinha com armários, 1 
vaga portaria 24 horas, área de 
lazer R$ 900,00 + cond. 250,00 
+ Iptu
AP00438 Cond. Belvedere 3 
dorm. Sendo 2 com armários pla-
nej. 1 suite, cozinha com planej. 1 

vaga , area de lazer com piscina, 
com sacada – R$ 1.600,00 + cond. 
350,00 + Iptu
AP00436 – Bosque dos Indaias 2 
dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia e WC, portaria 24 hs. 
R$ 900,00 + cond. 200,00  
AP00400 – Number One Resi-
dence  1 dorm.cozinha, WC, com 
sacada 1 vaga coberta R$800,00+ 
cond. 945,00
AP00364 – São Marino  3 dorm. 
Sendo 1 suite com planejado, sala 
2 ambientes, cozinha planejada , 
com varanda,  2 wc com armá-
rios, 1 vaga coberta área 100m 
R$1.300,00 + cond. 500,00 + Iptu

CA00957 – Vila Soriano 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, 1 vaga  R$ 
1.300,00 +Iptu
CA00958 – Parque das Nações  2 
dorm. Sendo 1 suite, 1 wc, 2 vagas 
de garagem R$ 1.200,00 +Iptu
SA00019 – Office Premium 
Torre Corporate  41m, 1 wc 
1 garagem  R$ 870,00 + cond. 
330,00SA00018  - Office Pre-
mium Torre Corporate 47,04 
1 wc, 1 garagem R$ 870,00 + 
cond 330,00
GL00013 – Jd. Alice at 375m 
AC.280m, 4 wc, 1 mezanino, 
cozinha, garage R$ 2.600,00 + 
iptu 250,00

CH00106 – Colinas de Indaiatu-
ba  4suites máster com sacadas-
-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, 
cozinha planejada, salão de 
festa com cozinha , varanda e 
churrasqueira
CA00977 – Juscelino Kubits-
chek 3 dorm. Sendo um com su-
íte, sala, cozinha, WC, lavanderia 
coberta, garagem para 2 carros. 
R$ 1.135,00 + Iptu 65,00                                                                                                                                           
CC00267 – Condomínio  Aro-
mas – 3 dorm. Sendo 1 suite e 
todos com sacadas, 3 wc, cozinha 
planejada, área gourmet com 
churrasqueira e forno para pizza, 

3 salas ambientes , 4 vagas e 
quintal grande. R$ 3.000,00 cond 
400,00                                                                                                
AP 00442– Condominio Spazio 
Illuminari 2 dorm. sendo 1 com 
suite, cozinha com armário, sala 
2 ambientes, 1 vaga de garagem, 
área  de lazer com piscina, linda 
paisagem  ,próximo ao parque 
das frutas.R$ 1.000,00 + Cond 
175,00 + Iptu
CA00982 – Vila Ruiz Peres- 
Casa para Locação    - Linda  
casa próxima ao centro e parque 
ecológico com cômodos grandes 
sendo e edícula no fundo com 
1 dorm, sala e cozinha , wc , 

na frente 2 dormitórios,  copa e 
cozinha separada ambas com 
pia ,1 sala grande , 1 banheiro, 1 
cômodo para dispensa ou quarto, 
garagem para 3 carros, aceitamos  
proposta de locação so da casa 
da frente . 150,00 M2 construída, 
250,00 M2 total
AP_00443 – Cidade Nova – Ed. 
São Marino - 3 dorm.  sala 2 
ambientes  sendo 1 suite com 
armários + 1 dorm.  Com armário, 
cozinha com vários armários, WC, 
área de serv. com wc. 1 vaga mais 
há possibilidade de obter mais 1. 
R$ 2.000,00 ( condomínio + Iptu 
incluso)

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
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AP02701 - JD. PAU PRETO - AU.75M² - 03 
DORM.(SUITE+ ARMÁRIOS) / SALA 02 AMB. / 
COZ. PLANEJADA / WC / AS / GAR. COBERTA 
R$ 1.400,00 + COND. + IPTU / R$ 400.000,00

AP02780 PORTAL DAS FLORES - 3 DORM. C/ 
ARM. / SALA / COZ. PLANEJ. / WC / AS / 1 GAR. 
R$ 290.000,00 / R$1.400,00+ COND + IPTU

AP03276 - CIDADE NOVA II - 84M² - 3 DOR-
MS. (1SUITE) / SALA / COZ. / 2 WC / AS / 2 
VAGAS - SEMI MOBILIADO - R$ 490.000,00

AP03317 VILLAGE AZALÉIA - AU 64M2 - 3 
DORM. / SALA / COZ. PLANEJ. / WC / AS / 1 
GAR. ARMÁRIOS EMBUTIDOS EM 2 DORM. 

R$ 1.200,00 + COND + IPTU

CA06244 JD MORADA DO SOL -  2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / 2 GAR. R$ 1.000,00 

+ IPTU

CA07747 JD.SÃO PAULO - AT.350M² AC.150M² - 3 
DORM.(SUITE + HIDRO) / SALA / INTERFONE / COZ.
PLANEJ. / COPA / WC / AS / PORTAO ELET.  / EDÍCULA 
/ CHUR. / DORM.EMP. / GAR.2 VAGS. R$ 580.000,00

CA09478 JD.JEQUITIBA - AT.125M² AC.80M² 
- 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ.
AMER. / CHUR. / CERCA ELET. / GAR.2 

VAGAS. R$ 379.000,00

CA11070 JD MORADA DO SOL - AT 125M2 
AC 85M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS 

/ 1 GAR. R$ 900,00 + IPTU

CA11296 - JARDIM BELO HORIZONTE - AT 
150 M² - AC 129 M² - 3 DORMT / 1 SUITE / SALA 
/ COZ / AS / CHURR / 2 GAR R$400.000,00

CA11310 JD DOS COLIBRIS - AC 47M2 - 2 
DORM. / SALA / COZ / WC / AS / 1 GAR. 

R$ 1.000,00 + IPTU

CH0027 VALE DO SOL - AT 1.000M2 - 4 
DORM.(1 SUITE) / SALA / COPA / COZ. / WC. 

/ AS / 1 + 5 GAR. R$ 1.500,00 + IPTU

TE01914 - JARDIM MORUMBI 
AT 250 M² R$140.000,00
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VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA !! 
JD. DO VALLE Próximo Ao Pq. 
Ecológico .02 Dormitórios, Sendo 
01 Suite, Sala, Coziha, Wc Social 
E Lavanderia, Entrada Para Va-
rios Autos E Parte Em Estrutura 
Para Sobrado. Precisa Pequena 
Reforma Externa, Para Vender 
Urgente! Apenas R$250.000,00 
Tel=19-3017.2608/99762-7997.
Aceita Financiamento. Estuda 
50% De Entrada E Parcelamento 
Do Saldo Direto Com O Proprie-
tário. Vá Zunindo!!!Obs: Oferta 
Valida Apenas Para Os Próximos 
30 Dias.

OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 05 Residências Edifica-
das Em Lote De 250M², De Frente 
Para O Parque Corola Gerando Uma 
Renda Aproximada De R$2.400,00. 
Valor:r$300.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294
OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 02 Residências Edifica-
das Em ½ Lote De 130M², De Frente 
Para A Rua Silvio Candelo Em 
Pleno Centro Comercial. Valor: R$ 
250.000,00 F=19-3017-2608/99762-
7997. Aceita Lote No Negócio.
OPORTUNIDADE! IMPERDÍ-
VEL!! Lote De 250M² Com 02 
Residencias E Grande Espaço 
De Terreno Livre. Em Local Privi-
legiado Da Morada Do Sol, Com 
Renda De R$1.100,00. Apenas 
R$250.000,00(O Lote Vasio Já Vale 
Este Preço) Tel= 19-3017.2608 / 
99762-7997.Imperdivel!!!!

M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios 
Sala, Cozinha –Wc Social- La-
vanderia, Garagem. Oportu-
nidade Única!! Valor: Apenas: 
R$220.000,00 Ac. Financ, Ou 
Terreno Na Metade Do Valor. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-
3294 Corra!!
Á R E A R U R A L-V E N D E-S E 
20.000 M²  / 40.000M² Próximo 
A Monte Mor: Boa Topografia; 
R$22,50 P/M².Ac. Veículo, Ou 
Imóveis F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIO VENDE-SE

SÍTIO EM TOLEDO, Próximo 
A Bragança Paulista.13.000M², 
Casa Semi-Acabada C/ 03 Dor-
mitórios, 02 Wcs – Toda Avaran-
dada, Gramada, Pasto, Pomar, 
Boa Topografia, Água De Mina, 02 
Tanques Com Peixes Sendo Um 
Copartilhado E Outro Exclusivo, 
Diversas Aves, Animais E Árvores 
Frutíferas, A 08 Km Do Centro, A 
Beira Do Asfalto, R$270.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De 
Igual Ou Menor Valor.estuda En-
trada + Parcelamento. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294.
CHÁCARADE 1.100M² EM SAL-
TO SP. Casa De 01Dormitório 
Avarandada, Gramada, Diversas 
Árvores Frutíferas, Róximo Ao 
Centro, R$300.000,00. Aceita 
Apartamento Ou Casa Em Indaia-
tuba. Estuda Entrada Mais Parce-
lamento F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294
JARDIM NAIR MARIA –SALT0 
SP-Excelente Casa De 03 Dor-
mitórios Sendo Um Suite Sala/
Cozinha Americana, Wc So-
cial, Garagem Para 02 Autos, 
Edificada Em Lote De 180M² 
Nova! R$320.000,00 Troca Por 
Apartamento Ou Casa Em In-
daiatuba. F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294

ALUGA-SE

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-10)(Pav.sup.)02-Dorm, Sala.
coz –Wc – Sem Garagem R$850,00 
Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-27)(Fundos)01-Dorm, Sala.
coz –Wc – Sem Garagem R$550,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-34). 01-Dorm, Sala.coz –Wc 
– R$500,00 Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-53). 02-Dorm, Sala. Coz –Wc 
–Lav.- Garagem  R$1200,00 + Iptu     
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57).  01-Dorm - Sala-Coz 
–Wc – Lav –Garagem R$ 700,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57). (Pav Inf) - Sala-Coz –Wc 
– Lav.  (Pav.sup) Suite –Espaço P/ 
Moto R$ 650,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-58).(Pav.sup) 02-Dorm, 
Sala.coz –Wc –  R$800,00 + 
Iptugarantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(Ant-58).(Pav.inf) 02-Dorm, Sala.
coz –Wc – Garagem R$900,00 
+Iptu Garantia:fiador/Calção Lo-
caticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00(Obs: Imovel Em Cima De 
Salão Comercial) Garantia:fiador/
Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00 Garantia:fiador/Cal-
çãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-71) 02-Dorm- Sala.-Coz 
–Wc –Garagem R$1.100,00  + 
Garantia:fiador/Calção Locaticia

BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-77) Fundos 01-
Dorm -  Sala-Coz –Wc.r$650,00 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
DO SOL (ANT-80) Fundos.  
01-Dorm-Coz –Wc – Lav- R$ 
500,00   Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
DO SOL (ANT-80)(Pav.sup) 
02-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- 
R$ 800,00   Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-80)(Pav.inf) 02-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- Garagem 
R$ 900,00   Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-82) Frente.  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 800,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia

APARTAMENTO ALUGA-SE

GRAND VILLE: 03 Dorm(01 
Suite)-Sala-Coz-Wc-Lav 1 Vaga 
Garagem     R$ 1200,00+- Cond. 
+Iptu  Garantia:fiador

SALAO COMERCIAL

BAIRRO:JARDIM MORADA 
DO SOL :Rua 70 (Proximo A 
Loja Sonho Meu)  R$600,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO:JARDIM MORADA 
DO SOL:  Rua 70  R$700,00      
Garantia:fiador/Calção Locaticia

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL

DO SEU 
CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 
2 DORMITORIOS

COD.232 – JD.BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc.
COD.252 – JD. PAULISTA – 
R$280 MIL – 2doms(1st), sala, 
coz, wc, churrasqueira, garagem 
fechada para 3 carros.
COD.255 – CENTRO – R$470 
MIL – 2dorms, sala, copa, coz, 
wc, portão eletronico, garagem 
para 2 carros.

CASAS DE 2 DORMS

FINANCIAMENTO PELA 
CAIXA ECÔNOMICA DO TER-
RENO E DA CONSTRUÇÃO

CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

OPORTUNIDADE!!! CASA 
COM 3 DORMITORIOS NO JD 
REGENTE POR R$270 MIL SÓ 

ATÉ 31/07

CS.302 – CENTRO – R$395 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
WC, portão eletrônico, garagem 
para 2 carros.
CS.303 – VL.VITORIA – R$480 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
dispensa, wc, edicula com dorm 
e wc, churrasqueira, garagem 
para 2 carros
COD.367 – COND.MONTREAL 
– R$420 MIL – 3dorms(1st), sala 
2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, WC, churrasqueira c/
pia, garagem coberta para 1 carro 
e descoberta para 1 carro.

CONDOMINIOS FECHADOS 
– CASAS 

 
COD.322 – HELVETIA PARK 
I – R$1.700.000,00 – 3sts, sala 
de estar e jantar, coz, lavanderia, 
dispensa, piscina, churrasqueira, 
garagem coberta para 3 e desco-
berta para 3 carros
COD.366 – COND.MARIA DUL-
CE – R$890 MIL – 3sts, sala de 
estar c/pé direito alto, coz ameri-
cana, copa, escritorio, dispensa, 
lavanderia, churrasqueira com 
pia, aquecedor solar, garagem 
para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.515 – CENTRO – R$393 
MIL – 3dorms(1st), 2 vagas de 
garagem
AP.530 – VL.BERGAMO – 
R$360 MIL-  3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, garagem 
para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTA-
MENTOS FINANCIÁVEIS – 

Consulte- nos!

TERRENOS

TE.02 – JD.DOS IMPERIOS – 
R$112 MIL – 150m²
TE.13 – VILA RICA – R$120 
MIL – 150m²
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 
TE.19 – HELVETIA – R$370 
MIL – 490m²
TE.31 – COND.QUINTAS TER-
RACOTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.30 - VL.GEORGINA – R$680 
MIL – 436m²

CHACARAS

SITIOS EM MONTE MOR APAR-
TIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

COD.704 – VIDEIRAS – R$550 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
churrasqueira, campo de futebol, 
pomar, poço, corrego nos fundos  
COD.717 – PQ.DA GRAMA – 
R$220 MIL – AT: 5.130m²
COD.721 – RECANTO CAMPES-
TRE – R$130 MIL – 930m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 
MIL – casa terrea com garagem 
e campo de futebol AT: 419, 50m²  
AC:309,05m²               

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 
3 DORMITÓRIOS

JD.MORADA DO SOL – R$420,00 
– dorm, pia, wc, sem garagem
VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 
– dorm, coz, WC, entrada de carro.  
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$500,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem
PQ.INDAIA – R$600,00 – dorm, 
sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 
– dorm, sala, coz, wc, sem ga-
ragem
JD.PAU-PRETO – R$650,00 – 
dorm, coz, WC
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VILA BRIZOLA – R$650,00 – 
dorm, coz, wc

JD.SANTA CRUZ – R$700,00 – 
dorm, sala, coz, WC, garagem
VL.SUIÇA - R$800,00 – dorm, sala, 
coz, lavanderia, garagem para moto
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc
CECAP III – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.CALIFORNIA – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, quintal, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
PORTAL DO SOL – R$950,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
para carro.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1000,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
para 3 carros.
CENTRO – R$1000,00 – 60m² - 
dorm, sala, coz, 2 wc – COMERCIAL 
OU RESIDENCIAL
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, sem 
garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1.100,00 – 
2dorms, sala, copa, coz, lavanderia, 
WC, sem garagem
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
JD.ALICE – R$1150,00 – SOBRA-
DO – 2dorms, sala, coz, WC, lavabo, 
quintal, garagem para 2 carros.
VL.RUZ PERES – R$1.300,00 – 
2dorms, sala, copa, coz, , wc, ga-
ragem

JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, as, 
WC, garagem para 2 carros.
JD.AMERICA – R$2.200,00 – 
3dorms(1st c/a/e), sala em L, coz 
c/a/e, wc, lavanderia, Edicula:dorm, 
wc.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 
COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada de carro
CENTRO – R$2.500,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMER-
CIAL – 4 salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala 
ampla, coz c/a/e. fundos:dorm, coz, 
lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 
MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR 
: 3dorms c/ ar condicionado(2st), 
wc social,  PISO INFERIOR: sala 
2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, 
churrasqueira, garagem

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
(SEM CONDOMINIO)
PQ.SÃO LOURENÇO – R$850,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem.
JD.JEQUITIBA – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
(SEM CONDOMINIO)

JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lavan-
deria, 1 vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem coberta.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem.
JD.NELLY – R$1230,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st 
com ae), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, WC, 2 vagas de gargem coberta
VL.BRIZOLA –  R$1 .500 ,00  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem
A N D A L U Z  –  R $ 2 . 6 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 
planejada, WC, varanda, 2 vagas de 
garagem, totalmente mobiliado

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 
– 2dorms(1st), sala, wc social, coz, 
lavabo, churrasqueira com pia, salão 
de festa, 2 piscinas com wc, entrada 
de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 50m², wc
PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 
– 80m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 
– 1 salão com 45m², wc e 1 salão com 
65 m², wc e balcão
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 
- 150m², wc
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro 
na frente, wc.

SALAS

VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², 
coz, wc.
JD. PAU-PRETO – R$ 1100,00 + 
COND. – sala para área de saúde c/
wc privativo, incluso água, luz, IPTU, 
ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA –KENNEDY OFFI-
CE -  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar 
condicionado, iluminação, sacada, 
de frente para a avenida, 1 vaga 
de garagem

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  
219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL 
–  658m²
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REFERÊNCIA: AP00623. Vl Nossa Sra 
Candelaria - 3 Dormts (1 Suite), Sala, Coz, 

Wc, 1 Vaga. Valor: R$ 290.000,00

REFERÊNCIA: CA10893. Jd. Dos Colibris - 
Obs: São Duas Casas De 2 Dormts, Sala, Wc, 

1 Vaga. R$ 200.000,00 Cada. 

REFERÊNCIA: CA10895. São 8 Casas A Venda No 
Jardim Regente De 3 E 2 Dormts, (1 Suite), Sala, Coz, Wc, 
Gar. A Partir De 79 M² Com Preço  Entre R$ 270.000,00 A 

290.000,00 ! Aceita Financiamento, Permuta E Negociação. 

REFERÊNCIA: CA10905. Vila Rubens - 2 
Dormts (1Suite), Sala 2 Wcs, Gar 3 Vagas. 

A/C 167,00. R$460.000,00

REFERÊNCIA: CA10904. Jardim Regina 3 
Dorts (1 Suite), 2 Salas, 3 Wcs, Gar 4 Vagas. 

A/C 163,00. A/T 257,00. R$460.000,00

REFERÊNCIA: CA10890. 3 Dormts, (1 Suite), 
Sala, Coz C/ A/E, 3 Wcs, Lav, Quintal, Gar 3 

Vagas. R$ 480.000,00

REFERÊNCIA: CA10681. Pavimento Inferior: Sala De Estar, Sala De 
Jantar, Lavabo, Cozinha Planejada, Lavanderia, Edícula Com Dormi-
tório, Banheiro, Churrasqueira, Pia E Balcão. Garagem Para 4 Carros 

(2 Cobertos E 2 Descobertos) Com Portão Eletrônico.Pavimento Supe-
rior: 3 Dormitórios, Sendo 1 Com Suíte, Hidromassagem, Gabinete De 
Pia E Box Blindex, Sala De Tv, Banheiro Social Com Gabinete De Pia 

E Box Blindex E Varanda Na Parte Frontal. R$570.000,00

REFERÊNCIA: CA10896. Vila Suiça - 3 
Dormts (1 Suite), 4 Salas, 3 Wcs, 4 Vagas. 

R$ 730.000,00

VENDAS

ALUGUEL
APARTAMENTOS

AP00315 – CENTRO – 1 Suite Com Uma 
Sala. R$  750,00.
AP00529 – JD NOVO HORIZONTE – 2 Dor-
mts, Wc C/ Box Blindex, Sala 2 Ambts, Coz, 
Lavand, Gar 1 Vaga Descoberta. R$ 1.100,00
AP00550 – ITAICI – 3 Dormts, Wc C/ Box 
Blindex, Sala, Coz, Lavand, Gar 1 Vaga. R$ 
1.100,00
AP00554 – VL GEORGINA – 2 Dormts (1 
Suite), Wc, Sala, Coz Americana, Lavand, Gar 
1 Vaga. R$ 1.300,00
AP00292 – JD REGENTE – 3 Dormts (1 
Suite), Wc, Sala 2 Ambts C/ Sacada, Coz E 
Lavand, Gar 1 Vaga. R$ 1.500,00
AP00610 – PQ BOA ESPERANÇA – 3 
Dormts (1 Suite ), Sala, Coz, Lavand, Gar 2 
Vagas. R$ 1.900,00

CASAS

CA1412 – JD DO SOL – 3 Dormt, Sala, Coz, 
Wc, Gar 1 Vaga. R$ 1.200,00
CA10875 – PQ NAÇÕES – 3 Dormts (1 Suite), 
Coz, Wc. R$ 2.500,00

CA10705 – CH BELVEDERE – 3 Dormts C/ 
Armário Plan, Coz C/ Armário Plan, Churrasq C/ 
Armário Plan, Wc C/ Armário Plan, Gar 2 Vagas. 
R$ 2.100,00
CA10562 – ALTO DA COLINA – 4 Suítes 
C/ Armarios E Sacada, Sala, Coz, Lavand, 6 
Wcs, Quintal C/ Churrasqueira, Gar 5 Vagas. 
R$ 2.900,00
CA10709 – CENTRO – Perfil Para Clínicas/
Escritórios. 03 Dormts (2 Suites), Wc, Sala 2 
Ambts, Sala De Jantar, Coz Plan, Gar 3 Vagas. 
Área Dos Fundos Piso Inferior: Lavand Coberta 
E Fechada. Edícula C/ 2 Dorms, Wc. Área Dos 
Fundos Piso Superior: Varanda Enorme C/ 1 
Dormt, Churrasq E Ducha. R$ 4.500,00
CA10621 – JD MORUMBI – Piso Inf: Sala Gran-
de (3 Ambts), Lavabo, Coz, Despensa, Varanda 
C/ Churrasq, Piscina C/ Cascata (Pronta P/ 
Aquecimento). Piso Sup: 4 Suítes (1 C/ Closet). 
Aquec Solar E Ótimo Acabamento. R$ 5.500,00

SALAS / SALÕES / PONTOS

SL00056 – CIDADE NOVA – Salas Comerciais 
P/ Profissionais Liberais (Exceto Pediatra). R$ 
1.000,00

SL00141 – JD POMPEIA – Sala C/ 40 M² , 2 
Banheiros. R$ 2.200,00
SL00142 – JD POMPEIA – Sala C/ 40 M², 
Banheiro E Copa. R$ 2.500,00

GALPÕES

GL00168 – DIST IND VITÓRIA MARTINI 
– Estac Na Frente, Recepção C/ Copa E Wc, 
Mezanino C/ Sala Adm E 2 Wcs, Fábrica C/ 
Área Fabril 545,55M2,  Mezanino C/ Vest F/M 
E Refeit. R$12.000,00
GL00189 – DIST IND VITÓRIA MARTINI – 
A/C 795, At 1000. R$ 12.000,00
GL00155 – DIST IND VITÓRIA MARTINI – 
A/T 1.200,00 M², A/C1.000,00 M². 2 Galpões - 1 
Térreo E 1 Nos Fundos C/ 3 Andares. Térreo 
- Galpão C/ 450M²: Pé Direito De 9Mts, Vest 
M/F, 2 Wcs P/ Deficientes. Recepção C/ Wc. 3 
Andares Nos Fundos - At 550M², 1º Andar At 
200 M² - Área Do Galpão 150M² C/ 2 Wcs Para 
Deficientes, Sala De Escrit, Vest M/F, Refeit. 
Mezanino At 100M² - 4 Salas - 2º  Andar At 
200M² - 50M² De Sala C/ 2 Wcs M/F E Salao 
C/ 150 M² - 3º. Andar At 50M² - Sala De Escrit, 
Caixa D´Água E 1 Wc. R$ 12.000,00

GL00236 – DIST IND VITÓRIA MARTINI 
– A/T 1.260,01 M², A/C1.304,72 M² Etacio-
namento Na Frente. Recepção C/ Copa 
E Wc.  Mezanino C/ Sala Administrativa 
E 2 Wcs. Mezanino C/ Vest F/M E Refeit. 
Área Fabril 713,36M2; Ac 1034,72M2; At 
1260,01M2. R$ 12.000,00
GL00238 – DIST IND RECREIO CAMP 
JÓIA – A/T 2.000,00, A/C 1.500,00. Área 
Fabril: 1000 M². Recepcão E Escrit 260 
M², Pé Direito 10 M², Refeit, Vest M/F R$ 
16.000,00
GL00204 – DIST IND RECREIO CAMP 
JÓIA – Galpao Novo C/ 1400M De Constr, 
C/ Mezanino, Wc Deficiente, Vest F/M, 
Refeit. Terreno De 1780 M². R$ 20.000,00
GL00194 – DIST IND DOMINGOS GIOMI 
– A/T 1.535 M²;, A/C 1.250 M², Área Fabril 
1000 M², Área Escrit 250 M², Área Comum 
285 M², Pé Direito 9,80M, Doca, Vest, Escrit 
C/ Wcs. R$ 21.000,00
GL00197 – DIST IND DOMINGOS GIOMI 
– A/T: 1.535 M²; Á/C: 1.250 M²; Área Fabril: 
1000 M²; Área Escrit: 250 M²; Área Comum: 
285 M². Pé Direito De 9,80M, Doca, Vest, 
Escrit C/ Wcs. R$ 21.000,00
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TERRENOS PARA VENDA
Terreno Jd. Dos Império 150m² - R$ 
95.000,00
Terreno Jd. Dos Império 150m² 110.000,00.
Terreno Jd. Dos Colibris 150m² - R$ 
110.000,00.
Terreno Jd. União 160m² - R$ 110.000,00.

CHÁCARAS.
Chácara 1000m² em Elias Fausto R$ 
75.000,00.
Chácara 1000m² em Monte Mor R$ 
85.000,00.
Chácara 5000m² em Elias Fausto R$ 
160.000,00.
Chácara 1200m² em Monte Mor R$ 
150.000,00.
Chácara 1000m² Olho D´Água – R$ 
150.000,00.
Sítio em Elias Fausto 32.000m², casa 
grande, casa caseiro, pomar, lago, piscina, 
campo de futebol, aceita imóvel em Indaiatuba 
como parte de pagamento R$ 900.000,00.

LOCAÇÃO.
2 cômodos R$ 330,00 Reais.
2 cômodos R$ 480 Reais.
3 cômodos R$ 660,00 Reais.
3 cômodos R$ 700,00 Reais.
4 cômodos R$ 900,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1000,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1100,00 Reais.
4 cômodos R$ 1200,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1350,00 Reais.

CASAS PARA VENDA
Casa Jardim Morada do Sol 4 Cômodos 
para acabar R$ 175.000,00.
Casa Jardim Dos Colibris nova 4 cômodos 
R$ 240.000,00.
Casa Jardim Morada do Sol 3 cômodos R$ 
185.000,00.
Casa Jardim Colibris 5 cômodos nova R$ 
285.000,00.
Casa Jardim Hubert 4 cômodos ótimo local 
R$ 325.000,00.
Casa Jardim Colibris 5 cômodos nova R$ 
300.000,00.
Casa Jardim Morada do Sol com 4 cômodos, 
aceita troca por chácara em Indaiatuba – R$ 
300.000,00.

ESTAMOS CONTRATANTO 
CORRETORES CREDENCIADOS AO 

CRECI E COM CONDUÇÃO PRÓPRIA.

 

TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 
dorms(03 suites), sala 02 ambientes, 
sala de jantar, cozinha planejada,  pisci-
na, churrasqueira, com salão de festa, 
mini Campo de futebol – AT/3.000m² 
– AC/400..R$ 1.200.000,00
CH2393  – Vale das Laranjeiras – 03 
dorms (01 st c/ closet), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada com despensa, 
lavanderia,salão de festa piscina e 
churrasqueira- Casa de Caseiro – AT/ 
3.000m² – AC/ 310m² – R$ 900.000,00.
CH2358 – Terras de Itaici – 04 suite 
(01 c/ closet),  sala 02 ambientes, sala 
de jantar,  cozinha planejada, lavan-
deria, dependência de empregada, 
piscina   AT/1.900m².....AC/ 420m² – R$ 
900.000,00. (Aceita 50% em permuta).
CH2339 – Mosteiro de Itaici – 05 suites, 
sala 03 amb, sala jantar, cozinha plane-
jada, churrasqueira c/ salão de festa, 
piscina em alvenaria, quadra poliesport-
iva, casa de caseiro – AT/ 5.500m² – AC/ 
800m² – R$ 1.500.000,00.
CH0026 – Vale das Laranjeiras – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala 03 ambi-
entes, sala jantar,cozinha planejada, 
lavanderia e dependência de empre-
gada, mais Casa de caseiro, piscina e 
churrasqueira – AT 3.000m² – AC/450m² 
– R$ 950.000,00.

CH0008 – Jardim dos Laranjais – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala jantar, sala de 
estar, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, 
piscina, churrasqueira e sauna – AT/ 3.000m² 
– AC/ 330m² – R$850.000,00 Aceita 30% 
em permuta.

CASAS VENDE 
CA0144 – Villaggio de Itaici – 03 dorms(01st 
c/closet), sala 02 ambientes, cozinha amer-
icana com AE,  lavanderia,piscina e chur-
rasqueira – AT/ 150m² – AC/ 160m² – R$ 
600.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 
st), sala 02 ambs, sala de jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, portão eletrônico – 
AT/250m – AC/160m – R$ 450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 03 suites, lavabo, 
sala 02 ambientes, cozinha americana, área 
de serviço,  garagem – R$  750.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 
st), sala, cozinha, lavanderia e banheiro – R$ 
340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 
master), lavabo, sala 03 ambientes, es-
critório, cozinha planejada, lavanderia, 
piscina, churrasqueira c/WC e despensa.  
AT/ 430m² – AC/ 380m² – R$ 750.000,00 
Aceito 30% em permuta.
CA2358 – Vila Homero – 02 dorms(01st), 
02 salas c/varanda, cozinha, lavanderia, 
garagem – AT/390m² – AC/ 150m² (frente 

para o parque das frutas) – R$ 580.000,00 
OBS:aceita troca por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde.
CA0017 – Portal dos Ipês – 03 suites todas 
com armários, lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada com despensa, piscina, 
área gourmet – AT/300m² – AC/ 240m² – 
R$900.000,00 – Aceita 30  % em permuta.

ÁREA – VENDE
AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/
Itupeva) – 20 alqueires a R$ 10,00m² frente 
para rodovia.

APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 
st), sala, cozinha e WC – R$ 440.000,00
Apto0002 – Edificio Parma – 02 dorms(01 
st), sala, cozinha e Wc – R$ 290.000,00...
Aceita R$ 60.000,00 e transfere financiamen-
to. Pronto para morar totalmente acabado.
Apto0008 – Residencial Ravenna – 03 
dorms(01 st), sala 02 amb., cozinha, lavan-
deria(mobiliado) – AT/ 72m² – R$ 330.000,00

TERRENO VENDE
TE1025 – Vale das Laranjeiras  –  2.800m² 
– R$ 350.000,00  
TE0017 – Mantova – 220m² – R$ 170.000,00 
aceito carro como parte de pgto.
TE2367 – Alto de Itaici – 400m² – R$ 
212.000,00

TE0026 – Itaici – Jd. Juliana –  220m² – R$ 
140.000,00.
TE0050 – Jardim dos Laranjais -  3.000m² – 
alambrado com poço artesiano, 10.000litros hora, 
pomar mais edícula de 70m² – R$ 500.000,00
TE0043 – Vale das Laranjeiras – 2.300m² – R$ 
350.000,00
TE0024 – Terras de Itaici – 1.000m² – R$ 
270.000,00- Localização Zenite Furakawa, 
parte alta.

SITIO VENDE
ST0858 -Videira –  sítio formado com casa de 05 
suites, sala 03 ambientes, lavabo, cozinha com 
despensa, dependência de empregada, piscina 
e casa de caseiro – AT/ 50.000m² – AC/  600m² 
– R$ 3.000.000,00

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 02 
ambientes, lavabo, cozinha americana, varanda 
com churrasqueira, piscina, salão de festa, 02 
vagas de garagem, a duas quadras do metrô 
Butantã área de 131m²   valor R$ 1.200.000,00  
- Troco por chácara no Mosteiro ou Vale das 
Laranjeiras com 04 dormitorios podendo dar 
volta em dinheiro.
Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por 
Imóvel em Indaiatuba – 02 dorms, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina e churrasqueira, 
canil e área preparada para sauna – AT/ 2.000m² 
– AC/ 200m² – R$ 500.000,00

Apartamento São Caetano – 03 suites, 
lavabo, sala 04 ambientes, cozinha, lavan-
deria, 03 vagas de garagem AT 220m² - um 
por andar-Ao lado do Paço Municipal – troco 
por chácara em Indaiatuba. 
R$ 1.200.000,00.
 
PERMUTA – (Com Volta em dinheiro) Casa 
no Cond. Vista Verde com 03 dorms(01St), 
sala, cozinha, lavanderia, garagem, R$ 
600.000,00 troco por casa no Moradas 
de Itaici.
 

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms 
(01 st), sala, cozinha, lavanderia e garagem  
– R$ 2.200,00.
Apto0031 – Residencial Ravenna – 02 
dorms(01 st), sala, cozinha, lavanderia 
(mobiliado) – R$ 1.900,00
Apto0008 – Vertentes de Itaici – 03 
dorms(01 st), sala 02 ambientes com 
varanda, cozinha planej.lav, 02 vagas de 
garagem R$ 1.900,00. 

CHÁCARA LOCAÇÃO
CH0026  - Colinas do Mosteiro – 03 
Dorms( 01 suite), sala 02 amb,escritório, 
cozinha plan, churrasqueira  e piscina – R$ 
3000,00.
Casa Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, 
cozinha e WC – R$ 1.200,00

LOCAÇÃO

R$ 900 VILA PIRES da cunha  
3 cômodos  grandes, vaga para 
carroo, quintal - individual
R$ 1100 MORADA DO SOL: 2 
dormitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia vaga coberta para 
até 2 carros
R$ 1300 MORADA DO SOL: 
Salão comercial+ ou – 80 m², 2 wc
R$ 650  APARTAMENTO SAL-
TO: 2 dorm, Sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem, toda infra estrutura+ 
condominio

TERRENOS

R$ 12 MIL SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO: Lote de 200 m², + par-
celas de R$ 520,00, aceita carro 
ou moto.
R$ 95 MIL JD. COLIBRIS: Lote 
de 150 m², plaino.
R$ 105 MIL JD. MORADA DO 
SOL: Lotes de 125m² com ótima 
topografia
R$ 105 MIL JD. UNIÃO: Lotes de 
150m² com ótima topografia
R$ 110 MIL JD. NAIR MARIA: 
com 3 cômodos em ponto de 
andaime com estrutura p/ sobrado
R$ 150 MIL JD. MARITACAS: 

Lote comercial de 162 m² na 
Avenida do Paulista, aceita Carro 
parcelamento de 50% direto com 
proprietário.

VENDAS

CASA NAIR MARIA OU LA-
GUNA para troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos)
CASA NO MORADA DO SOL 
para troca em lote de 250m ou 
casa em Salto (consulte-nos)
R$ 160 MIL MORADA DO SOL: 
3 cômodos e wc na frente com 
laje, 2 cômodos e wc nos fundos 
sem laje.
R$ 160 MIL APARTAMENTO 
SALTO: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, wc social, lavanderia. Aceita 
Financiamento.
R$ 160 MIL MORADA DO SOL: 
3 cômodos e wc na frente, 2 
cômodos e wc nos fundos.
R$ 170 MIL PAULISTA: 2 cômo-
dos nos fundos, frente toda livre, 
estuda financiamento.
R$ 180 MIL APARTAMENTO 
SALTO: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, wc social, lavanderia. Aceita 
Financiamento (Nova), ou 100 mil 
e parcelas de R$ 680,00(Pega 
terreno até 100 mil)

R$ 210 M IL MORADA DO 
SOL:  Sobrado 1 dormitório, 
sala cozinha, varanda, edícula 
com lavanderia nos fundo  aceita 
financiamento, terreno
R$ 218 MIL JD. LAGUNA SAL-
TO: Linda casa de 2 dorm, sala, 
coz, wc social, amplo espaço nos 
fundos, com armários planejados, 
financia
R$ 225 MIL MORADA DO SOL: 
Nova 1 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ 2 carros are 
nos funos. Aceita terreno, Finan-
ciamento.
R$ 245 MIL MORADA DO SOL: 
CASA NOVA 2dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno, aceita financia-
mento.
R$ 250 MIL ITAMARACÁ: 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia nos fundos garagem 
coberta. Aceita terreno, ou 50% 
do valor e assumir financiamento.
R$ 285 MIL JD. REGENTE: 
NOVA  3 dorm, suíte  financia 
R$ 280 MIL MORADA DO SOL: 
parece chácara 3 cômodos em 
lote de 250m, aceita terreno, carro, 
parcelamento.
R$ 280 MIL MORADA DO SOL: 
Próximo a avenida sendo 1 casa 

térrea e 2 casas no piso superior, 
com ótimo acabamento Aceita 
chácara, 
R$ 290 MIL JD. VENEZA: 2 
dormitórios, sala cozinha e 2 
wc área gourmet (Casa Linda), 
aceita terreno
R$ 300 MIL MORADA DO SOL: 
Próximo a avenida sendo 1 casa 
térrea e 2 casas no piso superior, 
com ótimo acabamento aceita 
chácara. 
R$ 320 MIL COLIBRIS: Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala cozinha e 
2 wc, aceita financiamento terreno. 
R$ 380 MIL MONTE VERDE: 
Excelente Sobrado Nova com 3 
dormitórios sendo 1 suíte e closet, 
sala copa e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários carros (Aceita 
Terreno e Financiamento).

CHÁCARA

R$ 320 MIL IPIRANGA ELIAS 
FAUSTO: 3000 m² - só terra, 
aceita casa.
R$ 500 MIL ALTO DO PRIMA-
VERA CARDEAL: 1.000m² - for-
mada com casa boa aceita imóveis
R$ 600 mil Sumaré: 1600 m² - 
formada com casa de 3 dorm 
aceita casa
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Mecânica Auto Elétrica Dentista

Oficina de Motos Papelaria RestauranteReparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

CASAS - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - CRECI 
74.092
JARDIM ESPLANADA 
- Ac: 64m² AT: 300m² - 
sala, cozinha, quarto, va-
randa, wc. Oportunidade! 
R$380mil F. 3875-5385 ou 
9.9258-2654
Oportunidade!!! casa 
com 3 dormitorios no Jd 
Regente por R$270 mil só 
até 31/07. F. 98136-7331 
CRECI 74.092
Morada do Sol: 3 cô-
modos em lote de 250m. 
prace uma chácara R$ 
280 mil, aceita Terreno, 
carro, Parcelamento  F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.

Troco apto no Butantã 
– 3 suites, sala 2 amb., 
lavabo, coz. americana, 
varanda c/ churr., piscina, 
salão de festa, 2 vagas de 
gar., a 2 quadras do metrô 
Butantã área de 131m² R$ 
1.200.000,00  - Troco por 
chácara no Mosteiro ou Vale 
das Laranjeiras com 4 dor-
mitórios podendo dar volta 
em dinheiro. F. 9.9887-7771
Jd. Santiago - Apto novo, 
51 m², 2 dorms, 2 va-
gas. Aceito financiamen-
to. R$240 MIL. F: (19) 
99113-634

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaléia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. R$ 
950,00 mais iptu e condo-
mínio F.  9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael

Chácara – Olho D´Agua – 
1000m², com 2 cômodos. 
R$140 Mil. F: 19 38012880 
/19 994790454 

PQ.DA GRAMA - com 
muitas árvores frutíferas 
5.130m² R$ 220 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
ALUGO PASTAGEM - em 
propriedade rural de Itu, 
com água em abundância, 
próximo da Rodovia Cas-
telo Branco. Tratar pelo 
fone (11) 4023 0319
Chácara para fins de 
semana, com churras-
queira, piscina e campo 
de futebol. F: 3875-6434 / 
99774-3834
Chácara  – I taboraí – 
500m², condomínio fecha-
do. Com piscina, salão de 
festas, quiosque e campo 
de futebol. R$50 Mil + 31 
parc. F: 19 38012880 /19 
994790454 
Cond. Alto de Itaici – 3 
suites, sala 2 amb, lava-
bo,  cozinha, lavanderia, 
3130m² AC/ 160m² R$ 750 
mil F. 9.9887-7771
Sítio 20 mil metros, lago 
com nascente, casa com 
4 dorms; casa de caseiro 
8 baia, 2 suítes, 2 ba-
nheiros sociais, 1 piscina 
c/ churrasqueira, pomar 
gramado, a 200m² da por-
taria, 4 km da cidade de 
Indaiatuba. R$750 Mil. 
Aceito imóvel como parte 
de pagto. F: (Vivo) (19) 
99694-2253(Antônio), (19) 
3394-0385, (19)99116-
2256 (Assis)

Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 
3 amb., sala jantar, coz. 
Planej., lav. e dep. de 
empregada, mais Casa 
de caseiro, piscina e chur-
rasqueira. AT 3.000m² 
AC/450m² R$ 950 mil F. 
9.9887-7771
Sítio com 3 alqueires; 
2 lagos; 2 nascentes, 1 
casa com cercado tri-
fásico, 3 km² do Centro 
de Cardeal. R$750 Mil. 
Aceito imóvel como parte 
do pagto. F: (Vivo) (19) 
99694-2253(Antônio), (19) 
3394-0385, (19)99116-
2256 (Assis)

JD. MONTOVA – com 
216m² R$105 mi l  F . 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
JD. MONTREAL – com 
150m² R$130 mi l  F . 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Colibris - 150m² com 
ótima topografia, um tape-
te R$ 93 mil topografia F. 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Jd. Paulista – 150 m². 
R$130 Mil. F: 19 38012880 
/19 994790454
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Jd. Nair Maria: 3 cômodos 
em ponto de andaime com 
estrutura p/ sobrado R$ 
110 mil F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. 
R$ 170 mil estuda finan-
ciamento F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce p/ 2 dormitórios 
+ parcelas F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Itamaracá: 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lava nos 
fundos garagem coberta. 
Aceita terrenos ou 50% 
do valor e assumir finan-
ciamento. R$ 250 mil F. 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Jd. Regente: NOVA  3 
dorm, suíte  financia. R$ 
285 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar. 

Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia, gara-
gem para 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 255 
mil Aceita troca por lote 
de 250m². F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar. 
Morada do Sol: 3 casas 
em lote de 250m² sendo a 
1ª - 2 dorm sala, coz, wc, 
gara – 2ª - 1 dorm, sala e 
coz – 3ª - 1 dorm, sala e 
coz, quintal. R$ 270 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar
Casa Jd. Laguna 3 dorm 
suíte, armários planeja-
dos,  troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
Morada do Sol: (Casa 
Nova) 1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ 
4 carros. Aceita terreno, 
Financiamento R$ 225 mil. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 su-
íte, sala copa e cozinha, 
lavanderia, garagem para 
vários carros (Aceita Ter-
reno e Financiamento), 
R$ 390 mil. F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar
Jd. Alice – terreno de 
125m², 2 dorms, sala, coz 
e wc. R$240 Mil. F: 3801-
2880 / 9.9479-0454

Morada do Sol:  Sobrado 
lindo: 1 dormitório, sala 
cozinha, varanda, edí-
cula com lavanderia nos 
fundo R$ 210 mil aceita 
financiamento, terreno F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
2 casas com terreno de 
125m², 2 cômodos + 3 cô-
modos. Ótimo para renda. 
R$160 Mil. F: 3801-2880 / 
9.9479-0454
Tancredo Neves – 2 dorms, 
sala, coz e wc. R$200 Mil. 
F: 3801-2880 / 9.9479-0454
Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, 
coz., lav., gar. AT/390m² 
AC/ 150m² (frente p/ o 
Parque das Frutas) R$ 
580 mil OBS: aceita troca 
por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde F. 
9.9887-7771
Moradas de Itaici - 3 
dorms (1 suite), sala, co-
zinha e WC. Totalmente 
reformada - Aceita 50% 
em permuta. R$ 400 mil 
F. 9.9887-7771
Vendo Jardim Belo Hori-
zonte - 3 dorms (1 st) com 
hidro, sala, cozinha plane-
jada, churrasqueira, portão 
eletrônico R$ 380.000,00 
F. 9.9887-7771
Casa Térrea Cond. Vista 
Verde - 3dorm (1 suítes) 
c/ armários, sala 2 amb., 
coz. Americana planejada 
(cooktop, forno a gás e coi-
fa), lavanderia c/ armários, 
churras, quintal, garagem 
p/ 3 carros (sendo 1 co-
berto). Estudo apto menor 
valor F. 3394-2197 ou (11) 
9.8635-7556

Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suites todas com 
armários, lavabo, sala 2 
ambientes, coz. planeja-
da c/ despensa, piscina, 
área gourmet. AT/300m² 
AC/ 240m² R$900.000,00 
–Aceita 30  % em permuta. 
F. 9.9887-7771

ALUGO CASA -  com 
300m² em propriedade 
rural de Itu, próximo da 
Rodovia Castelo Bran-
co, destinada a clinica 
de recuperação de de-
pendentes químicos e 
outros. Tratar pelo fone 
(11) 40230319

Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de gar, área 
gourmet, campo  de fu-
tebol  R$ 160 mil  aceita 
financiamento F. 3017-
6659, 99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar.
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil F. 
9.9887-7771  



classificados
Jd. União: - 150m² com 
ótima topografia R$ 105 
mil F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parce-
las de R$ 520,00, aceita 
carro ou moto R$ 12 mil. 
F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Ipiranga Elias Fausto: 
3000 m² - só terra, aceita 
casa de lote inteiro R$ 
320 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar
Terreno 175m² no Vista 
Verde.Bem localizado. 
F: (19) 99792-1440 / 
99774-3834
Turim – 150m². R$120 
Mi l .  F:  3801-2880 / 
9.9479-0454
Terras  de  I ta ic i  – 
1.000m² - R$ 270 mil - 
Localização Rua Zenite 
Furakawa. Parte alta. F. 
9.9887-7771
Ter ras  de  I t a ic i  - 
2.750M² - R$ 300 mil F. 
9.9887-7771
Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350 mil F. 
9.9887-7771
Condomínio Villa das 
Artes em Salto com 
1222 metros, no ende-
reço Rodovia Santos 
Dumont, KM 44, locali-
zado a 2Km de Salto e 
a 5KM de Indaiatuba. 
R$ 235.000,00 (Aceito 
propostas de imóveis 
com menor valor). F: (19) 
9 9227-3599

MAQ COSTURA RETA - 
R$ 350,00 F. 3835 3350 
c/ Paulo
T R A N S F O R M A D O R 
-220/110w ou 110/220w 
7500wts R$ 500,00 F. 
3835-3350 c/ Paulo 
CABEÇOTE Yveco Daly  
3510,  ano 1997,  R$ 
3.000,00 F. 3835-3350 
c/ Paulo
MOTOR ARRANQUE IVE-
CO R$ 350,00 F. 3835-
3350 c/ Paulo
TROCO VÁRIAS BICI-
CLETAS ALUMÍNIO por 
carro valor de mais ou 
menos R$ 35.000,00 F. 
3835 3350
JUMP/ CAMA/ ELÁSTICA 
- R$ 210,00 cada F. 3816-
7908 ate 13 horas
PASSO O PONTO - res-
taurante e cozinha indus-
trial F. 3394-1303 c/ Paulo
Motor de Correr para por-
tão R$350 F. 9.9835-5979 
ou 3801-3228
Mesa  tubular branca, 
com 6 cadeiras. 1,60m. 
R$250,00. F: (19) 9912-
5534 
Sofá de canto usado na 
cor castor. Tratar com 
Lucia F: (19) 3875-7624 
CAMA HOSPITALAR : 
Pouco uso, 3 manivelas, 
acompanha colchão e a 
mesinha para alimenta-
ção.Não alugo, somente 
venda.Valor: R$1.600,00. 
Tratar com Maristela.Fone 
3834-2869

MACA nova + escadinha 
com 2 degraus: R$ 249,00. 
F. (19) 3825-0623 ou 
99921-7576 - WhatsApp
Compro capacete de mo-
toqueiro. F: 9 9132-9090 
Neto
Radio PHILCO semi novo 
portátil (toca  usb e cd). 
Ótimo estado. F : (19) 9 
8378-7713  - Netto
Colchão de casal (marca 
Castor) D45, excelente 
estado. F : (19) 9 9132 
9090 Antonio
Máquina overlock, semi 
nova, completa e toda re-
visada, em perfeito estado. 
R$400,00 F. 3329-3770 
c/ Vera
Vende-se 1 Geladeira 
R$350,00, 1 Ventilador 
R$30,00, 1 Cortador de 
grama R$300,00, 1 Fo-
gão de embutir R$120,00, 
1 Lavadora de roupa 
R$250,00. F. (19) 99267-
7603 (claro)
Colchão semi novo, casal, 
D45, Castor. Excelente 
estado. F: 99132-9090 
Antonio
Radio Philco, ótimo esta-
do. F: 9837-7713 Neto

Uno S.I.5  91 cor cin-
za, gás. em bom estado. 
R$5.800,00 Tratar c/ Luiz 
99334-3088
Ômega 94 GLS, 2.0, vi-
nho, doc. ok; motor novo, 
gasolina. R$10 Mil. F: (19) 
99320-6492
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Ecosport XLS, 1.6, ga-
solina e GNV, prata. 
Ótimo estado. R$ 22 Mil. 
F: (19) 99320-6492

OFEREÇO-ME como 
cuidadora de idosos, 
com experiência F. 
9.9409-4991 ou 9.9757-
7609 c/ Samanta
Roberto pinturas resi-
denciais e comerciais. 
Fazemos graf iatos, 
texturas e etc... com 
preço diferenciado. F. 
993347959
CUIDADORA de Ido-
sos com certificação F. 
3816-5591
FAÇO FRETE E MU-
DANÇAS F. 9.9872-
4352 com Antonio
MANICURE E PEDI-
CURE R$20. Sobran-
celha R$8. Selamento 
de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) 
a domicilio. F. 99369-
5615
Ofereço-me para traba-
lhar em salão de beleza 
com massagem – Maria 
Cícera Fone: 2516-0217
Ofereço-me como jardi-
neiro para podas plan-
tações e manutenções. 
F: (19) 3875-7624 c/ 
Jeferson.
Ofereço-me para cuidar 
de idosos. Possuo expe-
riência e referência. F: 
(19) 3875-7624 – Erica



Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

Rua Voluntário João dos Santos, 
795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou 
cadastre-se em nosso

site: www.expertconsultoria.com.br

ANALISTA DE COMPRAS Graduação 
Completa em Administração, Economia 
ou Ciências Contábeis, domínio em 
informática e desejável inglês nível in-
termediário, com experiência na função, 
em toda rotina da área como desenvolvi-
mento de novos fornecedores, negocia-
ções de condições de preço, qualidade 
e prazos, fazer acompanhamento de 
pedidos, etc. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PINTURA INDUSTRIAL 
Com Ensino Médio Completo, desejável 
curso de Ponte Rolante, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba. 
DESENVOLVEDOR WEB FRONT 
END Com experiência em programação 
(PHP), montagem de briefing de projetos 
para web. 
ELETRICISTA MONTADOR Ensino 
Fundamental Completo, com NR 10 e 
NR 35, experiência em montagens elétri-
cas industriais, eletrocalhas, perfilados, 
eletrodutos e lançamento de cabos. 
Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PROCESSOS 
Graduação em Engenharia Mecânica, 
Mecatrônica ou de Produção, possuir 
conhecimentos em informática pacote 
Office e inglês avançado, experiência 
em segmento logístico com melhorias 
de processos. Residir em Indaiatuba 
e região.
FERRAMENTEIRO Ensino Médio 
Completo, com experiência na função 
e conhecimentos em moldes plásticos, 
possuir disponibilidade de horário. Re-
sidir em Indaiatuba. 
LÍDER DE LOGÍSTICA Graduação em 
Logística, curso de empilhadeira, conhe-
cimentos intermediário em informática, 
com experiência na função e toda rotina 
da área e gestão de equipe. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE CENTRO DE USINA-
GEM I Ensino Médio Completo, curso 
de Operador de Ponte Rolante, leitura 
e interpretação de desenhos, com ex-
periência na função, conhecimentos em 
simbologia de solda, usinagem e TPM. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA PET Ensino 
Médio Completo, com experiência na 
função e possuir disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS Com Ensino Fundamental 
Completo, desejável experiência na área 
de produção. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
PROJETISTA Ensino Médio Completo, 
desejável cursando Engenharia Me-
cânica, com experiência na função e 
conhecimentos em softwares Solidworks 
e Inventor. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR Ensino Médio Completo, 
curso Técnico de Soldagem e Operador 
de Ponte Rolante, com experiência na 
função com solda mig e mag. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA Gradu-
ação em Logística, Administração ou 
Engenharia, com experiência na função, 
executar o gerenciamento de mão de 
obra, máquinas e materiais, acompanhar 
os procedimentos e desenvolvimentos 
de processos de melhoria contínua da 
área, realizar treinamentos com líderes 
e demais rotina da área. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

Rua Pedro de Toledo nº 379 - 
sobre loja sala 2 em cima da 

Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba
Fone: (19) 3801-4029  

atendimentoindaia@workcell.com.br

AUXILIAR DE ALMOXARIFA
DO(cadastro):Experiência na 

função para recebimento de 

mercadorias e organização de 

materiais, conhecimento com 

notas fiscais

ASSISTENTE DE RH: Conhe-

c imento  em Depar tamento 

Pessoal  - Cartão Ponto, Fo-

lha de pagamento, holerites, 

rescisão, e demais rotinas de 

departamento pessoal.Curso 

superior.

COZINHEIRA: Com experiên-

cia em conduzir o preparo das 

refeições e liderar equipe de 

ajudantes. Preparo de entra-

das, pratos principais frios e 

quentes,...Possuir disponibi-

lidade para trabalhar fins de 

semana e a noite.

C O N F E I T E I R O / D O C E I R A : 

Para atuar em hotel na prepa-

ração de doces e sobremesas.

Necessário já ter conhecimento 

na área.

ELETRICISTA:Possuir expe-

riência na área de construção 

civil, para trabalhar em obras 

fora da cidade.

ESTOQUISTA:Para atuar em 

estoque de d is t r ibu idora  e 

carregamentos, com disponi-

bilidade de horário.

FERRAMENTEIRO(plástico): 
Desenvolver ferramentas (com-

ponentes de molde). Efetuar 

const rução de d ispos i t ivos 

para máquinas, preenchimen-

to  de re la tór io  re ferente  a 

ferramenta. Responsável pelo 

controle de entrada de mol-

des e componentes de sopro, 

injeção e pet (pino, Trafila). 

Ralizar trabalhos em bancada 

como manutenção de moldes e 

componentes. 

GERENTE DE SUPERMER-
CADO: Para atuar em rede 

varejista e disponibilidade de 

horários.

LIDER DE LOGISTICA: Pos-

suir  Curso Tecnico em Lo-

gist ica e  l iderança com os  

colaboradores.
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1093 – Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br

Fone: (19) 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) – Possuir experiência na 
função. Residir  em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horários.
ENCARREGADO DE MANUTEN-
ÇÃO – Técnico em Mecânica. Ex-
periência na área de manutenção 
preventiva, corretiva e preditiva. 
Experiência em manutenção de 
máquinas em geral e moinhos e 
manutenção elétrica. Residir em 
Indaiatuba ou região de Campinas. 
INSPETOR DE QUALIDADE – 
Ensino médio completo. Desejável 
Curso Técnico. Possuir experiência 
no segmento de Caldeiraria. Pos-
suir Curso e experiência em Leitura 
e Interpretação de Desenho e Me-
trologia. Experiência em Inspeção 
de Pintura e aplicação das Normas 
de Caldeiraria. Para trabalhar em 
empresa de Monte Mor.
OPERADOR DE MÁQUINA CON-
VENCIONAL (CADASTRO) - Pos-
suir experiência na função. Possuir 
cursos e conhecimentos em metro-
logia e leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Disponibilidade 
de Horário. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (CADAS-
TRO) – Técnico em Mecânica, 
Metalurgia, Automação industrial 
ou áreas afins. Experiência em 
operação de máquinas em geral. 
Disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC 
– Desejável Técnico em Mecânica, 
Automação Industrial ou equivalen-
te. Experiência na função e noções 
de programação de Torno CNC 
ou Centro de Usinagem. Conheci-
mentos em Leitura e Interpretação 
de Desenho Técnico Mecânico e 
Metrologia. Residir em Indaiatuba 
ou Sal to.  Disponib i l idade para 
trabalhar em turnos.
PASSADOR (A) – Para trabalhar 
em empresa do Ramos de Lavan-
deria Industrial. Possuir experiên-
cia na área de produção. Ensino 
fundamental. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICI-
ÊNCIA - Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Para trabalhar na área 
de recepção e  admin is t ra t ivo . 
Horário comercial. Com ou sem 
exper iênc ia.  Desejável  Ensino 
médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino fundamental 
completo. Noções em Informática. 
Residir em Indaiatuba. Disponibili-
dade de horário.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) 
– Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. 
Experiência com atendimento ao 
público. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR OPERACIONAL 
(CADASTRO)  -  Ens ino  Méd io 
Completo. Conhecimentos em In-
formática. Habilitação Categoria B. 
Experiência na Área de Segurança 
e Portaria. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
turnos.

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

selecionar a vaga para se candidatar
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000

FONE/FAX: (19) 3875-3759

Rua Jacob Lyra, 344 
Pq. Das Nações - Fone: 38943369

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

ASSISTENTE COMERCIAL/ VEN-
DAS (7637): Superior completo em 
Administração de empresas com 
enfase em Marketing. Vivencia na 
área comercial. Residir em Indaiatuba. 
Possuir condução própria. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7765): 
Ambos os sexos. Vivencia no adminis-
trativo ou marketing. Conhecimentos 
em informática. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPEZA (7755): Ensino 
Fundamental Completo. Vivência na 
função. Fazer limpeza em indústria. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PCP (7393): Superior 
cursando ou completo. Vivência na 
função. Conhecimento em pacote offi-
ce. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
COZINHEIRO(a) (7764): Ambos os 
Sexos. Ensino médio. Vivência na 
área de confeitaria. Conhecimento 
com tortas, salgados de diversos tipos. 
Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO METALÚRGICO/ 
TÉCNICO METALURGISTA (7721): 
Técnico completo em Metalurgia ou 
Superior em Engenharia Metalúrgica. 
Vivência na área de laboratório físico 
e químico em indústria metalúrgica. 
Conhecimento em aços. Possuir con-
dução própria. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR PONTE ROLANTE 
(7760): Ensino Fundamental Comple-
to. Vivência na função. Curso na área. 
Possuir condução própria. Disponibili-
dade para trabalhar por turno. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 
(7695): Ambos os sexos. Superior 
completo em Engenharia Mecânica, 
Elétrica ou afins; Inglês Nível Inter-
mediário. Desejável ter trabalhado em 
empresas: automotivas na supervisão 
ou coordenação de equipes de manu-
tenção. Desejável conhecimento em 
SAP. Residir na região de Indaiatuba. 
TÉCNICO SEGURANÇA DO  TRA-
BALHO (7748): Técnico em Seguran-
ça do Trabalho Completo com registro 
ativo. Noções na função. Residir em 
Indaiatuba.
VENDAS EXTERNAS (7718): Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. 
Disponibilidade total de horário e 
viagens. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba. 

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.

Assistente de vendas – 1 
Atendente de telemarketing - 1
Auxiliar de cozinha – 1 
Chapista – 1 
Chefe de cozinha – 1 
Consultor de vendas - 1
Cozinheiro – 1 
Ferramenteiro – 1 
Jardineiro – 1 
Mecânico de manutenção a diesel - 1
Pizzaiolo – 1 
Promotor de vendas – 1 
Vendedor - 1
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ESTAMOS CADASTRANDO
Auxiliar de Limpeza – Feminino. Experiência na função. Disponibili-
dade de horários. Desejável ter condução própria.
Porteiro - Masculino. Desejável experiência na função e condução 
própria. Ter disponibilidade de horários para escala 12X36. 
Porteiro - Masculino. Para trabalhar com ronda. Possuir CNH A/B 
(carro e moto), desejável experiência na função, ter disponibilidade 
de horários.
Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, jardina-
gem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.
Zelador - Experiência na função. Desejável conhecimentos com servi-
ços de portaria, entrega de correspondências, medição de gás e água, 
limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica. 

ESTAMOS CONTRATANDO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:
residir em Salto ou Itu,

com segundo grau completo.

 Estamos cadastrando cv-s para 
todas os cargos.
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