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Desde a última quinta-fei-
ra, dia 1º, o botijão de gás de 
cozinha já está mais caro em 
alguns estabelecimentos em 
Indaiatuba. O reajuste varia de 
a 10 a 12%.

Será definido na próxima se-
gunda-feira, dia 5, se as agências 
bancárias em Indaiatuba irão ou 
não aderir à greve da categoria, 
programada para ocorrer em 
todo País na terça-feira, dia 6. O 
impasse está no reajuste salarial.

A Guarda Civil apreendeu na quar-
ta-feira, dia 31 de agosto, o adolescen-
te J.S.T.R., de 17 anos, sob a suspeita 
de tráfico de drogas. A ocorrência foi 
registada no Jardim Monte Verde.  

Com o tema 
“Um Olhar Para o 
Mundo”, a segun-
da edição do Casa 
Decor Indaiatuba 
abriu suas portas 
para os visitantes 
ontem, dia 2, e 
trará o que há de 
mais moderno e 
sofisticado em ar-
quitetura, decora-
ção e paisagismo. 
A mostra fica em 
exposição até 23 
de outubro.

Ele foi detido numa ação da Polícia Militar por tráfico de drogas. Pág. 11A
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Justiça Eleitoral 
multa Reinaldo e 
Rogério Nogueira 
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Gaspar quer dar continuidade 
ao trabalho da atual gestão

Casa Decor Indaiatuba 
já está de ‘portas abertas’

Menor é 
apreendido 
com drogas 
e mais de
R$ 10 mil  

Botijão de gás de 
cozinha já está 
mais caro 

Reunião deve 
definir greve 
em Indaiatuba

Ajudante é preso após 
denúncia feita pela mãe 

Independente deve 
construir ginásio 
de R$ 10 milhões
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Com a saída de Dilma 
e a permanência de 
Temer, como você acha 
que ficará o Pais daqui 
para frente?

RADARES DIAS - 03 A 09/09

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

“Pode ser que ele tire algum 
benefício do trabalhador, mas 
acho que não muda muito. Tá 
cedo ainda para dizer algo"
José Cosmo, 50 anos, me-
cânico 

“Acredito que vai melhorar 
em vista do que está. Espero 
que ele não tira nosso direitos, 
pois os brasileiros não vão 
concordar com isso"
Josefa Maria, 43 anos, do lar

“Não vai ter mudança alguma, 
pois ele até agora só está fa-
vorecendo os ricos, enquanto 
que os pobres estão sendo 
prejudicados”
Doralice Moja, 63 anos, 
aposentada

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

"Eu acho que vai ficar a mes-
ma coisa, mas  espero que 
mude por que  ele (Michel 
Temer) não é muito diferente 
da Dilma"
Alexandra Dantas, 35 anos, 
diarista

“Acredito que ele vai tentar 
uma mudança, porém não há 
muito tempo para poder nos 
mostrar isso. Mas a situação 
pode sim ficar melhor do que 
estava”
Jucilda Conceição, 21 anos, 
do lar

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.) 

Luiz Carlos Borges da Silveira é empresário, médico e professor. Foi Ministro da Saúde e De-
putado Federal

Leis de trânsito precisam 
ser melhor estruturadas 

opinião

Viva o momento presente
Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus, e sabia que Deus 

o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que 
fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma 
coisa que o conservou em cima da água. Ficou boiando à deriva, durante muito tempo, até que chegou 
a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por tê-lo salvo da 
morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e com muito 
esforço conseguiu construir uma casa para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco, com paus 
e folhas. Porém significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus, porque 
agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia ele 
estava pescando e, quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, 
estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se na direção de sua casa, qual não foi sua 
decepção ao vê-la toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra, chorando e dizendo em prantos: “Deus! 
Como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta 
casa para poder me abrigar, e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. Deus, o Senhor não tem 
pena de mim?” Neste momento uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: “Vamos, 
rapaz?” Ele se virou para ver quem lhe falava, e qual não foi sua surpresa quando viu à sua frente um 
marinheiro todo fardado e dizendo: “Vamos rapaz, nós viemos buscá-lo”. “Mas como é possível? Como 
vocês souberam que eu estava aqui?” “Ora, amigo! Vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. O 
capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir buscá-lo naquele barco ali adiante.” Os dois entra-
ram no barco e assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para os seus entes 

queridos. Nunca tire conclusões precipitadas. Quer se preparar para o presente e o 
futuro,  participe nos processos de desenvolvimento humano da Signa Treinamentos. 
www.signatreinamentos.com.br telefone 019-38757898

A decisão da Justiça Federal de Brasília em suspender a cobrança 
de multa para motoristas que andarem nas rodovias do País com farol 
desligado, foi mais do que acertada. 

A sentença, ainda provisória, foi divulgada na tarde de ontem, dia 
2, e ainda cabe recurso. Mas tal medida acontece há menos de dois 
meses em que a lei entrou em vigor. 

É mais uma lei de trânsito, assim como a do kit primeiros-socorros 
e a do extintor, que entra em vigor sem uma análise minuciosa, sem 
ter feito o básico para que a determinação seja cumprida à risca, não 
dando “brechas” para que o motorista infrator recorra contra a multa 
na Justiça. 

Não precisa ser piloto profissional para saber que o farol aceso 
auxilia e muito na visualização de outros veículo, principalmente nas 
vias de mão dupla, evitando assim inúmeros acidentes. 

Mas assim como ocorrem nos casos dos radares estáticos, rodovias 
e vias precisam ser mais estruturadas e necessitam, em sua extensão, 
de placas alertando o motorista sobre o uso do farol mesmo durante 
o dia. 

Há, por exemplo, vias dentro da cidade que necessitam do farol 
alto durante o dia. Em Indaiatuba, a Rua Ouro margeia a Rodovia 
Santos Dumont (75) e é um desses casos. Todos sabiam? 

Enfim, mesmo com as decisões e indecisões da Justiça, espera-
-se que o motoristas sejam conscientes e mantenham o farol de seus 
carros ligados durante o dia, mesmo com a suspensão das multas. É 
mais uma postura responsável em busca da paz no trânsito.    

Reforma moral e ética é a mais urgente
Política é ciência indispensável à governança, especialmente nas democracias. O bom e útil exercício da política 

é essencial, desde que desempenhado com honestidade e interesse social e patriótico pelos seus atores. No Brasil, 
para a maioria dos cidadãos a política é vista com reserva e não raro rotulada com qualificativos desabonadores. 
Todavia, não é a política que não presta, são os políticos que por sua postura e por seu caráter pessoal a degradam. 
É o que está acontecendo.

Manobras e negociações estranhas à prática política sempre existiram e certamente continuarão existindo, mas no 
Brasil a deturpação vem num crescendo preocupante até chegar a episódios mais recentes que produziram dois dos 
maiores escândalos, popularmente conhecidos como ‘mensalão’ e ‘petrolão’.  Este último afetou a governabilidade 
nacional, dado o número e a posição dos envolvidos. 

A presidente Dilma Roussef se viu extremamente fragilizada em vista de crises econômicas, problemas sociais 
e políticos que a deixaram sem condições de governar, de exercer plenamente o seu mandato. Aí, afloraram no meio 
político e partidário de sustentação do governo manobras mesquinhas, traições e delações que potencializaram as 
dificuldades, agravadas com o processo de impeachment em andamento. 

O PMDB, partido da base aliada e presidido pelo vice-presidente Michel Temer, iniciou estratégico afastamento, 
talvez antevendo a possibilidade de assumir o governo em caso de afastamento de Dilma, o que efetivamente acon-
teceu. O primeiro passo foi o lançamento de um programa nacional denominado Ponte para o Futuro, uma peça com 
viés oposicionista, sugerindo que o governo não tinha condições de apresentar propostas ao país. PP, PSD e outros 
menores permaneceram pendurados nas tetas do governo até poucos dias antes da votação do impeachment, que 
ajudaram a referendar, e já negociavam cargos no futuro governo de Temer.

A Operação Lava Jato, que investiga o esquema de corrupção na Petrobras, acabou por revelar casos estarrece-
dores envolvendo parlamentares, gestores públicos e integrantes do governo mancomunados com empreiteiras de 
obras e empresas que mantinham contratos com o governo e com a estatal. Nesse processo foram aceitas as deleções 
de diretores da Petrobras, de empresas investigadas e políticos, o que ampliou o número de denunciados, indiciados 
e até condenados.

Entre as delações a que mais expôs o lado espúrio dos políticos foi a de Delcídio do Amaral. Ex-diretor de estatais, 
ex-ministro e então senador e líder do governo foi preso por corrupção e promoveu  ‘entregação’ geral. Seria de se 
imaginar que se sabia de todos os atos delatados e tivesse bom caráter teria denunciado à época dos acontecimentos, 
porém, só o fez na hora de salvar a própria pele. 

Caso de traição explícita foi protagonizado por Sérgio Machado, ex-senador e ex-diretor da Braspetro. Proposital-
mente e com interesse escuso não teve o menor pudor em gravar conversas com políticos que o apoiaram na obtenção 
e manutenção de cargos, principalmente na presidência da empresa. Insidioso, levou os interlocutores e falarem o que 
não deviam e para completar a rasteira manobra, entregou as gravações para a mídia publicar e repercutir.

Em resumo, são esses os políticos que desvirtuam a essência da política e se valem dos cargos públicos para 
proveito próprio. São esses que reforçam o argumento de que o país está precisando de importantes reformas, porém, 
a mais urgente e necessária é a reforma moral e ética. Não é fácil promovê-la porque depende do caráter dos políticos 
e os que aí estão já provaram que dificilmente se emendarão, pois como se diz, não há ex-corrupto...

Acredito que somente se chegará à depuração política com a renovação, com novas ideias, novos atores não 
contaminados. A busca desses envolve trazê-los à participação no cenário político. Todavia, sabe-se que a maioria 

dos cidadãos, especialmente a juventude, não participa porque tem essa visão negativa da política 
disseminada pelos maus políticos que precisam ser banidos através das urnas, a via democrática. 
Isto leva a outra constatação: a reforma moral e ética, tão necessária e urgente, depende também 
de quem vota...

Concluo com a frase de Ulysses Guimarães, líder político por excelência, dita há mais de 
vinte anos: “República suja pela corrupção impune tomba nas mãos de demagogos que, a pre-
texto de salvá-la, a tiranizam”.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O que é Desaposentação?
Durante a vida laboral, o empregado contribui conjuntamente com seu empregador junto a Previdência 

Social para que mantenha na qualidade de segurado e poder pleitear os benefícios previstos na legislação 
previdenciária.

Um desses benefícios é a aposentadoria que se divide em aposentadoria por idade, tempo de contri-
buição, especial e por invalidez.

Desta feita, a aposentadoria é um benefício que pode ser renunciado para que o beneficiário aproveite 
o tempo de serviço prestado após a concessão do benefício, para buscar uma aposentadoria mais vantajosa 
aumentando o seu valor.

Este processo se chama DESAPOSENTAÇÃO, onde o aposentado que continua trabalhando após a 
concessão do benefício, poderá renunciá-lo e buscar novo benefício contando com este novo período de 
contribuição, o qual terá efeito no valor da aposentadoria.

Assim o aposentado tem o direito de rever no judiciário a sua aposentadoria atual para adquirir um 
benefício mais vantajoso. Ocorre que muitos julgados tem sido a favor e contra este pedido, principalmente 
no que tange a devolução dos valores recebidos pela aposentadoria renunciada.

O INSS não reconhece essa possibilidade de renuncia para depois buscar uma nova aposentadoria, 
indeferindo todos os pedidos administrativos.

Todavia, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o beneficiário não precisa devolver 
o que percebeu com a aposentadoria renunciada.

Tal decisão servirá de norte para as instâncias inferiores julgarem os pedidos de desaposentação, já que 
ações do âmbito do Juizado Especial Federal estavam suspensas até o STJ se manifestar.

O STF iniciou o julgamento em 2014 e em outubro foi suspenso o julgamento por 
pedido da ministra Rosa Weber para vista, tendo atualmente 2 votos a favor e 2 votos 
contra. Julgada a desaposentação, todos os tribunais deverão decidir no mesmo sentido 
que o Supremo, e que seja a favor do aposentado. 
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Justiça de Brasília 
suspende multas para 
quem trafega nas rodovias 
com o farol desligado

Colégio Meta busca medalha no Torneio de Robótica 

cidade

PROVISÓRIA

Reinaldo e Rogério Nogueira são 
condenados pela Justiça Eleitoral

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

A Justiça  Ele i tora l 
condenou o prefeito 
licenciado Reinal-

do Nogueira (PMDB) e seu 
irmão, o deputado estadual 
Rogério Nogueira (DEM), ao 
pagamento de R$ 5 mil por 
propaganda irregular anteci-
pada. De acordo com o juiz 
do processo, ambos pediram 
votos de maneira explícita, 
em uma rede social, para o 
candidato a prefeito Nilson 
Alcides Gaspar (PMDB). 

Com base na decisão, a 
Justiça Eleitoral considerou 
irregular a publicação, pois 
citava de forma explicita e 
nominalmente o candidato a 
prefeito fora do prazo permi-
tido para campanha política. 

A postagem teria ocorrido 
no dia 31 de julho, na mesma 
data em que aconteceu a con-
venção política que oficiali-
zou Gaspar como candidato a 
prefeito em Indaiatuba. 

Na ocasião, Rogério pu-
blicou um foto de Reinaldo e 
Gaspar juntos com a seguinte 
frase: “eu tô com Reinaldo – 
voto no Gaspar”

A denúncia de propagando 
política antecipada foi proto-
colada pelo Partido Republi-
cano Progressista (PRP). 

A condenação do prefeito 
e de seu irmão foi assinada 
pelo juiz Fábio Luiz Casta-
dello.

"Custa acreditar que a 
intenção do representado, 
quando fez a 'postagem' con-
troversa, não era de buscar 
transmitir a todos aqueles que 
dela tomaram conhecimento 
- e não apenas aos convencio-
nais e afiliados da agremiação 
partidária - um pedido de voto 
na eleição vindoura. Como 
retro salientado, propaganda 

eleitoral antecipada travestida 
de propaganda intrapartidá-
ria", justificou o juiz no texto 
da decisão.

O Ministério Público Elei-
toral também se manifestou 
sobre o caso e considerou a 
ação como ilegal. Além da 
multa no valor de R$ 5 mil, 
Rogério foi obrigado a apagar 
o post na rede social, sobe a 
pena de ter que pagar R$ 1 
mil por dia caso não o fizesse. 
A postagem já foi retirada da 
rede social.

A Justiça suspendeu limi-
narmente a lei que obriga os 
motoristas a trafegaram nas 
rodovias com o farol do carro 
aceso, mesmo durante o dia. 

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) recebeu noti-
ficação na tarde de ontem, 
dia 2, e deve informar os 
órgãos de fiscalização sobre 
a mudança, porém, até que 
o caso volte a ser discutido 
pela Justiça, novas multas 
não poderão ser emitidas por 
esse tipo de infração, que só 
poderá ser aplicada quando 
as vias forem sinalizadas, diz 
decisão. 

A União pode recorrer e 
já estuda recurso, e as mul-
tas que já foram aplicadas 
até o momento, continuam 
valendo.  

A lei federal que vigora 
desde 8 de julho, determina 
que o farol baixo seja usado 
em todas as rodovias durante 

As Olimpíadas Científi-
cas são uma iniciativa para 
a popularização e difusão da 
ciência e tecnologia junto aos 
jovens utilizadas em pratica-
mente todo o mundo. Além 
da difusão, as Olimpíadas 
realizam muitas outras ativi-
dades e, em muitos casos, são 
também atores no processo de 
atualização dos professores e 
escolas.

A Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR) é uma das 
olimpíadas científicas brasi-
leiras apoiadas pelo CNPq 
que utiliza-se da temática da 
robótica – tradicionalmente 
de grande aceitação junto aos 
jovens – para estimulá-los 

Defesa
De acordo com a Secre-

taria de Comunicação Social 
da Prefeitura, o prefeito deve 
recorrer à decisão. 

Em entrevista à EPTV, 
o advogado de Reinaldo e 
Rogério, Marcelo Pelegrini 
Barbosa, informou que a 
publicação não foi irregular 
porque a mensagem era um 
convite para a convenção 
interpartidária e destacou que 
ela foi postada em um período 
pré-eleitoral. 

o dia. O descumprimento é 
considerado infração média, 
e é punido com 4 pontos 
na carteira de habilitação e 
multa de R$ 85,13. Em no-
vembro, o valor deve subir 
para para R$ 130,16.

No primeiro mês de va-
lidade da regra, entre 8 de 
julho e 8 de agosto, a Polícia 
Rodoviária Federal informou 
o registro de 124.180 infra-
ções nas rodovias federais, e 
nas estradas estaduais de São 
Paulo, outras 17.165 multas 
foram aplicadas. 

Regra em debate
É considerado farol baixo 

aquele chamado de farol, que 
até então era exigido para 
todos os veículos somente 
durante a noite e dentro de 
túneis. Para as motos, o uso 
dessas luzes já era obrigatório 
durante o dia e a noite, em 
todos os lugares.

às carreiras científico-tec-
nológicas, identificar jovens 
talentosos e promover debates 
e atualizações no processo de 
ensino-aprendizagem brasi-
leiro.

A OBR possui duas mo-
dalidades que procuram ade-
quar-se tanto ao público que 
nunca viu robótica quanto ao 
público de escolas que já têm 
contato com a robótica edu-
cacional. Anualmente a OBR 
elabora e gere a aplicação de 
provas teóricas e práticas em 
todo o Brasil utilizando essa 
temática. A OBR destina-se 
a todos os alunos de qualquer 
escola pública ou privada do 
ensino fundamental, médio ou 

ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA/SCS-PMI

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, Reinaldo deve recorrer à decisão

O Colégio Meta iniciou o Projeto em 2014 e desde então vem se 
destacando com sucesso

técnico em todo o território 
nacional, e é uma iniciativa 
pública, gratuita e sem fins 
lucrativos.

O Colégio Meta iniciou 
o Projeto de Robótica em 
2014 e desde então vem se 
destacando com sucesso. 
Atualmente é composto por 
cinco equipes: Metadroid 1,  
Metadroid 2, Metadroid Kids, 
Tecnometa e Tecnometa Kids.

Na etapa Regional 2016 da 
OBR que aconteceu na Uni-
camp, as equipes Metadroid 
1 e Metadroid 2 conquistaram 
vagas para a etapa Estadual na 
Faculdade de Engenharia In-
dustrial (FEI), que se realizou 
no dia 13 de Agosto. A equipe 
Metadroid 2 levou o prêmio 
de melhor robô e a equipe 
Metadroid 1 além do prêmio 
de melhor equipe, conquistou 
a vaga para a Etapa Nacional 
que acontecerá em Recife.

Estrutura
Será o maior Congres-

so Científico de Robótica 
e Inteligência Artificial da 

América do Sul. As atividades 
acontecerão entre os dias 8 e 
12 de outubro no Centro de 
Convenções de Pernambuco 
(Cecon). Os visitantes pode-
rão acompanhar competições 
e conferir os trabalhos de 
estudantes e pesquisadores.

O evento terá diversas 
atividades simultâneas em 
seus cinco dias, como com-
petições, palestras, atividades 
acadêmicas e apresentações 
de robótica. Empresas de alta 
tecnologia, univer-
sidades e institutos 
de pesquisa pode-
rão apresentar suas 
novidades para um 
público interessado 
na área.

A expectativa é 
que circulem em mé-
dia dez mil pessoas 
durante o evento.

A equipe Meta-
droid 1, que con-
quistou a vaga para 
este Torneio Nacio-
nal em Recife, está 
levantando fundos 

para mais este incrível de-
safio. Fizeram nesta última 
sexta-feira, dia 26 de agosto, 
uma Sessão Cinema, no an-
fiteatro do Colégio. Foi um 
sucesso total! Muitos alunos 
participaram deste momento. 
A equipe também está ven-
dendo esfihas, em parceria 
com a Casa da Esfiha de 
Indaiatuba com este mesmo 
propósito.

Sucesso e excelente de-
sempenho é o que todos dese-

jam para a equipe Metadroid 1 
e que traga mais uma medalha 
para o Colégio Meta!

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do colé-
gio, acesse o portal www.
colegiometa.com. A unidade 
1 do meta escola localizada na 
Rua Hermínio Steffen, 96, no 
Jardim Regina; enquanto que 
a 2 fica na Avenida Coronel 
Antônio Estanislau do Ama-
ral, 1.541, em Itaici.
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Fuvestão do Objetivo 
acontece no próximo sábado

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIOBotijão de gás de cozinha 
já está mais caro na cidade

Desde a última quinta-
-feira, dia 1º, o boti-
jão de gás de cozinha 

já está mais caro em alguns 
estabelecimentos em Indaia-
tuba. O reajuste no Município 
varia de a 10 a 12%, segundo 
os comerciantes locais, e é 
considerado pela categoria o 
maior dos últimos cinco anos. 

Os botijões de 13 quilos, 
que na média no Município 
eram vendidos entre R$ 55 a 
R$ 60, com o aumento chega 
a R$ 60 a R$ 66.  

Segundo o Sindicato Na-
cional das Empresas Distri-
buidoras de Gás Liquefeito 
de Petróleo (Sindigás), o 
novo aumento no gás de cozi-
nha ocorre em todo País, mo-
tivado pela alta dos salários 
dos empregados (o dissídio 
da categoria tem como data-
-base o dia 1º de setembro) e 
por ajustes operacionais. 

Essa é a segunda vez que o 
gás recebe reajuste. A primei-
ra ocorreu em março, quando 
houve aumento no valor devi-
do ao reajuste no preço médio 
ponderado para cálculo do 
ICMS (alta estadual). 

O proprietário da Liqui-
gás da Vila Brizola, José 
Carlos Roberto, informa que 
repassará o reajuste apenas 
nas entregas em domicílio. 
“Nosso preço atual é de R$ 
55 e vamos passar para R$ 
60 em caso de entregas. 

Para quem retirar em nossa 
unidade manteremos o valor 
anterior sem reajuste (R$ 
55)”, explica. 

O distribuidor acredita 
que o aumento do produto 
no meio desta crise atual 
é prejudicial tanto para os 
consumidores quanto para os 
empresários. “Já está sendo 
difícil manter por conta da 
crise. Os valores repassados 
vão ‘pesar’ para o cliente”, 

lamenta. 
Com previsão de aumento 

em torno de 10%, o botijão na 
Ultragaz também saltou para 
R$ 65. Para Júnior Santana, 
do Departamento Financeiro 
da empresa, com a alta do 
valor o cliente deverá pesqui-
sar ainda mais para adquirir 
o produto. 

“O produto é um item in-
dispensável em qualquer re-
sidência. Por isso os clientes 

No próximo sábado, dia 10, 
a partir das 13 horas, a Rede 
Objetivo promoverá o Fuvestão 
2017, simulado aberto e gra-
tuito do vestibular da Fuvest. 
Podem participar alunos e não 
alunos do Objetivo e para isso 
é preciso fazer a inscrição no 
site www.objetivoindaiatuba.
com.br, até a próxima quinta-
-feira, dia 8.

O simulado será composto 
de uma prova com 90 testes de 
múltipla escolha nos moldes da 
primeira fase da Fuvest.

De acordo com a psicóloga 
responsável pelo Núcleo de 
Apoio ao Vestibulando, Dé-
bora Razori, o Fuvestão é a 
oportunidade do vestibulando 
vivenciar o clima do exame, 
treinar e ganhar experiência 
para que chegue ao vestibular 
com tranquilidade. “O simula-
do é importante para auxiliar 
o aluno na preparação para 
o vestibular. Esse ano a Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
vai disponibilizar vagas pelo 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), inclusive para a ampla 
concorrência, o que diminui o 
número de vagas destinado ao 

vão passar a fazer uma busca 
maior com relação a preços, 
pois o gás é um item que 
não pode faltar na cozinha”, 
salienta.

O Mais Expressão pro-
curou outras distribuidoras 
da cidade, porém algumas 
informaram que o reajuste 
ainda não foi repassado, o 
que deve acontecer no máxi-
mo na próxima semana, ainda 
sem porcentagem definida.

vestibular. Isso significa que 
se a Fuvest já era concorrida, 
agora ficará ainda mais. Por-
tanto, quanto mais o candidato 
se preparar, melhor”, afirma a 
psicóloga.

O Fuvestão 2017 premiará 
os candidatos com as melhores 
classificações. Na categoria 
Vestibulando os prêmios são 
1 MacBook para o 1º classi-
ficado geral e outros como 1 
Tablet Samsung Galaxy Tab 
T113 8GB Wi-fi, 1 Calculadora 
Científica 300S+, 1 Pendrive 
64GB e 1 iPad Mini para o 1º 
colocado de cada área (Bioló-
gicas, Exatas e Humanas) e 1 
Tablet Samsung Tab 10” Wi-fi 
para o 2º e 3º colocados de cada 
área. Na categoria Treineiro o 
1º colocado de cada área rece-
berá 1 Tablet Samsung Galaxy 
Tab T113 8GB Wi-fi.  Além 
disso, todos os participantes 
que fizerem 55 pontos ou mais 
no Fuvestão 2017 concorrerão 
a um iPhone SE. 

Desde 2007, quando o Co-
légio Objetivo passou a ofere-
cer o Fuvestão em Indaiatuba, 
o Colégio soma 10 prêmios 
conquistados por alunos. Botijão de gás de cozinha já está mais caro em algumas distribuidoras do Município 

Participação no Fuvestão é gratuita e deve ser confirmada 
pela internet até a próxima quinta-feira, dia 8 

JME
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Gaspar quer dar continuidade ao 
desenvolvimento de Indaiatuba 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Dar continuidade ao 
trabalho que vem 
sendo realizado pela 

atual gestão, mas com me-
lhorias. Essa é a proposta 
do candidato Nilson Alcides 
Gaspar (PMDB), que pela 
primeira vez disputa ao cargo 
de prefeito de Indaiatuba nas 
Eleições do dia 2 de outubro. 

Gaspar concorre ao cargo 
maior do Município ao lado 
de outro funcionário público, 
o vereador e médico ginecolo-
gista Túlio Tomass do Couto, 
também do PMDB.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, na segunda ma-
téria da série que o jornal faz 
com os candidatos à prefei-
tura de Indaiatuba, Gaspar 
conta que os primeiros dias 
de campanha estão sendo 
produtivos. “A aceitação na 
rua está sendo muito boa. Isso 
mostra o quanto a população 
está preocupada com o futuro 
da cidade”, diz. “Os canais de 
informação estão deixando 
as pessoas mais ‘ligadas’ e 
conscientes também.”

Apesar de concorrer às 
Eleições pela primeira vez, o 
candidato do PMDB diz estar 
tranquilo e preparado para 
assumir o posto de prefeito 
de Indaiatuba. 

Tanta confiança se dá pelo 
fato de Gaspar ter sido se-
cretário municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente e 
superintendente do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae), onde orgulha-se dizer 
que realizou mais de 41 obras. 

“Sei que ser prefeito é 
uma responsabilidade mui-
to grande, mas estou tran-
quilo, pois fui preparado 
para isso há algum tempo”, 

A educação também deve 
ser prioridade e está previs-
ta no plano de governo do 
candidato a prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB), caso seja 
eleito no dia 2 de outubro. 

Segundo o candidato, 
em entrevista ao Mais Ex-
pressão, a ideia é criar pelo 
menos, nesses quatro anos 
de mandato, de 5 a 6 creches 
e de 4 a 6 escolas. “Conse-
guimos em janeiro zerar o 
déficit nas creches, mas a 
população aumenta e temos 
que atender essa demanda, 
pois é um direito de todos”, 
reconhece. “Também vamos 
‘lutar’ por pelo menos mais 
quatro escolas que funcio-
nem em período integral, 
completando assim dez uni-
dades em Indaiatuba.”

Para o candidato a prefei-
to, o método de ensino deve 
ser mais eficiente. Para isso, 

O setor da saúde deve ter 
sua estrutura ampliada no 
governo de Nilson Alcides 
Gaspar, candidato a prefeito 
de Indaiatuba pelo PMDB. 

Ainda nos seis primeiros 
meses de seu governo, caso 
eleito, o candidato quer 
inaugurar o anexo que vem 
sendo construído no Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) e que au-
mentará para 174 o número 
de leitos no hospital. 

Outra providência, se-
gundo Gaspar, é trazer um 
hospital regional para a cida-
de, o que já está em conversa 
com o Governo do Estado. 

Novas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) também 
devem ser construídas, sen-
do as duas primeiras previs-
tas para a região do Paulista 
e Colibris e UBS 1 ao lado 
do Hospital Dia, na antiga 
área da Central de Ambu-
lâncias. 

Ainda em seu plano de 
governo, o candidato a pre-
feito prevê a construção de 
um centro de quimioterapia 
e radioterapia. 

Segundo Gaspar, tal in-
vestimento na saúde é de 
suma importância não só 
para atender os morado-
res locais, mas também de 
pessoas que vêm de outras 
cidades da região. 

diz. “Ocupei nesses últimos 
anos cargos que me deram 
conhecimento e tranquilida-
de para assumir tal função. 
Aprendi muito no Saae, que é 
uma autarquia com estrutura 
muito maior do que algumas 
prefeituras na região. Por 
isso a importância de dar 
continuidade ao governo, não 
podemos recomeçar do zero, 
temos que avançar.”

Plano 
Segundo Gaspar, seu plano 

de governo preza pela conti-
nuidade do trabalho realizado 
pela atual gestão, classificado 
por ele como “excelente”.

Uma das providências 
que o candidato considera de 
urgência é quanto ao trans-
porte público, um dos setores 
que gera mais reclamação da 
população. Gaspar reconhece 
que, por acordo entre o Muni-
cípio e a empresa responsável 
pelo setor, não há a possibili-
dade de quebra de contrato, 
a não ser de forma amigável 
ou pela Justiça, muito menos 
que se abra uma nova lici-
tação para a vinda de mais 
uma empresa, já que no atual 
contrato há uma cláusula de 
exclusividade.

Mas para o candidato, o 
que está faltando mesmo é 
gestão da atual administrado-
ra. “De imediato quero tomar 
uma providência até o meio do 
ano que vem, já que não vem 
sendo oferecido um serviço de 
qualidade. Temos que cortar 
as ‘laranjas podres’ que estão 
atualmente na empresa”, diz 
Gaspar. “Vamos aumentar 
o tempo do cartão do vale 
transporte e também a frota 
de veículos.”

A ideia futuramente, se-
gundo o candidato, é que se 
façam contratos de 60 meses 

“discutirá” a possibilidade 
de incluir o aprendizado 
de outros dois idiomas e 
também promete reaver a 
grade curricular pedagógica, 
criando aulas mais atrativas 
e que incentivem os alunos 
ao prazer de estudar. 

Gaspar também vê a ne-
cessidade de “discutir, junto 
ao Governo Estado, a cons-
trução de novas escolas esta-
duais. “Todos sabemos que a 
situação do ensino no Estado 
não é dos melhores. É um de-
sespero para os pais quando o 
filho sai das escolas munici-
pais e vão para as estaduais”, 
lamenta. Outra providência, 
visando a melhoria do ensino, 
é municipalizar do 6º ao 9º.

Habitação 
Na área da habitação, 

apesar da entrega recente 
das casas do Parque Campo 

“Hoje fazemos 90 mil 
atendimentos por mês, des-
ses, 25 mil são de morado-
res de fora que procuram o 
nosso atendimento, buscam 
onde realmente a saúde fun-
ciona”, diz. “Mas atualmente 
a saúde em Indaiatuba está 
sobrecarregada, precisa de 
mais investimento, pois não 
podemos negar atendimento 
a ninguém.”

Além da parte estrutural, 
Gaspar também ressalta a 
importância de investir mais 
no profissional da saúde, 
com treinamentos e quali-
ficação. 

Segurança 
Na área de segurança, 

Gaspar vê a necessidade de 
sempre aumentar a frota de 
veículos da Guarda Civil e 
também ampliação do núme-
ro de guardas. Entretanto, o 
candidato a prefeito garante 
que irá cobrar mais do Go-
verno do Estado. “Quando 
os índices de criminalidade 
diminuem, o Estado entende 
que ‘tudo’ está muito bem. 
Mas vamos cobrar por au-
mento do efetivo e melho-
res condições aos policiais 
militares. Nossos guardas 
também necessitam de mais  
valorização e vamos reaver 
a criação de um plano de 
carreira para a categoria”, 

com a empresa responsável 
pelo transporte, assim como 
ocorrer atualmente no contra-
to com a coleta de lixo.

Ainda na questão de mo-
bilidade urbano, se eleito, 
Gaspar quer criar a Secreta-
ria Municipal de Trânsito e 
Transporte. Atualmente tanto 
o trânsito quanto o transporte 
são "administradas" por ou-
tras secretarias. 

Tornando-se uma nova se-
cretaria, segundo o candidato 
do PMDB, será possível co-
locar em prática as ações efe-
tivas por um trânsito melhor. 

Uma das ações citadas 
pelo candidato é a criação de 
corredores exclusivos para 
ônibus, algo presente nas 
grandes cidades. “A ideia é 
que o trânsito em Indaiatuba 
consiga fluir cada vez mais, 
sem congestionamento. A 
cidade vem crescendo gradati-
vamente e hoje conta com 240 
mil veículos, 70 mil a mais 
do que há dez anos atrás”, 
calcula. 

Com a possibilidade de 
crescimento ainda mais ele-
vado, Gaspar também vai 
solicitar que novos prédios e 
loteamentos deixem um recuo 
para vagas de estacionamento 
tanto para visitantes quanto 
para deficientes. 

Além da questão estru-
tural, o candidato do PMDB 
também vê como fundamental 
para melhoria no trânsito a 
questão educacional. 

Uma das ações previstas 
em seu governo é levar a “Ci-
dadezinha do Trânsito” para 
as escolas municipais. 

Outra providência que 
deve ser tomada, como forma 
emergencial, é a criação de 
uma regulamentação para o 
uso de bicicletas motorizadas 
no Município. 

Bonito, Gaspar prevê em sua 
gestão a idealização de uma 
área que contará com casas e 
lotes urbanizados, totalizan-
do 1,6 mil unidades, e que 
poderão ser adquiridos com 
regras de um financiamento 
próprio da Prefeitura. 

A área, segundo Gas-
par, ainda não foi definida, 
mas deve ser na região do 
Campo Bonito. “Atualmen-
te foi criado um fundo de 
habitação que já possui R$ 
3 milhões em caixa. Esse 
valor será utilizado pela 
compra da área”, explica. 
“Entre as exigências, além 
de comprovar moradia há 
cinco anos na cidade, vamos 
aumentar também o limite 
da renda exigida para o 
financiamento, pois muita 
gente acabou ficando de fora 
na entrega das unidades do 
Campo Bonito.”

garante Gaspar. 
Na área em que mais se 

orgulha, a questão hídrica 
do município deve continuar 
sendo exemplo para outros 
municípios. No seu gover-
no, Gaspar deve construir 
a Estação de Tratamento de 
Água (ETA) que atenderá os 
bairros Itaici, Videira, até a 
divisa com o Jardim Brasil. 

O candidato também deve 
realizar a substituição de 80 
quilômetros de rede para 
evitar o desperdiço de água. 
“Hoje temos um taxa de per-
da de 37%. A ideia é chegar a 
23% em cinco anos e depois 
reduzir para menos de 10% 
em dez anos”, projeta. 

Esportes
Para área do esporte, 

Gaspar pretende iluminar 
campos de futebol na cidade, 
promessa feita pela atual-
gestão e que ainda não foi 
concretizada, e a construção 
de novos polos esportivos 
que valorizem o esporte de 
alto rendimento da cidade. 

Se eleito, o candidato 
pretende ainda “desafogar” 
um pouco o Parque Ecoló-
gico, permitindo que a popu-
lação utilize a área ao redor 
da barragem do Mirim para a 
prática de atividades físicas. 
Segundo Gaspar, tal “obra” 
já vem sendo feita no local.   

Área da educação também será 
prioridade no seu plano de governo

Saúde deve ter estrutura ampliada 

Pela primeira vez o Município tem dois funcionários públicos como candidatos a prefeito e vice 

DIVULGAÇÃO
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cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Casa da Mulher Anália Franco oferece atendimento a gestantes adultas e adolescentes
AUXÍLIO  

Será definido na próxima 
segunda-feira, dia 5, se 
as agências bancárias em 

Indaiatuba irão ou não aderir à 
greve da categoria, programada 
para ocorrer em todo País na 
terça-feira, dia 6. Novamente 
o motivo para a paralisação é o 
desacordo entre os sindicatos, 
dos trabalhadores e patronal, 
quanto ao reajuste salarial 
deste ano. 

Os bancários de Campinas 
e Região rejeitaram o reajuste 
salarial de 6,5% mais abono 
de R$ 3 mil, proposto pela Fe-
deração Nacional dos Bancos 
(Fenaban) e por isso aprovaram 
a paralisação. O Comando 
Nacional dos Bancários não 
concordou por acreditar que 
a proposta vai gerar perda de 
2,8 %. 

A decisão pela greve acon-
teceu após assembleias re-
alizadas em todo o País. Os 
bancários reivindicam reajuste 

Gestantes adultas e ado-
lescentes que procuram apoio 
e orientação durante esse 
importante momento da vida 
encontram portas abertas 
durante o ano todo nos Gru-
pos de Gestantes da Casa da 
Mulher Anália Franco, de 
Indaiatuba. 

Para participar basta ser 
moradora da cidade e com-
provar gestação mediante 
cartão pré-natal. As reuniões 
acontecem às segundas-feiras, 
das 14h às 16 horas, para 
adolescentes (13 a 17 anos), e 

de 14,78%, que inclui 5% de 
aumento real.

As principais reivindica-
ções são referente à saúde, se-
gurança, condições de trabalho, 
igualdade de oportunidades e 
renumeração. Em todo País, 
são cerca de 512 mil bancários.

Na próxima segunda-feira, 
em Campinas, o Sindicato dos 
Bancários realiza uma assem-
bleia organizativa, às 18h30, 
tendo em debate as principais 
reivindicações e a definição 
de quais cidades da região vão 
aderir a paralisação, inclusive 
Indaiatuba. 

Reinvindicações
Entre as reinvindicações, 

além do reajuste salarial, os 
trabalhadores pedem Partici-
pação nos Lucros e Resultados 
(PLR) no valor de três salários 
mínimos (R$ 8.317,90). 

Os funcionários solicitam 
ainda Piso de R$ 3.940,24, 
valor equivalente ao salário 
mínimo do Dieese em valores 
de junho último. A categoria 

às terças-feiras, das 13h30 às 
16h30, para gestantes adultas 
(a partir de 18 anos). 

“A gestação é uma fase 
muito importante na vida 
da mulher. Porém, a falta 
de informação durante esse 
período desencadeia situa-
ções de vulnerabilidade. Mas 
podemos diminuir ou evitar 
isso por meio de um atendi-
mento adequado e preventi-
vo”, explica a coordenadora 
da Casa da Mulher, Elisabeth 
Athayde.

Além de apoio social e 

exige ainda vale alimentação 
no valor R$ 880 por mês (valor 
do salário mínimo) e vale refei-
ção de R$ 880 mensais. 

Os bancários cobram ainda 
a 13ª cesta e auxílio-creche/
babá no valor de R$ 880 men-
sais. Também são exigidas me-
lhores condições de trabalho, 
com o fim das metas abusivas 
e do assédio moral.

A categoria pede ainda o 
fim das demissões, da rotativi-
dade e terceirizações, além de 
mais contratações. Também é 
solicitado o plano de cargos, 
carreiras e salários (PCCS) para 
todos os bancários e auxílio-
-educação, com o pagamento 
de cursos de graduação e pós-
-graduação.

Por fim, os bancários exi-
gem mais segurança nas agên-
cias e igualdade de oportuni-
dades, colocando um fim na 
discriminação nos salários e 
na ascensão profissional de 
mulheres, negros, gays, lésbi-
cas, transexuais e pessoas com 
deficiência (PCDs). 

psicológico, as mulheres adul-
tas do Grupo de Gestantes 
participam de rodas de con-
versa, dinâmicas de grupo e 
palestras que abordam temas 
como a importância do pla-
nejamento familiar, direitos 
da gestante, tipos de partos e 
sinais de partos, maior tempo 
no aleitamento materno, cui-
dados diversos com o bebê, 
primeiros-socorros, depressão 
pós-parto, entre outros. Além 
disso, fazem oficinas de arte-
sanato, onde são produzidas 
algumas peças para o enxoval 
do bebê. 

O mesmo cuidado e aco-
lhimento acontece no Grupo 
de Adolescentes Gestantes, 
que oferece serviço de con-
vivência e fortalecimento de 
vínculos. O foco é a convi-
vência familiar e comunitária, 
contribuindo para o retorno ou 
permanência da adolescente 
na escola. 

“Durante o período que 
está no grupo, a gestante se 
sente acolhida e pode trocar 
experiências com as demais 
participantes. Assim, com 
a convivência, é possível 

Realização da greve nas agências de Indaiatuba depende da reunião na próxima segunda 

JME

Greve nas agências locais deve 
ser definida na próxima segunda

diminuir angústias e nutrir o 
sentimento da maternidade 
de forma mais positiva. Ao 
final da gestação, as mulheres 
recebem um enxoval comple-
to, fornecido pela Funssol de 
Indaiatuba, e algumas peças 
que elas mesmas ajudaram 
a produzir. E isso também é 
fundamental para o vínculo 
saudável entre mãe e bebê”, 
explica a coordenadora da 
Casa. 

As inscrições para os Gru-
pos de Gestantes devem ser 
feitas mediante apresentação 
dos seguintes documentos, 
original e cópia: comprovante 
de residência recente, cartei-
ra de trabalho atualizada e/
ou holerite recente de todos 
os moradores da residên-
cia, comprovante de pensão 
ou aposentadoria (quando 
houver), documento de iden-
tidade, CPF, certidão de nas-
cimento dos filhos (quando 
houver), certidão de casamen-
to, foto recente e comprovante 
do pré-natal. Para as adoles-
centes, além da documentação 
acima, é necessário apresentar 
declaração escolar e assina-

Casa da Mulher Anália Franco
Endereço: Rua 13 de maio, 1076 – Cidade Nova – Indaiatuba 
Fone: (19) 3834-5297
E-mail: casadamulher2001@gmail.com
 
Grupo de Gestantes 
Dia: terça-feira
Horário: 13h30 às 16h30
Idade: a partir de 18 anos 
 
Grupo de Adolescentes Gestantes
Dia: segunda-feira
Horário: 14h às 16h
Idade: 13 a 17 anos
 
Documentos necessários (original e cópia)
- comprovante de residência recente
- carteira de trabalho atualizada e/ou holerite recente de todos os 
moradores da residência
- comprovante de pensão ou aposentadoria (quando houver)
- documento de identidade
- CPF
- certidão de nascimento dos filhos (quando houver)
- certidão de casamento (quando houver)
- foto recente 
- comprovante do pré-natal
- declaração escolar e assinatura do responsável legal (para adolescentes) 

tura do responsável legal na 
ficha inscrição.

Os serviços oferecidos 
são gratuitos. Vale lembrar 
que a Casa da Mulher Anália 
Franco é um Departamento de 
Promoção Social do Centro 
Espírita Padre Zabeu Kauff-

man, porém acolhe mulheres 
de todas as formações religio-
sas. O endereço é Rua 13 de 
maio, 1.076 – Cidade Nova 
– Indaiatuba / SP. Outras in-
formações pelo telefone (19) 
3834-5297 ou e-mail casada-
mulher2001@gmail.com

Serviço gratuito inclui apoio social e psicológico, além de 
dinâmicas em grupo e palestras

DIVULGAÇÃO
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Colégio Le Perini oferece cursos de Circo e Xadrez

INFORME PUBLICITÁRIO

cidade
Cidade ganha mais de 4 mil 
moradores em um ano e chega 
a 235.367 mil habitantes

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

ARQUIVO SCS/PMI

Indaiatuba ganhou em um 
ano 4.334 mil moradores 
e atualmente conta com 

235.367 habitantes. A estima-
tiva populacional foi divulgada 
terça-feira, dia 30 de agosto, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
no Diário Oficial da União. 

Com os novos números, o 
Município é o terceiro mais 
populoso da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC), 
atrás de Campinas, em primei-
ro com 1.173.370 habitantes 
e Sumaré, com 265.955 mil 
pessoas. 

A população da RMC soma 
3.131.528 pessoas e é a déci-
ma região metropolitana mais 
populosa do País. Pela esti-
mativa do IBGE o Brasil tem 
206.081.432 habitantes.

Em 2015, a população 
estimada de Indaiatuba era 
de 231.033, o que significa 
que em um ano o Município 
ganhou mais 4.334 moradores, 
um crescimento de 1,87%.

O Colégio Le Perini de 
Indaiatuba está agora com dois 
cursos para crianças que não 
são alunos. Com o objetivo de 
oferecer um atividade física 
divertida e prazerosa, a escola 
já oferece os cursos livres de 
Circo e Xadrez. 

A escola de circo, com 
formas que encantam, está 
conquistando adeptos no País 
inteiro devido aos benefícios 
que ela oferece, tanto para o 

Entre os municípios, São 
Paulo ainda lidera a lista dos 
mais populosos, com 12 mi-
lhões de habitantes; seguido 
pelo Rio de Janeiro, com 6,5 
milhões de moradores; e Bra-
sília e Salvador, com cerca de 
2,9 milhões de pessoas cada.

São Paulo também é o 
Estado mais populoso, com 
44.749.699; seguido por Mi-
nas Gerais, com 20.997.560; 
e  Rio  de  Janei ro ,  com 

corpo quanto para a mente. 
Um dos diferenciais da escola 
de circo é que ela sugere de-
safios e diversão aos alunos 
de todas as idades de forma 
simultânea. 

Segundo o professor Jader 
Ferreira de Moraes, conheci-
do como Tio Bocão, entre os 
benefícios que os movimentos 
circenses podem proporcionar, 
destacam-se: coordenação, re-
sistência muscular localizada, 

16.635.996 habitantes. 
 

Dados 
As estimativas da popula-

ção residente nos municípios 
brasileiros têm data de refe-
rência em 1º de julho de 2016, 
e foram elaboradas com base 
na projeção para cada cidade. 
Conforme divulgou o IBGE, 
os totais populacionais munici-
pais, em 2000 e 2010, serviram 
de base para o estabelecimento 

equilíbrio, agilidade e noção 
de espaço. “Movimentos com 
ritmo, leveza, força, flexibi-
lidade, exatidão, equilíbrio e 
concentração estão presen-
tes nas diversas modalidades 
circenses que deslumbram 
crianças, adolescentes e adul-
tos”, diz. 

Dessa forma, o projeto 
“Escola de Circo” possui alto 
valor sociocultural sendo uma 
atividade centenária que traz 
consigo valores cívicos, mo-
rais e educacionais funda-
mentais para a vida em comu-
nidade.

Xadrez
Já o Xadrez, muito mais do 

que um simples entretenimen-
to, o jogo vem se mostrando 
uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento infan-
til de crianças e adolescentes. 
Tanto é que já faz parte do 
currículo escolar em países 
como a França e a Holanda. 
O xadrez acaba despertando 
capacidades como memória, 
agilidade do pensamento, a 
segurança e o aprendizado 

da tendência de crescimento 
da população até a data de 
referência.

As estimativas populacio-
nais são divulgadas anualmen-
te e são um dos parâmetros 
utilizados pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) no 
cálculo do Fundo de Participa-
ção de Estados e Municípios. 
Elas são usadas também para 
o cálculo de indicadores eco-
nômicos e sociodemográficos.

na vitória e na derrota, coisas 
muito importantes no dia a dia 
das crianças e na formação do 
indivíduo. 

Baseada em estudos e pes-
quisas, segundo a mantenedora 
do Colégio Le Perini, Léia Pe-
rini Delegá, a prática do xadrez 
implica no exercício da socia-
bilidade, da autoconfiança, do 
raciocínio analítico e sintético 
e até mesmo da organização 
estratégica do estudo o que 
acaba inclusive auxiliando na 
melhora do rendimento esco-
lar, principalmente em termos 
de concentração. “Atualmente 
vemos muitas crianças com 
DDA – déficit de atenção obter 
avanços grandes em relação a 
atenção e memorização após 
a prática do xadrez ”,  explica. 

O Colégio Le Perini, nova 
marca dos Colégios Cata Ven-
to e Ipec, está localizado na 
Rua Armando Sales de Oli-
veira, 623, no Centro. Mais 
informações sobre os cursos 
pelos telefones (19) 3875-4731 
e/ou (19) 3825-6550. Acesse 
também o www.facebook.
com/colegioleperini. 

Indaiatuba é a terceira cidade mais populosa da Região Metropolitana de Campinas

Atividades proporcionam aos participantes diversos benefícios

DIVULGAÇÃO
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Colégio Montreal promove 2º Sarau na próxima terça-feira

especial

Influx recebe pela 6ª 
vez o prêmio destaque 
de Excelência   

Horóscopo de 03 a 09/09 por Alex Costa Guimarães

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

A Influx English School 
recebeu mais uma 
vez o prêmio Desta-

que de Excelência da Associa-
ção Brasileira de Franchising 
(ABF). A escola de idiomas 
é a única a ganhar o título 
pela sexta vez. Apenas três 
das mais de duas mil redes 
de franquia recebem este 
reconhecimento anualmente, 
o qual é considerado o mais 
importante do franchising 
brasileiro.

A escola já ganhou este 
prêmio em 2009, 2010, 2011, 
2013,2014 e agora em 2016. 
Tendo 225 marcas inscritas 
apenas 199 foram contem-
pladas, estando divididas em 
categorias Pleno, Sênior e 
Máster.

A Influx 
foi avaliada 
como a me-
lhor em redes 
tradicionais 
que operam 
no franchi-
sing há mais 
de dez anos, 
pela categoria 
Máster.

Para a ge-
rente da In-
flux Indaiatu-
ba, Amanda 
De Liz Pfa-
ffenzeller, re-
ceber este reconhecimento é a 
garantia que estão no caminho 
certo. “Tenho muito orgulho 
por fazer parte de uma rede 
que é tão premiada. A escola 

Na próxima terça-feira, 6 
de setembro, a partir das 19 
horas, acontece  uma festa em 
homenagem à arte: o 2º Sarau 
do Colégio Montreal.

O encontro tem o objeti-
vo de divulgar e mostrar os 
trabalhos artísticos desenvol-
vidos pelos alunos do 6º ano 
do Ensino Fundamental à 3ª 
série do Ensino Médio. Ha-
verá apresentações de música, 
canto, dança, declamação de 
poemas, teatro, dramatizações 
de telas famosas, arte visual e 
muita energia criadora. 

realmente faz o diferencial no 
mercado. É satisfatório ver 
essa evolução da marca, que 
cresce cada vez aqui no estado 
de São Paulo, uma vez que já 
é líder de mercado no Sul do 
País”, salienta.

A gerente ressalta ainda 
que o grande 
diferencial da 
escola são os 
métodos de 
a p r e n d i z a -
gem. 

O  cu r so 
de Inglês vem 
do básico ao 
a v a n ç a d o , 
com duração 
de dois anos 
e meio e mó-
dulos de seis 
meses. O Es-
panhol dura 
d o i s  a n o s , 

tendo módulos também de 
seis meses. Ambos os cursos 
são destinados a alunos a par-
tir dos 4 anos de idade.

A metodologia de ensino é 

“É nesse encontro, no 2º 
Sarau do Colégio Montreal, 
que os nossos alunos terão 
a incumbência de mostrar a 
arte em que eles acreditam. A 
ideia principal não é somente 
o aluno apresentar o que gos-
ta, mas conhecer o erudito e 
transcendê-lo. Não é mágica; 
é papel da Educação”, afirma 
a professora de Literatura, 
Virgínia de Oliveira.

A professora explica que o 
Sarau chegou ao Brasil quan-
do da instalação da família 
real no Rio de Janeiro. Eram 

baseada em situações do dia a 
dia, com abordagens comuni-
cativas e lexicais, como a fala, 
escrita, gramática e leitura.

Segundo Amanda, os 
meios de ensino utilizados 
pela escola são para auxiliar 
o aluno no que ele realmente 
necessita. “Utilizamos situa-
ções que realmente ajudam e 
não palavras que geralmente 
não vão utilizar. Por isso os 
diálogos em salas de aula são 
bem reais”, explica.

Ainda como forma de 
aprendizado, a Influx utiliza 
ainda as plataformas online, 
como áudio-book, com todos 
os conteúdos em áudio. No 
portal do aluno, há duas plata-
formas de estudo, onde o alu-
no poderá testar seu nível de 
conhecimento, com exercícios 
de fases e o Influx Seven, que 
avalia o nível de aprendizado. 

Amanda explica que os 
aplicativos ajudam os pro-
fessores a encontrarem as 
“dificuldades” de seus alu-
nos. “Com esses exercícios, 

à plataforma já classificar os 
‘problemas’ enfrentadas pelo 
aluno, sejam elas em estrutu-
ra, escuta ou em formação de 
frase. Já o Influx Seven é um 
exercício que vai mostrar, em 
um gráfico, as habilidades do 
aluno e qual tipo de exercício 
ele deve aprimorar.”

A Influx possui seu próprio 
material didático com dois 
livros, sendo um utilizado em 
sala de aula, para conteúdo 
aplicado pelo professor, e o 
segundo com exercícios es-
critos, que só são realizados 
em casa. 

Garantia 
A Influx garante o apren-

dizado do aluno por meio 
da certificação internacional 
Test of English for Internatio-
nal Communication (Toeic). 
Além de comprovar a influ-
ência e o domínio do idioma, 
o teste também auxilia o 
estudante frente ao mercado 
de trabalho. 

O mesmo teste é utilizado 
por grandes empresas de In-
daiatuba, como na John Dee-
re, Toyota, Renault, General 
Motors, entre outros.

Criada em 2014, em Curi-
tiba, a Influx está presente em 
todas as regiões do Brasil com 
mais de 100 escolas e mais de 
45 mil alunos.

A Influx Indaiatuba atende 
de segunda à sexta-feira, das 
8h às 21 horas; e aos sábados, 
das 8h às 15 horas. A unidade 
local fica na Rua Candelá-
ria, 1.621, no Jardim Nossa 
Senhora Aparecida. Mais 
informações sobre os cursos 
pelo telefone (19) 3834-3877.

as mais diversas expressões 
artísticas. Um evento como 
esse tem como objetivo esti-
mular e valorizar a produção 
artística de nossos alunos. 
Talvez aqui eles encontrem 
a primeira oportunidade para 
mostrar sua arte e quem sabe 
se sintam inspirados e moti-
vados a continuar desenvol-
vendo esse talento. Por isso 
convidamos a comunidade 
para prestigiar os trabalhos 
de nossos alunos”, comenta 
a coordenadora do Colégio 
Montreal, Mauricéia Pereira.

INFORME PUBLICITÁRIO

reuniões elegantes das quais 
participavam apenas a elite, 
com apresentações de música 
clássica, piano, poemas e dan-
ça.  Eram também a oportuni-
dade de firmar boas relações 
sociais e políticas. “Hoje os 
saraus acontecem como reu-
niões menos sofisticadas e não 
é só a elite que participa. En-
tretanto, o objetivo continua o 
mesmo: divulgar e apreciar a 
arte”, explica Virginia. 

“Como um dos papéis da 
escola é promover a cultura, 
ela deve abrir suas portas para 

Premiada pela sexta vez, a Influx oferece ensino de qualidade 
e garantia de aprendizado também na unidade em Indaiatuba 

JME

Período em que ocorrem situações que levarão o nativo a 
dar o melhor de si, e com isso se sentirá útil em relação ao 
seu ambiente imediato. Estará mais apaixonado e sentirá 
suas emoções mais intensas, mas a flor da pele, e poderá 
agir em função das emoções sem raciocinar corretamente, 
no entanto sua inteligencia emocional estrá em desenvol-
vimento por estas semanas.

O taurino estará enfrentando situações um pouco difíceis 
para seu ritmo de vida. Poderá ter que agir de forma rápida, 
decidir de imediato, sem permitir que fantasie alguma 
coisa.Isso pode gerar excessos em sua vida afetiva ou 
amorosa. Alguns podem conversar bastante sobre suas 
questões financeiras por estas semanas. Tensões entre o 
conjuge e o nativo.

Muita atividade focando renovações de ideias, de sua 
vida sentimental e de projetos . É importante ter cuidado 
para não se perder em sua vida familiar, pois o lar, fami-
lia, parentes, sua casa,  geram tensões fortes, pois estão 
contrários ao que o nativo acredita ou deseja. Isso poderá 
fazer o geminiano tentar impor sua visão das coisas sem 
conversar antes. Paciência para que as coisas se organizem.

O canceriano continua atravessando por mudanças inevitá-
veis e, apesar de difíceis serão a garantia de sua estabilidade 
futura. Mas, no momento, parece meio caótico as coisas. 
Há um risco de ultrapassar os limites do seu orçamento 
cuidado para não assumir consequências pesadas. Suas 
atitudes emocionais e sem razões lógicas podem ser fontes 
de dores de cabeça.

Estas semanas prometem um bom período para o Leonino 
em todas as áreas de sua vida. estará mais ligado a sua vida 
social do que o de costume e os compromissos podem, 
facilmente, trazer grandes responsabilidades. As 
situações estão propícias para atar novos laços em todos os 
domínios. Você decide ir mais longe com certos compro-
missos e isso pode gerar novas ligações sejam comerciais 
ou afetivas.

Todas as mudanças emocionais que o nativo vem sofrendo 
agora começa a evoluir para o despertar de sua liberdade 
interior. Pode ter sua vida financeira apertada e seu senti-
mento de negócios ficar atvado, mas isso de alguma forma 
o ajudará a acabar com os hábitos que prejudica sua vida 
financeira. Momento de usar a intuição em suas pesquisas, 
trabalho e em diversas oportunidades. Projetos pessoais 
sofrem avanços inesperados.

Vida familiar em foco nesse mometo, podendo ter que 
começar a pensar em como alterar sua situação ligada ao 
conjuge e a seu lar. Terá facilidade para detectar mentiras 
ao seu redor, sua maneira de ver a vida e julgar as coisas 
pode fazer com que você descubras novas maneiras de 
ver e viver a vida. Seu relacionamento pode modificar de 
forma posisitvamente com sua atitude. 

O escorpiano precisa ter cuidado com seus gastos. O 
momento pede para entender por que dá cinco minuots o 
nativo deseja gastar tudo  e em seguida, controlar todos os 
gastos em seguida. Profissionalmente, o momento é muito 
exigente, mas bem frutífero, e o nativo tem que evitar aquela 
preguiça que o impediria atingir sua meta. Afetivamente 
muitaas pessoas se sentem atraídas pelo nativo, mas sua 
maneira de falar deixando os outros distantes pode ser um 
problema.

O sagitariano será forçado a ter mais atitude e focar no 
trabalho mais do que o de costume. Apesar de parecer que 
estará hiperagitado, seus caminhos estarão abertos. Período 
importante para mudar de profissão, abrir uma empresa, 
fazer uma sociedade ou uma parceria. Na afetividade, 
muitas oportunidades. Momento de fazer atividades físicas 
ou de iniciar uma dieta.

Apesar de profissionalmente o nativo estar em uma fase 
boa, em sua vida pessoal, pode se sentir confuso, com um 
forte senso de realidade e suas manifestações de afeição 
e de apego sejam repensadas e medidas demais . Os ou-
tros acabam pensando que o nativo não tem sentimentos. 
Busque manter equilíbrio e suavidade em sua maneira de 
se expressar.

Por estas semanas o nativo desejará fugir de seus senti-
mentos e se recolher em um mundo mais racional, mas 
isso será dificil. Com este comportamento o aquariano 
poderá criar situações das quais serão complexas para ele 
tomar decisões. Profissionalmente estará mais criativo 
e inovador. Cuidado com sua saúde, pois haverá mais 
fraqueza orgânica.

O pisciano estará desejoso de direcionar sua afetividade 
para locais que ainda não sejam explorados. Poderá fazer 
coisas sem perceber, gerando possibilidade de desconforto 
em seus relacionamentos. Risco de ficar com dúvidas e 
para tomar decisões. Evite tomar decisões enquanto estiver 
nessa fase.
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80 mil pinos para embalar 
cocaína são apreendidos 
após perseguição na SP-75

Menor de idade é detido pela Guarda Civil 

AÇÃO 

TRÁFICO 

polícia

Mãe denuncia e filho acaba 
preso por tráfico de entorpecentes

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Homens do Tático Osten-
sivo Rodoviário (TOR), da 
Polícia Rodoviária, trocou 
tiros com um indivíduo que 
estava com 80 mil pinos para 
embalagem de cocaína em seu 
veículo. O caso foi registrado 
na noite de quarta-feira, dia 31 
de agosto, no quilômetro 47 da 
Rodovia Santos Dumont (SP-
75), entre Indaiatuba e Salto. 

Segundo informações do 
5º Batalhão de Sorocaba, 
mesmo com a solicitação de 
parada, o veículo com placas 

de Salto seguiu pela rodovia 
realizando manobras peri-
gosas. 

Mas no quilômetro 47, o 
veículo perdeu o controle e 
acabou caindo numa valeta. O 
motorista então saiu do carro e 
trocou tiros com os policiais, 
fugindo em seguida para um 
matagal. Ninguém foi atingi-
do pelos disparos. 

Até o fechamento da maté-
ria o motorista do veículo não 
foi capturado. A Polícia Civil 
investiga o caso.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FOTOS: COMANDO NOTÍCIA/DIVULGAÇÃO

Carro e oitenta mil pinos para embalar cocaína foram 
aprendidos, enquanto que o motorista acabou fugindo  

Motocicleta pilotada por Silva estava com o motor e a placa de outros modelos  

O ajudante geral Alex 
Melo da Silva, de 
24 anos, foi preso na 

tarde de quarta-feira, dia 31, 
por tráfico de drogas. Ele foi 
detido pela Polícia Militar, no 
Jardim Morada do Sol, depois 
de ser denunciado pela própria 
mãe. 

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência (BO), 
o sargento Santana e o cabo 
Peres foram solicitados via 
Copom, após uma denúncia 

A Guarda Civil apreen-
deu na quarta-feira, dia 31 
de agosto, o adolescente 
J.S.T.R., de 17 anos, sob 
a suspeita de tráfico de 
drogas. A ocorrência foi 
registada no Jardim Monte 
Verde.  

Durante patrulhamento 
preventivo,  o Grupo de 
Apoio Preventivo (GAP) da 
Guarda Civil recebeu uma 
denúncia anônima infor-
mando que no Jardim Monte 
Verde havia uma residência 
com grande movimentação 

anônima de uma mulher, a 
qual informava que seu filho 
estava trafegando com uma 
motocicleta de origem ilícita, 
bem como era usurário e es-
tava envolvido com o tráfico 
de drogas. 

Com a numeração da placa 
da motocicleta, os policiais 
militares passaram a patrulhar 
pelo bairro, quando localiza-
ram a moto parada em frente 
a casa do ajudante, na Rua 
Professor Doutor Masaharu 
Tanigushi. 

Abordada e revistado, no 
bolso de Silva foi encontrado 

do tráfico, inclusive com 
comprovantes  de  depó -
sito no valor total de R$ 
10.594,00 em nome de uma 
mulher, que conforme os 
apontamentos indicam a 
movimentação de 19 dias 
de agosto. 

O caso foi apresenta-
do ao delegado de plan-
tão, o qual tomou ciência 
dos fatos, determinando 
a qualificação e posterior 
liberação do menor a sua 
genitora, onde responderá 
em liberdade.

um “microponto” aparente-
mente sendo LSD, além da 
quantia de R$ 450,50. Ques-
tionado, o indivíduo confir-
mou ser usuário de drogas. 

Silva não possuía consigo 
o documento da motocicleta 
e informou que a mesma era 
pertencente a seu irmão, o 
qual não estava no local.

Os policiais então realiza-
ram uma pesquisa, a partir da 
numeração da placa, mas as 
caraterísticas mostravam que 
o veículo era de outro modelo. 
A motocicleta de posse do 
ajudante ainda estava com o 

chassi “cortado”.
Segundo informações, a 

motocicleta era uma CG Ti-
tan, estava com o motor de 
uma Sundawn, com placa de 
uma NX 200. 

Com a permissão da mãe 
de Silva, os PMs consegui-
ram acesso à residência. As 
buscas ocorreram por todos os 
cômodos da casa. No quarto 
do ajudante, os policiais lo-
calizaram cinco “pedaços” de 
tijolo de maconha, 118 pinos 
de cocaína, 376 “trouxas’ de 
maconha e cinco porções de 
crack.

No total foram aprendidos 
5.248 quilos de maconha, 
256 kg de cocaína e 314 kg 
de crack. 

Questionado sobre a droga 
encontrada, Silva informou 
que apenas guardava o entor-
pecente para um traficante em 
troca de dinheiro, não sabendo 
informar o nome do mesmo. 
Já a mãe do ajudante disse 
que desconhecia a presença 
de droga na residência. 

Com o flagrante, Silva e 
a droga apreendida foram le-
vadas à delegacia. Na unidade 
policial, o indivíduo recebeu 
voz de prisão por tráfico de 
drogas e foi encaminhado à 
Cadeia Pública anexa ao 2º 
DP de Campinas, onde perma-
nece à disposição da Justiça. 
Já a motocicleta foi recolhida 
a um pátio particular. 

ao longo do dia e madrugada 
e que possivelmente havia 
tráfico de drogas no local. 

Os Guardas foram até 
o endereço, mas o imóvel 
estava fechado, posterior-
mente iniciaram o patrulha-
mento quando depararam 
com J. O mesmo foi abor-
dado e com ele encontrada 
uma nota de R$ 10 e nas 
proximidades seis porções 
de substância semelhante a 
cocaína e uma chave identi-
ficada com o escrito “quarto 
2 Monte Verde”.

Com a suspeitas sobre a 
residência no Jardim Monte 
Verde e a chave encontrada 
J. foi questionado pelos 
Guardas Civis e confessou 
que estava traficando, além 
de ser gerente do crime e 
que tinha uma grande quan-
tidade escondida no imóvel, 
pois funcionava como gara-
gem para o delito. 

Foram realizadas buscas 
no imóvel e localizadas 350 
eppendorfs de cocaína, 85 
pedras de crack, além de 
um caderno com anotações 
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esportes

Aifa dá início ao
Amador e ao Máster 50

Tabela

16º Campeonato Liga Regional Aifa/
Grupo Marquinhos de Futsal

Rodada hoje, dia 3, no ginásio da Sol-Sol
 
Terceira Divisão 
 
Horário Partida      
 
12h50  Unidos da Cecap x Dynamo/Mineiro Lanches 
13h50  NBF/Padaria Líder x BVB/Pachelli/Uni Corte
14h40  Atlético Oliveira x Olimpic/Sabor da Terra 
15h30  Continental/Jornal Exemplo x Zenit
16h20  FutShow/Meta/Cruzeiro x Deportivo
17h10  Kautela x Colégio Conquista

Resultados da última rodada 
Olimpic/Sabor da Terra 7 x 3 FutShow/Colégio Meta
NBF/Padaria Líder 7 x 9 Continental/Jornal Exemplo 
Grillos/Rest. Pura Gula 4 x 3 Dynamo/Mineiro Lanches
BVB/Pachelli/Uni Corte 2 x 2 Kautela Futsal
Palermo/Supermercado Miranda 5 x 0 Tancredo Neves 
ADC Toyota Corolla/LDT 5 x 3 União Zona Leste 
Atlético Oliveira 6 x 1 Unidos da Cecap 
Tapiratiba 7 x 2 Atlético Santa Fé 
Academia Focus/Cliniti 5 x 5 Zenit Futsal 

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 4 
 
Horário  Partida
8h  Nobel x Brasiltex 
9h10  RIP x Hot Flowers

Resultados da última rodada 
RZ Comunicação 2 x 1 Marquinhos Tintas
Renovação 4 x 2 Clínica São Camilo  

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 4 
 
Horário  Partida
10h15  Casagrande x Império

Resultados da última rodada 
Vizzent Calçados 2 x 1 Estilo Som & Luz 
Grupo Marquinhos 6 x 4 Criar Filmes  

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

Rodada amanhã, dia 4 

Campo 1
Horário  Partida     Categoria 
8h  Pai & Filhos x Hot Flowers                            Super Máster
9h15  Visão Imóveis/2G x Casa das Embalagens  Super Máster
10h30  Birô - Brio! Informática x Centermaq   Veterano
11h30  Ice Bears Ar Condicionado x Cato   Adulto
 
Campo 2
Horário    Partida     Categoria 
8h Thunder Vision/Remota/GTA x Tremendão    Super Máster
9h15  Smart Ar Condicionado x Atento       Veterano
10h30  Madelasca x Centerbor/Marquinhos Tintas     Adulto
 
Campo 3
Horário Partida     Categoria 
9h  Vieira de Abreu x Freegelo/Big & Strong  Máster
10h15  Balilla x Belle Santé Odontologia   Máster
11h15  Sanare x Unilabor     Adulto
 
Rodada quarta-feira, dia 7

Campo 1
Horário Partida     Categoria 
8h  LG Vacker/Vacker x Lofts   Super Máster
9h15  PCB Informática x A.E. Dirce/Race Pneus  Máster
10h30  Tecnosemillas x Madeireira Glaudeimar  Máster
 
Campo 2
Horário Partida     Categoria 
8h  Cavifer x DD Max     Super Máster
9h15  Tukka’s x Casa das Embalagens  Super Máster
10h30  Hot Flowers x Posto Tremendão   Super Máster
 
Campo 3
Horário Partida     Categoria 
9h  Visual Formaturas x SSA Brasil   Veterano
10h15  Vizzent Calçados x Luxafit Transportes  Veterano
11h15  Fisiomag x Cato Supermercados   Adulto

Resultados da última rodada 
Fisiomag 4 (5) x (4) 4 Central Contabilidade/Voga Arquitetura (Adulto)
Visual Formaturas 1 x 4 Grupo Fênix (Veterano)
Vizzent Calçados 3 x 2 Embalimp (Veterano)
PCB Informática 2 (1) x (2) 2 Jornal Exemplo (Máster)
Tecnosemillas 2 x 1 Jacitara (Máster)
Posto Tremendão 0 x 3 D. D. Max (Super Máster)
Casa das Embalagens 3 x 6 Cavifer (Super Máster)
Hot Flowers 2 x 3 LG Vacker/Vacker & Bueno (Super Máster)
Colégio Meta 3 x 4 Thunder Vision - Remota - GTA (Super Máster)
SSA Brasil x Atento Segurança e Serviços (Veterano)
Smart Ar Condicionado x Luxafit Transportes (Veterano)

DIVULGAÇÃO 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A bola volta a rolar 
pelos campos do 
Município nas com-

petições organizadas pela 
Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). 
Amanhã, dia 4, a entidade 
dará o pontapé inicial a duas 
competições: o Amador e ao 
Máster 50. 

Na primeira competição, a 
mais tradicional da entidade, 
a primeira rodada será marca-
da por dois jogos, ambos às 
10h50. No campo da Osan, 
o duelo será entre SPQV e 
o Independente, time que 
conquistou a última edição 
do certame. 

Já no gramado do Belo 
Horizonte, o embate acontece 
entre Ferroviário e Noroeste. 
Os demais jogos, de acordo 
com a Aifa, prosseguem no 
outro final de semana. 

A competição deste conta-
rá com oito equipes: Ferrová-
rio, Independente, Noroeste, 
Rêmulo Zoppi, Estrela, 3 
Estrelas, Estrela Dourada 

e SPQV. De acordo com o 
regulamento, todos jogam 
contra todos num grupo e 
turno único, classificando-se 
para as semifinais os quatro 
melhores colocados. 

De acordo com o presiden-
te da Aifa, Jonas Anhaia, o 
Amador deste ano deve prezar 
pela igualdade. “O campeo-
nato promete mais equilíbrio, 
pois aumentará a chance de 
uma equipe menor estar entre 
as consideradas ‘favoritas ‘”, 
prevê. “Tenho alegria de ver 
nossos dirigentes mais cons-
cientes e longe de fazerem 
loucuras. Isso é sem dúvida 
uma grande conquista.”

O Independente é o atual 
campeão do Amador. Na final 
da edição do ano passado, o 
time empatou em 2 x 2 com 
o SPQV no tempo normal e, 
nas cobranças de pênalti, ga-
rantiu o “caneco” após vitória 
por 5 x 3. 

O campeonato deste ano 
premiará campeão, vice e 
terceiro colocado, além do 
artilheiro e defesa menos va-
zada. Não haverá prêmio em 
dinheiro.  

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Anhaia fez ques-
tão de por um ponto final aos 
boatos de que o campeonato 
não seria realizado. “Quanto 
aos rumores, são improce-
dentes, pois desde o início 
do ano realizamos reuniões 
para debater o atual estágio e 
quais seriam as alternativas”, 
explica. “Pois bem, em fun-
ção da situação econômica 
em que nos encontramos, é 
impossível prever recursos de 
oriundos de patrocínios.”

Com a disputa do campe-
onato garantida, a única baixa 
da edição de 2016 é a equipe 
do XV de Novembro, que 
pediu licença da competição 
deste ano. “O clube passa 
atualmente por um processo 
de reestruturação interna e, 
por este motivo, não vamos 
participar este ano e retorna-
remos com tudo em busca do 
título em 2017”, esclarece o 
administrador do Alvinegro, 
Silvio Albertin Junior. 

Máster 
Paralelo ao início do Ama-

dor, a bola também rola pela 

8ª edição do Máster 50. 
A primeira também inicia 

amanhã, com três partidas. 
Logo às 8h40, o primeiro em-
bate será entre Independente x 
Independente Elias Fausto, no 
campo da Osan. 

No mesmo horário, porém 
no campo do Jardim Belo Ho-
rizonte, o Ferroviário pega o 
XV de Novembro B. 

Logo em seguida,  às 
10h50, o XV de Novembro 
A joga em casa contra o Bo-
tafogo. 

Para chegar ao tão sonhado 
título do campeonato, os times 
jogarão entre si num único 
grupo, em turno e returno, 
classificando-se para as se-
mifinais os quatro melhores 
colocados. 

O campeonato premiará 
ainda, com troféus e meda-
lhas, campeão, vice, terceiro 
colocado, artilheiro e defesa 
menos vazada. O campeão 
do certame no ano passado 
foi o Botafogo. “A certeza é 
de bons jogos, pois as equi-
pes contarão com excelentes 
jogadores. Teremos grandes 
emoções”, garante Anhaia.

Fora do Amador, XV de novembro comemora a conquista do “Sessentão” da Aifa

XV de Novembro vence o Ferroviário e conquista o ‘Sessentão’
A equipe do XV de No-

vembro está em festa. Apesar 
de estar fora do Campeonato 
Amador, o clube tem motivos 
de sobra para comemorar sua 
participação no Máster 60 da 
Aifa. 

No último domingo, dia 28 
de agosto, o time levantou a 
taça de campeão do “Sessen-
tão”. Jogando em seu estádio, 

a equipe Quinzista bateu o 
Ferroviário pelo placar de 2 x 
1 e garantiu o título de forma 
invicta.

Apesar da vitória Alvine-
gra, a decisão do campeonato 
foi equilibradíssima. O XV 
abriu o marcador com Lazi-
nho, mas o Ferroviário deixou 
tudo igual com Esquerdinha. 
Mas novamente, com outro 

gol de Lazinho, o time Quin-
zista saltou à frente no placar. 

Após o segundo gol mar-
cado, o XV soube se defen-
der das investidas no ataque 
por parte do Ferroviário. 

Além do troféu de cam-
peão, o XV teve a melhor 
defesa, com apenas quatro 
gols levados. O artilheiro 
da competição foi Lezinho, 

destaque da final, que ba-
lançou as redes adversárias 
em nove oportunidades. O 
jogador destaque foi José 
Mauro Oliveira, da equipe 
do Cabreuvano. 

A equipe de Cabreúva 
também ficou com o título 
de terceiro colocado, após 
vitória de 2 x 1 sobre o In-
dependente. 



13AMais Expressão

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DESAFIO 

DESAFIO 

ADI estreia dia 23, em Campinas, contra o Pulo do Gato 

Firme no G4, Sub-20 do Primavera 
'pega' o Paulista em Jundiaí 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao esportes

A Comunidade Inde-
pendente divulgou 
durante a semana a 

maquete da sua arena mul-
tiuso, a qual terá medidas 
oficiais, e deverá ser utilizada 
para a prática do futsal, bas-
quete e voleibol. Com inves-
timento de R$ 10 milhões, o 
ginásio terá capacidade para 3 
mil pessoas e será construído 
na área onde está atualmente 
seu campo de futebol, no Jar-
dim Belo Horizonte. 

Com verba proveniente do 
Município e do Governo Fe-
deral, do valor estimado para a 
construção, R$ 2 milhões virá 
da Prefeitura, numa parceria 
com a Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI); e o res-
tante será verba federal. 

A Prefeitura já autorizou, 
por meio do Decreto Munici-
pal nº 12696/2016, aprovado 
no dia 14 de março deste ano, 

o repasse de R$ 2 milhões 
referente à contrapartida do 
Município (20%). O projeto 
da construção do novo espaço 
esportivo aguarda agora um 
“ok” do Ministério do Esporte 
em Brasília.

Segundo o presidente do 
Independente, Cézar Rodri-
gues de Souza, de 41 anos, 
a  comunidade 
aguarda apenas a 
aprovação do pro-
jeto e o envio da 
quantia. “Não há 
previsão de quan-
do isso aconteça, 
pois, por conta da 
crise, o Governo 
Federal vem dan-
do uma ‘segura-
da’ nas verbas para novos 
projetos”, diz. 

Com o dinheiro aprovado, 
o presidente do Independen-
te calcula que a nova arena 
esportiva, com 5 mil metros 
quadrados de construção, 
deve ficar pronta em dois 

anos. 
O ginásio será construído 

justamente onde atualmente 
há um minicampo. Ele será 
coberto e terá medidas oficiais 
(40cm x 20cm). O espaço con-
tará ainda com lanchonetes, 
vestiários e salas administra-
tivas. 

De acordo com Souza, o 
ginásio será de 
uso da população 
de Indaiatuba. “A 
ideia é que seja 
utilizado por to-
dos, assim como 
ocorre atualmente 
com nosso cam-
po”, explica. “Te-
mos um excelente 
Município, atu-

almente, mas que não possui 
um ginásio para competições 
oficiais.” 

O espaço será utilizado 
para escolinha, para a parceria 
com a ADI, nos campeona-
tos municipais e também 
em eventos de maior porte, 

como em jogos das Seleções 
Brasileiras e até apresentações 
musicais.

Para o presidente da co-
munidade Independente, a 
construção do ginásio é a re-
alização de um grande sonho. 
“Esta é uma grande conquista 
não só para a comunidade, 
mas também para toda In-
daiatuba e região”, ressalta. 
“Estamos muito felizes com 
esse projeto.”

Ação 
Fundada há 33 anos, a Co-

munidade Independente atua 
no Município com diversos 
projetos. Por uma quantia 
simbólica, atualmente a po-
pulação tem aulas de futebol, 
dança de salão e afromix, 
capoeira, zumba, funcional e 
informática. 

Ao todo praticam as mo-
dalidades 800 pessoas, entre 
crianças, jovens e adultos, 
orientados por cerca de oito 
profissionais/parceiros.

“A ideia é que seja 
utilizado por todos, 
assim como ocorre 

atualmente com 
nosso campo”

Cézar Rodrigues de 
Souza, presidente da 

Comunidade

A equipe principal da 
ADI/Clube 9/Pipocas Clac 
estreará na Copa Paulista 
apenas no dia 23 (sexta-feira). 
A competição, considerada a 
segunda mais importante do 
Estado, já teve bola rolando 
desde terça-feira, dia 30 de 
agosto. O time local faz sua 
estreia fora de casa, diante do 
Pulo do Gato/Sana, a partir 
das 19h45, em Campinas.

Já a estreia do time em 
casa acontece no dia 29 

(quinta-feira). O jogo será no 
ginásio do Clube 9 de Julho, 
às 20 horas,  contra a AABB/
Mapfre. Ainda na primeira 
fase do certame o time joga 
duas partidas em casa e outras 
duas fora. 

A ADI está na Chave C do 
campeonato, ao lado de São 
Bernardo, AABB/Mapfre, 
Pulo do Gato/Sanasa e CA 
Guarulhense. No Grupo A es-
tão ADC Intelli/Orlândia, AA 
FIB, Dracena/Tempersul e AA 

Pompeia. Já a Chave B é for-
mada por Yoka/AcR/Unisal, 
São José/Vale Sul/Unimed, 
Jacareí Futsal, ADC Ford/
Taubaté e Grêmio Mogiano.

O regulamento prevê que 
os times se enfrentem no 
grupo, classificando-se para a 
fase seguinte os dois melhores 
de cada chave, além de os dois 
melhores terceiros colocados. 

Na temporada passada, a 
ADC Intelli/Orlândia sagrou-
-se campeã da Copa Paulista 

ao bater o Yoka pelos placa-
res de 4 a 1 e 5 a 4.

Motivação
A equipe da ADI entra na 

disputa motivada pela con-
quista do título regional da 
Copa Record de Futsal. A 
conquista veio no dia 23 de 
agosto, quando o time local 
empatou em 0 x 0 contra Itu. 
O selecionado local já havia 
vencido o primeiro confronto 
por 2 x 0. 

A equipe Sub-20 do Espor-
te Clube Primavera vai muito 
bem obrigado na disputa do 
Campeonato Paulista. Firme 
e forte no G4, o time coman-
dado pelo técnico Julio César 
volta a campo hoje, dia 3, 
quando enfrenta o Paulista 
em Jundiaí. O duelo será às 15 
horas, no estádio Jaime Cintra. 

O time vem motivado pela 
excelente campanha na com-
petição. No último sábado, dia 
27 de agosto, o Fantasma da 
Ituana conquistou sua oitava 
vitória no certame. 

Diante do Independente 
de Limeira, a equipe indaia-
tubana venceu o duelo por 3 
x 0. Os gols foram marcados 
por Carlos e Thalison em duas 
oportunidades, todos anotados 
na segunda etapa. 

Com mais um resultado 
positivo, o Fantasma garantiu 
a terceira posição no Grupo 2, 

com 28 pontos, sendo nove a 
menos que o líder Capivaria-
no e oito da vice-líder Ponte 
Preta. 

Uma derrota fora de casa 
hoje pode custar ao Fantasma 
apenas a perda da terceira po-
sição, mas o time permanece 
no G4. A única equipe que 
pode ultrapassar o Tricolor 
é o Mogi Mirim, que tem 25 
pontos e enfrenta hoje o Rio 
Branco em Americana. Com 
21 pontos, mesmo se tivesse 
vencido o Atlético Sorocaba 
em casa ontem, dia 2, o Itu-
ana não alcançaria o G4. Até 
o fechamento da matéria a 
partida ainda não havia sido 
encerrada. 

Na primeira partida en-
tre Primavera e Paulista de 
Jundiaí, realizada no dia 4 de 
julho em Indaiatuba, o Fantas-
ma bateu o Galo pelo placar 
de 2 x 1. 

ANGELO GOUVÊA

JEAN MARTINS

Gigante da Vila recebe jogo da 
Copa Paulista na próxima quarta

O Primavera não está 
disputando atualmente a 
Copa Paulista, porém seu 
estádio, o Gigante da Vila, 
sediará um dos jogos da 
competição. 

Na próxima quarta-feira, 
dia 7, feriado de Indepen-
dência do Brasil, o estádio 
será palco da partida entre 
Independente de Limeira e 
Rio Claro, pela 12ª rodada 
do certame. O confronto está 
marcado para às 10 horas. 

A transferência da partida 
para Indaiatuba foi publicada 
no site da Federação Paulista 
de Futebol (FPF) e acontece 
porque o Independente teve 
seu estádio, Agostinho Prada 
(Pradão), interditado pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), por conta das 
más condições do gramado. 

Atualmente o Indepen-
dente é o quinto colocado do 
Grupo 2, com nove pontos 
somados. 

Fantasma venceu o Independente de Limeira na última 
rodada e garantiu a terceira posição no Grupo 2 do Paulista  

Comunidade Independente 
deve construir novo ginásio 

Maquete da nova arena poliesportiva já está pronta e Comunidade Independente aguarda apenas pela verba federal
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“Esse título estava 
engasgado e estávamos 
devendo para a nossa 

diretoria”, 
Fernando Gonçalves, 

técnico do Mastiga Samba 

Mastiga Samba coroa 5 anos de 
futebol com o título do Amador 

O aniversário de cin-
co anos de fundação 
do Mastiga Samba, 

completados em maio deste 
ano, foi coroado com o título 
inédito da Primeira Divisão 
do Campeonato Amador da 
Lidi. Assim como no primeiro 
duelo, um novo empate por 
0 a 0 contra o União Paraná, 
no último domingo, dia 28 
de agosto, deu o “caneco” a 
equipe do bairro Vila Brizola.

A festa iniciou com o apito 
final do árbitro, no Gigante da 
Vila, e continuou durante todo 
o domingo na sede do time. 

Mais do que a conquista da 
principal competição amadora 
da cidade, o título teve um 
sabor ainda mais especial para 
o Mastiga, já que no ano pas-
sado a tão sonhada conquista 
“bateu na trave” e a equipe 
teve que se contentar com o 
vice-campeonato. 

Mas neste ano tudo foi di-
ferente. O time investiu “pesa-
do” e o resultado não poderia 
ter sido outro. “Esse título 
estava engasgado e estávamos 
devendo para a nossa direto-
ria”, disse o técnico Fernando 
Gonçalves ao final da partida. 
“Este ano, diferente de 2015, 

montamos um plantel melhor, 
com mais peças de reposição 
e principalmente com a união 
do grupo por um bem comum, 
que era conquistar o título do 
Amador.”

Mas para levantar o "ca-
neco" foram longos 105 dias 
de espera, desde o início da 
edição deste ano do Amador. 

A ansiedade e expectativa 
de soltar o grito de campeão 

estavam estampadas no rosto 
dos muitos torcedores que to-
maram parte da 
arquibancada do 
Gigante da Vila. 

Mas, apesar 
de passarem 90 
minutos can-
tando, gritando, 
torcendo e in-
centivando, o jogo não saiu do 
0 x 0. “Assim como na primeira 

partida (também terminou em 0 
x 0), o jogo foi muito truncado e 

novamente pre-
valeceu a forte 
marcação das 
duas equipes”, 
analisou Gon-
çalves. 

Sem conse-
guir “furar” o 

bloqueio montado pelo setor 
defensivo do time do Oliveira 

Camargo e com um jogador a 
menos desde os 23 minutos do 
segundo tempo, após expulsão 
do volante Monguinha, coube 
ao Mastiga se fechar lá trás 
e só aguardar o apito final 
para enfim soltar o grito de 
campeão. 

O título do Mastiga Samba 
só coroou a excelente campa-
nha do time, a melhor de todo 
o Amadorzão 2016. Foram 

cinco empates, sete vitórias e 
apenas uma derrota. A equipe 
ainda balançou as redes adver-
sárias em 22 oportunidades e 
sofreu apenas dez gols.  

Para o técnico do Mastiga, 
o título é “fruto” do trabalho 
desenvolvido também fora 
de campo. “Prestamos tam-
bém serviços sociais para a 
comunidade, com doações de 
cestas básicas, festinha no Dia 
das Crianças e presentes para 
crianças carentes no Natal. 
Não é só futebol, também nos 
preocupamos com a parte so-
cial. E tanto no campo quanto 
fora dele vem dando certo 
graças ao trabalho competente 
da nossa diretoria, em parceria 
com apoiadores”, diz.  

Premiação
Sem o título do Amador 

2016, o que seria o quarto do 
time, o União Paraná teve que 
se contentar com os troféus de 
vice-campeão, de artilheiro e 
da defesa menos vazada. 

O grande goleador do cer-
tame foi Cleiton Jesus Silva, 
que balançou as redes adver-
sárias em nove oportunidades. 
Já o goleiro Marquinhos tomou 
apenas sete gols durante toda a 
competição e foi o menos va-
zado. O troféu disciplina ficou 
com o São Francisco. 

Lidi divulga lista com os melhores jogadores do ‘Amadorzão’
A seleção do melhores da 

Primeira Divisão do Campe-
onato Amador foi divulgada 
pela Lidi durante a semana e 
conta com jogadores do Mas-
tiga Samba e União Paraná, 
campeão e vice deste ano, 
além de atletas do Paulistinha, 
Ponte Preta e Santa Cruz. Os 
destaques da Segundona do 
certame também foram divul-
gados pela entidade. 

Segundo a Lidi, a escolha 
dos melhores jogadores em 
suas respectivas posições foi 
feita na última segunda-feira, 
dia 29 de agosto, após vota-
ção dos técnicos dos próprios 

CampeonatoVeterano ‘Raul Fernandes’ tem rodada decisiva hoje    
Também organizado pela 

Lidi, hoje, dia 3, ocorrem as 
partidas de ida das semifinais 
do Campeonato Veterano Raul 
Fernandes. 

As duas partidas serão dispu-
tadas no campo 1 do Centro Es-
portivo do Trabalhador (CET 1).

O primeiro duelo será entre 
Bem Bolado x Paulistinha/Bla-
ckPower, às 13h45. Logo em 
seguida, às 15h45, o Manchester 
pega o Indaiatuba FC. 

As partidas de volta estão 
programadas para o próximo 
sábado, dia 10. Indaiatuba e 

Manchester jogam às 13h45, 
enquanto que Paulistinha e Bem 
Bolado às 15h45. 

No último sábado, dia 27 de 
agosto, a três partidas marcaram 
o encerramento da primeira fase, 
com os seguintes resultados: 
Bem Bolado 2 x 0 Manchester, 

Paulistinha 1 x 1 Noroeste e 
Prefeitura 1 x 6 Indaiatuba. 

Com a disputa da rodada, 
classificaram-se para a fase 
seguinte, nas respectivas posi-
ções, Indaiatuba, Paulistinha/
BlackPower, Bem Bolado e 
Manchester. 

times que disputaram as duas 
competições. 

De acordo com o presiden-
te da Lidi, Eliseu Marques, 
a grande “noite de gala” do 
futebol Amador, quando os 
jogadores eleitos receberão 
seus troféus, será no dia 16 
de setembro (sexta-feira), no 
Tênis Clube. 

Na Série A, a seleção é 
formada pelo goleiro Marqui-
nhos (União Paraná); lateral 
direito Daniel (Paulistinha); 
zagueiros Lenilson (Mastiga 
Samba) e Luan (Ponte Preta); 
e na lateral esquerda Jackson 
(União Paraná); os volan-

tes são Monguinha e Tales 
(ambos do Mastiga); na meia 
estão Vanderlei (Santa Cruz) 
e Rafinha (Mastiga Samba); e 
no ataque Baianinho (União 
Paraná) e Murilo (Ponte Pre-
ta). 

O técnico campeão Fer-
nando Gonçalves, do Mastiga 
Samba, foi eleito o melhor do 
certame. Já o goleiro Marqui-
nhos também levou o título de 
destaque no gol.

Segundona 
A Lidi também divulgou 

a seleção dos melhores da 
Segunda Divisão. No gol 

foi eleito Biro, do Atlético 
Oliveira. Nas laterais estão 
Maurinho (Galo) e Léo Maia 
(Manchester). Na zaga estão 
Felipe (Pimenta) e Maicon 
(Atlético Oliveira). No meio 
figuram os volantes Devair 
(Galo) e Amoz (Benfica), 
além dos meias Lucas Rocha 
(Bahia) e Andrei (Atlético 
Oliveira). O ataque é formado 
por Ceará (Atlético Oliveira) 
e Trevor (LBC).

O técnico mais votado foi 
Elvis, do Atlético Oliveira. 
Da mesma equipe, o meia 
Andrei foi eleito o destaque 
da competição. 

Com cinco anos de 'vida', Mastiga Samba conquista o título inédito da Série A do Amadorzão da Lidi  

ANGELO GOUVÊA

DISPUTA A equipe de ciclismo ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes obteve vitórias e subiu ao pódio em quatro 
categorias na 4ª Etapa do Campeonato Metropolitano, 
disputado no último domingo, dia 28, em Cubatão. Em 
primeiro lugar chegaram Claudemir Manoel, na categoria 
Elite, Luis Carlos Godoy, na categoria Sênior B, e Milton 
Takahara, na categoria Master A. Já Cintia Vidal garantiu 
o segundo lugar na categoria Feminino e Antônio Garcia, 
o terceiro lugar na categoria Master A.

IVAN STORTI – FPC
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CONCURSO 
Final do Miss e Mister Indaiatuba ocorre quarta-feira 

JME 

Casa Decor Indaiatuba 
já está de 'portas abertas'

cultura &  lazer
CINEMA

STAR TREK - SEM FRONTEIRAS - Lançamento - Aventura / 
Ficção - Classificação 12 anos - 122 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º) a Quarta (7): 19h05
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º) a Quarta (7): 15h45 / 21h40
.............................................................................................................
UM NAMORADO PARA MINHA MULHER - Lançamento - 
Comédia Romântica - Classificação 12 anos - 106 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (1º) a Quarta (7): 15h20 / 18h15 / 20h40
Shopping Jaraguá: Quinta (1º) a Quarta (7): 16h00 / 19h15 / 21h35
............................................................................................................
O SONO DA MORTE - Lançamento - Terror / Suspense - Classi-
ficação 14 anos - 96 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º) a Quarta (7): 19h00
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º) a Quarta (7): 21h15
............................................................................................................
MEMÓRIAS SECRETAS - Sessão especial do Cineclube Indaia-
tuba - Drama - Classificação 14 anos - 95 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (3): 14h00. *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
............................................................................................................
PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS - 2ª semana - Animação 
/ Comédia - Classificação livre - 90 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º) a Quarta (7): 14h45 / 19h40
Shopping Jaraguá: Quinta (1º) a Quarta (7): 16h30
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º) a Quarta (7): 16h10 / 18h35 / 21h00
Shopping Jaraguá: Quinta (1º), Sexta (2), Segunda (5) e Terça (6): 
15h20 / 19h35. Sábado (3), Domingo (4) e Quarta (7): 14h10 / 15h20 
/ 17h50 / 19h35
............................................................................................................
NERVE - UM JOGO SEM REGRAS - 2ª semana - Ação / Suspense 
- Classificação 12 anos - 97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º) a Quarta (7): 16h35
LEGENDADO*
Polo Shopping: Quinta (1º) a Terça (6): 18h50. *a versão legendada 
não será exibida na quarta, dia 7
............................................................................................................
ÁGUAS RASAS - 2ª semana - Suspense - Classificação 14 anos - 86 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º), Sexta (2), Segunda (5) e Terça (6): 
18h35 / 21h45. Sábado (3), Domingo (4) e Quarta (7): 17h05 / 21h45
............................................................................................................
BEN-HUR - 3ª semana - Aventura épica - Classificação 14 anos - 
123 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (3), Domingo (4) e Quarta (7): 14h30
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º) a Quarta (7): 20h30
............................................................................................................
QUANDO AS LUZES SE APAGAM - 3ª semana - Terror / Sus-
pense - Classificação 14 anos - 81 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º) a Terça (6): 21h55. *este filme não será 
exibido na quarta, dia 7
............................................................................................................
ESQUADRÃO SUICIDA - 5ª semana - Ação / Aventura - Classifi-
cação 12 anos - 123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º) a Quarta (7): 21h20
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (3), Domingo (4), Terça (6) e Quarta (7): 
17h00
............................................................................................................
O HOMEM NAS TREVAS - Pré-estreia - Terror / Suspense - 
Classificação 16 anos - 86 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (7): 18h50
LEGENDADO
Polo Shopping: Quarta (7): 21h55

Com o tema “Um Olhar 
Para o Mundo”, a se-
gunda edição do Casa 

Decor Indaiatuba abriu suas 
portas para os visitantes on-
tem, dia 2, e trará o que há de 
mais moderno e sofisticado em 
arquitetura, decoração e pai-
sagismo. A mostra ficará em 
exposição até 23 de outubro, 
na Avenida Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 725, 
em Itaici. 

A exposição “funciona” de 
quarta a sábado, das 14h às 22 
horas; e aos domingos, das 14h 
às 20 horas. 

O convite para o Casa De-
cor custa R$ 30 e pode ser 
utilizado para todos os dias de 
exposição. Ele deve ser adqui-
rido na bilheteria onde ocorre 
a mostra.

Tendo a participação de 11 
cidades da região, o espaço 
tem 34 mostras com diver-
sos gostos entre eles urbano, 
sofisticado, retrô, rústico e 
moderno.

Uma das profissionais que 
já participou da primeira edi-
ção da Casa Decor e está pre-
sente nessa edição é a designer 
de interiores Karina Ferraz. 
Responsável pelo ambiente 
“Hall de Entrada”, a profissio-
nal escolheu dois ambientes 
interligados, porém com fun-
ções distintas tentando trazer 
um ambiente mais íntimo.

“Optei por uma atmosfera 
mais leve para o hall, mistu-

rando os elementos clássicos 
com ares mais contemporâne-
os com aquele ar delicado e de 
aconchego. Transformei o bar 
inglês da casa em pub, elegante 
e mais sóbrio”, diz.

A modernidade está pre-
sente em diversos espaços. 
Entre eles está o da estudante 
de Arquitetura e Técnica de 
Edificações Catharina Vavas-
sori, de 23 anos, residente em 
Itupeva. O ambiente escolhido 
por ela foi o “Banho de Jo-
vens”, o qual mostra um espa-
ço com cores alegres, formas 
geométricas misturando tudo 
que os jovens da modernidade 
gostam. 

Há dois anos no mercado, 
Catharina garante que parti-
cipar da mostra é uma exce-
lente oportunidade. “Como 
é um ambiente jovem eu me 

identifiquei e trouxe um pou-
co do que gosto. Quis muito 
brincar com as cores e fazer 
essa mistura na temática do 
banheiro. Utilizei porcela-
nato, gesso e mármore. Fiz 
algumas referências aos jogos, 
como o Pecmam; ao pintor 
Piet Mondrian, com as cores 
amarelas, vermelhas, azuis; e 
tentei trazer ao ambiente um 
pouco de alegria”, ressalta a 
profissional.

Entretenimento 
A Casa Decor Indaiatuba terá 

entre as inúmeras atrações a tra-
dicional Chopperia Giovannetti, 
com um maravilhoso café gour-
met, tornando o local uma opção 
de entretenimento e gastronomia.

O evento conta ainda com o 
Espaço Festa, organizado pela 
Faculdade Max Planck, onde 
as empresas patrocinadoras vão 
promover eventos fechados 
apenas para convidados.

Casa Decor Indaiatuba
Data: de 2 de setembro a 23 de outubro
Local: Rua Coronel Estanislau do Amaral, 725, Bairro 
Itaici – Indaiatuba
Horário: De quarta a sábado, das 14h às 22h e domingos, 
das 14h às 20h
Ingressos: na bilheteria da mostra
Valor: R$ 30 (válido durante toda a mostra)
Informações: pelo telefone (19) 3312-4359 ou pelo site 
www.casadecorindaiatuba.com.br

Indaiatuba conhecerá na 
próxima quarta-feira, dia 7, fe-
riado de Independência do Bra-
sil, quem será seu miss e mister. 
A grande final do concurso 
acontece a partir das 19h30, na 
Acrísio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei). 

O convite custa R$ 30 e 
pode ser encontrado na loja 
Estúdio da Sobrancelha do 
Polo Shopping Indaiatuba.

Após três meses de prepa-
ro, ensaios e etapas elimina-
tórias o concurso, que iniciou 
com quase 90 inscritos, chega 
a sua última etapa com 22 can-
didatas e outros 20 homens. O 
evento terá como tema “Uma 
Homenagem à Cidade do Sol”. 

A partir de agora, as candi-

datas passam por uma nova eta-
pa quando ficarão em um semi 
confinamento no Hotel Braston 
hoje e amanhã, dias 3 e 4. 

Durante esse período, ho-
mens e mulheres passarão 
por ensaios, workshops e 
treinamentos. Pela primeira 
vez na história do concurso 
realizarão desfile de biquí-
ni. O grupo masculino que 
disputa o Mister Indaiatuba 
também passará pela mesma 
avaliação. A prova corporal 
selecionará 15 candidatas 
masculinos e femininos, que 
serão anunciados somente na 
quarta-feira.

Também amanhã aconte-
ce, no Hotel Braston, ocorre 
a escolha do candidato com o 
melhor físico. Também será 

definida quem será a Miss 
Simpatia, que a partir deste 
ano passa a ser eleita por voto 
popular no www.maisindaia.
com.br. A vencedora estará 
em todos os eventos oficiais 
acompanhando a nova Miss 
Indaiatuba.

Final
Na quarta-feira, os can-

didatos serão avaliados com 
trajes: casual, moda praia e 
gala. A decisão dos vencedo-
res ocorrerá após as perguntas 
que os 11 jurados realizam 
para os cinco finalistas.

Após a eleição, os novos 
Miss e Mister cumprirão uma 
extensa agenda de ações sociais, 
eventos e participações especiais 
durante os próximos meses.

O público assistirá ainda 
à apresentação Grupo Canto 
Livre, Galpão 1 Academia e 
convidados especiais que irão 
surpreender a plateia.

Pelo segundo ano conse-
cutivo o evento contará com 
a presença de um Mister 
Brasil, nesta edição o convi-
dado é Carlos Franco, eleito 
em 2016 o homem mais 
bonito do estado de São 
Paulo e que posteriormente 
venceu a competição na-
cional. Carlos disputará em 
2017 o Mister Internacional, 
representando o Brasil e 
buscando o título mundial e 
vem para Indaiatuba acom-
panhar o evento que vem se 
tornando referência em todo 
estado.

Ingressos no valor de R$ 30 podem ser utilizados para todos os dias de exposição 
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Ícaro e Luciana, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com 
marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Patrícia, Guilherme, Aron, Luciano, Everaldo e Manoel, equipe da Automec no Restaurante Caipirão, 
que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Osvaldo, com o garçom Danilo no Rincão Gaúcho, 
que fica na Avenida Visconde de Indaiatuba, 
870, no Jardim América. Tel: 3875-2974

Nelson, Noboro, Miyoshe, Edvaldo Nunes, Larissa e Mitsue, no Restaurante Caipirão, situado na Rua 
Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Marcelo, Edgan, Gentil e Iolanda, comemorando o Dia dos Pais no 
Casablanca, que fica na R. Antônio Barnabé, 4.910, F: (19) 3935-7920

Gustavo, Cássio e Gisele, no Restaurante Cintra, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Giovana e Amélia, almoçando no Restaurante Açafrão, que fica na 
Rua Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Família almoçando e se divertindo no Restaurante Casablanca, que fica na Rua Antônio Barnabé, 
4.910 - Distrito Industrial. Contate-nos: (19) 3935-7920

Célia, almoçando no Restaurante Açafrão, que fica na 
Rua Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Clientes da Hamburgueria Saudável Fit Burgers, que 
fica na Avenida Pres. Kennedy, 1.195

Atendentes super simpáticos da Fit Burgers, que fica 
na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Amigas conferindo as delícias da Fit Burgers, a 
hamburgueria mais saudável de Indaiatuba 
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Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza seus colaboradores pelos aniversários comemorados na última 
semana. A Atento deseja muito sucesso e saúde!

Wilson comemorou seu 
aniversário dia 26

Suely celebrou seu aniversário 
dia 28

Antonia comemorou seu 
aniversário dia 22

Neide, Ana Luíza, Maria Alice e Célia no 5º Sarau Cultural do 
Indaiatuba Clube

A maestrina Sônia Di Moraes e 
a sommeliére Josi Piere com o 
presidente do Indaiatuba Clube, 
Cláudio Albrecht, no 5º Sarau 
Cultural do Indaiatuba Clube

Ruth, Santina, Guiomar e Angélica no Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube 

Marcos, Solange e Cida curtindo o Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube

Ivone de Oliveira e Clélia Boselli no Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube 

Equipe Metadroid, do Colégio Meta, durante sessão cinema na última sexta-feira Robson Abreu, Robson, Victor e Matheus, da equipe do Mc Queen Centro de Embelezamento Automotivo

Vagner e Érika, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659. Contate-nos: 3894-4840

Renata e Marcelo, no Restaurante Faisão, situado na Rua 7 de 
Setembro, 659. Fonte: 3894-4840

Sidnei Borges, Bruno Brizola e Fábio Ferraz, no Restaurante Crazy 
for Burguer, que fica na Rua 24 de Maio, 790 - F: 3328-1319

Sandra, Ari e Michelle, no Restaurante Crazy for Burguer, que fica 
na Rua 24 de Maio, 790 - Fone: 3328-1319As cores da primavera já estão chegando nas Lojas Cris Bandeira. Conheça as novas coleções e aproveite as promoções de lançamento
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Van e Evandro, do Disk Água do Van, que são representantes 
Carvão Indaiá

Professoras do Colégio Meta com os apresentadores no espetáculo 9ª Edição Projeto Conexão Cultural Tigre

Barbara e Helmut conferindo as novidades na 
Osika Pescados

Os alunos do Objetivo Maria Eduarda Melikardi, Carolina Tomé, 
Caue Locatelli, Murillo Chahade e João Pedro Machado na 
Feira de Profissões da USP

Os alunos do Objetivo Henrique Campos, Julia 
Servone, Melina Castro, Beatriz Martimbianco e Júlia 
Chagas na Feira de Profissões da USP

Maria Julia, Luciana Basting e Roberto Basting, prestigiando Fabio Pinink e Andrea Pinink, 
na inauguração da loja Indalux na Avenida Conceição, 239. Telefone: 3392.7900

Joana, do Supermercado Bandeira, com a cliente 
Neide

Joana, do Supermercado Bandeira, com a cliente 
Margarida

Equipe Sanare comemorando com os aniversariantes do mês de agosto

Bruno, Olívio, Tom, Gu e Marcos almoçando um 
delicioso Filé na Brasa

Alunos do Objetivo Indaiatuba durante visita à Feira de Profissões da USP

A psicóloga Viviane Bonequini prestigiando 
Andrea Pinink na inauguração da loja Indalux, na 
Avenida Conceição, 239, telefone: 3392.7900
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Vestidos de noivas Mega Liquidação

Clínica Veterinária Bicos & Focinhos agora em novo local

Fitness Fashion

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 
e a nova coleção Primavera/Verão que está de arra-
sar, em toos os tamanhos até o plus size! Whattsapp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

Continua a Mega Liquidaão 
na Vitorello com peças de R$20 a 
R$100 e também fitness com calças 
legging por R$49,90, top, saias e 
blusinhas por apenas R$20. Acaba de 
chegar também calças de bandagens. 
Imperdível! 

Veja só mais essa delícia da Casa da Esfiha: Salada do 
Sheike, que leva queijo chanclix e molho secreto; e o Kebab 
Kafta, com kafta grelhada, hortelã e coalhada seca enrolados 
no pão. Essa vale a pena experimentar!

A clínica Veterinária Bicos & Focinhos está atendendo em novo endereço, na Avenida 
Major Alfredo de Camargo Fonseca, 309 (ant. Cecal) - Fones: 9.9113-5773 - 24h/ 3835-7750. 
Clínca especializada em cirurgias, laboratórios, vacinas e banho e tosa, atendendo todos os 
tipos de animais como aves, coelhos, répteis, cães, gatos, cavalos, roedores, etc. Muita de-
dicação, carinho e profissionalismo do doutor Alexandre Antoniou. Por todos esses motivos 
a Bicos & Focinhos faz sucesso há 15 anos e em 2016 receberá mais um troféu Frutos de 
Indaiá como a melhor clínica veterinária. Parabéns, Alexandre!

A sustentação correta é fundamental para a corrida, indepen-
dente da distância percorrida. Já sabe qual é o seu melhor top? 
Confira a coleção fitness fashion da Paula Amorim na Rua 5 de 
julho, 449 - Jardim Pau Preto. Telefone: 3392-3401. Demais!

Veterinário Alexandre Antoniou, 
proprietário da ClínicaOs clientes da Clinica Toddy e Teddy

A Limpeza de Pele vai muito 
além de estética. É saúde! A 
limpeza de pele profissional ofe-
recida pela Flor de Lis Cabelo, 
Depilação & Esmalteria serve 
para desintoxicar, remover cravos 
e espinhas, manter a pele macia 
e saudável, reduzindo assim a 
oleosidade. Quando fazemos uma 
limpeza de pele, junto à renovação 
celular estamos proporcionando 
uma melhor lubrificação à pele, 
ou seja, ela reequilibra o manto 
hidro-lipídico (água+óleo), dei-
xando assim que a pele aceite 
melhor os produtos de hidratação. 
Agende um horário na Flor de 
Lis e conheça todos os serviços 
oferecidos pelo espaço. Os te-
lefones são: (19) 3825-0623 ou 
(19) 9.9921-7576 WhatsApp. Rua 
Alberto Santos Dumont, 1.209 - 
Cidade Nova 1. Acesse também: 
facebook.com/flordelisindaiatuba

É um prazer para 
"A Nova Loja" 
fazer parte de 
momentos únicos e 
maravilhosos como 
o da Talita Souza. 
A agradecemos 
a confiança. Feliz 
união, repleta de 
amor e felicida
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Lançamento da nova coleção da Boutique ‘Danny Ferraz’ Rodrigo Raineri é o único alpinista brasileiro a 

guiar nos Sete Cumes

VR do Iguatemi Campinas lança coleção Primavera-Verão 2017

14ª Feijoada do Giovannetti

Com presença de Tizuka Yamasaki, 
Acenbi lança o ‘Indaiatuba Matsuri’

Projeto “Encontro Matinal: 
Faroeste e afins” – hoje no Jaraguá 

Aconteceu na noite 
do último dia 26 o lança-
mento da nova coleção 
da Boutique "Danny 
Ferraz", da esposa do 
amigo Eliandro Figuei-
ra. Muitas peças lindas, 
onde as dondocas de 
plantão fizeram a fes-
ta. Com uma recepção 
e tanto, com direito a 
coquetéis feitos pelo 
bartender Robert, além 
é claro o mimo que o 
Figueira fez para as 
convidadas, entregando 
fotos tiradas na hora, 
sem falar da gentileza 
da Paleteria Arriba que 
ofereceu muitas paletas 
a todos os presentes.

O alpinista Rodrigo Raineri 
conquistou um feito inédito em 
sua carreira.  Ao liderar um gru-
po na subida ao Monte Elbrus, 
na Rússia, em agosto, Raineri 
tornou-se o único brasileiro a 
ter sido guia no projeto Sete 
Cumes, que abrange as sete 
mais altas montanhas de cada 
um dos sete continentes.

Especialista em conduzir e 
orientar grupos de executivos e turistas que gostam de se desafiar na prática do montanhismo, 
Raineri já guiou expedições para o Monte Everest (três vezes no cume), localizado entre o Ne-
pal e o Tibet, na Ásia, conhecida como a maior montanha do mundo e de extrema dificuldade 
(8.848m); para o Aconcágua na Argentina (seis vezes no Cume), que além de ter guiado diversas 
expedições pela sua rota normal, também escalou em pleno inverno e pela desafiadora Face Sul 
(6.962m); para o Denali no Alasca, também conhecido como McKinley (6.194m), o Kilimanjaro 
(duas vezes), cercado pelas belezas naturais da Tanzânia (5.895m); para o Maciço Vinson na 
Antártica (4.892m), para o selvagem e remoto Carstensz na Oceania, que coloca a expedição em 
contato com tribos preservadas (4.884m) e por fim, para o Monte Elbrus (5.642m) na Rússia.

- Topázio Cinemas – Edi-
ção nº23
- Hoje, dia 3, às 9h30
- "Sublime Tentação” – 
1956 (em cores)
- Elenco: Gary Cooper, 
Dorothy McGuire, An-
thony Perkins e Robert  
Middleton
- Direção impecável de 
William Wyler (Palma de 
Ouro no Festival de Can-
nes) e o mesmo diretor 
do clássico “Ben- Hur” 
de 1959.
- Um homem de poucas 
palavras, que vai ter que 
lutar por aquilo que ama.
Um filme imperdível.

Na última quarta-feira, dia 31 de agosto, a loja de moda 
masculina VR do Iguatemi Campinas realizou um coquetel 
de lançamento da coleção Primavera-Verão 2017, dentro do 
projeto Quarta Shop&Music, promovido desde o início do ano 
pelo shopping.

Além de toda a coleção da marca para a nova estação, o 
seleto grupo de convidados conferiu uma linha exclusiva de 
ternos inspirados no design e na sofisticação das motos Ducati 
Motors, batizada de “Ducati Guabello”, além de poder apreciar 
uma moto exposta em plena loja.

O projeto Quarta Shop & Music segue até o mês de outubro, 
animando as noites de quarta-feira no Iguatemi Campinas com 
a realização de coquetéis com música, moda e muita gente 
bonita. Confira as lojas participantes no site do shopping, no 
www.iguatemicampinas.com.br.

A Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de In-
daiatuba (Acenbi) promoveu na quinta-feira, dia 25 de agosto, 
o lançamento oficial do “Indaiatuba Matsuri”. O festival, que 
celebra a cultura japonesa, será realizado nos dias 7, 8 e 9 de 
outubro no Pavilhão da Viber.

O lançamento, realizado na sede social da Acenbi, contou 
com palestra da cineasta Tizuka Yamasaki e a exibição de seu 
documentário “Tomie”, sobre a artista plástica Tomie Ohtake, 
falecida em 2015 aos 101 anos. Tizuka falou sobre Tomie e 
temas relacionados à cultura nipobrasileira.

O Giovannetti realizou no 
sábado, dia 27 de agosto, a 
14ª Feijoada. O evento reuniu 
muitos convidados e colabo-
radores na Choperia Giovan-
netti Cambuí, em Campinas, 
para uma tarde gastronômica 
regada a chopes, caipiroskas 
e outras bebidas, além de boa 
música, sorteios de brindes 
e uma enorme vontade de 
ajudar às instituições. Este 
ano receberam o auxílio as 
entidades: Associação e Ofi-
cinas de Caridade Santa Rita 
de Cássia, Casa de Maria de 
Nazaré, Movimento Assis-
tencial Espírita Maria Rosa 
(MAE) e a Associação Bene-
ficente Irmã Dulce (Abid), de 
Indaiatuba.

O diretor social do IC, Paulo Finatti com a mãe Cecília no V Sarau 
Cultural do Indaiatuba Clube

O casal Selma e Nilson Ambiel no Feito Para Dançar do Indaiatuba 
Clube
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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

Vinicius Mello, Ana Luiza, Giulia, Vinicius 
Bortolotti e Gustavo fazem a foto de equipe na 
2ª Fórmula Trash do Colégio Rodin

Raul Ventura se prepara 
para pilotar o carrinho 
da equipe na 2ª Fórmula 
Trash do Colégio Rodin

Raphaella Vitiello se prepara 
para pilotar o carrinho da 
equipe na 2ª Fórmula Trash 
do Colégio Rodin

Jeferson de Farias Justo com Rafaela Mattioni Justo no Dia dos 
Pais do Objetivo

Maria Julia Angarten, Maria Fernanda Ferreira e 
Vitória Tiozzo, alunas do Colégio Rodin, durante 
a 2ª Fórmula Trash

Maria Fernanda, Rafael e 
Maria Julia preparados para 
correr na 2ª Fórmula Trash 
do Colégio Rodin

A linda Maria Eduarda completou 5 aninhos. Parabéns!

Gabriela Frison Pedrina Scachetti e Alexandre Pedrina Scachetti no 
Dia dos Pais do Objetivo

Bruno, Tiago, Luan e Rodrigo fazem a foto de equipe na 2ª Fórmula 
Trash do Colégio Rodin

Alunos do Colégio Rodin montaram carrinhos de rolimã para 
correrem na 2ª Fórmula Trash do colégio

Alunos do 1º Ano do Colégio Meta na 9ª Edição Projeto Conexão 
Cultural Tigre

Isabela com sua amiga Ana Clara

Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, campeão de 
recente campeonato em Salto

Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, campeão 
durante competição em Salto

Sub -7, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, levantou o 
"caneco" de campeão em recente torneio em Salto

Professor Junior e Lucas Sales, aluno da categoria Sub-13, 
campeão em recente competição disputada em Salto
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caderno de negóciosNº 712

OPORTUNIDADE DE 
NEGÓCIO DA SEMANA 

VENDA

CA04393 - PALM TREE - AT 200m² , AC 181m² - Ampla casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte com armários e ar condicionado, 
WC social, sala 02 ambientes, lavabo, sacada, cozinha planejada , 
quintal, lavanderia, dependência de empregada, garagem para 04 
autos.**Excelente imóvel com produção de energia elétrica própria** 
R$ 660.000,00 *Aceita permuta por chácara**

LOCAÇÃO
CASAS EM BAIRRO

CA06454 - CECAP II - AT. 100m² AC. 60 
m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia e garagem. Ótima localização e 
isento de IPTU.R$ 950,00
CA06594 - JARDIM MORADA DO SOL - 
**Mais 50m², concedido pela prefeitura para 
uso, não pode ser construído, porem, pode 
ser utilizado de garagem.**  R$ 1.000,00
CA06672 - PARQUE DAS NAÇÕES 
- AT125m², AC115m² 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 
1.200,00 + IPTU.
CA06644-JARDIM PRIMAVERA - AT 
250m² AC110 - 02 Dormitórios, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, quinta, 03 vagas 
de garagem. R$ 1.300,00+ IPTU
CA04540 - CIDADE NOVA II - AT 150m² AC 
130m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social ,sala, cozinha, lavanderia e garagem 
para 2 autos. R$ 1.500,00+IPTU.
CA06683 – JARDIM REGINA - AT 250m², 
AC:123m² - 03 dormitórios sendo uma suíte, 
sala de estar, banheiro social com armário, 
cozinha com gabinete, 2 vagas cobertas, 
lavanderia coberta e quintal gramado. R$ 
1.500,00 + IPTU.
CA05841 - PARQUE SÃO LOURENÇO - 
AT 150m² AC 120m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte , cozinha com gabinete planejado, 
WC social , sala , lavanderia coberta, gara-
gem para 02 autos , portão eletrônico. R$ 
1.600,00 + IPTU.
CA06627 - PARQUE BOA ESPERANÇA - 
AT 150m², AC 98m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, área de luz, sala, co-
zinha, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 03 autos. R$ 1.700,00 + IPTU.
CA04781 – VILA VITÓRIA - AT 176 M², AC 
156 M², 3 dormitórios (1 suíte), sala, copa, 
cozinha, WC social, lavanderia, garagem 
para 2 autos cobertos, portão eletrônico, 
aquecimento solar e cerca elétrica. R$ 
2.200,00
CA05425- VILA SUÍÇA - AT 300m²,AC 
250m²-  Casa com 3 dormitórios sendo 1 
suíte com banheira, todos com armários, 
sala de jantar, sala de TV, WC social, 
cozinha planejada, área de serviço, piscina, 
home office, lavabo, e área gourmet com 
churrasqueira. 04 vagas de garagem sendo 
02 cobertas. R$ 3.000,00 + IPTU.
CA04471 - SOLAR DE ITAMARACA - AT 
312m², AC 250m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte máster, WC social, sala 03 ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
dependência de empregada, área de lazer 
com churrasqueira, quintal, garagem para 
04 autos. R$ 3.500,00 + IPTU.

CASAS EM CONDOMÍNIO
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.
CA06329 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m² AC 90m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala dois ambientes , cozinha 
planejada , WC social , lavanderia coberta 
, garagem para 02 autos sendo 01 coberta. 
R$ 1.700,00 + COND+ IPTU
CA06224 - MONTREAL RESIDENCE - AT. 
150 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala de estar e cozinha integrada, WC so-
cial, lavanderia, quintal com churrasqueira 
e garagem para 3 autos sendo 1 coberta. 
R$ 1.800,00 + COND + IPTU.
CA04546 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m², AC 145m² - Parte Superior: 03 suítes 
e hall de entrada; TÉRREO: sala, lavabo, 
copa com varanda, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, churrasqueira 
com pia, garagem para 02 autos, sendo 
01 coberta. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

CA03389 - RES CARIBE - AT 130m², 
AC 160m² - 03 dormitórios (01 suíte 
com armário), WC social, sala, cozinha, 
lavado, lavanderia, quintal, garagem. R$ 
2.200,00 + COND. + IPTU.
CA06676 – VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m², AC120m²- Casa com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia, 01 vaga de garagem.  R$ 
2800,00 + COND. + IPTU.
CA06653 - CHÁCARAS BELVEDERE 
- AT. 120,00 m² AC. 95,00 m² - 3 dor-
mitórios sendo  01 suíte, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, lavabo, 
wc social, lavanderia, quintal com chur-
rasqueira e pia, garagem para 2 autos. 
Portaria 24 horas, piscina, churrasquei-
ras, playground e mini quadra. R$ 
1.700,00 + COND. + IPTU
CA06112 - VISTA VERDE - AT 175m², 
AC 185m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte com closet, todos com armários, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, área gourmet 
fechada, quintal gramado, canil, ga-
ragem para 02 autos. R$ 2.500,00 + 
COND. + IPTU.
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 cober-
tas. R$ 3.300,00 + COND.+ IPTU.
CA04387 – JARDIM PORTAL DE 
ITAICI - AT 312m², AC 284m²- 04 
dormitórios sendo 01 suíte máster, WC 
social, sala 02 ambientes ampla, jardim 
de inverno, lavabo, cozinha planejada, 
despensa, lavanderia, área de lazer com 
churrasqueira, garagem para 04 autos. 
R$ 3.800,00 + COND. + IPTU.
CA05937 – VILLAGE TERRAS DE 
INDAIA - AT 569m² AC 317m² - Supe-
rior- 04 Dormts Planejados, Sendo 02 
Suítes 01 com Closet, WC Social estilo 
Americano, Sala.Inferior- Escritório, La-
vabo, Sala 03 Ambientes, ante sala, co-
zinha Planejada, Fogão Cooktop, Forno 
Elétrico, Coifa,Copa, Dispensa, Adega, 
Piscina com raia olímpica e Cascata, 
Churrasqueira com Cozinha Planejada, 
Wc, Lavanderia, Garagem para 04 Au-
tos. R$ 5.000,00 + Cond. + IPTU.

CHÁCARAS
CH01526 - TERRAS DE ITAICI - AT 
1.000m², AC 180m² - 03 dormitórios 
sendo 02 suítes uma delas máster, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha, 
despensa, lavanderia, área gourmet 
com forno à lenha, e fogão industrial, 
varanda ampla, hidro, ampla área verde 
gramada.  R$ 2.300,00 + IPTU . 
CH01451- VALE DAS LARANJEI-
RAS- AT- 3.000m² AC- 130m²- 02 dor-
mitórios, WC social, lavabo, sala, copa, 
cozinha, lavanderia. Casa de caseiro 
com 01 dormitório, WC social, sala, 
cozinha, garagem para vários carros. 
R$ 2.800,00+COND.+IPTU
CH01267 - MOSTEIRO DE ITAICI - AT 
2.500m², AC 800m² - 03 dormitórios (01 
suíte), WC social, 03 sala sendo TV, 
jantar e estar, copa, cozinha, lavanderia 
com WC; loft: cozinha, WC com sauna e 
spa vertical, hidro para 04 pessoas, área 
de lazer com piscina, churrasqueira, 
fogão e forno à lenha, sala de jogos com 
06 mesas sendo 02 de bilhar, 01 de pem-
bolim, 01 de ping-pong e 01 mesa com 
17 cadeiras, edícula com 01 dormitórios, 
WC social, 01 sala, (toda a casa com 
varanda) e garagem. R$ 4.000,00

CH01421 - TERRAS DE ITAICI - AT 
1000m², AC 350m², 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala de estar c/ tv, 
Sala de estar com lareira, escritório, sala 
de jantar, cozinha planejada, despensa, 
área de serviço, lavanderia, área de lazer 
com pomar, churrasqueira, forno a lenha, 
piscina, WC externo, quarto de despejo, 
garagem para 04 autos.R$ 4.000,00 + 
COND. + IPTU
CH01539 - MOSTEIRO DE ITAICI - AT 
5.180m² - AC 420m² - Ótima chácara!! 02 
terrenos com 02 entradas(toda avaranda-
da), 04 dormitórios (01 suíte), 02 banheiros, 
sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
salão de jogos, pomar, campo de futebol 
e basquete, capela, espaço gourmet com 
churrasqueira, wc e dormitório, poço caipira 
e vagas para vários carros. R$ 6.000,00 + 
COND. + IPTU.
CH01150 - RECANTO DOS PASSAROS 
- AT 5.000m² , AC 500m² - Casa principal: 
03 dormts sendo 01 ste máster, todos 
com armários, WC social, sala de estar 
com lareira, sala de TV, sala de visitas, 
escritório, lavabo, sala de jantar, coz. 
planejada, despensa, área de serviço, 
lavanderia, área de lazer com piscina de 
alvenaria com cascata, forno e fogão a 
lenha, 02 churrasqueiras, sauna seca, 
sauna molhada, vestiário, SPA coberto, 
campo de futebol, campo de tênis, pomar, 
canil, lago, aq. solar. Casa de caseiro: 01 
dormt, WC social, sala, coz., lavanderia. R$ 
6.000,00 + COND + IPTU.
CH01073 - VALE DAS LARANJEIRAS - 
AT 12.000m², AC 760m² - 04 suítes, sala 
02 ambientes, lavabo, cozinha, lavanderia, 
área de lazer com churrasqueira, piscina 
alvenaria 12x12, jacuzi para 08 pessoas, 
sauna, vestiário, mini campo de golfe, 
campo de futebol, casa na árvore, capela, 
bosque, pomar, canil, viveiro, garagem 
para 18 autos. Casa de caseiro com 03 
dormts sendo 01 stuíe, WC social, sala, 
coz., lavanderia. R$ 12.000,00.
CH01345 - VALE DAS LARANJEIRAS - 
AT 3.030m² AC 720m²: 06 dormitórios (03 
suítes, sendo 1 master, com closet, com 
sacada), hall de entrada, sala 05 ambien-
tes com pé direito alto / lareira /jardim de 
inverno / varanda, copa, cozinha, lavande-
ria, despensa, depósito, dormitório e WC 
de empregada, casa de caseiro com WC 
social / sala/ cozinha/ lavanderia, área de 
lazer com churrasqueira, balcão com pia, 
piscina com deck e chuveiro, garagem para 
06 autos sendo 02 cobertos. R$ 16.000,00
CH01555 - HELVETIA COUNTRY - AT 
1.600m², AC 680m² - 05 suítes sendo 01 
delas máster com WC senhor e senhora, 
ampla varanda, escritório, sala de estar, 
sala de TV, lavabo, sala de jantar todas com 
vista para piscina, copa, cozinha planejada, 
02 despensas, deposito com armários, 
lavanderia planejada, área de lazer com 
churrasqueira, forno, sala de ginastica, 
sauna, WC, piscina com ilha, garagem para 
04 autos. R$ 18.000,00
CH01279 - LAGOS DE SHANADÚ - AT 
6.100m², AC 940m² - 06 suítes (01 master, 
banheiro com hidro todo em mármore) com 
closet, escritório e sacada; sala íntima, 
sala de visitas com lareira em mármore e 
pé direito alto, sala de tv com telão, som 
e iluminação de discoteque (88mts2) e 
cozinha(ou bar) anexa, lavabo, sala de 
jantar, cozinha americana planejada, lavan-
deria planejada, casa de hóspedes(quarto 
sala banheiro): casa de caseiro com 02 
dormitórios, sala cozinha e banheiro, WC 
social, salão de jogos com mesa de snooker 
profissional, pebolin e tênis de mesa, área 
de lazer com churrasqueira, piscina com 
deck, academia e quadra de tênis com piso 

em lisonda, garagem para vários carros, 
sendo 02 cobertas, canil que comporta 6 
cachorros de grande porte. Pomar e jardim 
com paisagismo completo, perfeito paraíso. 
R$ 20.000,00

APARTAMENTOS
AP01857 - VILA BRIZZOLA - AC.64m²: 2 
dormitórios,sala,cozinha, WC social, lavan-
deria e garagem para 1 auto. R$ 800,00 + 
COND. + IPTU.
AP02646-VILLAGE AZALEIA - AU 64m² - 
02 dormitórios,sendo 01 com armários, WC 
social, sala, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 01 auto. R$ 1.000,00 + 
COND. + IPTU.
AP00894 - VERTENTES DE ITAICI - AU 
85,38m² - 03 dormitórios (01 suíte, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem para 02 autos. 
R$ 1.100,00 + COND + 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$1.200,00+ COND. + IPTU
AP01917 - EDIFÍCIO GRAÚNA - AU 
83m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, WC social, sala 02 ambientes, co-
zinha planejada, lavanderia, garagem para 
01 auto. R$ 1.100,00 + condomínio + IPTU.
AP01628-JARDIM PAU PRETO-AU 85m² 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, varanda, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
1.500,00 + COND. + IPTU
AP02581 - DUETTO DI MARIAH - AU80m² 
- 03 dormitórios, sendo 01 suíte planejada, 
WC social, cozinha, sala, lavanderia, 02 
vagas. Área de lazer com churrasqueira, 
academia, piscina, salão de festas, sauna. 
R$1.500,00 + COND + IPTU
AP03008 - RESIDENCIAL VITÓRIA- 
AU.88,00m² com 03 dormitórios, sendo 
uma suíte, todos os dormitórios com 
armários planejados, sala dois ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia com armário, 
banheiro social, 01 vaga de garagem cobe-
rta. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.
AP02405 - VILA SFEIR – AÚ 82m² 03 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, 
cozinha planejada, sala, varanda gourmet, 
churrasqueira, 02 vagas. R$ 1.800,00
AP02833 - FERNANDA - AU. 107 m² - 3 
dormitórios (1 suíte planejada com sacada), 
Wc Social, cozinha planejada, sala para 
2 ambientes, área de serviço com ban-
heiro e garagem para 2 autos cobertas. R$ 
2.100,00 com condomínio e IPTU inclusos.
AP03153 - PREMIUM RESIDENCE - AU 
91,19m² - Apartamento novo, automatizado 
com 03 dormitórios sendo 02 suítes com 
armários,s WC social, sala ampla, varanda 
gourmet, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. **Condomínio 
com infra-estrutura de lazer completa**R$ 
2.200,00 + COND. + IPTU.
AP02300- AU 90M² 03 dormitórios sendo 
01 com armário e cama , sala com mesa, 
home, sofá e tv, WC social, cozinha plane-
jada com geladeira, micro ondas, fogão 
e exaustor, , lavanderia com maquina de 
lavar,garagem para 02 autos cobertos. 
R$2.200,00 + CONDOMÍNIO + IPTU. 
**Apartamento totalmente mobiliado**
AP03152 - CIDADE NOVA I - AU 210m² - 
04 suítes com armários e ar condicionado, 
sala ampla três ambientes, varanda, coz-
inha planejada, lavanderia churrasqueira, 
garagem para 04 autos. R$ 2.800,00 + 
COND. + IPTU
AP03083- CONDOMÍNIO DUE - 04 dor-
mitórios sendo 02 suítes, lavabo , sala 02 
ambientes,wc social, lavanderia , hob box 
,cozinha planejada, garagem para 03 autos 
cobertos. R$ 3.500,00 + COND.+ IPTU
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LOCAÇÃO

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$ 3.500,00 + 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, ga-
ragem – R$ 1.100,00
CA00168 – Jd. do Valle - 3 dorm 
(sendo 1 suite), sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem 2 carros – R$ 
1.200,00 + Iptu
CA01211 – Vila Rubens - 2 dorm, 
sala, coz, wc, wc externo, quarto 
despejo, lavanderia, garagem – R$ 
1.250,00 + 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
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – R$ 
1.500,00 + 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
AP00654 – Vila Todos os Santos - 2 
dorm, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem – R$ 1.000,00 + 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 plane-
jada, lavand, garagem – R$ 1.050,00 
+ Cond + Itpu
AP00447 – Ed.  La Spezia - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, coz c/ armários, lavand, ga-
ragem, varanda gourmet c/ churras-
queira – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
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
AP00056 – Cidade Nova - 2 dorm 
c/ armários, sala, cozinha c/ armário, 
banheiro, lavanderia, wc de empre-
gada, gar. 1 carro – R$ 1.150,00 + 
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
CA00161 – Jd. Sta Rita - AU: 101m² 
- 3 dormitórios (sendo 1 suite), sala 
2 ambienttes c/ sacada, wc, cozi-
nha grande c/ armário, lavanderia 
c/ armário, garagem 2 carros – R$ 
1.600,00 + Cond + Iptu
AP00512 – Ed. Soho - Lindo Edifício 
- Apto Novo - AU: 85,92m² - 3 dormi-
tórios (Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 ambientes, cozinha, lavanderia, 2 
vagas de garagem cobertas, área 
de lazer completa – R$ 1.800,00 + 
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 topogra-
fia - 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, garagem, piscina, 
churrasqueira, vestiário, quarto de 
despejo, mini campo e canil - R$ 
1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só ter-
ra – AT: 1.000m²  – R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Óti-
ma 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 
acabamento – 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 completa - Portaria 
24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo 
sobrado - 3 suites c/ sacada (1 c/ 
closet), sala 2 amb, lavabo, espaço 
p/ escritorio, coz americana, des-
pensa, lavand, churrasq c/ pia, garag 
coberta 2 carros, 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, cozi-
nha, lavabo, escritório, piscina, chur-
rasqueira 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 condiciona-
do, wc social, lavabo, coz planejada, 
churrasqueira c/ pia e gabinete, pis-
cina, wc externo, lavand c/ armários, 
excelente acabamento, porcelanato 
– R$ 850.000,00

CA01068 – Res. Maringá – AT: 
300m² - AC: 235m² - Aquecimento 
Solar – Preparação p/ Ar Condiciona-
do - 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 du-
plo, sala de jantar, lavabo, escrit., coz 
americana, piscina, churrasq, lavand, 
gar., aquec. 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 acaba-
mento. 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 dor-
mitórios 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 OPÇÕES DE 
APTOS NA PLANTA – 

CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – 
Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz , 
wc, lavand, 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 Lazer) -  3dorm, sala 2 
amb, coz, wc social, lavand, ga-
ragem – R$ 265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Exce-
lente Localização – Prox. ao cen-
tro – Apto Novo – 2dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb,  coz, wc social, 
lavand, garagem-(aceita financia-
mento bancário – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illumina-
re – Área de Lazer e Portaria 
24hs - 3 dorm (sendo 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 pag-
to e financiamento bancário – R$ 
278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – óti-
ma localização - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz 
c/ armários, lavand, garagem, 
varanda gourmet c/ churrasqueira 
– R$ 330.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. 
Belvedere – Apto novo (fase 
final de construção) – Área de 
lazer completa – 3 dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz, lavand, 
garagem, preparação p/ ar con-
dicionado, 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, cozinha, lavanderia, 2 
vagas de garagem cobertas – R$ 
435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. 
Spazio Livenza - 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), wc social c/ 
box e gabinete, coz planej, lavand 
c/ armários, varanda gourmet 
ampla, 2 vagas de garagem co-
bertas, área de lazer completa 
e portaria 24hs – R$ 460.000,00



03BMais Expressão

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.

 

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-
der ia ,  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 poliesporti-
va, 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 – Vista Verde– 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, 10.000li-
tros 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 varan-
da, 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$ 700  Morada do Sol:  3 
cômodos,  Lavanderia, vaga 
para moto
R$ 700  Morada do Sol:  2 
cômodos,  Lavanderia, vaga 
para carro
R$ 1000 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia vaga coberta para 
até 2 carros
R$ 600  Apartamento Salto: 2 
dorm, Sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem, toda infra estrutura+ 
condomínio

TERRENOS

R$ 13 mil São José do Rio 
Preto: Lote de 200 m², + par-
celas de R$ 540,00, aceita 
carro ou moto.
R$ 85 mil Jd. Nair Maria Salto: 
lote de 180m² com alicerce 
pronto para 2 dorm, e suite
R$ 93 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m², plaino.
R$ 105 mil Jd. Morada do 
Sol: Lotes de 125m² com ótima 
topografia
R$ 110 mil Jd. União: Lotes 
de 150m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
3 cômodos em ponto de andai-
me 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 Laguna 
para troca por casa em Indaia-
tuba (consulte-nos)
Casa na morada do sol para 
troca em lote de 250m ou casa 
em Salto (consulte-nos)
Antecipe ao Lançamento 
Apartamento Villa Helvetia 
financie pelo plano Minha Casa 
Minha Vida.
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 Sal-
to: 2 dormitórios, sala, cozinha, 
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, 
cozinha, wc social, lavanderia. 
Aceita Financiamento (Nova), 

ou 100 mil e parcelas de R$ 
680,00(Pega terreno até 100 
mil)
R$ 210 mil Morada do Sol:  
Sobrado 1 dormitório, sala 
cozinha, varanda, edícula com 
lavanderia nos fundo  aceita 
financiamento, terreno
R$ 218 mil Jd. Laguna Salto: 
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, cozi-
nha, wc, vaga para p/ 2 carros 
are nos funos. Aceita terreno, 
Financiamento.
R$ 245 mil Morada do Sol: 
CASA NOVA 2dormitórios, 
sala, cozinha, wc, vaga para 
p/ carros. Aceita terreno, aceita 
financiamento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita terre-
no, ou 50% do valor e assumir 
financiamento.
R$ 285 mil Jd. Regente: 
NOVA  3 dorm, suíte  financia 
R$ 270 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 acabamen-
to 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 acabamen-
to aceita chácara. 
R$ 320 mil Colibris: Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala co-
zinha e 2 wc, aceita financia-
mento terreno. 
R$ 380 mil Monte verde: 
Excelente Sobrado Nova com 
3 dormitórios sendo 1 suíte e 
closet, sala copa e cozinha, 
lavanderia, garagem para vá-
rios carros (Aceita Terreno e 
Financiamento).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias 
Fausto: 3000 m² - só terra, 
aceita casa.
R$ 500 mil Alto do Primavera 
Cardeal: 1.000m² - formada 
com casa boa aceita imóveis
R$ 600 mil Sumaré: 1600 m² 
- formada com casa de 3 dorm 
aceita casa
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IMÓVEIS A VENDA

AP00431 – ED.VALQUIRIA 3 dorm. 
c/ moveis planejados, sala cozinha, 
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 planej. 
1 suite, cozinha com planej. 1 vaga , 
area de lazer com piscina, com saca-
da – 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 –E DIFÍCIL  SÃO MARINO  
3 dorm. Sendo 1 suite com planejado, 

sala 2 ambientes, cozinha planejada 
, com varanda,  2 wc com armários, 1 
vaga coberta área 100m R$1.300,00 
+ cond. 500,00 + Iptu – 
AP00439 – PARQUE BOA ESPE-
RANÇA 2 dorm, cozinha grande e 
independente,  WC, lavanderia, sala 
com sacada 1 vaga,R$ 1.000,00 + 
cond. 200,00 – há 15 min do centro , 
próximo a saída da cidade.
AP 00442– CONDOMÍNIO 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
AP_00443 – CIDADE NOVA – ED. 
SÃO MARINO - 3 dorm.  sala 2 am-
bientes  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 ( condo-
mínio + Iptu incluso)
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-

randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e 
espelho. Cozinha Americana planeja-
da, com grande bancada em granito 
e cooktop instalado. Lavanderia com 
armários e vidro divisor de ambiente. 
2 vagas amplas no subsolo tipo ga-
veta. R$ 1.900,00 + cond. 400,00 + 
Iptu 100,00
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  
e um pequeno quintal ,1 vaga  R$ 
1.300,00 +Iptu
CA00958 – PARQUE DAS NA-
ÇÕES  2 dorm. Sendo 1 suite, 1 wc, 2 
vagas de garagem R$ 1.200,00 +Iptu 
CA00977 – JUSCELINO KUBITS-
CHEK 3 dorm. Sendo um com suíte, 
sala, cozinha, WC, lavanderia coberta, 
garagem para 2 carros. R$ 1.135,00 
+ Iptu 65,00
CA00982 – VILA RUIZ PERES- 
Casa para Locação    - Linda  casa 
próxima ao centro e parque ecoló-

gico 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, R$ 2.000,00 
aceitamos  proposta de locação so da 
casa da frente . 150,00 M2 construída, 
250,00 M2 total 
CA 01000 – CIDADE NOVA  OU 
RESIDENCIAL - 3 dorm. Sendo 2 
suítes 1 WC, 3 salas , área gourmet 
com churrasqueira cozinha ameri-
cana com sala de janta,lavanderia 
fechada, garagem para 5 carros, 
câmeras de segurança , cerca elé-
trica portão eletrônico. R$ 2.400,00 
+ Iptu 100,00
CA 01000 – CIDADE NOVA – CO-
MERCIAL OU RESIDENCIAL -  
3 dorm. Sendo 2 suítes 1 WC, 3 salas 
, área gourmet com churrasqueira 
cozinha americana com sala de 
janta,lavanderia fechada, garagem 
para 5 carros, câmeras de segurança 
, cerca elétrica portão eletrônico. R$ 
2.400,00 + Iptu 100,00

CA 00998 -  PARQUE ECOLÓGICO 
– Linda casa para fins comercial ou 
residencial com 3 dorm.  1 wc social, 
copa cozinha, ampla sala de visita, 
com jardim de  inverno  , portão eletrô-
nico, garagem para 3 carros e quintal.
S A00021 –D I P L O M A T O F F I -
CIE– 1 sala  38m no 3 andar  R$ 
1.300,00+cond. 423,00 + Iptu
SA00019 – OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE  41m, 1 wc 1 
garagem  R$ 1.000,00 + cond. 330,00
SA00018  - OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE 47,04 1 wc, 
1 garagem R$ 1.000,00 + 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 INDAIA-
TUBA  4suites máster com sacadas-
-closet- hidro- escritório, 2 salas am-
biente, com jardim e lavabo, cozinha 
planejada, salão de festa com cozinha 
, varanda e churrasqueira R$ 6.000,00
CH00127 – TERRAS DE ITAICI –
linda chácara  terreno de 1.000 m, 2 
dorm. Sala, cozinha, com pisicna, R$ 
2.500,00+ cond.200,00 + Iptu 130,00. 

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

AP00333 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 57m² A/C: 57m²
R$ 215.000,00 

AP00269 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 
70m² A/C: 70m²  R$ 277.000,00

CH00094 – Terras de Itaici 
03 suítes. A/T: 1200m² A/C: 600m²
 R$ 1.200.000,00

AP00261 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m²
 R$ 235.000,00

CH00054 – Terras de Itaici 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
1000m² A/C: 240m² R$ 800.000,00

CC00159 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 480.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado  
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m²
 R$ 290.000,00

CC00160 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. 
A/T: 175m² A/C: 110m²  R$ 460.000,00

AP00166 – Centro  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
125m² A/C: 125m²  R$ 350.000,00

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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AP01732 PQ.BOA ESPERANÇA - AU.80M² 
- 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / 

WC / LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / COND.
COM CHUR. E PISCINA. R$ 425.000,00

AP03313 - RESIDENCIAL BELVEDERE - AU 
68 M² - 3 DORMT / 1 SUITE / SALA / COZI-

NHA COM ARMARIOS / 2 WC / R$1.300,00 + 
COND + IPTU

CA10213 - RES MONTE VERDE - 2 DORM / 
1 SUITE / SALA / COZ / WC / AS / 2 GARA-

GEM R$1.300,00 + IPTU

CA11271 - JARDIM PORTAL DO SOL - 
AC 122.25 M² AT 154.80 M² - 3 DORMT / 1 

SUITE / 2 WC / 2 VAGAS R$280.000,00

CA11332 - JD MONTE CARLO - AT 150M2 
AC 80M2 - 3 DORM.(1 SUITE C/ CLOSET) / 
SALA AMPLA / COZ. / WC / AS / CHUR / 2 

GAR. R$ 320.000,00

CA11341 - JD DOS COLIBRIS - 3 DORM / 
SENDO UMA SUITE / SALA / COZ / 3 WC / 2 

GAR COB - R$ 335.000,00

CA11342 - JARDIM UNIAO - AC 65 M² 
- 2 DORMT / SALA / COZ / AS / GAR / 

R$1.150.000 + IPTU

CA11357 – JARDIM REGINA - AT 258 M² AC 
271 M² - 2 CASAS: 4 DORMT / 1 SUITE / 2 
SALAS / 4 WC / AS / DESP / 2° CASA COM 1 
DORMT / SALA / COZ / WC / GAR R$700.000,00

CA11370 VL RUBENS - AT 250M2 AC 170M2 
- 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS 

/ 2 GAR. R$ 1.550,00 + IPTU

CA11371 JD MORADA DO SOL - 2 DORM. 
/ SALA / COZ. / WC / AS / 2 GAR. R$ 880,00 

ISENTO IPTU

CH01354 - MOSTEIRO DE ITAICI - AC 331.47 
M² AT 5.000M²  3 DORMT / 1 SUITE / 3 WC / 

COZ / 3 SALAS R$900.000,00

SL01798 - JARDIM MORADA DO SOL - 68.18 
M² SALA / BANHEIRO R$850.00 INCLUSO 

IPTU
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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, En-
trada Para Varios Autos E Parte Em 
Estrutura Para Sobrado. Precisa Pe-
quena Reforma Externa, Para Ven-
der 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 Proprietário. Vá 
Zunindo!!!Obs: Oferta Valida Apenas 
Para Os Próximos 30 Dias.
Oportunidade! Para Investimento: 
04 Residências Edificadas Em 
Lote De 250M², De Frente Para 
O Parque Corola Gerando Uma 
Renda Aproximada De R$2.400,00. 
Valor:r$300.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294
Oportunidade! Para Investimento: 
02 Residências Edificadas Em ½ 
Lote De 130M², De Frente Para A 
Rua Silvio Candelo Em Pleno Centro 
Comercial. Valor: R$ 260.000,00 
F=19-3017-2608/99762-7997. Acei-
ta Lote No Negócio.
Oportunidade! Imperdível!! Lote 
De 250M² Com 02 Residencias E 
Grande Espaço De Terreno Livre. 
Em Local Privilegiado Da Morada 
Do Sol, Com Renda De R$1.100,00. 
Apenas R$260.000,00(O Lote 
Vasio Já Vale Este Preço) Tel= 
19-3017.2608 / 99762-7997.Im-
perdivel!!!!

M.sol-Rua-58 02 Dormitórios Sala, 
Cozinha –Wc Social- Lavanderia, Ga-
ragem. Oportunidade 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 
20.000M²/40.000M² Próximo A Mon-
te Mor: Boa Topografia; R$22,50 P/
M².Ac. Veículo, Ou Imóveis F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294.

SÍTIOS- VENDE-SE
Sítio Em Toledo, Próximo A Bra-
gança Paulista.13.000M², Casa 
Semi-Acabada C/ 03 Dormitórios, 02 
Wcs – Toda Avarandada, 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 Cen-
tro, A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De Igual 
Ou Menor Valor.estuda Entrada + Par-
celamento. F=9-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.
Sítio Em Piedade Sp, 13.000M², 
Casa Semi-Acabada C/ 03 Dormitó-
rios, 02 Wcs – Toda Avarandada, Gra-
mada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, 
Água De Mina, 02 Tanques Com Pei-
xes Sendo Um Copartilhado E Outro 
Exclusivo, Diversas Aves, Animais E 
Árvores Frutíferas, A 08 Km Do Cen-
tro, A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De Igual 
Ou Menor Valor.estuda Entrada + Par-
celamento. F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294

ALUGA-SE
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-10) 
(Pav.inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc 
–Garagem R$800,00 Garantia:fiador
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-
10) (Pav.sup.)02-Dorm, Sala.coz 
–Wc – Sem Garagem R$750,00 
Garantia:fiador

Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-
27) (Fundos)01-Dorm, Sala.coz 
–Wc – Sem Garagem R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-34). 
01-Dorm, Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-57).  
01-Dorm - Sala-Coz –Wc – Lav –Ga-
ragem R$ 700,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-58).
(Pav.sup) 02-Dorm, Sala.coz –Wc 
–  R$900,00 + Iptugarantia:fiador/
Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-
58).(Pav.inf) 02-Dorm, Sala.coz 
–Wc – Garagem R$800,00 +Iptu 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-
58).(Fundos) 01-Dorm, Sala.coz 
–Wc – Entrada Para Auto R$750,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
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 Comer-
cial) Garantia:fiador/Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-
70) Pav. Sup.  01-Dorm, Sala.coz 
–Wc – Sem Garagem R$650,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-
77) Fundos 01-Dorm - Sala-Coz 
–Wc.r$600,00 Garantia:fiador/Cal-
ção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-
77) Sobrado Com 02-Dorm –Wc E 
Sacada No Pav Superior: Sala-Copa-
-Coz–Wc–Lavanderia-Quarto De 
Empregada E Garagem P/02 Autos 
No Pavimento Inferior, R$1.100,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia.
Bairro: Jd.morada Do Sol (Ant-76) 
(Pav.sup) 02-Dorm-Sala-Coz –Wc 
– Lav- Garagem No Pav. Inf. R$ 
1.000,00   Garantia:fiador

Bairro: Jd.morada Do Sol 
(Ant-80)(Pav.sup) 02-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- Garagem 
R$ 900,00   Garantia:fiador
Bairro: Jd.morada Do Sol 
(Ant-82) (Frente) 01-Dorm-Sa-
la-Coz –Wc – Lav- R$ 750,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol 
(Ant-82) (Fundos)  01-Dorm-Sa-
la-Coz –Wc – Lav- R$ 600,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol 
(Ant-85) (Pav.sup)  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 
650,00   Garantia:fiador/Calção 
Locaticia.
Bairro: Jd.morada Do Sol 
(Ant-86) (Frente)  01-Dorm-Sa-
la-Coz –Wc – Lav- R$ 600,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Bairro: Jd.morada Do Sol 
(Ant-86) (Frente)  01-Dorm-
-Coz –Wc – Lav- R$ 500,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia

SALAO COMERCIAL
Bairro:jardim Morada Do 
Sol :Rua 33   R$700,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
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.108 – JD.EUROPA I – R$290 
MIL – dorm, WC, churrasqueira.
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.258 – JD.MORADA DO SOL 
– R$220 MIL – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem para 1 carro.

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO 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.407 – COND.MARIA DUL-
CE – R$980 MIL – 4dorms(1st), 
sala de estar e jantar, copa, coz, 
lavabo, piscina, churrasqueira, , 
garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 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.24 – JDS DI ROMA – R$148 
MIL – 300m²
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

VL.ALMEIDA – R$420,00 – dorm, 
coz, wc
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
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 
– dorm, sala, coz, wc, sem gara-
gem
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VILA BRIZOLA – R$650,00 – 
dorm, coz, WC
CENTRO – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem

JD.SANTA CRUZ – R$700,00 – 
dorm, sala, coz, WC, garagem
VL.TODOS OS SANTOS – 
R$800,00 – 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
JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entrada para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
CECAP III – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
JD.CALIFORNIA – R$830,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, quintal, 
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.
PORTAL DO SOL – R$880,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
para carro.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem para 3 carros.
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, sem 
garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem.
JD.ALICE – R$1150,00 – SOBRA-
DO – 2dorms, sala, coz, WC, lava-
bo, quintal, garagem para 2 carros.
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem

VL.RUZ PERES – R$1.300,00 – 2dor-
ms, sala, copa, coz, , wc, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, as, 
WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem. Nos fundos; 
dorm e wc
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos 
dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros.
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, gara-
gem 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.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
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)
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
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 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
VL.BRIZOLA –  R$1.500,00  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Obs :dorms e 
coz com a/e, varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem

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

CIDADE NOVA – R$700,00 – 50m², 
wc
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

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 OFFICE 
-  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condi-
cionado, iluminação, sacada, de frente 
para a avenida, 1 vaga de garagem
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 
46m², 2wc, 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 Cande-
laria - 3 Dormts (1 Suite), Sala, Coz, Wc, 1 

Vaga. R$ 290.000,00.

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: Ca10913. Obs: São Duas Casas 
Da Frente Com 2 Dormts, Sala, Coz, Wc, Gar 2

Vagas, Fundo C/ 1 Dormt, Sala, Coz, Wc E 
Lavanderia. Valor: R$ 350.000,00.

Referência: Ca10904. Casa Para Venda
Jardim Regina, Indaiatuba 3 Dormitórios Sendo 1 

Suíte, 2 Salas, 3 Banheiros, 4 Vagas
163,00 Construída, 257,00 Total R$460.000,00

Referência: Ca10905. Casa Para Venda
Vila Rubens, Indaiatuba 2 Dormitórios Sendo 

1 Suíte, 1 Sala, 2 Banheiros, 3 Vagas
167,00 Construída - Totalmente Reformada

R$460.000,00

Referência: Ca10890. Casa Para Venda
Centro, Indaiatuba 3 Dormitórios Sendo 1 Suíte 
C/ A/C, 1 Sala, Coz, Com A/E, 3 Banheiros, 3 

Vagas De Garagem, Lavanderia, Quintal.
165,00 Construída, 125,00 Total Venda: 480.000,00

Referência: Ca10908. Casa Para Venda
Jardins Dos Aroma, Indaiatuba Sp

3 Dormitórios Sendo 1 Suíte, 1 Sala, 2 Banhei-
ros, 2 Vagas 130,00 Construída, 225,00 Total 

Valor: R$ 550.000,00.

Referência: Ca10627. Sobrado Tendo Na Parte Inferior: 01 
Suíte, Salas Estar E Jantar, Lavabo, Cozinha, Área De Serviço, 
01 Suíte Para Empregada (Rev. Para Escritorio). Área De Lazer 
Com Piscina Aquecida, Churrasqueira, 04 Vagas De Garagem 
Sendo 02 Cobertas. Parte Superior Com 04 Suítes Com Closet, 

Sendo 03 Delas Com Sacada, A Master Tem Closet Duplo, 
Hidro, Chuveiro E Cuba Duplos. Valor: R$ 1.490.000,00.

VENDAS

ALUGUEL
APARTAMENTOS

AP00607 – JD MORADA DO SOL – 2 Dormts, Sala, 
Coz Wc. R$ 900,00
AP00616 – CENTRO – 2 Dormts, Sala, Coz, Wc, Gar 
1 Vaga. R$ 900,00
AP00228 – VL FURLAN – 2 Dormts, Sala, Coz, Wc, 
Gar 1 Vaga. R$ 900,00
AP00460 – VL NOSSA SENHORA APARECIDA 
– 2 Suites (1 C/ Closet), Todas C/ Arm Plan, Sala 2 
Ambtes, Coz Plan, Gar 1 Vaga. R$ 1.000,00
AP00608 – CENTRO – 1 Dormt, Sala, Coz, Wc, A/S, 
Gar 1 Vaga. R$ 1.000,00
AP00345 – CIDADE NOVA - Apartamento Muito 
Bem Localizado, 2 Dormts C/ Armários Plan (1 Suíte 
C/ Hidromassagem E Móvel Plan), 1 Wc C/ Armário 
Plan, Sala De Tv Com Home Theater Plan, Sala De 
Jantar, Coz Plan C/ Cooktop E Coifa, Lavanderia Plan! 
Prédio C/ Elevador! Gar 2 Vagas! Localizado Perto De 
Escola, Posto De Gasolina, Fármacia, Supermercado! 
R$ 1.300,00
AP00603 – JD SANTA CRUZ – 3 Dormts, 2 Wcs, La-
vanderia, Coz, Sala 2 Ambts, Gar 1 Vaga. R$ 1.300,00
AP00598 – JD SANTIAGO – 3 Dormts, (1 Suíte), 
Sala, Coz America, Wc, Área Serv , Gar 2 Vagas. 
R$ 1.500,00

AP00620 – VL CASTELO BRANCO – 3  Suítes, 
Todos C/ Armários Plan, Sala Ampla 2 Ambts, 
Banheiros C/ Box E Gabinetes, Lavabo, Coz 
Plan, Lavanderia Plan, Banheiro De Empregada, 
Varanda Gourmet Plan C/ Churrasq, Ar Condicio-
nado Em Todos Ambientes!  Lazer Completo No 
Condomínio! R$ 4.000,00

CASAS

CA10798 – CIDADE NOVA – 1 Dormt, Sala, 
Coz, Wc. R$ 800,00
CA10814 – CIDADE NOVA – 2 Dormts, Sala, 
Coz, Wc, Gar 1 Vaga. R$ 1.100,00
CA10875 – PQ DAS NAÇÕES – 3 Dormts (1 
Suíte), Sala, Wc, Gar 1 Vaga. R$ 1.400,00
CA10883 - JD REGINA – 2 Dormts, (1 Suíte), 
Sala, Wc, Gar 2 Vagas. R$ 1.500,00
CA10882 – VL AURORA – 2 Dormts, (1 Suíte), 
Sala, Wc, Gar 1 Vaga. R$ 1.600,00

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, Ba-
nheiro E Copa. R$ 2.500,00
Sl00169 – Cidade Nova- 239,25M² - R$ 6.000,00

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 Sa-
las - 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 GIO-
MI – 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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classificados

CASAS - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - CRE-
CI 74.092
Oportunidade!!! Casa 
com 3 dormitórios no Jd 
Regente por R$270 mil 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, 
coz., lav., gar. AT/390m² 
AC/ 150m² (frente p/ o 
Parque das Frutas) R$ 
580 mil OBS: aceita troca 
por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde F. 
9.9887-7771
Jd. Belo Horizonte - 3 
dorms (1 st) com hidro, 
sala, cozinha planejada, 
churrasqueira, portão ele-
trônico R$ 380.000,00. 
Aceito terreno até R$ 
130.000,00 como parte 
de pagamento F. (019) 
9.9887-7771
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Europa com dorm 
e WC AT: 250 AC: 50 
R$290 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092

Troco apto no Butantã 
– 3 suítes, sala 2 amb., 
lavabo, coz. america-
na, varanda c/ churr., 
piscina, salão de fes-
ta, 2 vagas de gar., a 2 
quadras do metrô Bu-
tantã área de 131m² R$ 
1.200.000,00  - Troco por 
chácara no Mosteiro ou 
Vale das Laranjeiras com 
4 dormitórios podendo 
dar volta em dinheiro. F. 
9.9887-7771
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil 
F. 9.9887-7771  
Apto em salto: novo c/ 
2 dorm, vaga de gar., 
área gourmet, campo 
de futebol R$160 mil 
aceita financiamento F. 
3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a 
cobrar

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

Apto na Praia Grande 
– Cidade Ocean, para 
finais de semana ou tem-
porada, para 06 pessoas, 
garagem p/ 1 veículo. 
Contato: (19) 3875-8595 
/ 99191-4176
 

PQ.DA GRAMA - com 
muitas árvores frutífe-
ras 5.130m² R$ 220 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Chácara para fins de 
semana, com churras-
queira, piscina e campo 
de futebol. F: 3875-6434 
/ 99774-3834
Cond. Alto de Itaici – 3 
suítes, 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 baias, 2 suítes, 
2 banheiros sociais, 1 
piscina c/ churrasquei-
ra, pomar gramado, a 
200m² da portaria, 4 
km da cidade de In-
daiatuba. R$750 Mil. 
Aceito imóvel como par-
te de pagto. F: (Vivo) 
(19) 99694-2253(Antô-
nio), (19) 3394-0385, 
(19)99116-2256 (Assis)

Sí t io  em To ledo , 
próximo a Bragança 
Paul is ta .13.000m², 
casa semi-acabada c/ 
3 dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa to-
pografia, água de mina, 
2 tanques c/ peixes 
sendo um compartilha-
do e outro exclusivo, 
diversas aves, animais 
e árvores frutíferas, a 
8km do centro, a bei-
ra do asfalto, R$270 
mil. Aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda en-
trada + parcelamento. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Vale das Laranjeiras 
– 4 dorms (2 sts), la-
vabo, sala 3 amb., sala 
jantar, coz. Planej., lav. 
e dep. de empregada, 
mais Casa de casei-
ro, piscina e churras-
queira. AT 3.000m² 
AC/450m² R$ 950 mil 
F. 9.9887-7771
Sítio com 3 alquei-
res; 2 lagos; 2 nas-
centes, 1 casa com 
cercado trifásico, 3 km² 
do Centro de Carde-
al. R$750 Mil. Aceito 
imóvel como parte do 
pagto. F: (Vivo) (19) 
99694 -2253 (An tô -
nio), (19) 3394-0385, 
(19)99116-2256 (Assis)
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Moradas de Itaici - 3 
dorms (1 suíte), sala, co-
zinha e WC. Totalmente 
reformada - Aceita 50% 
em permuta. R$ 400 mil 
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 coifa), lavanderia c/ 
armários, churras, quin-
tal, garagem p/ 3 carros 
(sendo 1 coberto). 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$900.000,00 
–Aceita 30  % em permu-
ta. F. 9.9887-7771
Vendo ou troco casa no 
condomínio Guarantãs 
por Terreno ou Apto. 
- Tratar com Ari F: (19) 
3935-7160 / 99276-6106
Jd. Nair Maria: c/ 3 cômo-
dos em ponto de andaime 
c/ estrutura p/ sobrado R$ 
110 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: Sobra-
do lindo: 1 dorm., sala, 
coz., varanda, edícula c/ 
lav, nos fundos R$ 210 
mil aceita financiamento, 
terreno F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Morada do Sol: 3 cô-
modos em lote de 250m² 
parece uma chácara R$ 
270 mil, aceita Terreno, 
carro, parcelamento F. 
3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a co-
brar
Itamaracá: 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lava nos 
fundos garagem cober-
ta. Aceita terrenos ou 
50% do valor e assumir 
financiamento. R$ 250 
mil F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
Monte Verde: (Nova) 
com 3 dorms sendo 1 
suíte, sala, copa e coz., 
lav., gar. para vários 
carros (Aceita Terreno 
e Financiamento), R$ 
390 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Morada do Sol: c/ 2 dor-
ms, sala, coz., wc, lav., 
gar. p/ 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 255 
mil. Aceita troca por lote 
de 250m². 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 
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
Morada do Sol: (Casa 
Nova) 1 dorm., sala, coz., 
wc, vaga p/ 4 carros. Acei-
ta terreno, Financiamento 
R$ 225 mil. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
Nair Maria: troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Jd. Laguna: Linda 3 dorm 
suíte, armários planeja-
dos, troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
Oportunidade! Para in-
vestimento: 2 residências 
edificadas em ½ lote de 
130m², de frente para a 
rua Silvio Candelo em ple-
no Centro Comercial. R$ 
260mil F. 9.9762-7997. 
Aceita lote no negócio.

Oportunidade única! 
Jd. do Valle - próximo ao 
Pq. Ecológico - 2 dorms, 
sendo 1 suite, sala, coz, 
wc social e lav., entrada 
p/ vários autos e parte 
em estrutura p/ sobrado. 
Precisa pequena reforma 
externa, p/ vender urgen-
te! R$250mil F. 9.9762-
7997. Aceita financia-
mento. Estuda 50% de 
entrada e parcelamento 
do saldo direto c/ o pro-
prietário. Oferta valida 
apenas p/ os próximos 
30 dias.

 

Jd. Santiago - Apto novo, 
51 m², 2 dorms, 2 va-
gas. Aceito financiamen-
to. R$240 MIL. F: (19) 
99113-8634
Apto próximo ao centro 
e ao poupa tempo, 3 
dormts, 1 com suíte, todo 
planejado, ar condicio-
nado na sala, 1 vaga, 
área de laser comple-
ta. R$ 319.900,00. F. 
(19)9.8219-6633
Antecipe ao Lançamen-
to - Apto Villa Helvetia 
financie pelo plano Mi-
nha Casa Minha Vida. 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.



classificados
Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 3 
dorms, 2 wcs – toda ava-
randada, gar. fechada, 
gramada, pomar, área de 
plantio, água de mina, 1 
tanque c/ peixes, diversas 
aves, e árvores frutíferas, 
bosque, a 12 km do Cen-
tro, a beira da estrada mu-
nicipal, R$390mil aceita 
imóvel em Indaiatuba
 

Terreno 175m² no Vista 
Verde. Bem localizado. F: 
(19) 99792-1440 / 99774-
3834
Terras de Itaici – 1.000m² 
- R$ 270 mil - Localização 
Rua Zenite Furakawa. 
Parte alta. F. 9.9887-7771
Terras de Itaici - 2.750M² 
- R$ 300 mil F. 9.9887-
7771
Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350 mil F. 
9.9887-7771
Alugo – terreno em área 
comercial de Itaici, 360m², 
ótima localização. F: (19) 
2516-2778 / (11) 99623-
2652
Jd. Colibris: Lote de 
150m² c/ ótima topogra-
fia, um tapete R$ 93 mil 
topografia F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar

Jd. União: Lote de 150m² 
c/ ótima topografia R$ 
110 mil 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
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 
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

Geladeira R$350,00, 
1 Ventilador R$30,00, 
1 Cortador de grama 
R$300,00, 1 Fogão de em-
butir R$120,00, 1 Lavado-
ra de roupa R$250,00. F. 
(19) 99267-7603 (claro)
Fritadeira elétrica 220V 
Acty-Free Arno semi nova 
– ótimo estado R$230 F. 
(19) 3017-5541/99259-
1877 com Camilo

Ferro de passar novo na 
caixa 220V Mod. Lumina 
Red – Black & Decker 
R$130 F. (19) 3017-5541 
/ 99259-1877 com Camilo
Colchão de molas casal 
1,38m – Guarda-costas 
Probel R$80 F. (19) 3017-
5541/99259-1877 c/ Camilo
Colchão de casal (Castor) 
D45, excelente estado. F: 
(19) 9 9132 9090 Antonio
Máquina overlock, semi 
nova, completa e toda re-
visada, em perfeito estado. 
R$400 F. 3329-3770 c/ Vera
Procura moça solteira 
para dividir aluguel F. 
9.9606-1022 ou 3894-
8929 c/ Jussara

 

Ômega 94 GLS, 2.0, vi-
nho, doc. ok; motor novo, 
gasolina. R$10 Mil. F: (19) 
99320-6492
Ecosport XLS, 1.6, gaso-
lina e GNV, prata. Ótimo 
estado. R$ 22 Mil. F: (19) 
99320-6492
Honda Civic, ano 2007. 
Com Renata no tel: (19) 
98273-3203
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Ofereço-me para traba-
lhar em salão de beleza 
com massagem – Maria 
Cícera Fone: 2516-0217
Ofereço-me c/ jardineiro 
para podas plantações 
e manutenções. F: (19) 
3875-7624 c/ Jeferson.
Ofereço-me para cuidar 
de idosos. Possuo experi-
ência e referência. F: (19) 
3875-7624 – Erica
MANICURE E PEDICURE 
R$20. Sobrancelha R$8. 
Selamento de Cabelo a 
partir de R$50,00(ganha 
corte) a domici l io. F. 
3935.0499 - 99369-5615
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Experiência com cargas 
de pequenos e grandes 
portes. Tel: 3936-4053/ 
99804-7578
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos, 
divorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de jardina-
gem (corte de grama) tam-
bém. Tenho máquina, não 
tenho vícios . Tratar com 
Denis (11) 952237579.
Precisa-se de doméstica 
3 vezes na semana p/ o 
período da tarde. C/ refer. 
Contato: 982328303.



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 RH SENIOR - Gradu-
ação em Recursos Humanos, Ad-
ministração de Empresas ou áreas 
correlatas, com inglês fluente, com 
experiência generalista conheci-
mentos em departamento pessoal, 
folha de pagamento, legislação 
trabalhista, recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento e 
benefícios. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
ANALISTA DE TI - Graduação 
Completa, com experiência na 
função e conhecimentos em SQL 
Linguagem, Android, Rede Windo-
ws, Exchange, Suporte ao Usuário, 
Excel intermediário, Virtualização 
e Back Up. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AUXILIAR DE PINTURA INDUS-
TRIAL - Com Ensino Médio Com-
pleto, desejável curso de Ponte Ro-
lante, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ENGENHEIRO DE SOLUÇÕES  
- Graduação em Engenharia Me-
cânica, Mecatrônica ou de Pro-
dução, possuir conhecimentos 
em informática pacote Office e 
japonês avançado, experiência em 
segmento logístico com melhorias 
de processos. Residir na região de 
Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO - Ensino Médio 
Completo, com experiência na fun-
ção e conhecimentos em moldes 
plásticos, possuir disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba. 
LÍDER DE LOGÍSTICA - Gradua-
ção em Logística, curso de empilha-
deira, conhecimentos 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 
USINAGEM I - Ensino Médio Com-
pleto, curso de Operador de Ponte 
Rolante, leitura e interpretação de 
desenhos, com experiência na fun-
ção, conhecimentos em simbologia 
de solda, usinagem e TPM. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA EX-
TRUSORA - Ensino Médio Com-
pleto, com experiência em extrusora 
plástica. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA PET 
- Ensino Médio Completo, com 
experiência na função e possuir 
disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba.
PORTADORES DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS - Com Ensino 
Fundamental Completo, desejável 
experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SOLDADOR - Ensino Médio Com-
pleto, curso Técnico de Soldagem 
e Operador de Ponte Rolante, com 
experiência na função com solda 
mig e mag. 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-
cimento em Departamento Pes-
soal  - Cartão Ponto, Folha de 
pagamento, holerites, rescisão, 
e demais rotinas de departa-
mento pessoal.Curso superior.
COZINHEIRA :  Com exper i -
ência em conduzir o preparo 
das refeições e liderar equipe 
de ajudantes. Preparo de en-
tradas, pratos principais frios 
e quentes,...Possuir disponi-
bilidade 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 disponibi-
lidade de horário.
FERRAMENTEIRO(plástico): 
Desenvolver ferramentas (com-
ponentes de molde). Efetuar 
construção de dispositivos para 
máquinas, preenchimento de 
relatório referente a ferramenta. 
Responsável pelo controle de 
entrada de moldes e compo-
nentes 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: Possuir 
Curso Tecnico em Logistica 
e  liderança com os  colabo-
radores.
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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. Dis-
ponibilidade de horários.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM 
– Possuir experiência na área de 
produção. Ensino fundamental. Re-
sidir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
INSPETOR DE QUALIDADE – 
Ensino médio completo. Desejável 
Curso Técnico. Possuir experiência 
no segmento de Caldeiraria. Possuir 
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.
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 DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e 
administrativo. Horário comercial. 
Com ou sem experiência. Desejável 
Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda 
e monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em In-
formática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) 
– Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. 
Experiência com atendimento ao 
público. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR OPERACIONAL 
(CADASTRO) - Ensino Médio Com-
pleto. Conhecimentos em Informáti-
ca. Habilitação Categoria B. Experi-
ência na Área de Segurança e Por-
taria. Residir em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade 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.

ANALISTA PROCESSOS (7774): 
Técnico e/ou Superior Cursando 
Engenharia de Produção, Mecânica 
ou áreas afins. Conhecimento na área 
de processos, processos industriais 
ou similares e qualidade. Domínio em 
AUTO CAD e pacote office. Desejável 
conhecimento com sistema SAP. 
Residir em Indaiatuba.
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. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7768): Ensino médio completo. Vi-
vencia  na área administrativa, de pre-
ferência em faturamento. Dar suporte 
administrativo e técnico nas áreas de 
contas a pagar, contas a receber, 
faturamento e recepção. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE LOGÍSTICA (7777): Su-
perior em Administração ou Logística. 
Vivência na função. Conhecimento em 
atendimento ao cliente, separação de 
pedidos, notas fiscais. Possuir condu-
ção própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE MARKETING 
(7771): Ambos os sexos. Superior 
completo em Administração ou Marke-
ting .Vivencia em marketing. Conheci-
mentos em softwares gráficos, pacote 
office. Fará suporte na área de criação 
e publicidade. Possuir CNH. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7776): 
Ensino Médio Completo ou Superior 
Cursando Administração. Vivência 
na área. Conhecimento na Junta 
Comercial, Receita Federal, registros 
em cartórios, secretaria da Fazenda e 
áreas afins. Conhecimento em  Depar-
tamento Societário será um diferencial. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7765): 
Ambos os sexos. Vivencia no adminis-
trativo ou marketing. Conhecimentos 
em informática. 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.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(7775): Ensino médio completo. Curso 
de Formação de Eletricista SENAI; 
NR 10. Experiência em montagem, 
modificações de circuitos elétricos em 
painéis de máquinas, e em instalação 
de dispositivos de segurança (botões 
de comando bi-manual, botões de 
emergência, cortinas de luz, sensores 
de segurança, chaves de segurança). 
Instalação elétrica em eletrodutos para 
ligação de comandos de segurança. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

empregos
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ESTAMOS CADASTRANDO
AUXILIAR DE LIMPEZA – Feminino. Experiência na função. Dispo-
nibilidade de horários. Desejável ter condução própria.
PORTEIRO - Masculino. Desejável experiência em Portaria e Ronda. 
Possuir CNH A/B (carro e moto), desejável ter condução própria. 
Ter disponibilidade de horários para escala 12X36 e conhecimento 
de informática.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Masculino. Experiência na 
função. Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e ma-
nutenção de piscinas.
ZELADOR - Experiência na função. Desejável conhecimentos com 
serviços de portaria, entrega de correspondências, medição de gás 
e água, limpeza, jardinagem, piscina e 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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