
MOVIMENTO PELA 8ª VEZ  

AIFA INSEGURANÇA 

ELEIÇÕES 2016 PARALISAÇÃO  

EDUCAÇÃO 

Vinte mil pessoas são aguar-
dadas amanhã, dia 11, na 7ª 
edição da Parada do Orgulho 
LGBT. O evento, que luta contra 
a qualquer tipo de preconceito, 
acontece a partir das 14 horas. 

Pela oitava vez consecutiva, 
o Projeto de Lei que cria a “Tri-
buna Livre Popular” na Câmara 
foi rejeitado pelos vereadores. 
A PL visa a participação mais 
efetiva da comunidade. 

A rodada do futsal neste final 
de semana será marcada pelo pon-
tapé inicial das séries A e B da 16ª 
edição do Campeonato Liga Re-
gional Aifa Grupo Marquinhos de 
Futsal.   A rodada será hoje, dia 10. 

A filha de Janete Rodrigues, 
candidata à vice-prefeita na 
chapa “Indaiatuba Quer Mais”, 
com Bruno Ganem (PV), sofreu 
um sequestro relâmpago na 
madrugada de domingo, dia 4. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2015 foi divulgado pelo Inep esta semana. Indaiatuba ultrapassou 
a meta que era de 6.5 e alcançou um dos maiores Idebs da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com 7.0 e está acima da 
média nacional, que nos anos iniciais no Ensino Fundamental Municipal ficou com 5.3

Sete agências 
bancárias locais 
permanecem em 
greve desde ter-
ça-feira, dia 6, 
quando a parali-
sação foi defla-
grada em todo o 
Brasil. Segundo 
o Sindicato dos 
Bancários, três 
agências do Ban-
co do Brasil e 
quatro da Caixa 
aderiram ao mo-
vimento.

Gaspar é o 2º, seguido por Rinaldo, Gervasio e Emanoel Messias (PMN). Pág. 03A
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Rinaldo Wolf quer fazer um 
governo ético e democrático 

Greve dos bancários afeta 
sete agências no Município  

Indaiatuba ultrapassa média nacional no Ideb Parada LGBT 
deve reunir 20 mil 
pessoas domingo 

Projeto de lei que 
cria a ‘Tribuna 
Livre’ é rejeitado

Séries A e B do 
futsal da Aifa 
começam hoje 

Filha de Janete 
Rodrigues é 
sequestrada 

Bruno Ganem lidera pesquisa 
política com 36,1% dos votos

Miss e Mister 
Indaiatuba 2017 

são eleitos 
Pág. 14A
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ELIANDRO FIGUEIRA – ACS/PMI
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O que você acha do 
atendimento feito 
atualmente pelas 
agências bancárias?

RADARES DIAS - 10 A 16/09

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

“Demora muito o atendimento 
no meu banco. Por isso, quan-
do vou realizar algum serviço, 
prefiro ir às casas lotéricas"
Nilza de Oliveira, 69 anos, 
aposentada 

“Alguns funcionários são 
devagar, o que causa filas. 
Mas o que utilizo não tem 
o que reclamar...são pro-
blemas que acontecem" 
Ronaldo Donizete, 34 anos, 
operador de máquinas

“O atendimento da Caixa 
Econômica eu gosto, sem-
pre consigo resolver meus 
problemas. O ruim é quando 
ocorrem greves”
Dionis Pereira, 24 anos, 
garçom

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

"Eu gosto do atendimento do 
meu banco, que é o Banco do 
Brasil. Ele é ótimo e não tenho 
o que reclamar"
João Carlos, 54 anos, jar-
dineiro

“Não tenho muito que re-
clamar, mas quando começa 
essas greves atrapalha todo 
mundo. Eles se programam 
todo ano para isso, acredito 
que alguém deveria avaliar 
isso melhor”
Antonio Vulke, 71 anos, 
aposentado

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

Suicídio: 
uma questão de saúde pública! 

opinião

Qualidade do homem
Vivemos no momento em crise com as relações sociais, parece que a maioria das pessoas 

não tem mais amor no coração, vive se criticando, se ofendendo, passando os outros para trás, 
querendo sempre levar vantagens, algumas vezes até ilícitas, mesmo dentro das famílias se 
odeiam, falta solidariedade mesmo nos caso de morte. Isso tem como consequência a generali-
zação e começam a pensar que ninguém mais presta, que ninguém mais tem alguma qualidade e  
merece confiança. Numa cidade vivia um homem que todos diziam ser o protótipo da maldade. 
Ele morava sozinho, não tinha amigos, não permitia que ninguém passasse em sua calçada, 
detestava animais, quando a bola dos garotos caía em seu quintal ele a furava, e por isso todo 
mundo dizia que quando ele morresse não haveria quatro pessoas para carregar seu caixão. Na 
mesma cidade, vivia outro cidadão que tinha uma peculiaridade: gostava de acompanhar todos 
os enterros que ali ocorriam e no cemitério fazia questão de, antes do caixão descer ao túmulo, 
enaltecer as qualidades do falecido. Um dia, nosso primeiro personagem, o homem ruim, mor-
reu. E na cidade onde havia corrido o dito de que não haveria quatro homens para carregar seu 
caixão, o que aconteceu? Foi o enterro mais concorrido de que já haviam tido notícia, não pelo 
morto, e sim por aquele nosso outro personagem que costumava fazer discursos elogiosos aos 
mortos. Todos queriam ouvir as qualidades que ele tinha para enaltecer no morto. A população 
compareceu em peso ao cemitério e na hora que o caixão desceu ao túmulo todos os olhos se 
voltaram para o homem que elogiava. E ele disse: — Coitado, ele assobiava tão bem...Por pior que 
seja a pessoa, sempre há alguma coisa para se elogiar nela. Nossos treinamentos conscientizam 

as pessoas sobre a interdependência, a importância e prática da afetividade na 
liderança positiva. Inscreva-se no processo de treinamento nos dias 16-17 e 
18-09-2016 pelo site www.signatreinamentos.com.br telefone 019-3875.7898

Setembro é considerado o mês da prevenção contra os 
casos de suicídio, um tema difícil de ser abordado, mas que 
população e autoridades municipais devem romper todas 
as barreiras por um bem comum: a valorização da vida. 

Apesar de ganhar, muitas vezes, destaque nas páginas 
policiais e em programas do segmento, a questão do suicídio 
deve ser tratada pelos munícipios, estados e por todo o País 
como um problema de saúde pública.

Até porque o suicídio não é um crime a ser combatido, 
mas sim um problema social a ser evitado. 

Trata-se de “evento” trágico para uma sociedade, que 
abala qualquer família, seja ela estruturada ou não. 

Não há números no Município que comprovem as causas 
do suicídio, mas na maioria das vezes está relacionado a uma 
dificuldade social o que acarreta num problema de saúde. 

Por isso o trabalho de prevenção é de suma importância. 
Já passou da hora dos Municípios também assumirem a 
responsabilidade, com atividades de conscientização, com 
apoio as famílias, mas principalmente de total axuílio e 
acompanhamento a quem passa atualmente por momentos 
de dificuldades.    

A natureza da política é boa ou ruim?
Quando falamos em política, as pessoas imediatamente associam esta palavra à desonestidade, cor-

rupção, ao roubo. No imaginário popular, honestidade e política jamais dividiriam o mesmo espaço. Por 
que isso ocorre? Qual a origem dessa depreciação do ofício político?

O significado etimológico da palavra política é derivada do grego politikos, “relativo ao cidadão 
ou ao Estado”. Portanto, a política se refere a toda nossa organização enquanto civilização, a partir do 
surgimento do Estado, ou seja, todas as derivações do Estado, sejam elas boas ou ruins, são resultados 
de deliberações políticas. 

O que determina se a natureza da política é boa ou ruim? Os indivíduos que tomam essas decisões. 
Como diz o ditado “Não é a arma que é acusada de assassinato, mas a mão que a manejou”ou “A natureza 
da árvore é identificada por seus frutos”. Isto é, as decisões políticas são o reflexo do interior dos que as 
tomam.

Nesse sentido, a política deve ser compreendida apenas como um instrumento que, segundo o Com-
pêndio da Doutrina Social da Igreja, deve ter a pessoa humana como seu fundamento e fim. Deve estar 
pautada não no “eu” que exerce o mandato, mas no “nós” que o delegou tal encargo.

Na essência de sua existência, a política é profundamente boa e necessária, pois se estabelece como 
via pela qual se efetiva a “caridade social”, como expressava o Papa Pio XI, rumo ao nascedouro da 
Civilização do Amor, prenunciada por Paulo VI, quando o Estado age em função do bem comum, em 
defesa da vida e da integridade dos que estão mais vulneráveis e desprotegidos.

Todos devemos, sim, buscar informação, esclarecimento, apropriarmo-nos das realidades sobre o que 
acontece politicamente em nosso país e no mundo. Isso, de forma alguma, tira a nossa atenção primeira 
do céu. Mas, como cristãos, o mundo espera de nós posturas centradas e de discernimento. 

Acredito ser parte de nossa vocação de batizados ocuparmos, de forma cristã, todos os espaços da 
sociedade onde somos plantados por Deus para frutificar, dando testemunho do que essencialmente nos 
caracteriza: a nossa fé no Ressuscitado!

A política a que somos chamados a participar não é, necessariamente, partidária, muito embora se o 
for, o partido deve representar, em seu estatuto e diretrizes, os valores da sã doutrina. Não nos deixemos 
instrumentalizar por agendas partidárias a favor do aborto, da ideologia de gênero, do marxismo cultural 
e de tantas outras vertentes, que negam a essência do Evangelho de Cristo. 

Você recorda dos seus últimos votos para os cargos de prefeito e vereador? Quais projetos seus can-
didatos apresentaram? Eles representam seu voto? Nossa participação política precisa ser consciente!

Se você, como cristão católico batizado, é vocacionado a exercer um cargo eletivo, 
o faça de forma santa e coerente. A presença do mal não pode afugentar os bons. Não 
tenha medo dos rótulos, dos preconceitos, pois a luz sempre vence as trevas. 

Nossa bandeira é Cristo! Onde quer que estejamos, façamos o que fizermos, seja-
mos discípulos seguidores do Mestre. “Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. 
Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas” (Mt 10,16).

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Nome inserido indevidamente no SCPC ou SERASA gera indenização por danos morais
Não é raro alguém comprar algo à prazo e ao realizar o cadastro parar adquirir o crédito é 

informado que tem restrição em seu nome mesmo sabendo que não deve a ninguém.
Para a surpresa dessa pessoa, seu nome foi negativado sem ao menos ser informada o moti-

vo, mesmo ciente de que não está em dívida com ninguém ou se estava, já tinha pago a dívida 
e pedido a exclusão.

São vários os motivos que ensejam esse dissabor ao consumidor, como por exemplo, algo 
que já foi pago, mas o credor não retirou a restrição; dívida prescrita que já deveria ter a ins-
crição excluída após os 5 anos previstos em lei; recentemente o caso mais comum é o do uso 
do CPF e outros documentos do consumidor por outras pessoas que contratam serviço em seu 
nome sem ele saber.

 Recente reportagem feita por um famoso jornal mostra que dados de pessoas como CPF, 
RG endereço, estado civil, são vendidos na Rua 25 de Março em São Paulo como se fossem 
produtos de consumo.

Ocorre que alguém pode usar esses dados e contratar serviços que não demandam a presen-
ça do titular das informações para fechar o negócio, prática essa muito comum para contratar 
serviços de telefonia móvel.

Diante dessa insegurança, o judiciário tem aplicado pedagogicamente sanções a quem realiza 
a negativação por mero descontrole administrativo ou falta na fiscalização nas contratações. Daí 
porque as empresas de telefonia móvel encabeçam o topo das litas de reclamações do Procon.

Portanto, aquele que tem o nome inscrito no SCPC ou Serasa indevidamente sofre lesão a 
direito imaterial, como a honra, bom nome e dignidade. Ocorrendo tal fato, deve procurar o 
judiciário para garantir a reparação por meio de indenização por danos morais além da exclusão 
do seu nome nos órgãos já mencionados se comprovado o erro por parte de quem negativou.

Vale ressaltar que, aqueles que já contam com inscrição no Serasa e SCPC 
no momento da negativação indevida, não tem direito a indenização, pois 
não houve danos se o nome já estava negativado, somente direito a exclusão.
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JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Entregas pelos Correios 
ainda não funcionam no 
Parque Campo Bonito 

cidade
SERVIÇO Bruno Ganem segue à 

frente nas pesquisas 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

ARQUIVO – ROSE PARRA/ACS-CMI 

ELIANDRO FIGUEIRA/SCS-PMI

Uma pesquisa de in-
tenção de voto, reali-
zada pela FLS - Pes-

quisa e Marketing, a pedido 
da VTV e do Jornal Todo 
Dia, revelou que o candidato 
e vereador Bruno Ganem 
(PV) segue como preferên-
cia dos indaiatubanos para o 
cargo de prefeito da cidade.

A pesquisa foi divulgada 
na última quinta-feira, dia 8. 
Há menos de um mês para as 
Eleições Municipais, no dia 
2 de outubro, Ganem aparece 
como primeiro colocado com 
36,1% dos votos. 

Na segunda posição está o 
engenheiro agrônomo Nilson 
Alcides Gaspar, candidato 
apoiado pelo atual prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
com 27,9% dos votos.  

Na terceira posição está 
o petista e fisioterapeuta Ri-
naldo Wolf, com 5,1% dos 
votos, seguido pelo também 
vereador Gervasio Aparecido 
(PTB), com 4,3%. Na última 
colocação aparece o empresá-
rio Emanoel Messias Santos, 
do PMN, com 1% dos votos. 

Segundo ainda a pesqui-
sa, 11,2% dos entrevistados 
disseram que não votariam 
em nenhum dos candidatos 
a prefeitura de Indaiatuba. 

Outros 14,4% não souberam 
responder. 

A pesquisa foi realizada 
em Indaiatuba, nos dias 3 e 
4 de setembro, e ouviu 624 
pessoas, todos maiores de 
16 anos. Desse total, 51,8% 
são mulheres e 45% deles 
têm Ensino Médio completo 
ou incompleto. Do total de 
entrevistados, 40,1% ganham 
até R$ 880. 

A pesquisa “perguntou” 
também sobre o desempenho 
dos atuais vereadores. Dos 
624 entrevistados, 60,4% 
disseram que há uma neces-
sidade de renovação na Casa. 
Outros 18,4% disseram que 
iriam reeleger algum dos 
vereadores e 21,% revelaram 
não saber. 

Segundo o instituto que 
realizou a pesquisa, a margem 
de erro é de 4% para mais ou 
para menos. A confiança da 
pesquisa é de 95,5%, assim 
como a probabilidade de 
retratar a realidade. 

Crescimento
Comparada a outro “es-

tudo”, realizado pelo mesmo 
instituto e divulgada em ju-
nho, a atual pesquisa revela 
um crescimento do candidato 
Nilson Alcides Gaspar.

Na pesquisa de junho, o 
candidato tinha 17,8% dos 
votos e estava também na se-

gunda posição, o que mostra 
um crescimento de 10,1%. 

Já Bruno Ganem, tam-
bém primeiro na pesquisa de 
junho, no meio do ano apa-
recia com 38,1%, 2% a mais 
quando comparado com os 
números atuais. Em terceiro 

lugar também vinha o vere-
ador Gervasio, com 16,3%, 
e que atualmente caiu para 
o quarto lugar, com queda 
de 12%.

Ainda na pesquisa de ju-
nho, os candidatos Emanoel 
e Rinaldo não foram citados.

Pesquisa mostra Ganem com vantagem na corrida política

Serviço foi solicitado, via ofício, em junho pela Prefeitura

A direção da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos 
Regional São Paulo – Interior 
informou que ainda não é pos-
sível realizar a entrega domici-
liar de correspondência no Par-
que Campo Bonito. O serviço 
foi solicitado, via ofício, em 
junho, pelo prefeito em exer-
cício Antônio Carlos Pinheiro. 
A empresa alega que ainda 
está tomando as providências 
necessárias para conseguir 
atender o bairro e até que isso 
seja possível, os moradores 
do Campo Bonito deverão 
retirar suas correspondências 
na agência dos Correios loca-
lizada na rua Cerqueira César, 
793, no Centro.

Todos os serviços que são 
de responsabilidade da Admi-
nistração Municipal para pos-
sibilitar a entrega domiciliar 
de correspondência no bairro 
foram realizados. Logo após 
a entrega das casas e aparta-
mentos, a Prefeitura instalou 

as placas de identificação 
das ruas e os Correios criou 
os respectivos Códigos de 
Endereçamento Postal (CEP). 

Com frequência, os mo-
radores do Campo Bonito 
têm reclamado à Prefeitura 
a falta de entrega domiciliar 
no bairro, por isso o prefeito 
em exercício decidiu enviar 
um ofício à direção da Em-
presa Brasileira de Correios 
e Telégrafos solicitando a 
implantação do serviço.

Em resposta à solicitação, 
o Gabinete da Diretoria Re-
gional São Paulo – Interior 
informou que será atualizado 
o cálculo dos recursos neces-
sários de efetivo, equipamen-
tos e veículos na unidade dos 
Correios em Indaiatuba para 
suportar o aumento da carga 
postal ou do percurso a ser 
realizado pelos carteiros, per-
mitindo expandir o serviço de 
distribuição postal de forma 
gradativa.
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Alunos do Colégio Meta participam do Torneio de Robótica   

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO JME

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Frutos de Indaiá é aguardado 
com grande expectativa

Considerado o prin-
cipal evento de pre-
miação dos melhores 

empresas e empresários de 
Indaiatuba, a 11ª edição do 
Frutos de Indaiá é aguardada 
com grande expectativa. Este 
ano, a noite de gala ocorre no 
dia 3 de dezembro, a partir 
das 20 horas, no salão social 
do Indaiatuba Clube. 

O Grupo Mais Expressão 
vai presentear os empresários 
com um grande show. A Re-
volução por Minuto (RPM) é 
a atração confirmada da festa, 
sendo umas das bandas de 
rock mais popular do Brasil.

Enquanto aguardam pela 
premiação, empresários com-
partilham suas expectativas. 
Estreante no Frutos, o em-

presário Guilherme Henrique 
Correa, diretor da Crazy for 
Burger, está ansioso para a 
edição deste ano.

“Para nós, o prêmio veio 
para coroar esse nosso pri-
meiro ano de existência, 
mostrando assim que estamos 
realmente no caminho certo e 
que nosso trabalho está sendo 
reconhecido”, diz.

Para o diretor, o Frutos de 
Indaiá é ainda uma maneira de 
mostrar aos clientes seriedade 
e comprometimento, o que 
permite ainda uma visibilida-
de positiva para os mesmos.

“A visibilidade que o prê-
mio dá é fundamental para 
conseguirmos mais clientes. 
O Frutos de Indaiá reforça a 
seriedade da empresa e mostra 
mais uma vez que estamos pre-
ocupados com a satisfação de 
nossos consumidores”, ressalta.

Quem também esteve pre-
sente em todas as edições e 
aprova os benefícios que o 
Frutos de Indaiá permite é a 
arquiteta Rozimeire Trevi-
san, da Trevizen Arquitetura. 

“Minha especialidade é 
voltada para todos os seg-
mentos, até por que a área 
de construção está envolvida 
em tudo. O evento (Frutos) 
proporciona uma interativi-
dade entre os selecionados, 
podendo trocar contatos e até 
possíveis negócios”, diz.

A arquiteta garante ainda 
que o Frutos de Indaiá é um 
meio de fortalecer sua marca, 
expandido seu trabalho por 
Indaiatuba e para as demais 
cidades da região. 

“Essa visibilidade é im-
portante, pois o cliente está 
vendo o reconhecimento de 
meu trabalho. As pessoas 

adquirem mais confiança 
e segurança com a minha 
marca e comprova minha 
excelência nesse segmento”, 
analisa. “Isso tudo é um 
retorno do trabalho que está 
sendo feito.”

Atração 
A atração musical do Fru-

tos de Indaiá  2016 também 
agradou os dois empresários. 
“Achei maravilhosa e bem 
diferente. Expectativa total 
para vê-los”, diz Correa. 

Entusiasmada, Rozimeire 
lembra que o RPM lhe faz 
lembrar momentos bons da 
sua vida. “Eles me fazem 
recordar à minha geração, 
quando escutei muito RPM. 
Acho legal estar recordan-
do essa parte boa do meu 
passado, enfim, foi uma boa 
escolha,” completa.

No último sábado, dia 3, os 
alunos do Colégio Meta participa-
ram do 2º Festival de Robótica de 
Sorocaba. Ao todo foram quatro 
equipes representantes: Tecnome-
ta, Metadroid, além de Tecnometa 
Kids e Metadroid Kids, ambas na 
modalidade Junior. 

Neste ano o festival contou 
com uma inovação: os partici-
pantes Júnior são alunos de 6 a 
10 anos de idade. Cada equipe 
recebeu o desafio e a partir 
daí os trabalhos de pesquisa, 
projeto, execução e conclusão 
começaram a ter significado. 

O tema abordado foi Animal 
Allies, ou seja, animal aliados, 
“Como os Seres Humanos e 
Animais Podem se Ajudar?”  

A equipe Tecnometa Kids 
desenvolveu sua pesquisa 

com o subtema” O Vínculo 
com os Cachorros Podem ser 
Muito além de uma Amizade”. 
Alunos e professora buscaram 
informações com o veterinário 
Ricardo Prado e a zootecnista 
Katia Moraes que puderam es-
clarecer as dúvidas dos alunos. 

Com todas as informações, 
a próxima etapa foi elaborar 
o cartaz com as informa-
ções, soluções apresentadas 
e elaborar com as peças Lego 
a maquete representando a 
forma que a equipe encontrou 
para solucionar o problema.

Já a equipe Metadroid Kids 
usou como subtema “A Influência 
Humana e seu Prejuízo”. Alunos 
e professoras desenvolveram a 
pesquisa com base nos primatas. 
Eles confeccionaram cartazes e 

finalizaram a montagem da ma-
quete com as peças Lego.

Tanta dedicação foi aprecia-
da no Parque Tecnológico de 
Sorocaba. No local, as equipes 
puderam vivenciar a experiência 
de apresentar seus trabalhos para 
uma bancada de jurados, além 
de serem expostos ao público 
presente, bem como para outras 
equipes de diversos colégios.

Segundo a coordenadora 
pedagógica do Colégio Meta, 
Gislaine Fanger, o evento foi um 
grande aprendizado. “Vivenciar 
com os alunos tamanha experi-
ência me faz acreditar, cada vez 
mais, que nossas crianças estão 
no caminho certo”, salienta. Os 
alunos Santiago Coelho Teixei-
ra, Victor Galbiati Roggério, 
Marcus Vinicius A. Merlin da 

Cruz e Lucas Teixeira Pinto 
foram convidados a participar 
da comissão de juízes do evento. 

Participação 
As equipes Tecnometa e 

Metadroid participaram da 
competição cujo tema foi o 
mesmo abordado com as equi-
pe Júnior. O desfio a ser reali-
zado só foi conhecido poucas 
horas antes da competição. 

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Colégio 
acesse o portal www.colegio-
meta.com. O Meta está locali-
zado na Rua Hermínio Steffen, 
96, Jardim Regina (unidade 1), 
e na Avenida Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 1.541, 
Itaici (unidade 2).

Empresários, estreantes e veteranos, aguardam com expectativa mais uma edição do troféu Frutos de Indaiá 
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Rinaldo Wolf promete um 
governo ético e democrático 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Assim como os demais 
candidatos à Prefeitu-
ra de Indaiatuba, nas 

Eleições Municipais deste ano, 
o fisioterapeuta Rinaldo Wolf, 
de 49 anos, busca pela primeira 
vez ser eleito ao principal cargo 
do Município. E no seu plano 
de governo, além de inúmeras 
realizações, o petista garante 
que irá prezar, caso seja elei-
to, pela ética e democracia 
política. 

Na terceira entrevista da 
série de reportagens com os 
concorrentes a prefeito, o can-
didato apresentou durante a se-
mana, ao Mais Expressão, um 
pouco de seus planos e projetos 
caso seja escolhido prefeito de 
Indaiatuba no dia 2 de outubro.

Segundo Wolf, quem votar 
nele não irá se arrepender. “Va-
mos fazer um governo direcio-
nado a população, sempre com 
muita ética política. “Vamos 
trabalhar pela sociedade e pelas 
classes menos favorecidas. Está 
sendo muito legal essa experi-
ência de ser candidato e estou 
tendo uma aceitação positiva 
nas ruas.”

Considerado um setor de-
fasado no Município, o petista 
também vê o transporte público 
no Município como prioridade 
e uma providência, de forma 
urgente, tem que ser tomada. 

Segundo o candidato, é 
mais do que nítido que hoje em 
dia a atual empresa deixa muito 
a desejar. 

“Numa pesquisa recente foi 
constatado que é o setor que 
mais desagrada à população”, 
lembra. “Mesmo com um con-
tratado em vigor, a solução 
é ter uma segunda empresa. 
Com uma concorrente, ambas 
vão oferecer melhor serviço, 

com qualidade, conforto e se-
gurança. Não é possível que, 
diante da atualidade, o Muni-
cípio fique ‘amarrado’ a essa 
situação.”

Outros dois projetos são 
previstos no plano de governo 
de Wolf. Outra providência 
no setor, segundo o petista, é 
reduzir o tempo de viagem de 
algumas linhas. 

“Atualmente uma pessoa 
que ‘pega’ o ônibus no Carlos 
Aldrovandi e quer ir ao Dis-
trito Industrial, tal linha acaba 
passando pelo Centro. É uma 
‘viagem’ que demora demais. 
Com a criação de novas linhas 

e itinerários, tal linha faria um 
percurso direto e com tempo 
viagem menos demorado”, 
exemplifica. 

Com a melhoria do trans-
porte público, Wolf quer é 
incentivar o uso dos coleti-
vos. O segundo projeto a ser 
criado pelo candidato a pre-
feito é a criação do “Bilhete 
Único”. Wolf explica que, 
na ocasião, com o bilhete o 
passageiro poderia utilizar 
quantos ônibus quiser, durante 
12 horas, pagando apenas por 
uma “passagem”. Dessa forma 
também geraria uma economia 
ao comércio e a indústria no 

fornecimento do benefício a 
seus funcionários. “Se oferecer 
qualidade, as pessoas vão dar 
preferência a andar de ônibus”, 
complementa.   

Ainda na mobilidade urba-
na, a questão do trânsito é outro 
assunto que merece atenção. 
De acordo com o candidato 
petista, infelizmente hoje o se-
tor não segue um planejamento 
adequado.

Um dos exemplos citados 
pelo candidato é o crescimento 
vertical no Município. Segun-
do ele, hoje é natural ver na 
cidade uma casa simples, de 
uma família, ser demolida e dar 
lugar a um prédio com até 100 
novos moradores, o que gera 
mais trânsito e carros numa 
única rua.  

“Tudo isso acontece por 
conta da simples ganância 
de querer construir prédios, 
o que infelizmente não é um 
desenvolvimento sustentável”, 
lamenta. 

Pedágio 
Outro assunto que merece 

atenção e que acabou sendo 
esquecido com o passar do 
tempo, tanto pelas autoridades 
quanto pela população, é o 

pedágio localizado na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). A 
praça já foi alvo de diversos 
protestos no passado.

Além de ser o segundo 
mais caro do Estado, Wolf 
acredita ser um absurdo que o 
morador local pague, para ir à 
Campinas (20 km de distância), 
o mesmo que um motorista de 
Salto ou Sorocaba, municípios 
ainda mais distantes. “E o ISS 
arrecadado no pedágio ainda é 
repassado para todas as cidades 
por onde a rodovia cruza, como 
Salto e Itu por exemplo. Ou 
seja, arrecada-se aqui na nossa 
cidade, mas divide-se com ou-
tros três municípios”, lamenta. 

Para Wolf, já passou da 
hora do morador local voltar 
a entrar e sair da cidade pela 
porta da frente e não pelos 
fundos. O candidato faz uma 
alusão ao desvio do pedágio, 
com pequenas praças em Hel-
vetia e no Jardim Brasil, onde 
carros com placas de Indaiatu-
ba não pagam. “A gratuidade 
ao indaiatubano também deve 
ocorrer na praça principal, na 
rodovia. O prefeito tem pleno 
poder para tomar essa provi-
dência e eu vou tomá-la caso 
seja eleito”, garante.

Segundo Wolf, cobrança do pedágio é um assunto que deve ser revisto e debatido

DIVULGAÇÃO

Candidato do PT defende mais 
estrutura nas unidades de saúde

Melhorar a atual estrutura 
sem a necessidade de construir 
mais hospitais. Essa é ideia do 
candidato a prefeito pelo PT, o 
fisioterapeuta Rinaldo Wolf, 
de 49 anos.

Atualmente, Wolf conside-
ra que a saúde melhorou muito 
nos últimos anos, tanto em In-
daiatuba quando nas demais ci-
dades da região. Segundo ele, 
parte disso foi possível graças 
aos programas do Governo 
Federal, com a construção de 
Unidades Pronto-Atendimento 
(UPAs 24 horas) pelo Brasil; 
do programa Mais Médicos, 
com profissionais estrangeiros 
atuando em cidades brasileiras, 
muitas carentes; e o Farmácia 
Popular, que oferece remédios 
gratuitamente, em farmácias 
particulares, para pacientes 
portadores da diabetes, hiper-
tensão e asma. 

Apesar da satisfação, Wolf 
reconhece que melhorias de-
vem ser feitas. Uma dela é 
criar uma estrutura mais com-
pleta nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs). “Temos 
que conscientizar as pessoas a 
utilizarem as unidades em seus 
bairros. Alguns problemas de 
saúde podem facilmente serem 
curados nas UBSs”, reconhe-

ce. “Mas é necessário que tais 
UBSs tornem-se centros de 
eficiência e não apenas um 
local onde as pessoas passam 
e depois são encaminhadas aos 
hospitais.”

Outra deficiência da saú-
de, identificada por Wolf, é 
no tempo que se espera para 
realizar um exame. Por isso, 
se eleito, o candidato quer 
viabilizar a construção de um 
Centro Integrado de Diagnós-
tico por Imagem. 

“Será uma clínica do SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Atualmente há uma fila de 
espera quilométrica para ser 
fazer uma exame de raio-x, 
por exemplo. Com o Centro, 
a população poderá fazer exa-
mes de raio-x, ultrassonogra-
fia, tomografia e ressonância, 
exames que são essenciais para 
a identificação de patologias. 

Questionado sobre a cons-
trução de mais hospitais no 
Município, Wolf garante que 
tal decisão é totalmente inviá-
vel atualmente. “Hospital, num 
período em que vive o País, 
não passa de promessa falsa 
de candidato. O que a cidade 
precisa mesmo é contratar 
mais profissionais e sempre 
qualificá-los”, salienta. 

Fórum deve ser desenvolvido para ‘ouvir’ profissionais da educação
Ouvir mais os profis-

sionais da educação foi a 
forma que Rinaldo Wolf, 
candidato a prefeito pelo 
PT, encontrou para tomar 
as decisões no setor caso 
seja eleito. 

Para isso, o candidato vai 
criar o Fórum Municipal de 
Educação, cuja mesa será 
formada por membros da 
sociedade civil, professores 
e representantes do poder 
público. 

Segundo Wolf, todos os 
projetos sobre a educação 
serão “discutidos” e defi-
nidos no Fórum. “Vamos 
receber não apenas pro-
fessores, mas zeladores, 
serventes e monitores, que 
também são profissionais 

Wolf quer criar projetos a partir do trabalho integrado das secretarias
O candidato pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT), 
o fisioterapeuta Rinaldo 
Wolf ,  de 49 anos,  vê a 
necessidade de algumas 
secretarias trabalharem em 
conjunto, tais como assis-
tencial  social ,  esportes, 
cultura e segurança. 

O candidato reconhece 
que o trabalho feito pe-
las forças de segurança do 
Município é bom, mas para 
ele deve ter crescimento 
constante. 

Para isso, no seu plano 
de governo, ele defende a 
criação da Guarda Cidadão. 
Na ocasião, a cidade seria 
dividida por quatro regiões 
e cada uma delas contará 
com uma base, com guardas 
municiais e profissionais da 
assistência social. 

“Dessa forma, tais pro-
fissionais vão saber mais a 
fundo quais são os reais pro-
blemas daquela determinada 
região”, explica. “Também 
vai ajudar a solucionar al-
guns casos de estupro e pe-

quenos furtos, os quais vêm 
ganhando destaque negativo 
no Município.”

Atrelado à segurança, 
Wolf defende a criação de 
projetos que incentivem 
a prática de modalidades 
esportivas para crianças, jo-
vens e adultos, tanto para o 
desenvolvimento de atletas 
de alto rendimento quanto 
para adquirir melhor saúde 
e qualidade de vida. 

Segundo o candidato, 
a ideia é que a população 
utilize mais os centros es-
portivos que o município 
possui, como as quadras 
poliesportivas das escolas 
municipais e estaduais, por 
exemplo.

Também como forma 
melhorar a qualidade de 
vida e combater à violência, 
na área da Cultura o candi-
dato defende que as comuni-
dades mais carentes tenham 
acesso aos projetos. “Temos 
que levar cultura para essas 
comunidades, para as praças 
públicas. Atualmente temos 

uma linda orquestra sinfôni-
ca, mas que não chega para 
as comunidades mais caren-
tes da cidade”, exemplifica. 

Além de levar cultura 
para toda a população, Wolf 
pretende criar ainda a Casa 
da Cultura, com aulas de 
teatro, música e dança, para 
crianças e adultos. “A ideia 
é proporcionar uma ativida-

de a mais no dia a dia das 
pessoas, incentivando ainda 
que as mesmas aprendam e 
futuramente tornem-se ar-
tistas de 'alto rendimento’”, 
explica. 

Wolf também vê a ne-
cessidade da criação de 
políticas direcionada aos ne-
gros, a comunidade LGBT e 
também às mulheres. 

da educação”, lembra. “Va-
mos definir, a partir desse 
encontro, as políticas para 
os próximos anos no setor.”

Entre os assuntos em 
discussão, Wolf destaca a 
revisão da Lei municipal 
6.459 que, apesar de apro-
vada no ano passado, tem 
diversas “falhas” segundo 
o candidato petista. 

Outro assunto que deve 
entrar em debate é a in-
clusão gradativa do ensino 
integral em todas as escolas 
e creches do Município. 

A valorização dos pro-
fissionais também deve ser 
tema no Fórum. “Esse é um 
assunto que merece ser de-
batido em todos os setores. 
Atualmente Indaiatuba é 

a cidade da RMC (Região 
Metropolitana de Campinas) 
que paga o salário mais bai-
xo ao servidor público, mes-
mo com dinheiro sobrando 
em todo final de ano”, diz.

Habitação 
O setor da habitação é 

um dos grandes problemas 
a serem enfrentados pelo 
próximo prefeito, segun-
do Wolf. Além do déficit, 
impossível de ser zerado, 
principalmente num muni-
cípio em franca expansão 
como Indaiatuba, mas que 
está controlado segundo o 
petista, a previsão de orça-
mento para o próximo ano é 
de R$ 1,9 milhão.

Segundo o candidato, tal 

valor é baixo para realização 
de um projeto habitacional. 
“Não dá para fazer muito, 
teremos que ter criatividade 
para trabalhar nessa área”, 
projeta. 

O projeto de reciclagem, 
previsto no governo do 
candidato, vai permitir que 
casas sejam construídas no 
Município com material de 
demolição, tudo através de 
mutirão.

Wolf lembra ainda dos 
2.124 imóveis entregues no 
Parque Campo Bonito, que 
contaram com verba muni-
cipal, estadual e maior parte 
federal. “Tem ainda mais 
4.333 em construção, num 
investimento de R$ 415,5 
milhões”, lembra. 
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Cidade é destaque na RMC e 
ultrapassa média nacional no Ideb

O Índice de Desenvol-
vimento da Educação 
Básica (Ideb) 2015 

foi divulgado pelo Inep esta 
semana. Indaiatuba ultrapas-
sou a meta que era de 6.5 e 
alcançou um dos maiores Ide-
bs da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) com 7.0 e 
está acima da média nacional, 
que nos anos iniciais no En-
sino Fundamental Municipal 
ficou com 5.3. O Estado de 
São Paulo ficou com 6.4. 

O Ideb é um indicador 
de desempenho da educação 
básica divulgado a cada dois 
anos pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), autarquia do Minis-
tério da Educação (MEC), e 
relaciona duas dimensões: o 
desempenho dos estudantes 
na Prova Brasil nas disciplinas 
de Língua Portuguesa e Mate-
mática e a taxa de aprovação. 
O índice varia de 0 a 10: 
quanto maior for o desempe-
nho dos alunos e o número 
de alunos promovidos, maior 
será o Ideb.

Criado em 2007, o Ideb re-
presenta a iniciativa de reunir 
em um só indicador, dois con-
ceitos igualmente importantes 
para a qualidade da educação: 
fluxo escolar e médias de de-
sempenho nas avaliações. Ele 
agrega ao enfoque pedagógico 
dos resultados das avaliações 
em larga escala do Inep a pos-
sibilidade de resultados sinté-
ticos, facilmente assimiláveis, 

e que permitem traçar metas 
de qualidade educacional para 
os sistemas. 

Para a secretária municipal 
de Educação, Rita de Cássia 
Trasferetti, o resultado de In-
daiatuba é excelente e aponta 
que o trabalho desenvolvido 
nesta gestão está na direção 
certa para o desenvolvimento 
educacional de Indaiatuba. 
“É com grande satisfação 

DIVULGAÇÃO 

Atividade é desenvolvida com alunos do Jardim 1, com idade de 3 e 4 anos

Projeto desenvolvido no Montreal visa a descoberta da leitura

INFORME PUBLICITÁRIO

A descoberta da leitura é 
um momento “mágico” na 
vida da criança. Ao identificar 
as letras, um mundo de possi-
bilidades se abre e o aluno pas-
sa a buscar esse conhecimento 
com grande interesse. 

No Colégio Montreal, os 
alunos do Jardim 1, com idade 
de 3 e 4 anos, estão parti-
cipando de um projeto que 
visa a proporcionar o contato 
com as letras do alfabeto. O 
ponto de partida é o interes-
se dos alunos em conhecer 
as letras que fazem parte do 
nome de cada um deles. “Es-
tabelecemos o contato dos 
alunos com a linguagem oral 

e escrita em livros, revistas, 
jornais e literatura infantil, a 
fim de reconhecer as letras do 
alfabeto em nosso cotidiano 
de forma lúdica. Para facilitar 
esse processo, associamos a 
letra que vamos explorar a 
um animal de forma concreta 
e divertida, por exemplo”, 
explica a professora Marcela 
de Souza Lima.

Ela conta que o projeto 
está em andamento e já foram 
desenvolvidas diversas ativi-
dades como recorte, leitura de 
livros, vídeos, cartazes e bingo 
das letras. “Das letras que já 
exploramos, eles adoraram 
descobrir que a letra inicial do 

nome é também a letra inicial 
de um animal conhecido. Os 
alunos já perceberam que a letra 
apresentada também pode ser a 
mesma letra inicial de algo que 
gostam muito, por exemplo, de 
um brinquedo. Eles observaram 
também as letras inicias dos 
nomes de alguns familiares”, 
declara Marcela. 

A participação da família 
nesse processo é fundamental. 
“Através da lição de casa, as 
famílias ajudam o aluno no 
recorte de imagens da letra 
explorada, assim, além de tra-
balhar a letra, a coordenação 
motora fina é desenvolvida 
através do ato de recortar. 

que a Secretaria Municipal 
de Educação anuncia que In-
daiatuba em 2015 obteve um 
Ideb de 7.0. Esse resultado só 
foi possível pela dedicação e 
esforço de todos os envolvi-
dos nesse trabalho. O índice 
alcançado por Indaiatuba está 
próximo ao projetado para o 
país até 2021. Por isso sabe-
mos que estamos na direção 
certa e muito avançados em 

comparação com o Brasil e 
com o Estado de São Paulo. 
Quero parabenizar todas as 
escolas, professores, gestores, 
coordenadores, funcionários e 
as famílias que acompanham 
seus filhos no desenvolvimen-
to escolar. Nenhuma escola 
em Indaiatuba ficou com o 
Ideb abaixo de 6,1 e isso 
mostra o olhar de seriedade 
que temos com a educação”, 

ressalta Rita. 
Na RMC (Região Me-

tropolitana de Campinas) 
Indaiatuba alcançou a segun-
da maior nota ficando atrás 
somente de Jaguariúna que 
obteve o ideb de 7.1. Apenas 
quatro cidades da RMC não 
alcançaram a meta na Rede 
Municipal 4ª série/5º ano, 
sendo: Campinas, Engenhei-
ro Coelho, Santo Antônio de 
Posse e Sumaré. 

Entre as escolas munici-
pais de Indaiatuba o destaque 
com o maior Ideb ficou para 
Emeb “Osório Germano e 
Silva Filho” que alcançou o 
Ideb de 8.5 ultrapassando a 
meta de 2021 que é de 7.5. 
A segunda maior nota ficou 
com o Complexo Educacio-
nal Nízio Vieira e a Emeb 
Renata Guimarães Brandão 
Anadão com Ideb de 7.4 
também ultrapassando a meta 
de 2021 que é de 7.0. Ou-
tros destaques foram: Emeb 
“Professora Maria Cecília 
Ifanger” que passou do Ideb 
de 5.3 em 2001, para 7.1 em 
2015; e a Emeb “Professora-
Maria Jose Ambiel Marachini 
que passou de 5.5 em 2011, 
para 7.3 em 2015.

É gratificante ver os alunos 
identificando as letras que 
compõem seu nome nos li-

vros, revistas e atividades”, 
afirma a professora.

No final do projeto será 

produzido um material para 
cada letra explorada, com co-
lagem de diferentes texturas. 

Com nota 7.0, educação de Indaiatuba ficou na segunda posição na RMC, atrás apenas da cidade de Jaguariúna (nota 7.1) 

ARQUIVO  - ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI
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PL é aprovado e área 
pública é concedida a Upar 

CMDI cria programação voltada 
para comemorar direitos dos idosos

TERRENO HOMENAGEM 

ROSE PARRA – ACM/CMI  

Projeto de Lei que cria a ‘Tribuna 
Livre Popular’ é rejeitado pela 8ª vez

Pela oitava vez conse-
cutiva, o Projeto de 
Lei que cria a “Tribu-

na Livre Popular” na Câmara 
foi rejeitado pelos verea-
dores. A PL, que visa uma 
participação mais efetiva 
da comunidade durante as 
Sessões, recebeu oito votos 
contrários durante a 24ª 
Sessão Ordinária na última 
segunda-feira, dia 5.

Nos últimos anos, insis-
tentemente o projeto vem 
sendo protocolado por seu 
autor, o vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT). Antes de ser 
votado, o PL já via sido re-
jeitado em Plenário em seis 
oportunidades e, em outra 
ocasião, foi “barrado” antes 
mesmo de ir para votação. 

Por isso, na segunda-fei-
ra, novamente Linho tentou 
"convencer" os demais vere-
adores sobre a importância 
do PL.  

Na ocasião, o vereador 
explicou que, através da Tri-
buna Livre Popular, vários 

segmentos da sociedade uti-
lizariam de 15 minutos das 
Sessões para expor, debater 
e, caso necessário, fazer 
reinvindicações. 

O Projeto prevê que ape-
nas entidades do Município, 
devidamente registradas, 
teriam direito à palavra du-
rante a Sessão. A inscrição 
seria feita com oito dia de 
antecedência e, antes de ir 
a Plenário, o assunto a ser 
exposto pela entidade pas-
saria primeiramente por uma 
avaliação de uma comissão. 

Durante discussão do 
Projeto, Linho ressaltou que 
a Tribuna era uma oportuni-
dade única dos vereadores 
em conhecer melhor as ne-
cessidades das entidades. 
“Nós vereadores não temos 
informações suficientes do 
que realmente ocorre nas 
comunidades”, lembra. “Eu, 
por exemplo, sou professor 
há anos, mas confesso que 
não tenho, por exemplo, 
pleno conhecimento sobre o 
magistério da cidade.”

Linho fez questão de lem-
brar ainda que a participação 
dos membros da comunida-

Foi aprovado também na 
segunda-feira, dia 5, o pro-
jeto de lei do Executivo que 
concede área pertencente ao 
município para a União Pro-
tetora dos Animais de Rua 
(Upar). A concessão admi-
nistrativa de um terreno de 
2.340,16, no Park Comercial 
de Indaiatuba, será de pelo 
prazo de 20 anos, podendo 
ser renovado por iguais. 

A entidade deverá com-
provar personalidade jurídi-
ca, bem como o respectivo 
estatuto devidamente regis-
trado no Cartório de Registro 
das Pessoas Jurídicas; regu-
laridade fiscal; ata de elei-
ção da atual Diretoria e do 
Conselho Fiscal; inscrição 
cadastral junto a Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba e 
inexistência de débito peran-
te o Município, na forma do 
art. 101 da Lei nº 1.284, de 

O Conselho Municipal dos 
Direitos dos Idosos (CMDI), ligado 
a Secretaria Municipal da Família e 
do Bem Estar Social de Indaiatuba 
realizou no dia 1º de setembro, 
abertura oficial do evento chamado 
“Setembro Dourado”, que prevê 
programação durante todo o mês 
para comemorar os direitos do 
idoso. O primeiro dia teve a pales-
tra sobre direito dos idosos com a 
advogada da Faculdade de Direito 
da Max Planck Lana Biletsky e 
empoderamento da pessoa idosa 
com o psicólogo Giovani Vendra-
mini Alves. Durante todos o mês 
de setembro, o CMDI promoverá 
palestras, apresentações culturais, 
caminhada contra a violência 
e abandono, simpósio sobre do 
Alzheimer da Abraz (Associação 
Brasileira de Alzheimer), musi-
coterapia e encerramento com o 
baile no Sesi. Todos os eventos são 
abertos a população.

O presidente do CMDI, o 
advogado Ricardo Bueno Reis 
explicou que o dia 1º de outubro 

de, durante as sessões, não 
colocaria “em risco” a inte-
gridade dos “colegas”, com 
a possibilidade de ofensas 
contra os vereadores. Se isso 
ocorresse, o discurso poderia 
ser “cortado” de imediato 
pelo presidente da Câmara e 
a entidade representada pelo 
membro “agressor” ficaria 
quatro anos sem poder ir à 
Tribuna. 

Como última “cartada” 
para poder "convencer" os 
demais vereadores sobre a 
importância do projeto, Li-
nho lembrou que o período é 
de Eleições, quando muitos 
vereadores da casa (assim 
como ele próprio), que são 
candidatos, visitam entida-
des, igrejas e empresas, o 
que deveria ser recíproco.  

“Tal decisão não vai ferir 
as prerrogativas de ninguém 
e é uma questão de bom 
senso, de sensibilidade. A 
aprovação da Tribuna Livre 
além de dignificar, vai dar 
um salto democrático muito 
grande”, salienta. 

Rejeitado 
Mas apesar das justifica-

20 de dezembro de 1973, que 
instituiu o Código Tributário 
do Município.

Se a concessão for apro-
vada pelos vereadores, a 
Upar deverá dar início a 
construção de um prédio 
destinado ao funcionamen-
to de suas atividades, com 
uma área de, no mínimo 
50 metros quadrados, no 
prazo de 12 (doze) meses, 
e concluí-lo no prazo de 36 
meses, contados da data de 
assinatura do contrato de 
concessão, de acordo com o 
projeto previamente aprova-
do pelos órgãos competentes 
da municipalidade; destiná-
-la exclusivamente à prática 
de atividades institucionais; 
permitir o livre acesso da 
população na área descrita 
no artigo 1º desta lei, em 
qualquer evento ou atividade 
realizado pela instituição, 

foi declarado como Dia mundial 
da Pessoa idosa e que, atualmen-
te no Brasil, tem 60 milhões de 
pessoas acima de 60 anos. “Hoje 
ocupamos a sexta posição do país 
mais longevo do mundo, para cada 
100 jovens temos 50 são pessoas 
maiores de 60 anos. Estamos co-
memorando os avanços, mas pre-
cisamos ficar atentos e respeitar 
os direitos desta pessoa que tanto 
contribuiu para nossa sociedade, 
não esquecer que ele tem direito 
a ter acesso a todos os serviços e 
com dignidade", diz. 

Ricardo destacou mais uma vez 
que parte da população brasileira 
tem um parente em idade avança-
da. “Muitas vezes, a pessoa idosa 
se depara com problemas de saúde, 
abandono e maus tratos”, salienta.

O secretário da Família e do 
Bem Estar Social Luiz Henrique 
Furlan, que representou o prefeito 
em exercício Antônio Carlos Pi-
nheiro destacou que a sociedade 
está envelhecendo e é necessário 
que os idosos conheçam os seus di-

tivas, o projeto acabou sendo 
rejeitado com oito votos 
contrários. 

Além de Linho, Derci 
Jorge Lima (PT), Bruno Ga-
nem (PV) e Gervasio Silva 

observado o regulamento es-
pecífico quanto aos critérios 
para o uso e funcionamento, 
a ser submetida previamen-
te à expressa aprovação do 
Poder Executivo; observar 
a legislação municipal de 
controle da poluição am-
biental, inclusive sonora, 
na realização de eventos 
ou em suas atividades e 
a área objeto da presente 
concessão administrativa 
não poderá, em qualquer 
hipótese, ter sua destinação, 
fim e objetivos alterados. 
O texto proposto também 
estabelece que caberá a con-
cessionária o pagamento das 
tarifas e ou preços públicos 
decorrentes do consumo de 
energia elétrica, bem como 
pela utilização de água e 
esgotos e as demais tributos 
ou contribuições relativas às 
respectivas atividades.

reitos. “O município de Indaiatuba 
não é uma cidade pautada apenas 
para a construção de edifícios, mas 
sim no desenvolvimento de ações 
e atividades voltadas para o ser 
humano. A nossa população está 
envelhecendo e temos o dever de 
chamar a atenção para a questão do 
idoso e quais são as leis de proteção 
e também as doenças ligadas a ida-
de”, explica. "O Setembro Dourado 
é um mês de comemoração aos Di-
reitos do Idoso com programação 
aberta à população.”

Antes das palestras, houve a 
apresentação das integrantes do 
grupo da 3ª idade “Vivendo e 
Aprendendo”, Odília, Cida, Ester 
e Paula, que fizeram uma apresen-
tação com dança sobre circo. As 
integrantes já haviam participado 
da gincana cultural do Funssol, re-
alizado dia 25 de agosto, no Ciaei.

No sábado, dia 3, no Lar de 
Velhos Emmanuel, houve a apre-
sentação do Invernada Adulta 
do CTG Tropeiros de Indaiá, do 
Mágico Danilo Ulian. 

Para Linho, aprovação de seu projeto de lei seria um salto na democracia

(PTB) votaram favorável ao 
PL. “Cerca de 80% do nosso 
trabalho vem da população. 
Mas com a Tribuna, teríamos 
um retorno melhor e uma 
discussão mais efetiva dos 

projetos que passam pela 
‘Casa’”, disse Gervasio. 

Por sua vez, nenhum dos 
vereadores contrários ao 
projeto justificou o voto 
desfavorável.
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Parada LGBT deve reunir 20 mil pessoas neste domingo
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Greve dos bancários 
afeta sete agências locais

Horóscopo de 10 a 16/09 por Alex Costa Guimarães

JME

DIVULGAÇÃO 

Esta semana tende a ser agitada com o risco de gerar con-
fusões, pois está havendo uma finalização de situações que 
podem estar relacionados a algum acordo ou contrato. Não é 
um bom momento para começara as cisas, mas para planejar, 
já que estará mais sociável e comunicativo.  O amor continua 
intenso nessa fase, apontando uma fase de paixões fortes e 
intenso envolvimento. 

O taurino precisa manter os gastos sob controle indicando pe-
quenas dificuldades financeiras nos próximos dias. O momen-
to pede paciência pois também é um período de finalizações, 
e é possível que novas mudanças decisivas e transformadoras 
ocorram em seu ambiente de trabalho. No amor, uma nova 
fase tende a começar, deixando o nativo mais você estará mais 
aberto, mais sociável para os assuntos amorosos.

Esta semana pode fazer uma diminuição do pique do nativo 
de gêmeso. Isso pode trazer uma baixa de energia e sua saúde 
pode ficar fragilizada, se não houver cuidados. Economize sua 
energia, evite os excessos. Até mesmo de coisas consideradas 
saudáveis. Suas emoções podem estar mais instáveis princi-
palmente no trato familiar. Mudanças em seus bens e imóveis.

O nativo tem seu modo de se comunicar mais facilitado por es-
tas semanas e suas ideias são expressas de forma mais eficaz. 
Momento bom para firmar contratos, e conclusão de contratos 
anteriores podem ser sentidos. Há possbilidade de melhoria 
financeiras atraves destes contratos com empresas, clubes ou 
instituições. Irá trabalhar mais intensamente por muito tempo, 
mas isso facilitará seu desenvolvimento material. 

O leonino estará com suas possibilidades abertas as oportu-
nidades de ganhos facilitadas. Esta é uma fase de aquisições 
e organização de bens, que podem criar estabilidade à sua 
vida material. Em termos afetivos, um romance do passado 
pode vir a tona e ter novo significado em sua vida. Nesta 
fase o leonino não irá querer aventuras amorosas, desejará 
maior estabilidade.

O virginiano estará focado nos fatos que envolverão seu 
trabalho e sua saúde. Alguns começam um planejamento 
que pode cuminar com uma grande mudança de casa, cidade 
ou mesmo país a longo prazo. Sua vida financeira pode ter 
melhoras significativas por estes dias. Acordos materiais 
podem ajudar nesse momento. Emocionalmente o nativo 
ainda se sente confuso, mas prefere não mexer nessa caixa.

O libriano começa agora um ciclo que força o nativo a buscar 
por renovação no seus conhecimentos e nos estudos que 
podem ser renovados. Sendo assim, estará mais focado em 
estudos, viagens e acordos e negociações. O nativo estará 
mais introspectivo e sem muito jogo de cintura. Amizades 
podem ajudar nesse momento. Está na hora de rever sua vida 
profissional e colocar seus planos em prática.

O escorpiano está com muitos compromissos sociais e 
novas amizades podem ser concretizadas. Pode ser que o 
nativo seja convidado a chefiar ou gerenciar um projeto em 
equipe, que pode trazer progresso e crescimento profissional. 
Alguns escorpianos desenvolvem projetos sociais que trarão 
crescimento e novas estruturas financeiras a você. Mas tudo 
isso, vem com um esforço , pois o trabalho será intenso. 

O sagitariano pode estar pra receber uma promoção ou o 
convite para participar de novos projetos. O momento é de 
progresso mas ao mesmo tempo de muita pressão em sua car-
reira profissional. Nesta fase, pode ocorrer fatos inesperados 
e causar surpresa ao sagitariano. Vida familiar impactante.

O capricorniano continua sua fase de renovação de sua ener-
gia vital e aumento do otimismo. Um projeto pode começar 
a ser posto em prática. Momento bom, que facilita viagens 
para longe e os contatos com pessos de longe. Novos pro-
jetos podem cair em suas mãos de forma Sua saúde precisa 
ser cultivada, pois sua força física pode cair e seu sistema 
imunológico ficar debilitado.

O Aquariano passa a sentir uma liberdade em seu peito, 
mágoas são liberadas, perão é dado a uma séries de atitudes, 
alguns fatos que criaram tais situações são melhor digeridas 
pelo nativo. Momento positivo de benefícios emocionais e 
financeiros. Alguns aquarianos pedem divorcio ou rescindem 
contratos nesse período.

O pisciano estará mais atraente e seus relacionamentos 
(namoros, casamentos, sociedade e parcerias comerciais) 
podem entrar em uma nova fase, podendo conhecer uma 
pessoa que mexerá com os sentimentos do nativo. Nessa fase 
pode oficialir um namoro. Sua vida social expande e novas 
amizades podem ocorrer. 

Sete agências bancárias 
locais permanecem 
em greve desde terça-

-feira, dia 6, quando a parali-
sação foi deflagrada em todo 
o Brasil. Segundo o Sindicato 
dos Bancários de Campinas 
e Região, três agências do 
Banco do Brasil e quatro da 
Caixa aderiram ao movimen-
to, totalizando no Município 
150 profissionais paralisados. 

Segundo o diretor regio-
nal do Sindicato dos Bancá-
rios de Indaiatuba, Jacó de 
Santos Bastos, houve uma 
negociação na manhã de 
ontem, dia 9, com objetivo 
de melhorar propostas ofe-
recidas aos bancários.

O reajuste salarial de 
6,5% passou para 7%, junta-
mente com o abono salarial 
de R$ 3 mil que passou para 
R$ 3,3 mil. Os bancários rei-
vindicam reajuste de 14,78%, 
que inclui 5% de aumento 
real. Outras reivindicações 
são referentes à saúde, segu-
rança, condições de trabalho, 
igualdade de oportunidades e 
renumeração.

A nova proposta feita pela 
Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban) será avaliada 

nesta segunda- feira, dia 12, 
em mais uma assembleia re-
alizada em Campinas.

A princípio, em Indaiatu-
ba, apenas os bancos públi-
cos estão em greve. Porém, 
conforme evolução do mo-
vimento, os privados também 
podem aderir a paralisação. 

“Vamos começar a conso-
lidar a greve em Campinas, 
depois pretendemos espalhar 
pela RMC (Região Metropo-

litana de Campinas)”, diz. A 
proposta que vai ser analisada 
na segunda também pode ter 
uma nova rejeição dos ban-
cários segundo o diretor. “A 
intenção é rejeitar e aguardar 
por outra proposta melhor, 
para aí sim ver se todos vão 
concordar e retornar  ao tra-
balho”, complementa.

Indaiatuba conta atual-
mente com 450 bancários, 
sendo que 150 estão em greve. 

Serviços
Atualmente os serviços 

disponíveis dos bancos são 
os caixas eletrônicos para 
saques, depósitos, Internet 
banking, Mobile banking, 
correspondentes bancários 
(lotéricas e caixas de sa-
ques em supermercados) 
e atendimento ao telefone 
para dúvidas, saldos, apli-
cações e transições agen-
dadas.

Bancos públicos seguem em greve em Indaiatuba por tempo indeterminado 

Organizadores aguardam público superior ao ano pasado

Vinte mil pessoas são 
aguardadas amanhã, dia 11, 
na 7ª edição da Parada do Or-
gulho LGBT. O evento, que 
luta contra a qualquer tipo de 
preconceito, acontece a partir 
das 14 horas, com concentra-
ção inicial no barco da Raia 
de Remo e encerramento na 
Concha Acústica, ambos no 
Parque Ecológico. 

Após concentração, os 

participantes seguem cami-
nhada pela Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, na marginal do Parque 
Ecológico. Na ocasião, a via 
deve ser bloqueada conforme 
passagem do comboio. 

Na Concha, haverá di-
versas atrações tais como: 
Thuanny Camp, Pretty Lu-
pon, Kyara Freitas, Rhaylla 
Monari, Igor Galli, Dafyni 

Müllers, Yasmin Krystell, 
Gogo Emerson, Viviane 
Vipper, Suzanna W. Lupon 
e Kaue Manzani. 

Haverá ainda muita músi-
ca com os Djs Edú Pacheco, 
Carla Castilho, Ed, Nip, Le-
duardo e Diogo. 

Segundo o idealizador do 
movimento LGBT em In-
daiatuba, Wellyton Ribeiro, 
de 36 anos, além de muita 
diversão, o evento também 
defende uma causa maior. 
“A ideia é promover também 
uma discussão política con-
tra todo tipo de preconceito 
e dar mais visibilidade a 
causa”, salienta.

O evento é aberto a toda 
população e a expectativa de 
público é que supere a do ano 
passado, já que contará com a 
presença de pessoas também 
vindas de outras cidades da 
região. “No ano passado 
foram 15 mil presentes. Para 
esta edição calculamos cinco 
mil a mais”, projeta Ribeiro. 

Conscientização 
A Parada LGBT é a última 

atividade da 7ª Semana de 
Luta pelos Direitos Humanos e 
Respeito à Diversidade Sexual. 

Na ocasião, diversas ativi-
dades foram realizadas durante 
a semana. Na segunda-feira, 
por exemplo, teve palestra no 
Plenarinho da Câmara com 
o tema DST/Aids e Direitos 
Humanos. 

No dia seguinte (6) aconte-
ceu divulgação da diversidade 
na Praça Prudente de Moraes. 
Na quarta-feira, dia 7, foi a 
vez de uma ação na Praça do 
Cato. Nova atividade também 
foi realizada na quinta-feira, 
dia 8, na Avenida Presidente 
Kennedy.

Ontem, dia 9, aconteceu a 
Pré-Parada do Orgulho LGBT 
na chácara Sato. Uma nova 
atividade está programada para 
hoje, dia 10, a partir das 19h30, 
com o Encontro de Diversida-
de na Rua Laura Neto, 57, no 
Jardim Hubert. (Jean Martins) 
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Provence Móveis 
& Decoração realiza 
sonhos há 22 anos 

Planejar seus móveis é 
uma maneira de saber 
aproveitar seu espaço 

com conforto, juntamente 
com uma decoração que deixa 
o ambiente ao gosto do con-
sumidor. 

Atuando desde 1994 em 
Indaiatuba, a Provence Mó-
veis & Decoração tem todos 
os requisitos de qualidade 
para móveis planejados, sob 
medida, com decoração ao 
gosto do consumidor. 

A Provence atende em 
todo o Estado de São Paulo 
e oferece uma linha completa 
em painéis, estofados, móveis 
de ambientes, sala de jantar, 
sala de visita e poltronas.

O proprietário Sergio Tomé 
garante que a loja está prepara-
da para atender todos os tipos 
de cliente. “Sempre procuro 
ter novidades conforme as 
mudanças e novas tendências. 
Por isso, procuramos trazer 
um produto diferenciado e 
com preço acessível, dentro da 
situação do País”, diz.

A linha de estofado, de 
grande sucesso da Proven-
ce, conta com fabricação 
própria. Além dos móveis, 
a loja também possui itens 
decorativos para dar aquele 
toque no seu lar.

“Os clientes podem mo-
biliar 100% da sua casa com 
a Provence, pois aqui vai 
encontrar tudo o que precisa. 
Também temos itens decora-
tivos entre tapetes, quadros, 
vasos, e nossos estofados 
estão disponíveis em atacado 
também”, ressalta.

A Provence “acredita” que 
o diferencial da loja é a manei-
ra que o atendimento é feito ao 
cliente, não bastando apenas 
ser eficaz na parte interna, mas 
também na externa.

A pontualidade e compro-
metimento caminham juntos 
dentro na Provence, tornando-
-a mais procurada e indicada 
por pessoas em todo o Estado.

Diferencial 
A loja também busca sem-

pre uma forma de auxiliar 
o cliente, deixando-o mais 
satisfeito com os serviços 
oferecidos. 

Tendo a qualidade de seus 
produtos como prioridade, 
Tomé garante que faz uma 
seleção criteriosa de seus for-
necedores. “Prezamos muito 
pela qualidade de nossos pro-
dutos. Um fornecedor, para 
nos vender, tem que atender 
nossas exigências desde a 
qualidade ao visual”, explica. 

A Provence não busca ape-

nas vender um produto, mas 
sim entender o que realmente 
o cliente necessita. 

“Somos uma empresa que 
busca facilitar a vida dos 
clientes, pois cada caso é um 
caso. O atendimento é igual 
para todos, mas tendo um 
diferencial de satisfazer a 
necessidade de cada um”, diz. 
“Existe um tipo de cliente que 
não está na mídia, não é de 
classe alta ou baixa, mas sim 
que vem até a loja e compra. 
Por isso sempre aconselho 
minha equipe a ser mais cortês 
com o cliente, auxiliando-os 
na sua escolha.”

História 
Tendo início como uma 

fábrica de estofados em São 
Bernardo do Campo, junto 
com uma loja de decoração, 
Sergio e o pai logo resolveram 
vir para Indaiatuba por indica-
ção de um amigo.

Iniciando os trabalhos com 
uma loja de ferramenta, o 

empresário percebeu que o 
negócio não iria para frente, 
então resolveu voltar a traba-
lhar com o que já tinha conhe-
cimento, com os móveis.

Como em Indaiatuba não 
havia lojas especializadas 
em móveis diferenciados, 
Sergio resolveu expandir os 
negócios na cidade. De início 
ele iniciou o trabalho com 
linha media de madeira e, 
com o tempo, resolveu fazer 
uma junção entre imóveis e 
decorações.  

Com o nome de Tem-Tem 
Móveis, devido à antiga loja 
de ferragem, Sergio comprou 
seu prédio próprio e alterou o 
nome para Provence Móveis 
e Decorações.

A loja esta há 22 anos na 
cidade trazendo o que a de 
melhor em móveis e decora-
ções, disponível de segunda 
a sábado. A Provence fica na 
Rua Tuiuti, 389, no Jardim 
Rossignatti. Mais informações 
pelo telefone (19) 3834-7015.

JME

DIVULGAÇÃO 

Provence oferece o que há de melhor e mais atualizado em móveis

Resultados dos alunos do Objetivo foram divulgados durante a semana 

Na última semana, foram 
divulgadas as listas de classi-
ficação para as fases finais de 
três Olimpíadas Científicas, 
das quais participaram alunos 
do Colégio Objetivo Indaiatuba.

No total, o Colégio somou 
61 classificações, dessas 12 na 
final da Olimpíada Brasileira 
de Química Jr. (OBQJr), 23 na 
Olimpíada Nacional de Ciên-
cias (ONC) e 26 na Olimpíada 
Paulista de Física (OPF).

De acordo com Loide Rosa, 
mantenedora do Objetivo In-
daiatuba, esses números com-
provam que o hábito de estudar, 
cultivado desde as séries iniciais 
no Colégio, produz resultados. 

A disciplina, a responsabi-
lidade, a capacidade de supe-
ração, a persistência, a vontade 
de aprender cada vez mais e de 
compartilhar o conhecimento 
são alguns dos frutos que serão 
colhidos pelos alunos que de-
cidem mergulhar nos estudos.

Em 2008, o Colégio come-
çou a investir na preparação 
de alunos para as olimpíadas 
científicas. Na época, eram 
apenas 20 alunos envolvidos e 
já no ano seguinte houve a con-

quista do primeiro prêmio: uma 
Menção Honrosa na Olimpíada 
Brasileira de Física. 

Desde então, a cada ano, o 
número de atletas nas olimpía-
das científicas vem crescendo 
no Colégio. Assim como au-
mentou a diversificação das áre-
as das olimpíadas disputadas. 
Este ano, o Objetivo Indaiatuba 
está disputando mais de 15 
olimpíadas científicas: são pro-
vas de Astronomia, Ciências, 
Física, Química, História, Ge-
ografia, Informática, Robótica, 
Matemática e Biologia, soman-
do até agora 562 participações. 

"Participar de olimpíadas 
científicas é abrir um mundo 
de possibilidades aos nossos 
alunos. É a descoberta pelo 
prazer de estudar, de aprender. 
É desfiar-se, é superar-se, é 
jogar-se no mundo do conheci-
mento. É estimular em nossos 
jovens o gosto pelas ciências 
e mostrar a eles que é através 
do trabalho, da dedicação e do 
esforço que se atinge o objetivo 
e que se conquista o reconheci-
mento”, afirma a mantenedora 
do Colégio Objetivo Indaiatuba, 
Loide Rosa.

Ao contrário do que foi divulgado na edição do Mais 
Expressão do último sábado, dia 4, a Influx English School 
foi fundada em 2004 e não em 2014 como foi divulgado.
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Mulher presencia roubo e atropela criminoso
Filha de vice de Bruno Ganem 
sofre sequestro relâmpago

Três ficam feriados 
durante acidente na 
Rodovia Santos (SP-75)

CORAGEM 
INSEGURANÇA 

GRAVÍSSIMO 

políciaClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!
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Três são detidos pela 
Guarda por roubo de celular

ARQUIVO 

ARQUIVO 

COMANDO NOTÍCIA 

Em casos distintos, 
dois menores de idade 
foram apreendidos e 

um homem foi preso durante 
a semana, pela Guarda Mu-
nicipal, depois cometerem o 
crime de roubo a celular. As 
ocorrências foram registadas 
na última quarta-feira, dia 7. 

No primeiro caso, Guar-
da localizou e apreendeu 
dois menores de idade, após 
terem roubado um celular 
de um usuário do Parque 
Ecológico. 

As equipes de patrulha-
mento preventivo foram 
acionadas pelo Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho (Coade) com o 
alerta informando a respeito 
do crime. 

Com as características 
dos elementos e guiados por 
um rastreador no aparelho 
roubado os Guardas localiza-
ram L.F.A.S. e Y.L.R.S., de 
15 e 16 anos, os quais foram 
abordados, sendo que em 
averiguação preliminar foi 
localizado um fone de ouvido 
com um deles e há cerca de 
10 metros o referido celular 
roubado. 

Desta forma tudo e todos 
foram conduzidos até a Dele-
gacia de Polícia, onde a auto-
ridade de plantão ouviu todos 
os envolvidos e procedeu o 
reconhecimento formal por 
parte da vítima em relação 
aos menores. Sendo assim foi 
ratificada a voz de apreensão 
para ambos, que permanecem 
à disposição da Justiça para 
os procedimentos de praxe. 
O produto do roubo foi de-
volvido a vítima. 

Roubo 
 Durante patrulhamento 

preventivo na Avenida Ário 
Barnabé na quarta-feira, dia 
07, uma equipe da Guarda 
Civil foi acionada por uma 
vítima de roubo de celular.

A mesma informou as ca-
racterísticas dos três elemen-
tos que praticaram o delito. 
Os agentes de segurança ini-
ciaram as buscas, sendo que 
na rua Jacob Lyra os ladrões 
foram localizados. Em busca 

Cenas de filmes de ação 
foram vistas no Jardim Pau-
lista na noite de sábado, dia 
3. Uma mulher em um car-

A filha de Janete Rodri-
gues, candidata à vice-prefeita 
na chapa "Indaiatuba Quer 
Mais", com Bruno Ganem 
(PV), sofreu um sequestro 
relâmpago na madrugada de 
domingo, dia 4.

De acordo com amigos 
da família, ela foi raptada 
por bandidos no desvio do 
pedágio.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência, os criminosos le-
varam da vítima dois cartões, 
um bancário de débito e um 
de alimentação, um aparelho 
celular e R$ 250. 

Ninguém foi identificado 
até o momento, mas a Polícia 
Civil investiga o caso. Além 

Três pessoas ficaram fe-
ridas em um acidente gravís-
simo na Rodovia Santos Du-
mont (SP-75) na tarde deste 
domingo, dia 4, próximo a 
multinacional Toyota.

De acordo com testemu-
nhas, o motorista do veículo 
perdeu o controle de direção, 
bateu noguard rey, rodopiou 
na pista e acertou em cheio 
a mureta da ponte que passa 
por cima do Córrego Bar-
nabé.

Duas pessoas foram socor-

pessoal foi achado o celular 
da vítima. O mesmo alegou 
ter achado o aparelho em uma 
lixeira e que estava quebrado. 

Tudo e todos foram con-
duzidos até a Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão após ouvir as partes 
em separado e proceder o 
reconhecimento, conforme 
determina a legislação, rati-
ficou a voz de prisão E. F. R, 
de 32 anos, que estava com o 
celular e liberou os demais. 

ro presenciou um assalto, 
perseguiu os bandidos - que 
estavam de moto, atropelou 
um deles, perdeu o controle do 

da atuação política, Janete é 
conhecida por ser uma das 
fundadoras do Lar São Fran-
cisco de Assis (Afasfa) - que 
cuida de pessoas portadoras 
do vírus da aids.

Na semana passada a en-
tidade sofreu um furto. A 
notícia foi dada, primeira-
mente pelo candidato Bruno 
Ganem, via redes sociais. Ele 
escreveu: "a filha da Janete 
sofreu um sequestro (...) ela 
já foi liberada, está tudo bem". 
Nós procuramos a família 
e a assessoria da coligação 
"Indaiatuba Quer Mais", mas 
até o momento não obtivemos 
respostas ou posições sobre o 
acontecido. 

ridas por ambulâncias da con-
cessionária que administra a 
rodovia (AB Colinas) e foram 
levadas ao pronto-socorro do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). 

Uma terceira foi resgatada 
pelo helicóptero Águia da 
Polícia Militar e foi levada ao 
hospital de trauma de Sumaré.

No momento do acidente 
chovia e uma das vítimas 
ficou presa nas ferregens do 
carro, o qual tinha placas de 
Juazeiro do Norte/CE.

Detenção dos indivíduos foram realizadas pela Guarda Civil de Indaiatuba 

Mulher presenciou roubo praticado por dois rapazes armados

Vítimas foram socorridas ao Haoc e ao hospital de Sumaré 

veículo, feriu um comerciante 
e invadiu um estabelecimento 
comercial.

O ladrão atropelado foi 
levado ao Pronto Socorro do 
Hospital Augusto de Olivei-
ra Camargo (Haoc) e até o 
momento o estado de saúde 
não foi divulgado. O outro 
foi preso.

O comerciante ferido foi 
socorrido na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) do 
Jardim Morada do Sol com 
ferimentos. A motorista foi 
salva pelo airbag do veículo 
na batida.

Tudo aconteceu na Aveni-
da Higienópolis, que começa 
no Jardim Paulista e termina 

no Colibris. A mulher pre-
senciou um roubo feito dois 
rapazes armados. Quando fu-
giram, ela resolveu segui-los.

Na perseguição, atropelou 
um dos ladrões, bateu em 
um portão de um prédio e 
entrou com um carro em um 
estabelecimento que vende 
materiais para construção. 
Um comerciante que estava 
arrumando seu carrinho de 
lanche também foi atingido e 
se feriu na cabeça.

O outro ladrão foi captura-
do por populares até a chegada 
da Polícia Militar (PM). Uma 
ambulância socorreu o rapaz 
atropelado. Não se tem notícia 
sobre a vítima do roubo.
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esportes

Séries A e B do futsal 
da Aifa começam hoje

TABELA

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 11 
 
Horário  Partida
8h  RZ Comunicação x Brasiltex
9h10  Hot Flowers x Renovação 
 
Resultados da última rodada 
Nobel 4 x 0 Brasiltex 
RIP 1 x 0 Hot Flowers

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 11 
 
Horário  Partida
10h15  Vizzent x Restaurante Verona
11h20  Grupo Marquinhos x Império 

Resultados da última rodada 
Casagrande 2 x 1 Império

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

Rodada amanhã, dia 11

Campo 1

Horário  Partida    Categoria 
8h   Vieira de Abreu x Jornal Exemplo  Máster
9h30   Birô - Brio! Informática x Grupo Fênix  Veterano
10h30   Madeireira Madelasca x Ice Bears  Adulto

Campo 2

Horário  Partida    Categoria 
8h   Balilla x Jacitara    Máster
9h15   Belle Santé x Freegelo/Big & Strong  Máster
10h30   Centermaq x Embalimp   Veterano

Campo 3

Horário  Partida    Categoria 
9h   Colégio Meta x Lofts Empreendimentos Super Máster
10h15   Pai & Filhos x DD Max   Super Máster
11h15   Visão Imóveis/2G Bebidas x Cavifer  Super Máster

Rodada quarta-feira, dia 

Horário  Partida    Categoria 
19h15   Thunder - Remota - GTA x LG Vacker Super Máster
20h15   DD Max x Visão Imóveis/2G Bebidas  Super Máster

Resultados da última rodada 
Ice Bears Ar Condicionado 5 x 3 Cato Supermercados (Adulto)
Madeireira Madelasca 2 (1) x (2) 2 Centerbor/Marquinhos Tintas (Adulto)
Sanare 4 x 2 Unilabor (Adulto)
Birô - Brio! Informática 2 x 4 Centermaq (Veterano) 
Smart Ar Condicionado 3 x 1 Atento Segurança e Serviços (Veterano)
Vieira de Abreu 1 (2) x (1) 1 Freegelo/Big & Strong (Máster)
Balilla 5 x 6 Belle Santé Odontologia (Máster)
Pai & Filhos 4 x 2 Hot Flowers (Super Máster)
Visão Imóveis/2G Bebidas 5 x 2 Casa das Embalagens (Super Máster)
Thunder Vision - Portaria Remota - GTA 1 x 5 Tremendão (Super Máster)

4ᵃ Copa Deco20 Z10 Imóveis

Rodada amanhã, dia 11, no Deco 20

Horário   Partida
8h  ECAI x Manchester Voador
9h  Atlético Clube Indaiatuba x Vidraçaria Reflexo
10h  Mingardi e Elias x Amigos do Leandro Pinto
11h  Desportivo Paulista x Soluti Contabilidade 

Resultados da última rodada
Atlético Clube Indaiatuba 2 x 0 Amigos do Leandro Pinto (WO)
Desportivo Paulista 5 x 1 Cooperpet/Belosso
Invictos 4 x 5 Manchester Voador
ECAI 1 x 3 Soluti Contabilidade 

JME

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A rodada do futsal nes-
te final de semana 
será marcada pelo 

pontapé inicial das séries A 
e B da 16ª edição do Cam-
peonato Liga Regional Aifa 
Grupo Marquinhos de Futsal. 
Ao todo, 15 partidas estão 
marcadas para acontecer 
hoje, dia 10, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes, na Sol-
-Sol e no Carlos Aldrovandi. 

Cinco jogos serão válidos 
pela Série A do Certame. Na 
Sol-Sol, o primeiro confron-
to será entre 14h40, quando o 
Flamengo/Marquinhos Tin-
tas pega o Cebri Brasil. Na 
sequência, às 15h30, o duelo 
será entre Futsal Futuro e 
Sol-Sol. Para fechar a rodada 
na Vila Mercedes, às 16h20 
jogam União Tribuna (atual 

campeão) e Schalke Grillos/
Tamandaré Tintas. 

Outros dois jogos da Pri-
meira Divisão acontecem no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes. Às 15h30, o duelo será 
entre Meninos do G5/4 Cores 
Tintas x Sem Chance/Extin-
tuba. Mais tarde, às 16h20, o 
R5/Colégio Meta/Betão Mo-
tos pega o ML Informática/
Marquinhos Tintas. 

A rodada conta ainda com 
quatro partidas pela Série 
B. Em jogo único, Projeto 
Restitui A e Juventus Futsal 
se enfrentam às 14h40 no 
Ginásio Municipal. 

Os demais duelos aconte-
cem todos no Carlos Aldro-
vandi. Às 14 horas, o Tribuna 
B enfrenta o Nova Aliança/
XII de Junho. Logo em se-
guida, o Bayern 07 entreia 
contra o Parque Indaiá. Para 
fechar a rodada pela Segun-

da Divisão, às 15h40 jogam 
The Rocket Futsal x União 
Audax/Imobiliária F Lopes.

Série C
Com o início antecipado, 

a Terceira Divisão chega a 
sua quarta rodada. Três par-
tidas acontecem na Sol-Sol. 
Às 12h50, União Zona Leste 
e Atlético Santa Fé abrem 
a rodada. Logo em seguida, 
às 13h50, é a vez do duelo 
entre Colégio Conquista x 
Continental/Jornal Exemplo. 
Para finalizar, o Kautela pega 
Focus Academia/Cliniti às 
17h10.

As outras três partidas es-
tão marcadas para o Ginásio 
Municipal. O primeiro duelo 
será às 12h50, entre Zenit 
Futsal e BVB/Despachante 
Pachelli/Uni Corte. Logo 
sem seguida, jogam Tancredo 
Neves/Tecnommil e Projeto 

Restitui B. Para encerrar a 
rodada, ADC Toyota Corolla/
IDT enfrenta o Palermo/Mi-
randa Supermercado. 

Ainda pela Terceira Divi-
são, seis partidas foram rea-
lizadas no último sábado, dia 
4. Os resultados foram: Uni-
dos da Cecap 3 x 5 Dynamo/
Mineiro Lanches, NBF/Pa-
daria Líder 4 x 5 BVB/Desp. 
Pachelli/Uni Corte, Atlético 
Oliveira 4 x 2 Olimpic/Sabor 
da Terra, Continental/Jornal 
4 x 6 Zenit Futsal, FutShow/
Meta/Cruzeiro 9 x 7 Despor-
tivo Futsal e Kautela Futsal 6 
x 1 Colégio Conquista. 

Na edição do campeo-
nato, realizada no primeiro 
trimestre deste ano, o União 
Tribuna foi campeão da 
Primeira, o ML Informá-
tica/Marquinhos Tintas da 
Segunda e Nova Aliança da 
Terceira

Pontapé inicial também acontece pelo futsal feminino 
A Associação Indaiatu-

bana de Futebol Amador 
inicia amanhã, dia 12, a 9ª 
edição do Campeonato Liga 
Regional Aifa Marquinhos 
de Futsal Feminino. 

A primeira rodada con-
tará com três jogos no giná-
sio da Sol-Sol. O primeiro 
jogo será às 8h50, entre 
Gálatas e Araçoiaba da Ser-
ra. Mais tarde, às 10 horas, 

o duelo será entre Araçari-
guama/Babi’s x Prefeitura 
de Tatuí .  Para fechar  a 
rodada, o atual campeão 
Dinho Água/Supermercado 
Cisol pega o Votorantim/
Sindicato dos Bancários. 

Futebol
No futebol de campo da 

Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador, quatro 

partidas marcam a rodada 
de amanhã. 

O pr imeiro  duelo  do 
dia será entre 3 Estrelas 
x Ferroviário, às 8h40, no 
campo do Parque Indaiá. 
No mesmo gramado, mas 
10h50, o Noroeste enfrenta 
o Estrela. 

Também às 10h50, no 
campo do Belo Horizonte, 
acontece o clássico local 

entre Independente x Rê-
mulo Zoppi. Fechando a 
rodada, às 14 horas jogam 
Estrela Dourada x SPQV.

O campeonato, que che-
ga a sua 10ª edição, contou 
com dois jogos na rodada 
de abertura no domingo, dia 
4. O Independente goleou o 
SPQV por 5 x 2, enquanto 
que o Noroeste fez 2 x 0 no 
Ferroviário. 

União Tribuna busca o pentacampeonato da principal competição de futsal organizada pela Aifa 
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FUTSAL  DESTAQUE 

Principal da ADI é campeão da 
fase estadual da Copa Record 

Ginástica de Indaiatuba conquista 
medalhas na 3ª etapa da Liga

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao esportes
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Delegação local inicia disputa
dos Abertos na próxima segunda

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

As delegações espor-
tivas de Indaiatuba 
se preparam para de-

fender a cidade na 80ª edição 
dos Jogos Abertos do Inte-
rior Horácio Baby Barioni, 
considerado o maior evento 
poliesportivo da América 
Latina. As provas começam 
segunda-feira, dia 12, e vai 
até o próximo dia 24, em São 
Bernardo do Campo. 

Este ano o Município par-
ticipa com o total de 15 moda-
lidades e 19 times: atletismo 
masculino, atletismo PCD 
masculino, bocha, ciclismo 
feminino e masculino, futebol 
masculino, futsal masculino, 
ginástica artística masculina, 
handebol masculino, karatê 
masculino e feminino, malha, 
natação masculino e feminino, 

A  equ ipe  de 
futsal masculino 
ADI/Clube 9/Pi-
pocas Clac/Secre-
taria de Esportes 
sagrou-se campeã 
da Super Copa Es-
tadual TV Record 
após vencer na fi-
nal o Pompeia por 
3 a 2 na casa do 
adversário. A final 
aconteceu na últi-
ma terça-feira, dia 
6, e reuniu os cam-
peões da região de 
Sorocaba e Bauru. 

“ O  j o g o  f o i 
muito equilibrado, terminan-
do o tempo normal empatado 
em 2 a 2, com gols de Fla-
vinho e Emerson para nossa 
equipe”, conta o supervisor 
técnico José Celso Galvani 
Júnior. “Na prorrogação, o 
equilíbrio continuou e fize-
mos o gol do título com o ala 
Flavinho, faltando apenas 10 
segundos do final. Gostaria 
de parabenizar a todos os 

natação PCD masculino e 
feminino, taekwondo mascu-
lino, tênis de mesa masculino 
e xadrez feminino. O grupo 
reunirá cerca de 230 pessoas 
entre atletas e comissão técni-
ca, com alojamento na Emeb 
Padre Léo Commissari. Os 
resultados dos Jogos Abertos 
poderão ser acompanhados no 
site http://www.saobernardo.
sp.gov.br/jai2016

“Este ano nosso desafio é 
superar os excelentes resulta-
dos do ano passado, quanto 
conquistamos nosso lugar na 
história do esporte estadual e 
nacional ao registrar desem-
penho recorde e nos tornamos 
campeões com 154 medalhas, 
sendo 85 de ouro, além de 
garantir o terceiro lugar no 
ranking geral de pontos”, 
diz o secretário municipal de 
Esportes Humberto Panzetti.

Segundo ainda Panzetti, 

atletas, aos integrantes da 
comissão técnica e à direto-
ria por esta conquista inédita 
para a cidade e para o grupo. 
Também agradeço especial-
mente ao nosso patrocina-
dor master, Pipocas Clac, 
que nos deu todo suporte 
de estadia e alimentação, 
juntamente com a Secreta-
ria Municipal de Esportes. 
Agora temos pela frente os 

a confiança muita grande 
principalmente por conta da 
evolução dos últimos anos. 

“Com a política de rees-
truturação do esporte de alto 
rendimento e apoio ao atleta 
local, que não engloba apenas 
os recursos advindos do Bolsa 
Atleta, mas também o for-
necimento de equipamentos 
e local de treino adequados, 
logística e acompanhamento 
técnico, com profissionais 
especializados, valorizando a 
prata da casa. Na última edi-
ção tivemos vitórias em quase 
todas as modalidades, o que 
demonstra também que hoje 
nossos títulos não são puxados 
apenas por uma ou outra mo-
dalidade, mas que todas estão 
se fortalecendo igualmente. 
Sem dúvida temos todas as 
condições de brigar novamen-
te pelos lugares mais altos do 
pódio”, completa.

Jogos Abertos do interior 
em São Bernardo do Campo, 
com jogos a partir do dia 
14, e vamos em busca desse 
título”, completa.

Base 
As equipes de futsal Me-

nores ADI/Secretaria Muni-
cipal de Esportes disputam 
em casa a próxima rodada 
do Campeonato Estadual 
Série A1, no sábado, dia 10 
de setembro, a partir das 
8h30, no Ginásio Carlos 
Aldrovandi, com entrada 
franca. No último dia 7 a 
garotada esteve em Osasco 
para disputa de mais uma 
fase contra o time da casa, 
tendo como placares 3 a 0 
para o adversário no Sub-
10, empate de 2 a 2 no Sub-
12, vitória do Osasco por 8 
a 0 no Sub-14, empate de 
3 a 3 no Sub-16 e vitória 
de Indaiatuba por 2 a 1 no 
Sub-17. A coordenação é do 
técnico João Paulo Miyake. 

Equipe feminina 

Ranking por equipes – medalha de prata

Emily Goulart – medalha de ouro no Individual Geral, medalha 
de ouro nas Paralelas e medalha de bronze no Salto; 
Lais Ribeiro – medalha de prata no Salto; 

*Também integraram a equipe nesta disputa as atletas Vitória 
Barbosa, Naielly Dantas e Larissa Pereira.

Equipe masculina

Ranking por equipes – medalha de prata
José Henrique de Araújo – medalha de prata no Individual Geral, 
medalha de bronze no Cavalo com alças, medalha de ouro nas 
Argolas e medalha de ouro nas Paralelas; 

Gabriel Hernandes – medalha de bronze no Individual Geral, 
medalha de ouro no Cavalo com alças, medalha de bronze no Solo 
e medalha de bronze no Salto; 

Paulo Lopes – medalha de bronze no Solo, medalha de prata no 
Salto e medalha de prata nas Paralelas; 
*Também compuseram a equipe nesta etapa os atletas Gustavo 
Salles, Matheus de Souza e Pedro Bittencourt;

Este ano o Município participa com o total de 15 modalidades e 19 times

DIVULGAÇÃO 

Após vencer a fase regional, ADI garantiu o caneco também da estadual 

Conquistas vieram na disputa da 3ª Etapa do Troféu Destaque

As equipes de gi-
nástica artística de In-
daiatuba, apoiadas pela 
Secretaria Municipal 
de Esportes, conquis-
taram 17 medalhas, 
sendo cinco de ouro, 
seis de prata e seis de 
bronze, na 3ª Etapa do 
Troféu Destaque da 
Liga Intermunicipal, 
sediada no município 
no sábado e domingo, 
dias 3 e 4.

No sábado, as me-
ninas, sob a coorde-
nação da técnica Cris-
tiane Loriato Gurther, 
garantiram cinco me-
dalhas, sendo duas de 
ouro, duas de prata e 
uma de bronze, além 
do segundo lugar por 
equipes. “As atletas 
atingiram todas as ex-
pectativas e consegui-
ram superar o maior 
rival, que é Jundiaí, 
concorrente direto para 
ganhar o título de cam-
peãs do ano” explica 
Cristiane. “Agora só 
falta a vitória na última 
etapa, que acontece-
rá em novembro em 
Hortolândia”, diz. Já 
no domingo, foi a vez 
dos meninos fazerem 
bonito, alcançando 12 
medalhas, sendo três 
de ouro, quatro de pra-
ta e cinco de bronze, 
bem como o segun-
do lugar por equipes, 
sob a supervisão do 
técnico Bruno Garcia 
Noronha.
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Feira de Troca de Livros acontece na 
manhã de hoje, na praça Dom Pedro II 

LEITURA 
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CLICK DOIS 

ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

Letícia Barbosa e Wesley 
Ometto são eleitos Miss e 
Mister Indaiatuba 2017

cultura &  lazer
CINEMA

O HOMEM NAS TREVAS - Lançamento  -  Terror / Suspense  
-  Classificação 14 anos  -  86 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   17h10  /  21h55
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  
Quarta (14):   19h20. Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h40  /  19h20
............................................................................................................
O ROUBO DA TAÇA - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 
12 anos  -  92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h10  /  18h30  /  20h50
............................................................................................................
VIREI UM GATO - Lançamento  -  Comédia / Fantasia  -  Classi-
ficação livre  -  87 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Segunda (12)   e  na  Quarta (14):   
15h00  /  17h10  /  19h20. Terça (13):   15h00  /  17h10
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente na Terça (13):   19h20
............................................................................................................
CAFÉ SOCIETY - Lançamento  -  Comédia  /  Drama / Romance  
-  Classificação 12 anos  -  98 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8):  15h50  /  21h00. Sexta (9),  Sábado 
(10)  e  Domingo (11):   15h50  /  18h15  /  20h30. Segunda (12),  
Terça (13)  e  Quarta (14):  15h50  /  20h30
............................................................................................................
REBECCA - A MULHER INESQUECÍVEL - Clássico de Alfred 
Hitchcock na sessão especial do Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição*. Drama / Suspense / Romance  -  Classificação 14 
anos  -  131 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (13):   19h30. *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
............................................................................................................
STAR TREK - SEM FRONTEIRAS - 2ª semana  -  Aventura / 
Ficção  -  Classificação 12 anos  -  122 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   19h00
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   15h50  /  21h40
............................................................................................................
UM NAMORADO PARA MINHA MULHER - 2ª semana  -  Co-
média Romântica  -  Classificação 12 anos  -  106 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Somente na  Quarta (14):   14h00  (Cinematerna)
Shopping Jaraguá: Quinta (8):   15h20  /  20h10. Sexta (9)  a  Segun-
da (12)   e  na  Quarta (14):   15h20  /  17h45  /  20h10. Terça (13):   
somente 15h20
............................................................................................................
O SONO DA MORTE - 2ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classi-
ficação 14 anos  -  96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   21h30
............................................................................................................
PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS - 3ª semana  -  Animação 
/ Comédia  -  Classificação livre  -  90 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  
Quarta (14):   19h50. Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h10  /  18h45
Shopping Jaraguá*: Sexta (9)  a  Quarta 14):   16h30. *Na quinta, 
dia 8, não será exibida esta versão no Jaraguá
CONVENCIONAL - DUBLADO 
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  
Quarta (14):   16h30. Sábado (10)  e  Domingo (11):   16h30  /  21h10
Shopping Jaraguá: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  
Quarta (14):   18h50. Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h10  /  18h50
............................................................................................................
NERVE - UM JOGO SEM REGRAS - 3ª semana  -  Ação / Suspense  
-  Classificação 12 anos  -  97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   15h30
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   18h10
............................................................................................................
BEN-HUR - 4ª semana  -  Aventura épica  -  Classificação 14 anos  
-  123 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sexta (9)  a  Quarta 14):   21h00
*Na quinta, dia 8, não haverá sessão deste filme
............................................................................................................
ESQUADRÃO SUICIDA - 6ª semana  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos  -  123 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   20h30

Os candidatos Letícia 
Barbosa, de 19 anos, 
e Wesley Ometto, de 

22, foram escolhidos Miss 
e Mister Indaiatuba 2017. A 
grande final do concurso foi 
realizado na última quarta-
-feira, dia 7, no Centro Inte-
grado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei). 

O evento retratou uma 
passagem da história das 
praças da cidade nos anos 
60, homenageando o Lar de 
Velhos Emmanuel com os 
participantes usando trajes 
de época quem são frutos de 
doações ao “Bazar do Lar”

O cenário reproduziu uma 
antiga praça, repleta de natu-
reza, as músicas e desfiles fo-
ram inspirados em grandes de 
sucessos de diversas épocas.

Após 15 candidatos sele-
cionados da prova de corpo 
realizado no Hotel Braston 
Indaiatuba, os finalistas do 
Miss e Mister Indaiatuba 
foram julgados com os trajes 
casual, praia e gala.

A decisão dos ganhadores 
aconteceu na etapa mais es-
perada pela plateia, quando 
os últimos cinco finalistas 

responderam  perguntas dos 
jurados. Neste ano, os temas 
foram a prevenção às drogas, 
proteção animal e envelheci-
mento. 

Com notas de 11 jurados, 
entre técnicos e artísticos, o 
título de Miss Indaiatuba ficou 
com Letícia e Wesley. Em 
segundo lugar ficou Marina 
Araújo, seguida por Alexia 
Berton, Karina Schulter e em 
quinto lugar Carla Króneis 
que também conquistou o 
título de Miss Simpatia pelo 
voto popular na internet.

Em segundo lugar no Mis-
ter Indaiatuba ficou William 
David, seguido por João Pau-
lo, Alexandre Gatti que re-
cebeu título de Mister Saúde 
& Forma, com melhor corpo 
da competição e na quinta 
colocação Willian Marconi. 
Por voto popular, Tiago Fur-
lanetto conquistou a faixa de 
Mister Internet.

Letícia Barbosa e Wesley 
Ometto iniciam preparação 
para as competições estaduais 
que acontecem em 2017 e tam-
bém serão embaixadores do 
Programa Viver de Combate às 
Drogas e da Proteção Animal.

O concurso Miss e Mister 
Indaiatuba é uma realização 
da Loggar Entretenimento.Letícia e Wesley são os novos representantes do Município

Feira de Troca de Livros acontece na Praça Dom Pedro II no Centro 

Mais uma edição da Feira 
de Troca de Livros, promovida 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, será realizada na ma-

nhã de hoje, dia 13. O evento é 
gratuito e acontece das 9h às 12 
horas, no praça Dom Pedro II, 
no Centro da cidade. 

A feira é a oportunidade de 
renovar a estante sem gastar 
nada, bastando levar uma obra 
literária e trocar por outra de 

interesse disponível no local. 
Há sempre opções interessantes 
para todas as faixas etárias, ape-
nas não são aceitos para troca 
livros didáticos, religiosos, de 
receitas, técnicos ou dicioná-
rios. Mais informações pelo 
telefone (19) 3894-1867. 

A Feira de Troca de Livros 
foi iniciada em 2011 pela Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
integra as iniciativas da Prefei-
tura no campo literário, visando 
estimular a formação do público 
leitor e o hábito da leitura entre 
os cidadãos de Indaiatuba. 

O acervo de livros para a 
feira é formado, prioritaria-
mente, por doações espon-
tâneas e que podem ser efe-
tivadas de segunda a sexta, 
das 8h às 17 horas, no Centro 
Cultural Wanderley Peres, 
na Praça Dom Pedro II.
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Marcos Roberto almoçando no 
Restaurante Faisão, localizado na 
Rua 7 de Setembro, 659, F: 3894-4840

Lourival Tambara, do Pesqueiro Santo Agostinho, com Juliana e 
Neia Machado em almoço de domingo no pesqueiro

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

Fabiana e Mariah, almoçando no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659. Telefone: 3894-4840

Durval e Eliel, almoçando no Restaurante Ranchão da Costela, que fica na Rodovia 
José Boldrini, 4000 - Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Ian Klaus, Gabriel e Roberto, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com 
marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Paulo, Victor e Luis, no Restaurante Crazy For Burguer, localizado na Rua 24 de 
Maio, 790 - Fone: 3328-1319

Osvaldo Schlögl, no Restaurante e Pizzaria 
Rincão Gaúcho, que fica na Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 870, Jardim América - Tel: 3875-2974

Juliana e Fernando, no Restaurante Cintra, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, 711, no Recreio Campestre Jóia. Contate-nos: 3816-1417

Frank, Danilo e Carlos, no Restaurante e Pizzaria Rincão Gaúcho, que fica na 
Avenida Visconde de Indaiatuba, 870, no Jardim América. Contate-nos: 3875-2974

Laine e Felipe, na Fit Burgers, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Jean, Patricia e Tatiana, na Fit Burgers, situado na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Suelen e Daniel, na Fit Burgers, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.195
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O n d e  n a s -
cem os campe-
ões: treinos de 
manhã ,  t a rde 
e  no i t e ,  com 
professores ca-
pacitados para 
atender diversas 
idades, entre 3 
a 17 anos. Dê 
"bola" ao talento 
de seu filho!

CT 
Toquinha 

da Raposa

Professor Zeca e seu filho, 
Leonardo, campeão em recente 
disputa em Salto

Equipe Sub-11, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
participação no campeonato na cidade de Salto

Sub-6 e 8, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, durante 
disputa do campeonato em Salto

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

As Lojas Cris Bandeira estão preparando uma promoção incrível para o 
Dia das Crianças! Muitas novidades e ótimas condições de pagamento!Rafaela Tezoto Scatamburlo comemorando o aniversário no Objetivo

Priscila Miranda Ferreira celebrando o aniversário no Objetivo

Alunos do Maternal 2, do Colégio Meta, brincando durante 
atividade pedagógicaAlunos do 1° ano comemorando a Independência do Brasil

Alunos das Equipes Metadroid e Tecnometa de Robótica do 
Colégio Meta

Alunos da Equipe Tecnometa Kids, do Colégio Meta, no Festival de 
robótica em Sorocaba

Alunas do Ensino Médio, do Colégio Meta, visitaram a Bienal do 
Livro em São Paulo

Alice Honorio comemorando o aniversário no Colégio Objetivo
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Destaque do mês de agosto
“ Ultrapassar barreiras e ir além. Acreditar que é possível e 
alcançar. Não desistir, jamais. Vencer os desafios, sempre.
Você é bem mais capaz do que imagina.”  Cláudio M. Assunção
A equipe Atento parabeniza a todos os seus colaboradores 
por mais essa conquista! 

SergioTatiane

Fulgêncio Miriam Dias

Tom, Bruno, Olivão e Gu equipe da Casa de Carnes Filé na Brasa

Sonia, do Supermercado Bandeira, com os 
clientes Danyele, Danilo e a filha Carolina

Saulo Pessato e Rosa Magalhães no Sarau Hastag do Colégio 
Objetivo

Saulo Pessato e Luiza Wellendorf no Sarau 
Hastag do Objetivo

O escritor Bruno Peron e Beatriz Sacramento 
no Sarau Hastag do Objetivo

Na Adega do Tom todos os sábado e domingos você saboreia uma 
deliciosa Costela no Bafo

Francisco da Colchões Probel informa que está com 
muitas novidades e convida seus clientes e amigos 
para aproveitar as ofertas, confira na página 15B

Galera curtindo a Noite do Flash Back na Usina Sertaneja do 
Casablanca Restaurante

Equipe de basebol da Acenbi

Na Empório Porcelanato você encontra produtos de qualidade com os melhores preços da cidade, 
além de atendimento personalizado. Vá conhecer. Na foto a arquiteta Catarina Vavassori ladeada por 
Marcelo e Daniel, que estão com parceria na mostra de decoração Casa Decor Indaiatuba

Adriene Leal, Renan Pacheco e Andréa Pinink na inauguração da 
Indalux

A Doutora Denise Pinink prestigiando Julia e Andréa Pinink na 
inauguração da Indalux
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Tutti Sposa Coleção PrimaveraColeção Primavera/Verão

Você que vai casar certamente já está 
pensando naquele vestido de noiva de 
seus sonhos, maravilhoso e deslumbrante, 
então corra para a "A Nova Loja" que é a 
melhor opção, oferecendo a famosa marca 
em vestidos de noiva, como a Tutti Sposa. 
Super delicados, com tecidos nobres, com 
transparência, bordados, renda, brilho e pe-
drarias. Vale destacar também os vestidos 
longos e curtos para festas em geral, que 
a loja oferece na opção aluguel ou venda. 
Confira também a nova coleção primavera/
verão até plus size. Não existe nada melhor. 
Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Nada melhor que almoçar na Casa da Esfilha 
desfrutando do maravilhoso Banquete Árabe. Para 
esta nova estação nada melhor. Corra!

A Flor de Lis Cabelo Depilação & Esmalteria preza muito pela qua-
lidade dos serviços prestados. Na esmalteria todo material é esterilizado 
em autoclave. Toalhas, lixas e palitos são descartáveis e descartados 
em seguida. Sem falar das diversas opções de marcas e cores de es-
maltes que o espaço oferece. Lá você escolhe se quer tomar um café, 
cappuccino, chá, cerveja, Smirnoff Ice, água de coco, refrigerante ou 
suco. Vá conhecer o espaço, você vai adorar! Agende um horário pelos 
telefones: (19) 3825-0623 e (19) 99921-7576 (WhatsApp). Rua Alberto 
Santos Dumont, 1.209 - Cidade Nova I - entre as ruas Ademar de Barros 
e Tuiuti. www.facebook.com/flordelisindaiatuba

Foi no último sábado, dia 3, no Salão de Festas do Al-
phaville Dom Pedro, o aniversário de 1 aninho dos lindos e 
fofinhos gêmeos Julia e Felipe, filhos de Gustavo e Camila. Os 
avós paternos Orlando e Maria Helena Martinez e maternos 
Roberto e Nale Simionato estavam radiantes de tanta emoção 
e alegria. A festa foi maravilhosa, com presença de familiares 
e amigos. Parabéns, felicidades sempre, e que Deus abençoe 
os meus lindinhos. Mil beijos à todos com muito amor!

No último domingo, dia 4, quem completou 3 aninhos 
foi a linda Lara, filha de Cibele e Gabriel, que comemorou a 
data juntamente com familiares e amigos. Felicidades sempre, 
beijos! Na foto: Sofia, Cibele, Manuela, Lara e Gabriel

A Vitorello acaba de receber a nova 
coleção Primavera/Verão da Eclipse, va-
riedade incrível de maravilhosos modelos 
com cores da nova estação e estampas. 
Aproveite também a mega promoção de 
peças de R$ 20 a R$ 100 e também fit-
ness com calças legging por R$ 49,90, 
short saia e bailaria só R$ 39,90, top, saias 
e blusinhas por apenas R$ 20. Acaba de 
chegar também calças de bandagens. 
Aproveite! 

Acaba de chegar na Paula Amorim 
a nova coleção primavera como esta 
linda blusa cropped. Confira na Rua 
5 de julho, 449 - Jardim Pau Preto. 
Telefone: 3392-3401. Demais!

Meu lindo netinho Vicenzo 
completou 9 anos na última 
terça-feira, dia 6. Desejo à 
você toda a felicidade do 
mundo e que Deus o abeçoe 
e te conserve sempre este 
menino maravilhoso, bondoso, 
carinhoso e inteligente. Te amo 
muito, mil beijos!

Equipe de Taekwondo do Espaço Cultural Stahl Soler, 
em recente apresetação no Shopping Jaraguá

Parabéns Thais e Roberto, 
Deus abençoe muito essa 
união. "A Nova Loja" 
agradece a preferência e 
deseja felicidades!

Arte em cerâmica
A  E s c o -
la Arte em 
C e r â m i c a 
Calliopi ofe-
rece aulas to-
das às quintas 
e sextas-fei-
ras. Além de 
passar uma 
tarde agra-
dável e di-
vertida, você 
faz  peças 
maravilho-
sas em ce-
râmica com 
a professo-
ra Calliopi. 
Ligue já no 
3894-8737. 
Muito bom!
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Happy hour especial de apresentação 
do novo Deck Bar Maria Azeittona

Chefs na Unicamp

Terça-feira é dia de Cineclube 
Indaiatuba com sessão única

Inédito em Indaiatuba: Workshop de improviso

Clube da Esquina é atração no 
Indaiatuba Clube

Grupo Estrada comemora 20 anos de 
teatro com estreia

Rotary Cocaes visita o NRDC de Indaiatuba

Happy hour especial de apresentação do novo Deck Bar 
Maria Azeittona, do Vitória Hotel Convention Indaiatuba. Uma 
festa deliciosa, com muita bebida e excelente comida feita pelo 
chef Lucca Batista. Agradeço a Tábata Corso pelo convite dessa 
noite para a imprensa e convidados. O Deck Bar está localizado 
na área externa do hotel.

A Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), por meio do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais (GGBS), 
lança no próximo dia 25 (domingo) 
o livro 50 memórias, 50 sabores – A 
Cozinha Ancestral de quem Ajudou a 
Construir a Unicamp. A obra, organi-
zada pelo jornalista e chef de cozinha 
Manuel Alves Filho, será apresentada 
ao público durante o evento “Chefs na 
Unicamp”, que contará com espaço de 
alimentação operado por alguns dos 
mais destacados chefs de cozinha de 
Campinas e Região. O Chefs na Uni-
camp também terá a função de anunciar 
o 6º Simpósio de Profissionais da Uni-

camp (Simtec), que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de setembro. Tanto o lançamento do livro quanto a organização do Simtec 
fazem parte das ações em comemoração aos 50 anos da universidade, que serão completados oficialmente em 5 de outubro.

Uma jovem e inocente 
dama de companhia casa-
-se com um rico viúvo 
inglês, mas é atormentada 
pela imagem de Rebecca, 
a ex-mulher de seu marido 
que morreu em circunstân-
cias misteriosas.

Gênero: Suspense
Direção: Alfred Hitchcock
Roteiro: Joan Harrison, 
Michael Hogan, Philip 
MacDonald, Robert E. 
Sherwood
Elenco: C. Aubrey Smith, 
Edward Fielding, Florence 

Bates, Forrester Harvey, George Sanders, Gladys Cooper, Joan 
Fontaine, Judith Anderson, Laurence Olivier, Leo G. Carroll, 
Leonard Carey, Lumsden Hare, Melville Cooper, Nigel Bruce, 
Philip Winter, Reginald Denny
Produção: David O. Selznick

Data: terça-feira, dia 13
Horário: 19h30
Preço: para o "Cineclube" os ingressos tem preço único de R$ 
10 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso 
promocional R$ 5.
Local: Topázio Cinemas do Shopping Jaraguá 
Endereço: Rua 15 de Novembro, 1.200 (Centro)
Classificação indicativa: 14 anos
Duração: 131 minutos (legenda)

Com a intenção de re-
lembrar um dos mais famo-
sos movimentos musicais do 
Brasil, o Indaiatuba Clube 
realiza, a partir do dia 23 de 
setembro, o Clube da Esqui-
na, evento que irá apresentar 
aos associados e convidados 
do IC cantores e bandas de 
vários estilos musicais do 
País, como MPB, bossa 
nova, choro, samba de raiz, 
rock, dentre outros.

O primeiro Clube da Es-
quina acontece a partir das 
21 horas do próximo dia 23, onde o público presente vai assistir 
aos shows da cantora Mônica Domingues e da Banda Matita Perê.

A primeira edição do evento será no Espaço Órion e tem con-
vites limitados que já estão à venda na Secretaria Social do IC. O 
ingresso para associados custa R$ 10 e para convidados R$ 25.

Informações sobre reservas podem ser obtidas pelo telefone 
(19) 3834-2399.

Com estreia no último sábado, dia 3, o Grupo de Teatro 
Estrada da cidade de Indaiatuba celebrou 20 anos de trabalho 
e dedicação ao teatro.

O espetáculo “Mármores” foi escrito no ano de 2013 pela 
dramaturga e diretora do Estrada, Paloma Dourado. No entanto, 
somente no início de 2015 é que a peça começou a ser estudada 
para a montagem. 

O Grupo de Teatro Estrada apresenta seu novo trabalho 
com pesquisa de linguagem explorada pelos atores através das 
provocações da dramaturgia e direção construídas com base 
em Samuel Beckett e do Teatro da Morte, com Tadeuz Kantor. 

Os conceitos de improvisação reunidos em um workshop de duas horas 
em Indaiatuba.

Nelson Polinário e a Cia Nelson Polinário convidam todos a participarem do 
Workshop de Improviso que acontece amanhã, dia 11, em Indaiatuba.

O workshop será uma introdução aos princípios da arte de improvisar, onde será 
passado os conceitos de improvisação de forma dinâmica e divertida. É uma experiência 
única para aprender a improvisar em cena e no dia a dia. Válido para quem tem experência 
teatral ou não e o investimento é de apenas R$ 35.

Para participar, basta fazer a inscrição e o pagamento. Para melhor aproveitamento das 
dinâmicas, a Cia. pede que os alunos compareçam com roupas coloridas e confortáveis.

Para mais informações entre em contato pelo telefone e whatsapp (19) 99157-0552 ou inbox pelo Facebook, na página facebook.com/nelson-
polinario. Na inscrição são necessários informações como nome completo, CPF, idade, e-mail, se possui ou não experiência teatral (caso possua, 
enviar um breve descritivo da experiência) e por que decidiu fazer o workshop.

Muito boa a programação do Rotary Cocares, de conhe-
cer NRDC de Indaiatuba. Trabalho muito importante e com 
doações de pessoas que fazem a diferença na comunidade. 
Fazer a reunião no NRDC foi uma das coisas mais lindas que 
o Cocaes já fez.

A mostra de decoração - Casa Decor Indaiatuba - já está de portas abertas e o ambiente idealizado pela arquiteta Catarina Vavassori, 
onde foram utilizados os produtos do Empório Porcelanato, ficou maravilhoso e está fazendo o maior sucesso. Vale a pena conferir!

Marcelos Dias, Daniel Ribeiro, da Empório 
Porcelanato, e a arquiteta Catarina Vavassori
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caderno de negóciosNº 713

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



02B Mais Expressão

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
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TERRENOS PARA VENDA
Terreno Jd. Dos Império 150m² - R$ 
95.000,00
Terreno Jd. Dos Império 150m² 110.000,00.
Terreno Jd. Dos Colibris 150m² - R$ 
110.000,00.
Terreno Jd. União 160m² - R$ 110.000,00.

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

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

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

 

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 cozi-
nha, lavanderia planejada, 2 vagas 
área útil 80m R$1.300,00 + Cond. 
250,00 + Iptu
AP00380 – Cond. Azaleia 3 dorm. 
Cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
1.000,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00254 – Cond.  Azaleia  3 
dorm,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00438 Cond. Belvedere 3 dorm. 
Sendo 2 com armários planej. 1 suite, 
cozinha com planej. 1 vaga , area de 
lazer com piscina, com sacada – R$ 
1.400,00 + cond. 350,00 + Iptu 70,00
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 –Edifícil  São Marino  3 
dorm. Sendo 1 suite com plane-
jado, 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 Esperança 
2 dorm, cozinha grande e inde-
pendente,  WC, lavanderia, sala 
com sacada 1 vaga, R$ 1.000,00 + 
cond. 200,00 – há 15 min do cen-
tro , próximo a saída da cidade
AP_00443 – Cidade Nova – Ed. 
São Marino - 3 dorm.  sala 2 
ambientes  sendo 1 suite com 
armários + 1 dorm.  Com armário, 
cozinha com vários armários, WC, 
área de serv. com wc. 1 vaga mais 
há possibilidade de obter mais 1. 
R$ 2.000,00 ( condomínio + Iptu 
incluso)
AP00457 – Cidade Nova II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL 
DA MANHÃ. Todo em Porcelanato. 
Varanda 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, du-
cha higiênica, gabinete e espelho. 
Cozinha Americana planejada, 
com grande bancada em granito e 
cooktop instalado. Lavanderia com 
armários e vidro divisor de ambien-
te. 2 vagas amplas no subsolo tipo 
gaveta. R$ 1.900,00 + cond. 400,00 
+ Iptu 100,00

AP 00460 – Jardim  Pedroso 
– Apto  com 2 dorm.  Sendo um 
com moveis planejados Sala 2 
ambientes, cozinha, WC e lavande-
ria, 1 vaga coberta, com armários 
planejados na cozinha  R$ 850,00 
+ 400,00
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 
dorm. Sendo 1 suite com armários 
planejado , sala com 2 ambientes, 
varanda, WC social, cozinha plane-
jada, lavanderia com armários, R$ 
1.300,00 + Cond 550,00 + 74,00 
IPTU, com elevador e janelas 
anti ruído.
AP00463- Residencial Victoria – 
Apto de 3 dorm. Sendo 1 suite, sala 
2 ambientes com sacada, cozinha 
planejada, lavanderia , com total 
área de lazer R$ 1.600,00, condô-
mino 500,00 e Iptu 100,00
AP00462 – Cond. Rachid Sfeir – 
apto com 77m com 3 dorm. Sendo 
1 suite, sala 2 ambientes, varanda, 
WC social, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, elevador 
e janelas com vidros anti ruído R$ 
1.300,00 = COND. 550,00 + iPTU
CA00957 – Vila Soriano 3 dorm., sala, 
cozinha, 1 suite, lavanderia  e um peque-
no quintal ,1 vaga  R$ 1.300,00 +Iptu

CA00958 – Parque das Nações  2 
dorm. Sendo 1 suite, 1 wc, 2 vagas 
de garagem R$ 1.200,00 +Iptu 
CA00977 – Juscelino Kubitschek 
3 dorm. Sendo um com suíte, 
sala, cozinha, WC, lavanderia co-
berta, garagem para 2 carros. R$ 
1.135,00 + Iptu 65,00 
CA00982 – Vila Ruiz Peres- Casa 
para Locação    - Linda  casa pró-
xima ao centro e parque ecológico 
com cômodos grandes sendo e 
edícula no fundo com 1 dorm, sala 
e cozinha , wc , na frente 2 dormi-
tórios,  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 
CA01016 – Centro – Comercial 
ou Residencial – 2 dorm. 1wc, 
sala, cozinha com armários, lavan-
deria coberta, pequeno quintal no 
fundo, garagem coberta. Próximo 
ao shopping Jaraguá R$ 1.700,00 
+ Iptu
SA00021 –Dip lomat  Of f ic ie 
– 1 sala  38m no 3 andar  R$ 
1.300,00+cond. 423,00 + Iptu

CA 01000 – Cidade Nova – Comer-
cial ou Residencial - 3 dorm. Sendo . 
R$ 1.702 suítes 1 WC, 3 salas, área 
gourmet com churrasqueira cozi-
nha americana com sala de janta, 
lavanderia fechada, garagem para 
5 carros, câmeras de segurança, 
cerca elétrica portão eletrônico.  3 
dorm.  1 wc social, copa cozinha, 
ampla sala de visita, com jardim de  
inverno, portão eletrônico, garagem 
para 3 carros e quintal.
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
SA00022 – Office Premium Torre 
Medical 39,9m, 2 wc. 1 garagem R$  
2.000,00 + cond. 399,30
GL00013 – Jd. Alice at 375m 
AC.280m, 4 wc, 1 mezanino, co-
zinha, garage R$ 2.600,00 + iptu 
250,00
CH00106 – Colinas de Indaiatuba  
4suites máster com sacadas-closet- 
hidro- escritório, 2 salas ambiente, 
com jardim e lavabo, cozinha 
planejada, salão de festa com 
cozinha , varanda e churrasqueira 
R$ 6.000,00

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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AP03329 ED RECANTO DO BOSQUE - 
AU 60M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS 

/ 1 GAR. R$ 850,00 + COND + IPTU

AP03335 - VILA SAO JOSE - AC 78 M² AT 93 
M² - 3 DORMT / 1 SUITE / SALA / 2 WC / COZ 

/ AS / GAR / R$308.000,00

CA11319 - VILA VITORIA  - AC 184 M² 184 M² 
- 3 DORMT / 1 SUITE / SALA / COZ / AS / CHUR-
RAS / 2 VAGAS COBERTAS R$480.000,00

CA11328 CENTRO - AT 410M2 AC 279M2 - 2 DORM.(1 
SUITE) / 6 SALAS / COZ. PLANEJ. / 3 WC / AS / QUARTI-
NHO DESPEJO / 3 + 3 GAR. AR CONDICIONADO. CERCA 
ELÉTRICA. AQUECEDOR SOLAR. R$ 4.500,00 + IPTU

CA11344 - VISTA VERDE - AC 110 M² - 2 
DORMT / 1 SUITE / 2 SALA / COZ / WC / 2 

GAR R$480.000,00

CA11345 - JARDIM DOS COLIBRIS - 100 M² 
AC - 150 M² AT - 3 DORMT / SUITE / SALA / 

COZ / AS / GAR R$340.000,00

CA11355 JD ALICE - 3 DORM.(1 SUITE) / 2 
SALAS / COZ. / WC / AS / 2 GAR. R$ 1.400,00 

+ IPTU

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

ISENTO IPTU

CA11379 RES MONTE VERDE - 1 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / ENT P/ MOTO. R$ 

700,00 + IPTU

CA11383 - ALTOS DA BELA VISTA - 
AC 173 M² AT 300 M² - 3 DORMT / 3 SUITES / 

2 SALAS / 5 WC / COZ / R$750.000,00

GL00239 - DISTRITO AMERICAN PARK 
- GALPÃO C/ A.C 430 M² A.T 400 M² - 3 WC - 

R$ 3.700,00 + IPTU

TE01931 JD VENEZA - 
TERRENO C/  150M2. R$ 105.000,00
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VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA !! JD. 
DO VALLE Próximo Ao Pq. Eco-
lógico .02 Dormitórios, Sendo 01 
Suite, Sala, Coziha, Wc Social 
E Lavanderia, Entrada Para Va-
rios Autos E Parte Em Estrutura 
Para Sobrado. Precisa Pequena 
Reforma Externa, Para Vender 
Urgente! Apenas R$250.000,00 
Tel=19-3017.2608/99762-7997.
Aceita Financiamento. Estuda 50% 
De Entrada E Parcelamento Do 
Saldo Direto Com O Proprietário. 
Vá Zunindo!!!Obs: Oferta Valida 
Apenas Para Os Próximos 30 Dias.
OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 04 Residências Edifica-
das Em Lote De 250M², De Frente 
Para O Parque Corola Gerando Uma 
Renda Aproximada De R$2.400,00. 
Valor:R$300.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294
OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 02 Residências Edifica-
das Em ½ Lote De 130M², De Frente 
Para A Rua Silvio Candelo Em 
Pleno Centro Comercial. Valor: R$ 
260.000,00 F=19-3017-2608/99762-
7997. Aceita Lote No Negócio.
OPORTUNIDADE! IMPERDÍ-
VEL!! Lote De 250M² Com 02 
Residencias E Grande Espaço 
De Terreno Livre. Em Local Privi-
legiado Da Morada Do Sol, Com 
Renda De R$1.100,00. Apenas 
R$260.000,00(O Lote Vasio Já Vale 
Este Preço) Tel= 19-3017.2608 / 
99762-7997.Imperdivel!!!!

M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios 
Sala, Cozinha –Wc Social- Lavan-
deria, Garagem. Oportunidade Úni-
ca!! Valor: Apenas: R$220.000,00 
Ac. Financ, Ou Terreno Na Metade 
Do Valor. F=3017-2608/99762-
7 9 9 7 / 3 9 3 5 - 3 2 9 4  C o r r a ! !
Á R E A R U R A L-V E N D E-S E 
20.000M²/40.000M² Próximo 
A Monte Mor: Boa Topografia; 
R$22,50 P/M².Ac. Veículo, Ou 
Imóveis F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIOS- VENDE-SE
S Í T I O  E M  T O L E D O ,  P R Ó -
X I M O  A  B R A G A N Ç A 
PAULISTA.13.000M², Casa Semi-
-Acabada C/ 03 Dormitórios, 02 Wcs 
– Toda Avarandada, Gramada, Pas-
to, Pomar, Boa Topografia, Água De 
Mina, 02 Tanques Com Peixes Sen-
do Um Copartilhado E Outro Exclusi-
vo, Diversas Aves, Animais E Árvo-
res Frutíferas, A 08 Km Do Centro, 
A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De 
Igual Ou Menor Valor.estuda 
Entrada + Parcelamento. F=9-
3017-2608/99762-7997/3935-3294.
S Í T I O  E M  P I E D A D E  S P , 
26.000M², Casa C/ 03 Dormitórios, 
02 Wcs , Toda Avarandada, Gra-
mada,  Pomar, Área De Cultura, 
Bosque, Água De Mina, 01 Tan-
ques Com Peixes Abastecido Com 
Água Por Gravidade,  Diversas 
Árvores Frutíferas, Play Groud ,A 
12 Km Do Centro,  R$390.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De 
Igual Ou Menor Valor.estuda En-
trada + Parcelamento. 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$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
57).  01-Dorm - Sala-Coz –Wc – Lav 
–Garagem R$ 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).(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 Comercial) 
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-
71) Pav. Sup.  02-Dorm, Sala.coz –Wc – 
Sem Garagem R$700,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-76) (Pav.sup) 02-Dorm-Sala-Coz 
–Wc – Lav- Garagem No Pav. Inf. R$ 
1.000,00   Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-77) Fundos 01-Dorm - Sala-
-Coz –Wc.R$600,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-80)(Pav.sup) 02-Dorm-Sala-
-Coz –Wc – Lav- Garagem R$ 900,00   
Garantia:fiador

BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-82) (Frente) 01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 750,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-82) (Fundos)  01-Dorm-
-Sala-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-
-Sala-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
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-88) (FUNDOS)  01-Dorm- 
Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 550,00   
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, churras-
queira, 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 am-
bientes, coz americana, lavanderia, WC, 
churrasqueira c/pia, garagem coberta 
para 1 carro e descoberta para 1 carro.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz 
americana, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.

CA.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 descoberta para 
3 carros
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
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.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – 
R$370 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, varanda, 2 WC, 
garagem coberta para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMEN-
TOS 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$165 
MIL – 300m²
TE.31 – COND.QUINTAS TERRA-
COTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.30 - VL.GEORGINA – R$680 
MIL – 436m²

CHACARAS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR 
DE 21.000 M²  R$250 MIL

COD.704 – VIDEIRAS – R$550 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, churras-
queira, campo de futebol, pomar, poço, 
corrego nos fundos  
COD.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²
COD.721 – RECANTO CAMPESTRE – 
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.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
dorm, sala, coz, wc, sem garagem
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.NELLY – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem
VL.TODOS OS SANTOS – R$800,00 – 
dorm, sala, coz, WC, garagem
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
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, 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 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
PORTAL DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada para carro.
JD.PAULISTA – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem para 3 carros.
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, sem garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem para 
3 carros.
JD.ALICE – R$1150,00 – SOBRADO – 
2dorms, sala, coz, WC, lavabo, quintal, 
garagem para 2 carros.
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.300,00 – 2dorms, 
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, garagem 
para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio e IPTU)
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)
VL.FURLAN – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
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
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² 
+ 100m² de terra

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 condicio-
nado, 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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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
Advogado Advogado Advogado Advogado

Advogado Auto Elétrica Beleza

Dentista Oficina de Motos Papelaria

Restaurante

Reparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica
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CASAS - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e da 
construção – consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 ou 
(19)3885-4500 - CRECI 
74.092
Oportunidade!!! casa com 
3 dormitórios no Jd Regen-
te 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
Moradas de Itaici - 3 dor-
ms (1 suite), sala, cozinha e 
WC. Totalmente reformada 
- Aceita 50% em permuta. 
R$ 400 mil F. 9.9887-7771
Jd. Belo Horizonte - 3 dor-
ms (1 st) com hidro, sala, 
cozinha planejada, churras-
queira, portão eletrônico R$ 
380.000,00. Aceito terreno 
até R$ 130.000,00 como 
parte de pagamento F. 
(019) 9.9887-7771
Casa Térrea Cond. Vista 
Verde - 3dorm (1 suítes) 
c/ armários, sala 2 amb., 
coz. Americana planejada 
(cooktop, forno a gás e coi-
fa), lavanderia c/ armários, 
churras, quintal, garagem 
p/ 3 carros (sendo 1 co-
berto). Estudo apto menor 
valor F. 3394-2197 ou (11) 
9.8635-7556
Vendo ou troco casa no 
condomínio Guarantãs 
por Terreno ou Apto. - 
Tratar com Ari F: (19) 3935-
7160 / 99276-6106

Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suítes todas com ar-
mários, lavabo, sala 2 am-
bientes, coz. planejada c/ 
despensa, piscina, área 
gourmet. AT/300m² AC/ 
240m² R$900.000,00 –
Aceita 30  % em permuta. 
F. 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$290 
mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: c/ 3 cômo-
dos em ponto de andaime 
c/ estrutura p/ sobrado R$ 
110 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
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: Sobrado 
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 cômodos 
em lote de 250m² parece 
uma chácara R$ 270 mil, 
aceita Terreno, carro, par-
celamento F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Itamaracá: 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lava nos 
fundos garagem coberta. 
Aceita terrenos ou 50% 
do valor e assumir finan-
ciamento. R$ 250 mil F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar
Jd. Regente: Nova  3 dorm, 
suíte  financia. R$ 285 mil 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar 

Morada do Sol: 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 
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
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: (Casa 
Nova) 1 dorm., sala, coz., 
wc, vaga p/ 4 carros. Aceita 
terreno, Financiamento R$ 
225 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Nair Maria: troca por casa 
em Indaiatuba (consulte-
-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
Casa térrea em Cond. Ter-
ra Magna, 3 dorm. Sendo 
1 suíte com closet com 
arm., lavabo, sala 2 amb., 
pé direito alto , WC social, 
mezanino, escritório, coz. 
com planejados, 4 vagas 
R$ 650.000 aceito terreno 
em condomínio como parte 
de pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-
5047

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 pe-
quena reforma externa, p/ 
vender urgente! R$250mil 
F. 9.9762-7997. Aceita 
financiamento. Estuda 50% 
de entrada e parcelamento 
do saldo direto c/ o proprie-
tário. Oferta valida apenas 
p/ os próximos 30 dias.
Oportunidade! Para inves-
timento: 2 residências edifi-
cadas em ½ lote de 130m², 
de frente para a rua Silvio 
Candelo em pleno Centro 
Comercial. R$ 260mil F. 
9.9762-7997. Aceita lote 
no negócio.
Jardim Montreal Residen-
ce - casa 3 dorm. suite, 
WC, sala, coz. Planej. ,lav. 
2 vagas- R$ 495 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-6590
Jardim Europa – Edícula. 
2 dorm. Sendo uma suí-
te, sala , coz. Americana, 
WC, lav. 8 vagas – R$ 430 
mil creci 90879. F. (19) 
9.8406-6590
Jd. Esplanada - casa tér-
rea c/ 3 suítes sendo 2  c/ 
closet, sala 2 amb., pé direi-
to  alto, lavabo. Coz. Ame-
ricana, área serv. Coberta, 
área gourmet c/ churr. pia e 
lavabo , 3 vagas cobertas – 
R$ 680.000 – aceita imóvel 
como parte de pagamento. 
Tr. Luiz F. (19) 9.9147-5947
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Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil 
F. 9.9887-7771  
Troco apto no Butantã 
– 3 suítes, sala 2 amb., 
lavabo,  coz.  amer ica-
na, varanda c/ churr. , 
piscina, salão de festa, 
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 em salto: novo c/ 
2 dorm, vaga de gar., 
á rea gourmet ,  campo 
de fu tebo l  R$160 mi l 
aceita financiamento F. 
3017-6659 / 99758-1971 
/  99301-7320 l igue  a 
cobrar
V e n d e - s e  o u  t r o c a 
casa na Praia Grande. 
F. 3834-6219 c/ Amélia

 

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaléia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. R$ 
950,00 mais iptu e condo-
mínio F.  9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael
Apto na Praia Grande – 
Cidade Ocean, para finais 
de semana ou temporada, 
para 06 pessoas, garagem 
p/ 1 veículo. Contato: (19) 
3875-8595 / 99191-4176
Alugo apto Residencial 
Victoria – 3 dorm. 1 suíte, 
sala 2 amb. Com saca-
da. Coz. Plan. Área de 
lazer completa, 2 vagas R$ 
1.600+ Cond. Tr. Regina 
Kuga creci 167606 F. (19) 
9.9177-7051

Alugo apto na Praia Gran-
de para Finais de semana 
ou temporada. F. 3328-
4766 / 99564-4054
 

PQ.DA GRAMA - com 
muitas árvores frutíferas 
5.130m² R$ 220 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Cond. Alto de Itaici – 3 
suítes, sala 2 amb, lava-
bo,  cozinha, lavanderia, 
3130m² AC/ 160m² R$ 750 
mil F. 9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 
4 dorms (2 sts), lavabo, 
sala 3 amb., sala jantar, 
coz. Planej., lav. e dep. 
de empregada, mais Casa 
de caseiro, piscina e chur-
rasqueira. AT 3.000m² 
AC/450m² R$ 950 mil F. 
9.9887-7771
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Alugo casa para  fins 
comercial ou residencial 
na Cidade nova, casa com 
3 dorm, 2 suíte, WC, 3 sa-
las, área gourmet no fundo, 
lavanderia e coz. Com mó-
veis planejados. 5 vagas, 
com câmeras de segurança 
. R$2.4000 + Iptu. Tr. Re-
gina Kuga creci 167606 F. 
(19) 9.9177-7051

 
Antecipe ao Lançamento 
- Apto Villa Helvetia finan-
cie pelo plano Minha Casa 
Minha Vida. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.

Sítio com 3 alqueires; 
2 lagos; 2 nascentes, 1 
casa com cercado tr i-
fásico, 3 km² do Centro 
de Cardeal. R$750 Mil. 
Aceito imóvel como parte 
do pagto. F: (Vivo) (19) 
99694-2253(Antônio), (19) 
3394-0385, (19)99116-
2256 (Assis)
Sítio 20 mil metros, lago 
com nascente, casa com 
4 dorms; casa de caseiro 
8 baia, 2 suítes, 2 ba-
nheiros sociais, 1 piscina 
c/ churrasqueira, pomar 
gramado, a 200m² da por-
taria, 4 km da cidade de 
Indaiatuba. R$750 Mil. 
Aceito imóvel como parte 
de pagto. F: (Vivo) (19) 
99694-2253(Antônio), (19) 
3394-0385, (19)99116-
2256 (Assis)
Sítio em Piedade SP - 
26.000m², casa c/ 3 dorms, 
2 wcs – toda avarandada, 
gar. fechada, gramada, 
pomar, área de plantio, 
água de mina, 1 tanque c/ 
peixes, diversas aves, e 
árvores frutíferas, bosque, 
a 12 km do Centro, a bei-
ra da estrada municipal, 
R$390mil aceita imóvel em 
Indaiatuba

Sítio em Toledo, pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dorms, 
2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, 
boa topografia, água de 
mina, 2 tanques c/ peixes 
sendo um compartilhado 
e outro exclusivo, diversas 
aves, animais e árvores 
frutíferas, a 8km do centro, 
a beira do asfalto, R$270 
mil. Aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + par-
celamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294.

 

Terras de Itaici – 1.000m² 
- R$ 270 mil - Localização 
Rua Zenite Furakawa. Par-
te 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
Jd. Colibris: Lote de 150m² 
c/ ótima topografia, 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, + parcelas 
de R$ 520,00, aceita car-
ro ou moto R$ 12 mil. F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar
Alugo – Terreno em Itai-
ci – 360m murado com 
portão, ótimo pra lava 
jato, marmoraria, etc. R$ 
1.000,00 +Iptu –  Tr. Com 
Regina Kuga Creci 167606 
F. (19) 9.9177-7051
Jardim Regina – Ótimo 
terreno 290m próximo ao 
parque ecológico Tr. Luiz 
166776 F. (19) 9.9147-5047
 

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$400 F. 3329-3770 c/ 
Vera
Procura moça solteira para 
dividir aluguel F. 9.9606-
1022 ou 3894-8929 c/ 
Jussara
Titulo familiar Clube 9 - R$ 
2.500 em 10 x no cartão 
mais tx transferência. F. 
(19) 3016-2836 
Vendo urgente TV Led 24’’ 
Philips. F. 9.9687-6234
Máquina overloque, semi 
nova, completa e toda re-
visada, em perfeito estado. 
R$400,00. Falar com Vera 
(19) 3329-3770
 

Honda Civic, ano 2007. 
Com Renata no tel: (19) 
98273-3203

SPIN LTZ – 2014. Com-
pleta, 7 lugares, 48mil km 
rodados. Excelente carro. 
Preço da tabela FIPE: 
R$ 47.200,00.  Ace i to 
trocar menor valor ou 
R$ 45.000,00. F. (19) 
9.9900-2088

 
M A N I C U R E  E  P E D I -
CURE  R$20.  Sobran-
celha R$8. Selamento 
de Cabelo a part i r  de 
R$50,00(ganha corte) a 
domicilio. 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 t ra-
balhar como caseiro ou 
chacare i ro .  Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
f i lhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
máquina, não tenho ví-
cios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Precisa-se de domés-
tica 3 vezes na semana 
para o período da tarde. 
Com referência. Contato: 
982328303.
Ofereço-me para conser-
to de máquina de costura 
industrial F: (19) 99212-
1731.
Ofereço-me  para Mo-
tor is ta  admin is t ra t i vo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-
4700.
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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 LABORA-
TORIO: Possuir experiência na 
área de analises de materiais 
coletados para exames.CO-
REM ativo.
ASSISTENTE DE VENDAS: 
Possuir experiência em aten-
dimento a clientes na área co-
mercial e marketing/divulgação 
da área de análises clínicas, 
hospital, clinicas ou afins.
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.
CONFEITEIRO/DOCEIRA:Para 
atuar em hotel na preparação 
de doces e sobremesas.Ne-
cessário já ter conhecimento 
na área.
ESTOQUISTA:Para atuar em 
estoque de d is t r ibu idora e 
carregamentos, com disponibi-
lidade de horário. 
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.
MECANICO DE MANUTEN-
ÇÃO CNC: Conhecimento em 
Hidráulica e Pneumática, ma-
nutenção em máquina CNC 
e manutenção em máquinas 
Ferramentas (Torno, Freza, 
retífica),Conhecimento em Ge-
ometria de máquinas, dese-
nho mecânico, Parâmetros de 
Comando Numérico (Fanuc, 
Siemens, MCS, entre outros) 
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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 .  Res id i r  em Inda ia tu -
ba. Disponibilidade de horários.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – 
Possuir experiência na área de produ-
ção. Ensino fundamental. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
AUXILIAR DE ELETRICISTA DE 
MANUTENÇÃO – Para auxiliar em 
instalações e manutenção de redes 
elétricas e telecomunicação. Conheci-
mentos nos cabos CI, CCI, UTP, PP, 
CTP, APL, Fibra óptica. Experiência 
com furadeira, rompedor, Multímetro, 
Amperímetro, Gerador de Tom, Cable 
Tester, Badisco. Conhecimentos em 
esquemas elétricos. Desejável Técnico 
em Eletroeletrônica ou afins. Desejável 
CNH. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA CON-
VENCIONAL (CADASTRO) - Pos-
suir experiência na função. Possuir 
cursos e conhecimentos em me-
trologia e leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Disponibilidade 
de Horário. Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) – Para trabalhar em 
empresa do Ramos de Lavanderia 
Industrial. Possuir experiência na 
área de produção. Ensino fundamen-
tal. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICI-
ÊNCIA - Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar na área de recep-
ção e administrativo. Horário co-
mercial. Com ou sem experiência. 
Desejável Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitora-
mento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. 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 (CA-
DASTRO) - Ensino Médio Completo. 
Conhecimentos em Informática. Ha-
bilitação Categoria B. Experiência 
na Área de Segurança e Portaria. 
Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES – Possuir for-
mação em Administração de Redes, 
Redes de Computadores, Analista de 
Sistemas ou áreas afins. Conhecimen-
tos em Windows 7,8 e 10. Windows 
Server 2003, 2008 e 2012. Conheci-
mentos em Manutenção de compu-
tadores, formatação, instalação de 
softwares, redes Windows, Protocolo 
TCP/IP4, Protocolo TCP / IP6, VLAN. 
Roteadores (Instalação, configuração, 
wan, lan). Switch gerenciável e não ge-
renciável, Moden, Mikrotik. Servidores 
de domínio, Active Directory, GPO, 
VPN, Print Servers. Desejável possuir 
conhecimentos em Telecom. CNH 
B. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

selecionar a vaga para se candidatar
RUA 13 DE MAIO, 720 - 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): Téc-
nico e/ou Superior Cursando Engenharia 
de Produção, Mecânica ou áreas afins. 
Conhecimento na área de processos, 
processos industriais ou similares e qua-
lidade. Domínio em AUTO CAD e pacote 
office. Desejável conhecimento com 
sistema SAP. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO (7783): Superior Completo em 
Tecnologia da Informação. Vivência na 
função. Conhecimento com sistemas 
operacionais. Instalação, configuração, 
operação e suporte de OSX, Windows 
XP,7,8,10, Server 2003, 2008, 2012 
(AD/ GPO/ DNS/ DHCP/ TS), Untangie 
e PfSense (Linux). Softwares: Instala-
ção, configuração, operação e suporte 
de: SAP, Office, Project, Visio, SQL 
Server, Interbase - Firebird / MySql / 
SQL Server / PABX / VOIP / Tarifação 
telefônica / CFTV / E-mail “Google 
Apps” (IMAP/POP). Gerenciamento de 
impressões. Manutenção e atualização 
do Web Site, CMS, Backups. Hardwa-
res: Configuração e manutenção de: 
Desktops, Laptops, Schitws, Roteado-
res, Impressoras. Redes: Configuração, 
Cabeamento, Roteadores, Switch, 
Patch Panel. Conhecimentos gerais em 
todos os módulos do SAP.  Instalação, 
configuração e atualização do SAP e 
Addons. Implantação Go-live. Instalação 
e manutenção dos add-on's Triple One, 
SFA-AGL, BankSync e B1-Plus. Copy 
Express, SQL (criação de consultas, 
alertas, transactions e relatórios PDL/
Crystal). Criação de campos e tabelas de 
usuários. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7768): Ensino médio completo. Vivencia  
na área administrativa, de preferência 
em faturamento. Dar suporte adminis-
trativo e técnico nas áreas de contas a 
pagar, contas a receber, faturamento e 
recepção. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL/ VENDAS 
(7637): Superior completo em Admi-
nistração de empresas com enfase em 
Marketing. Vivencia na área comercial. 
Residir em Indaiatuba. Possuir condu-
ção própria. 
ASSISTENTE VENDAS/ TELEMARKE-
TING (7786): Ensino Médio Completo. 
Vivência em Indústria. Conhecimento na 
área de vendas, prospecção de novos 
clientes, atendimento. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE LOGÍSTICA (7777): 
Superior em Administração ou Logística. 
Vivência na função. Conhecimento em 
atendimento ao cliente, administração de 
pedidos, envio de separação, emissão 
de NFE. Conhecimento em Pacote 
Office. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUX. 
ESCRITÓRIO (7776): Ensino Médio 
Completo ou Superior Cursando Admi-
nistração. Vivência na área. Conheci-
mento na Junta Comercial, Receita Fe-
deral, registros em cartórios, secretaria 
da Fazenda e áreas afins. Conhecimento 
em  Departamento Societário será um 
diferencial. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.

Assistente de vendas – 1 
Atendente de telemarketing - 1
Auxiliar de cozinha – 1 
Chapista – 1 
Chefe de cozinha – 1 
Consultor de vendas - 1
Cozinheiro – 1 
Ferramenteiro – 1 
Jardineiro – 1 
Mecânico de manutenção a diesel - 1
Pizzaiolo – 1 
Promotor de vendas – 1 
Vendedor - 1
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Caderno

Uso do óleo correto garante 
desempenho e maior vida útil ao motor
O óleo é essencial 

para o bom funcio-
namento do motor 

automotivo, pois estando 
em perfeitas condições, 
estes desenvolvem todo o 
seu desempenho com um 
melhor aproveitamento 
do seu potencial, inclu-
sive consumindo menos 
combustível. Cada tipo 
de motor exige uma espe-
cificação de lubrificante 
adequada as exigências 
do fabricante, e esse óleo 
deve ser produzido com 
um grau de viscosidade 
e nível de performance 
específico para garantir 
eficácia na lubrificação e 
proteção.

Especialistas em mo-
tores afirmam que a uti-
lização de óleo não es-
pecificado para o tipo de 
motor do seu carro, pode 
provocar a quebra de com-
ponentes, pois não haverá 
a formação de uma pelí-
cula que impeça o con-
tato direto entre as peças 
metálicas em movimento, 
o que gera desgastes e pre-
juízos aos proprietários 
dos veículos. 

Lubrificantes de boa 
qualidade, além de pre-
venir o acúmulo de par-
tículas de sujeira, pois as 
mantêm em suspensão, 
ainda protegem contra 
borra e oxidação,  que 
podem causar corrosão 
das peças. 

Uma das necessidades 
do óleo lubrificante, é 
conter aditivos de desem-
penho e categorização da 
viscosidade. Essas classi-
ficações são os APIs que 
diferenciam um óleo do 
outro, e são extremamente 
necessárias para atender 
os mais diversos tipos de 
motores. Essa codificação 
divide em duas categorias 
os óleos para motor, e a 
API S são as utilizadas 
em motores a combustão 

interna que utilizam velas 
para gerar a combustão, 
ou seja,  nossos carros 
normais. Já para motores 
a diesel (com combustão 
“espontânea”) utilizam 
os óleos com a sigla os 
API C. 

O s  ó l e o s  A u t o Z o -
ne são desenvolvidos e 
envazados nos Estados 
Unidos. 

Eles são produzidos 
com óleo básico 2, que é 
diferente dos produtos fa-
bricados no Brasil. O óleo 
básico 2 tem em sua com-
posição menos poluentes, 
portanto é um óleo mais 
puro e de melhor quali-
dade para produção de 
óleo de motor para seu 
carro. Além disto, conta-
mos com a tecnologia e 
credibilidade de uma em-
presa com mais de 40 anos 
de liderança no mercado 
americano, a Old World 
Industry. Hoje temos 6 
produtos diferentes para 
carros de passeio e diesel! 
Em breve teremos a linha 
completa para todos os 
carros e também para sua 
moto! 

Use e comprove! Os 
óleos de motor AutoZone 
oferecem o melhor custo 
benefício para seu carro, 
qualidade e tecnologia 
americana por um preço 
campeão! Confira nossas 
ofertas!

Viscosidade
Regulada pela SAE 

Society of Automotive 
Engineers, consiste num 
código para facilitar a 
identificação da viscosi-
dade dos óleos de motor. 
O índice de viscosidade 
é  um i tem importante 
de qualquer óleo lubri-
f icante e  quanto mais 
viscoso,  mais  espesso 
será o filme criado en-
tre as peças móveis. É a 
classificação mais antiga 

O manual do carro, 
que sempre deve estar 
à disposição, indica a 
quilometragem adequa-
da para a troca e qual o 
melhor lubrificante para 
o veículo.

Fabricantes também 
recomendam que o fil-
tro seja trocado junto 
com o óleo, já que ele 
é fundamental para im-
pedir que impurezas 
cheguem até o motor.

API
A sigla API (Ameri-

can Petroleum Institute) 
se refere à qualidade do 
óleo e o desempenho. 

Quando trocar
São classificados por 
duas letras, a primeira 
indica o tipo de com-
bustível utilizado no 
motor (S para motores 
a gasolina/álcool e C 
para motores a diesel) 
e a segunda o tipo de 
serviço. 

A segunda letra que 
acompanha o S ou C re-
presenta uma melhoria 
no lubrificante. Quanto 
mais avançada a letra do 
alfabeto, melhor é a adi-
tivação do lubrificante. 
Assim, um lubrificante 
SL é melhor que um SJ 
que por sua vez é me-
lhor que um SF.

Filtros 
Os Filtros de lubrifi-

cante são especialmente 
desenvolvidos para elimi-
nar contaminantes como 
partículas abrasivas e de 
metal, geradas pela fric-
ção das peças móveis do 
motor, além de partículas 
derivadas da combustão. 

Dica
Não se esqueça, usar 

filtros velhos, mesmo 
com o óleo novo, pode 
contaminar esse óleo 
e isso pode acelerar o 
desgaste de peças mó-
veis fundamentais para 
o desempenho do motor.

para lubrificantes auto-
motivos, definindo faixas 
de viscosidade. Perdendo 
essa viscosidade, o atri-
to pode comprometer o 
funcionamento do motor, 
originando desgastes, e 
deste modo reduzir a vida 
útil, além de diminuir o 
desempenho e aumentar 
o consumo, ou seja, com 
o passar do tempo e, prin-
cipalmente, com os qui-
lômetros rodados, o óleo 
do motor perde algumas 
propriedades, diminuindo 
sua eficiência. 

Fazer as trocas de óleo 
e filtros dentro dos limi-
tes de quilometragem ou 
tempo estabelecidos para 
cada tipo de óleo é funda-
mental para a conservação 
e maior durabilidade do 
motor, sempre seguindo 
as especificações do fa-
bricante do veículo.
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Como funciona a embreagem 
e a hora certa de trocar

A e m b r e a g e m 
possibilita a co-
locação do ve-

ículo em movimento, e 
é responsável por trans-
mitir a força produzida 
pelo motor para a caixa 
de câmbio e desta para os 
demais componentes do 
sistema de transmissão. 
A transferência de rota-
ção acontece através do 
pressionamento gradati-
vo da placa de pressão do 
platô no disco de embrea-
gem, prendendo-o contra 
o volante do motor. É um 
instrumento que acopla 
e desacopla o motor do 
câmbio.

Para atender toda a 
cadeia de funções é ne-
cessário que tudo esteja 
ajustado. Nos câmbios 
manuais é preciso acio-
nar o pedal de embrea-
gem   para o sistema de 
mudança de marchas ser 
ativado. 

Quando o disco está 

fixado contra o volante, a 
força de aperto deverá ser 
suficientemente grande 
para não permitir desli-
zamentos entre as duas 
superfícies ou ocasionar 
atrito, e assim, as princi-
pais funções são possibi-
litar a saída do veículo, 
transmitir torque quando 
em marcha, interromper 
o fluxo da força entre o 
motor e a caixa de câm-
bio nas trocas de marchas 
e paradas, proteger o 
motor e a transmissão 
contra sobrecargas, além 
de amortecer as vibrações 
de transmissão. 

Muitos motoristas 
tem o hábito de descansar 
o pé sobre o pedal, o que 
pode provocar o aqueci-
mento excessivo do siste-
ma e desgaste prematuro 
da embreagem. 

O sistema de embrea-
gem permite que a cone-
xão entre motor e câmbio 
seja feita de forma pro-

gressiva e confortável. A 
embreagem é composta 
de três partes básicas; o 
rolamento da embrea-
gem, o platô e o disco.

Tipicamente uma em-
breagem é trocada entre 
os 70 e 100 mil km, mas 
dependendo do estilo de 
condução e a forma com 
que o motorista utiliza 
o pedal, a troca ocorre 
antes, com apenas 40 
mil km. Em algumas 
vezes também é neces-
sário substituir além do 
platô e disco, o volante 
motor, porém esse pode 
ser retificado.

Na AutoZone você 
encontra as peças corre-
tas e com ótimos preços.

Dicas
- Utilizar o pedal da embreagem somente no momento da troca de marcha;
- Evitar sobrecarregar o veículo para não diminuir a vida útil da embreagem; 
- Nunca descansar o pé sobre o pedal;
- Na rampa utilizar sempre o freio, nunca a embreagem;
- Evitar sair ou reduzir bruscamente utilizando a embreagem para aumentar 
o torque ou ainda aumentar a rotação do motor;
- Verificar e regular o cabo de embreagem periodicamente; 

Detectando problemas
- Quando percebermos que arranha ao engatarmos uma marcha, significa que 
o disco está desgastado, deixando de cumprir adequadamente sua função de 
transmitir a potência do motor à caixa de marcha e ao terreno;
- Se você acelerar e tentar seguir em frente ou em uma ladeira, mas realmente 
não aumenta a velocidade é um sintoma claro de que a embreagem precisa 
ser trocada;
- Outro problema muito comum e que indica a necessidade de troca do sistema 
de embreagem, é quando ao mudar de uma marcha para outra, notarmos que 
isso não acontece de forma suave, e fica difícil engatar as marchas, surgindo 
o problema citado acima, onde temos a sensação de que arranha, inclusive, 
estando na velocidade adequada.



03BMais ExpressãoSetembro de 2016



04B Mais Expressão

Quando trocar os 
pneus da minha moto

Conheça alguns tipos de danos 
que não podem ser reparados:

Setembro de 2016

As motos são prá-
ticas e bastante 
confortáveis, além 

de ágeis e econômicas. 
Elas se tornaram presentes 
no cotidiano das cidades, 
pois permitem esquivar-se 
do tráfego de forma efi-
caz. Mas devemos prestar 
atenção à segurança, e 
um dos aspectos mais im-
portantes é cuidar de sua 
manutenção. 

Quando se trata de pre-
venção de acidentes, a 
revisão dos pneus é fun-
damental para a segurança 
do motociclista, e devem 
atender as regulamenta-
ções do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (INMETRO). 

Existem muitas vari-
áveis que podem deter-
minar o momento certo 
para realizar a troca dos 
pneus. Para saber quando 
trocar existe a boa e velha 
inspeção visual, mas nem 
sempre o desgaste ocorre 
por igual em toda a banda 
de rodagem, e fica difícil 
identificar se o pneu pode 
ou não rodar mais alguns 
quilômetros. 

O TWI (Tread Wear 
Indicator), é o indicador de 
que está na hora de trocar 
o pneu, ele é uma pequena 
saliência de borracha no 
interior do sulco do pneu. 
Quando esse filete ficar 
aparente, no mesmo nível 
da banda de rodagem está 
na hora de trocar o pneu. 
O artigo 4º da resolução 
558/80 do Contran (Conse-
lho Nacional de Trânsito) 
diz que é proibida a circu-
lação de veículo automotor 

com profundidade da ban-
da de rodagem inferior 
a 1,6mm. Essa marcação 
serve para auxiliar o mo-
torista se o pneu está com 
desgaste irregular, o que 
pode indicar a necessidade 
de se realizar procedimen-
tos básicos de manutenção 
dos pneus. 

Para  garant i r  uma 
maior vida útil aos pneus 
da sua moto, verifique a ca-
libragem semanalmente. A 
pressão correta a ser usada 
sempre está no Manual do 
Proprietário ou em alguma 
etiqueta de advertência 
colada à motocicleta. Outra 
dica importante é que, em 

caso de levar garupa ou 
bagagem pesada demais, o 
motociclista deve calibrar 
o pneu para aquela situação 
de uso.

A regra TWI só não 
é válida para pneus com 
bolhas, rasgos ou perfu-
rações, que nestes casos 
devem ser substituídos 
imediatamente. Lembran-
do que quando o pneu 
original é substituído por 
outro com especificações 
diferentes, pode compro-
meter o desempenho e 
segurança. 

Fique atento!
Se algum pneu estiver 

em mau estado pode afetar 
o desempenho da moto e 
perder aderência na estrada 
podendo causar acidentes. 
A melhor maneira de evitar 
transtornos é realizar uma 
revisão periódica. Por isso 
a importância de verificar 
semanalmente a pressão 
dos pneus e respeitar as 
recomendações do fabri-
cante.

• Furos na lateral. Aro visível ou deformado;
• Borrachas ou lonas descoladas ou com dobras;
• Deteriorações provocadas por produtos corrosivos.

Envelhecimento
Diversas situações diárias afetam a durabilidade 
dos pneus: temperatura, manutenção, condições de 
armazenamento, velocidade do veículo, pressão e 
até a maneira de dirigir. Por isso a importância de 
estar sempre atento aos sinais de envelhecimento: 
fendas na borracha e deformações, por exemplo.
Se os pneus mostrarem sinais de envelhecimento 
como relevos, alterações de formas, tensões, etc. é 
hora de trocar imediatamente. 
Para evitar o desgaste irregular, procure manter 
em dia o estado dos amortecedores e dos freios, e 
alinhamento e balanceamento. A coluna do Exgraxadinho é uma ironia com o termo “Rebimboca da Parafuseta”, 

não expressando a verdadeira opinião deste jornal e da AutoZone. Arte: Diogo Santos
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A AutoZone tira as suas dúvidas e ajuda você a 
cuidar do seu próprio carro ou moto.

Se você quer um Conselho Confiável de quem 
entende do assunto, mande sua pergunta para a gente 
no e-mail: contato@autozone.com

Enviado por : Matheus Felipe
É verdade que o fluido de freio não precisa ser tro-
cado?
Obrigado Matheus, tenho certeza que sua pergunta 
vai ajudar muita gente. Na verdade o fluido de freio 
deve sim ser trocado. Digo isso porque com o passar 
do tempo e funcionamento do veículo o fluido de freio 
acumula umidade, como o sistema de freio trabalha 
sempre em altas temperaturas, essa umidade pode ferver 
e gerar vapor, que por sua vez pode interferir no fluxo 
do fluido de freio, prejudicando a precisão da frenagem. 
Em condições normais o fluido deve ser trocado a cada 
40.000km ou a cada 2 anos, o que vencer primeiro.

Enviado por: Wellington Braga
Qual a diferença entre gasolina aditivada e aditivos 
vendidos em frascos?
Wellington, teoricamente os 2 produtos tem a mesma 
finalidade de promover a limpeza de componentes como 
bicos injetores, válvulas e na própria câmara onde acorre 
a queima do combustível, porém, os aditivos em frascos 
possuem uma vantagem sobre a gasolina aditivada. 
Quando os aditivos em frascos são aplicados em um 
tanque com 50 litros de combustível a concentração 
de ml de aditivo por litro de combustível é em media 
o dobro da encontrada na gasolina aditivada. Outra 
vantagem dos frascos de aditivos é a confiabilidade 
em sua procedência. Uma curiosidade é que um carro 
abastecido com combustível aditivado pode sim receber 
os aditivos complementares. Vale também ressaltar que 
algumas montadoras indicam em seus manuais o uso 
de aditivos a cada 2 ou 3 tanques cheios.

Enviado por: José Simi
O banco do meu carro é de couro e ele está rachando, 
tem algum produto para consertar isso?
José, infelizmente quando o couro atinge esse nível de 
ressecamento e começa a rachar o processo é irrever-
sível, você terá que colocar um novo revestimento  em 
seus bancos, mas podemos te ajudar a conservar este 
novo revestimento para que ele não tenha o mesmo fim 
que o anterior. A principal dica é hidratar os bancos pelo 
menos 1 vez a cada 3 meses. Existe uma variedade de 
produtos que fazem bem este serviço e custam entre 
R$20,00 e R$80,00, muito mais barato que o valor 
cobrado por empresas especializadas. O processo é sim-
ples e você mesmo pode fazê-lo, basta primeiramente 
limpar os bancos com um pano úmido e depois aplicar 
o produto com outro pano seco, espere 30 minutos para 
que o couro absorva o hidratante e pronto.

Lei do farol baixo é suspensa
Setembro de 2016

A Justiça Federal 
no Distrito Fe-
deral suspendeu 

no dia 2 de setembro a 
Lei 13.290/2016, conhe-
cida como “Lei do Farol 
Baixo”, que obrigava 
condutores de todo o 
país a acender o farol 
do veículo durante o dia 
em rodovias. A liminar 
é válida em todo o país. 

Na decisão, o juiz Re-
nato Borelli, da 20ª Vara 
Federal em Brasília, en-
tendeu que os condutores 
não podem ser punidos 
pela falta de sinalização 
sobre a localização exata 
das rodovias.

O juiz atendeu pedido 
liminar da Associação 
Nacional de Proteção 
Mútua aos Proprietários 
de Veículos Automotores 
(ADPVA). A associação 
citou o caso específico 
de Brasília, onde existem 
várias rodovias dentro do 
perímetro urbano. 

O Ministério das Ci-
dades vai entrar com pe-
dido de suspensão, junta-
mente com a Procurado-
ria Regional da União-1ª 
Região. O entendimento 
dos dois órgãos é de que a 
liminar não leva em con-
sideração o bem coletivo 
e a segurança no trânsito. 

“Lei do Farol Baixo”
Desde o dia 8 de ju-

lho o uso do farol baixo 
durante o dia em rodo-
vias era obrigatório. A 
lei  foi sancionada pelo 
presidente interino Mi-
chel Temer no dia 24 
de maio. Quem fosse 
flagrado com as luzes 
apagadas era multado 

em R$ 85,13, por infra-
ção média, e perdia qua-
tro pontos na carteira 
de habilitação(CNH). 
Até novembro, o valor 
seria reajustado para R$ 
130,16. 

Na Europa, a regra é 
aplicada há mais de 40 
anos e teve a Finlândia 
como país pioneiro. No 
Canadá e nos Estados 
Unidos, a norma também 
é aplicada.

O objetivo da “Lei 
do Farol Baixo” é au-
mentar a segurança nas 
estradas, reduzindo o 
número de acidentes 
frontais. Segundo es-
tudos realizados pelo 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), a 
presença de luzes acesas 
reduz entre 5% e 10% o 
número de colisões entre 
veículos durante o dia. 
A maioria das colisões 
frontais é causada pela 
não percepção do ou-
tro veículo por parte do 
motorista que vem no 
sentido contrário.

Se a intenção é andar 
com mais segurança e já 
se preparar caso a lei do 
farol baixo volte a vigo-
rar, é bom lembrar que o 
farol baixo não pode ser 
substituído por farol de 
milha, farol de neblina 
ou farolete, mas o uso de 
faróis de rodagem diurna 
(DRL - DaytimeRun-
ning Light), ou faróis 
de LED, está liberado 
pelo Denatran. O DRL 
é um filamento de luzes 
de LED, presente em 
veículos mais modernos 
e acionado automatica-
mente quando o carro é 
ligado. 

A AutoZone orienta 
e fornece as melhores 
marcas do mercado e 
com a maior tecnologia.

Farol alto
O farol alto só deve 

ser usado em locais onde 
não há nenhuma ilumina-
ção e , ainda assim, preci-
sa ser desativado quando 
outro veículo estiver no 
sentido contrário. Pode 

ser que, durante o dia não 
haja multa, mas se isso 
ocorrer, será por infração 
grave (cinco pontos na 
CNH e R$ 127, 69).

Farol de neblina
N o  c a s o  d a  L e i 

13.290/2016, o farol 
de neblina não é aceito 
como farol baixo.  Esse 
equipamento tem outra 
função e, em condições 
normais, ofusca outros 
motoristas. Por isso, seu 
uso incorreto é infração 
grave (cinco pontos na 
CNH), ou seja, você cor-
re o risco de tomar uma 
multa maior (R$ 127, 
69) que a de não uso do 
farol baixo. 

“Lei do Farol Baixo” 
X “indústria da multa”

A Lei  13.290/2016 
não é vista como indús-
tria da multa, pois já era 
uma recomendação do 
Denatran para o uso de 
farol baixo nas condições 
da lei, mas poucos moto-
ristas respeitam. 
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