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Conforme dados, Bruno Ganem (PV) aparece na primeira posição. Pág. 05A

No mesmo dia em que foi anunciada a troca da empresa que fará o transporte municipal, 
um ônibus da Viação Indaiatubana que estava com 22 pessoas - 20 passageiros, cobrador e 
motorista, teve uma pane elétrica e pegou fogo na estrada do Itaboraí. O Corpo de Bombeiros 
foi chamado e conteve as chamas. Ninguém se feriu. Pág. 14A

Pesquisa revela disputa pela prefeitura

Lidi dá início a Copa Kokada e 
ao Walter Pimentel no dia 9 

VB assume o transporte 
público a partir de amanhã

Confira os locais 
de votação para 
as Eleições 
deste domingo

Pág. 03A

DIVULGAÇÃO

COMANDO NOTÍCIA 

PARALISAÇÃO BENEFICENTE ANIMAIS 

A greve dos bancários 
chegou hoje, dia 30, ao seu 
24ª dia de paralisação. Em 
Indaiatuba, durante a semana, 
mais três unidades privadas 
aderiram ao movimento, to-
talizando 14 agências, sendo 
desse total sete públicas entre 
Caixa e Banco do Brasil.

No dia 26 de outubro 
(quarta-feira), acontece a 11ª 
edição da ação beneficente 
“Esfiha Amiga”. Criada pe-
los proprietários da Casa da 
Esfiha há mais de 10 anos, 
em parceria com a Federação 
das entidades assistenciais de 
Indaiatuba (Feai).

Em parceria com a União 
Protetora de Animais de Rua 
(Upar), o Polo Shopping In-
daiatuba realiza amanhã, dia 
1º, uma feira para a adoção 
de animais. O evento aconte-
ce na alameda de serviços do 
empreendimento, das 10h às 
16 horas. 

Pág. 09A Pág. 11A Pág. 12A

Greve  nos bancos 
chega ao 24º dia 
sem acordo 

Projeto ‘Esfiha 
Amiga’ inicia 
venda de kits  

Feira de adoção 
acontece amanhã 
no Polo Shopping 
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Há 2 dias das Eleições, 
quais foram os critérios 
para a escolha de seus 
candidatos?

RADARES DIAS - 01 A 07/10

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

“O que tem propostas melhores 
para a saúde, segurança, edu-
cação e claro que mostre mais 
honestidade"
Elias Correa da Silva, 36 anos, 
caminhoneiro  

“Não tenho critérios. Está 
tão ruim que voto por votar 
mesmo. Os que não conhe-
ço é mais difícil de confiar" 
José Carlos, 41 anos, motorista 

“Vou  vo t a r  naque l e  que 
a c o m p a n h o  a  m a i s  t e m -
po, mas para falar a verdade 
não procuro critério nenhum" 
Josiane Belo, 37 anos, secretária  

“Depois de tudo o que está 
acontecendo, o primeiro quesito 
foi analisar a honestidade do 
candidato"
Antonio Paixão Oliveira, 64 
anos, auxiliar de serviços gerais 

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

Dom João Inácio Müller é bispo da Diocese de Lorena (SP) e articulista da Revista Canção Nova

"Honestidade acima de tudo, 
procurei conhecer o candidato. 
Esse discurso de ‘rouba mas faz’ 
não cola mais"
José Rozeno da Silva, 76 anos, 
ambulante 

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.) 

O grande dia chegou! 
 

opinião

Momento de Eleições
Estamos chegando ao fim da campanha política em nossa cidade, jamais termine uma amizade pelas 

desavenças das discussões políticas, o lado que você apoia depende muito das condições estruturais do 
momento, do que  acha e acredita,  avalie bem o que você pode registrar e guardar e o que você  poderá 
deixar passar e esquecer. Vivemos juntos e como sempre viveremos na dependência um do outro.  Dois 
amigos, Mussa e Nagib, viajavam pelas longas estradas que recortam as montanhas da Pérsia. Eram 
nobres e ricos e faziam-se acompanhar por servos, ajudantes e caravaneiros. Chegaram, certa manhã, 
às margens de um grande rio barrento e impetuoso. Era preciso transpor a corrente ameaçadora. Ao 
saltar, porém, de uma pedra, Mussa foi infeliz e caiu no torvelinho espumejante das águas em revolta. 
Teria ali perecido, arrastado para o abismo, não fosse Nagib. Este, sem a menor hesitação, atirou-se à 
correnteza e livrou da morte o seu companheiro de jornada. Que fez Mussa? Ordenou que o mais hábil 
de seus servos gravasse na face lisa de uma grande pedra, que ali se erguia, esta legenda admirável: 
Neste lugar, com risco da própria vida,  Nagib salvou, heroicamente, seu amigo Mussa. Seguiram a 
caminhada e mais adiante. Discordaram. Discutiram. Nagib, exaltado, num ímpeto de cólera, esbofe-
teou brutalmente o amigo. Que fez Mussa? Que farias tu, em seu lugar? Mussa não revidou a ofensa. 
Ergueu-se e, tomando tranquilo o seu bastão, escreveu na areia, ao pé do negro rochedo: Neste lugar, 
por motivo fútil, Nagib injuriou, gravemente, seu amigo Mussa.- Por que lá escreveu na pedra e agora 
aqui na areia?  A razão é simples – respondeu Mussa. O benefício que recebi de Nagib permanecerá, 
para sempre em meu coração. Mas a injúria… essa negra injúria… escrevo-a na areia, como um voto, 

para que, se depressa daqui se apagar e desaparecer, mais depressa ainda desapareça 
e se apague de minha lembrança! Para seu desenvolvimento faça os treinamentos da 
Signa Treinamentos. www.signatreinamentos.com.br 019-38757898 - Trevisan José

O dia tão esperado pelos eleitores chegou! Neste domingo, 
dia 2, mais de 154 mil indaiatubanos devem ir às urnas para a 
escolha do novo prefeito e os 12 representantes no Legislativo. 

Após um período de campanha lamentável, com péssi-
mos exemplos de alguns candidatos, agora é a vez da po-
pulação mostrar seu poder e fazer uma escolha consciente.  
Espera-se que o eleitor possa escolher seu candidado de forma 
democrática, sem pressões, mas que seja algo com base no que 
é melhor para uma cidade e não apenas para o bem próprio. 
Que não se vá às urnas e escolha determinado candi-
dado, apenas como "pagamento" ao kit churrasco re-
cebido durante a campanha eleitoral. Que também não 
se faça uma escolha por conta de um cargo prometido. 
Enfim, não se deve esquecer que votar é algo sério e, caso 
não seja feito com responsabilidade, pode causar sérios danos 
não só para o eleitor, mas também para toda uma sociedade. 
Num período de extrema crise política enfrentado, tanto 
em ambito local quanto nacional, espera-se que os eleito-
res, na hora de apertar os botões da urnas, sejam conscien-
tes e lembrem-se de tudo que houve nos últimos meses.  
O momento é agora! Aproveite eleitores, os próximos quatros 
anos de Indaiatuba estão suas mãos. Bom voto!

Voto consciente
É ano de eleições. Vários candidatos a prefeito e vereador estão de olho no seu voto, para serem eleitos e, assim, poderem, legitimamente, governar seu município. O bom político sabe governar 

bem o município, e busca gerir os rumos de uma cidade da melhor forma possível. Já uma pessoa interesseira ou egoísta não saberá ser bom administrador do bem comum e da vida de todos.
Os bispos do Brasil “convocam os leigos e leigas para serem protagonistas antes, durante e depois do processo eleitoral, assumindo uma democracia atuante. A Igreja conclama que é preciso 

estar atento às fontes de arrecadação, bem como, à prestação de contas por parte dos candidatos”.
Ninguém pode abdicar da participação na política. Todavia precisamos escolher e votar em candidatos honestos e competentes. O católico que recebeu o dom de Deus para governar e 

cuidar do bem público não pode se omitir. 
Hoje, temos muitos políticos maus porque sempre foram interesseiros e corruptos e, mesmo cientes disso, os elegemos, votamos mal. Por outro lado, muitas pessoas boas acharam melhor 

não entrar na política. Como lembra nosso Papa Francisco, a política é uma nobre forma de caridade: “devemos envolver-nos na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade, 
porque busca o bem comum. Se a política se tornou uma coisa suja, isso se deve também ao fato de que os cristãos se envolveram na política sem espírito evangélico”.

As eleições municipais são uma ocasião de fortalecimento da democracia, que deve ser cada vez mais participativa. Nosso horizonte é sempre a construção do bem comum. Digamos não 
à intolerância política. Nada de agredir ou difamar a outra pessoa: nunca! É fundamental respeitar as diferenças e não fazer delas motivo para inimizades ou animosidades que desemboquem 
em violência.

Importante é conhecer os candidatos e as suas propostas de trabalho e saber distinguir claramente as funções a que se candidatam. Dos prefeitos espera-se conduta ética nas ações públicas, 
nos contratos assinados, nas relações com os demais agentes políticos e poderes econômicos. Dos vereadores se requer ação correta de fiscalização e legislação, que não passe por uma simples 

presença na bancada de sustentação ou de oposição ao executivo.
A Igreja incentiva os cristãos leigos e leigas, que têm vocação para a militância político-partidária, a se lançarem candidatos. No discernimento dos melhores, levemos 

em conta o compromisso com a vida, com a justiça, com a ética, com a transparência, com o fim da corrupção, além do testemunho na comunidade de fé, que não deveriam 
abandonar, nem antes e nem depois da Eleição.

A partir do Evangelho de Jesus, a Igreja convida os cristãos a votarem em candidatos que se proponham a governar pelos pobres, e, a partir destes, para todos. Só 
merece nosso voto quem já fez e está fazendo o bem para a sua comunidade. Quem só promete não merece nosso voto.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Aposentado que continuou trabalhando pode buscar novo benefício
Durante a vida laboral, o empregado contribui para o Regime Geral de Previdência social, 

com descontos mensais das contribuições previdenciárias que lhe dão o direito aos benefícios 
concedidos pelo INSS e se manter na qualidade de segurado.

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

Se o trabalhador se aposentou por tempo de contribuição mas mesmo assim continuou tra-
balhando recolhendo as contribuições previdenciárias, poderá renunciar o benefício anterior e 
requerer novo benefício contando com as novas contribuições para que tenha uma renda maior.

Este processo se chama DESAPOSENTAÇÃO, e tem sido aceito em diversos julgados pelo 
país.

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

O INSS não reconhece essa possibilidade de renuncia para depois buscar uma nova aposen-
tadoria, pois o Governo alega que geraria um custo muito alto a troca de benefícios.

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

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

O STF iniciou o julgamento em 2014 e em outubro foi suspenso o julgamento por pedido 
da ministra Rosa Weber para vista, tendo atualmente 2 votos a favor e 2 votos contra. Julgada 

a desaposentação, todos os tribunais deverão decidir no mesmo sentido que o 
Supremo, e que seja a favor do aposentado, lembrando que o aposentado não 
precisa esperar o desfecho da ação no Supremo, podendo entrar com a ação 
agora buscando novo benefício.
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JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

Mais de 154 mil eleitores devem 
ir às urnas neste domingo, dia 2 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

ARQUIVO: JME

LOCAIS DE JUSTIFICATIVA PARA ELEITORES DE OUTROS MUNICÍPIOS 

CARTÓRIO ELEITORAL
RUA TREZE DE MAIO, 834 – CENTRO

E.E. DOM JOSÉ DE CAMARGO BARROS
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 886 – CIDADE NOVA

E.E. JOSÉ DE CAMPOS
RUA JOÃO BATISTA NUNES BECCARI, 166 – J.M. DO SOL

E.E. ANTONIO DE PÁDUA PRADO
RUA SERAFIM GILBERTO CANDELLO, 1.130 – J.M. DO SOL

E.E. PROF. JOAQUIM PEDROSO ALVARENGA
RODOVIA JOSÉ BOLDRINI, S/Nº - ITAICI

LOCAIS DE VOTAÇÃO -  ** SEÇÕES ESPECIAIS

FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC SEDE II
Rua: Alberto Santos Dumont, 1849 - Cidade Nova
SEÇÕES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 180 - 297**- 314 - 340 – 359 - 374

COLÉGIO CANDELÁRIA
Rua: Padre  Vicente  Rizzo, 699 - Vila Candelária
SEÇÕES:  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 186 - 228 - 238** - 312

EE “PROFª HELENA DE CAMPOS CAMARGO”
Rua: Tuiuti, s/n  - Cidade  Nova
SEÇÕES:  18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 – 26 - 128 - 130 - 131

EE “PROF. HÉLIO CERQUEIRA LEITE”
Rua: Sorocaba, 355 – Parque Boa Esperança
SEÇÕES:  27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38

EE “DOM JOSÉ DE CAMARGO BARROS”
Av.: Presidente Kennedy, 886 - Cidade Nova
SEÇÕES:  39 - 40 - 41 - 42 - 43**- 44 - 45 - 46 - 47- 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 
116 - 126 - 141 - 183**
 
EMEB “PROFª ÁUREA MOREIRA DA COSTA”
Rua: 05 de Julho, 1.555 - Vila Teller I
SEÇÕES:  55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 -  61 - 136 - 146 - 383** -  384

EE. “PROF. GERALDO ENÉAS DE CAMPOS”
Rua: Voluntário João dos Santos, 555 – Jd. Pau Preto  
SEÇÕES:  62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 147 - 168**

FACULDADE MAX PLANCK
Rua: 9 de Dezembro, 460 – Jd. Leonor I
SEÇÕES:  68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -  74 -  75 - 76 - 77- 338**- 358 - 410

EE “PROF. ANTONIO DE PÁDUA PRADO”
Rua: Serafim Gilberto Candello, 1.130 – Jd. Morada do Sol
SEÇÕES:  78 - 79 - 80 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 295**

EE “PROF. CAMILO MARQUES PAULA”
Rua: Walter Pimentel, s/n - Vila Brizola
SEÇÕES:  81 - 82 - 83 -  84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 346**- 355 - 369 - 389

EE “PROFª MARIA APPARECIDA PINTO DA CUNHA”
Rua: Reverendo Ataides Costa, s/n – Pq das Nações
SEÇÕES:  90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 123 - 390**

EE “PROF. MILTON  LEME DO PRADO”
Rua: Luiz Vaz de Camões, s/n – Brigadeiro Faria Lima
SEÇÕES:  107 - 108 - 109 - 111 - 112 - 113 -  114 - 115**- 119 - 124 - 125 - 391**
 

EMEB “PROFª MARIA CECÍLIA IFANGER”
Rua Perdiz, 320 - Jd. Dom Bosco
SEÇÕES:  187- 202 - 212 - 213 - 227**- 371

EE “AURORA SCODRO GROFF”
Rua: Tapuia, s/n - Vila Maria Helena
SEÇÕES:  103 - 104 - 110 - 140 - 153 - 167 - 175 - 234**
 
EE “PROFª MARIA DE LOURDES STIPP STEFFEN”
Rua Antônio Benedito de Jesus Mestre, 174 – Jd. Marina  
SEÇÕES :  143 - 149 - 154 - 161 - 166 - 172 - 179 - 208 - 226 - 240 - 259**
 
EE “PROF. CARLOS TANCLER”
Rua: Ricieri Delboni, 330 - Pq. Residencial Indaiá
SEÇÕES:  121 - 133 - 165 - 296**

EE “JOAQUIM PEDROSO ALVARENGA”
Rodovia José Boldrini, s/n – Itaici
SEÇÕES:  106 - 118 - 144 - 163 - 178 - 207 - 221 - 243**- 318
 
EE “SÃO NICOLAU DE FLUE”
Alameda Antônio Ambiel, s/n – Bairro Helvétia
SEÇÕES:  105 - 117 - 160 - 182**

EE “PROFª SUZANA BENEDITA GIGGO AYRES”
Rua Aurélio Garletti, 306 –  Jd. Morada do Sol
SEÇÕES:  137 - 138 - 139 - 142 - 145 - 148 - 151 - 152 - 158 - 159 - 164

EE “ANNUNZIATTA LEONILDA VIRGINELLI PRADO”
Rua: Orlando Barnabé, s/n – Jd. Morada do Sol
SEÇÕES:  150 - 155 - 156 - 157 - 162 -  169 - 181 - 220 - 237 - 250 - 263 - 317 - 332**

EMEB “PROFª YOLANDA STEFFEN”
Rua: Alzira Barnabé s/n - Jd. Tropical
SEÇÕES:  171 - 177 - 185 - 219 - 245 - 260**- 291 - 330 - 394

EE “RANDOLFO MOREIRA FERNANDES”
Rua: Carlos Canova, 600 - Jd. Alice
SEÇÕES:  170 - 173 - 174 - 176 - 184 -  205 - 230 - 242 - 270**- 313

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFIS. DE INDAIATUBA - CEPIN
Av.: Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3405 - Jd. Regina
SEÇÕES:  196 - 203 - 218 - 231 - 298**

EMEB “DOARDO BORSARI”
Rod. José Boldrini, s/n  - Videiras
SEÇÕES :  258 - 280 - 319**- 350 - 375

EMEB “PROF. WELLINGTON LOMBARDI SOARES”
Rua dos Tamoios, 716 - Jd. Camargo Andrade
SEÇÕES:  195 - 229 - 244 - 266 - 305**

EMEB “PROFª MARIA NAZARETH PIMENTEL”
Rua Zephiro Puccinelli, 1200 - Jd. Morada do Sol  
SEÇÕES:  194 - 206 - 222 – 261 – 368**- 385 - 402

EMEB “PROF. OSÓRIO GERMANO E SILVA FILHO”
Rua Silvestre Berti, 310 - Jd. São Paulo
SEÇÕES:  193 - 217 - 232 - 236 - 264 - 285 - 306**- 356

EMEB “PE. JOAQUIM APARECIDO ROCHA”
Rua: José Carlos Wolf, s/n - Jd. Tancredo Neves
SEÇÕES:  198 - 216 - 246 - 275 - 321 - 327**- 353 - 373 - 408

EMEB “PROF. APARECIDO BATISTA DOS SANTOS”
Rua Luiz Delboni, s/n - Jd. São Francisco
SEÇÕES:  192 - 233 - 251 - 268 - 282 - 299**- 310 - 351 - 382 - 411

Eleições Municipais 2016 - 02/10/2016  - Horário de votação: das 8h às 17 horas
EE “PROFª DEOLINDA MANEIRA SEVERO”
Rua Yuriko Gonçalves, 190 - Jd. Oliveira  Camargo
SEÇÕES:  191 - 215 - 247 - 279** - 315 - 352 - 397

EMEB “PROFª ELIZABETH DE LOURDES SIGRIST”
Rua Irineu Rocha Ribeiro, 95 - Jd. Morada do Sol
SEÇÕES:  129 - 132 - 134 - 135 - 200 - 204 - 214 - 235 - 269 - 277 - 287 - 304**- 320 
- 349 - 362

EMEB “PROF. SÉRGIO MÁRIO DE ALMEIDA”
Rua Zelindo Bernardinetti, 141 – Vila Brizolla
SEÇÕES:  190 - 211 - 239 - 262 - 272 - 292 - 307**- 325 – 335 - 407

EMEB “PROF. LUIZ CARLOS BATISTA DE MOURA”
Rua Antônio Cantelli, 1315 - Jd. Morada do Sol
SEÇÕES: 189 - 209 - 224 - 249 - 271 - 289 - 300**- 328 - 341 - 363

EMEB “PROFª MARIA BENEDICTA GUIMARÃES”
Rua José da Silva Maciel, s/n  - Jd. Teotônio Vilela
SEÇÕES:  188 - 201 - 210 - 223 - 241 - 294**- 308

EMEB “PROFª MARIA IGNEZ PINEZZI”
Rua Antônio Magnusson, 82 - Jd. Morada do Sol
SEÇÕES:  197 - 225 - 252 - 273 - 284 - 301**- 326

“CRECHE ESMERALDA MARTINI PAULA”
Rua Serafim Gilberto Candello, 671 -  Jd. M. do Sol
SEÇÕES:  120 - 122 - 127 - 199 - 248 - 276 - 311**
 
EMEB “PROF. ANTONIO LUIZ BALAMINUTTI”
Rua Ricieri Delboni, 310 – Parque Residencial Indaiá
SEÇÕES:  253 - 283 - 334**- 347 - 376 - 399 - 414

EMEB “DOM ILDEFONSO STEHLE”
Rua Tereza Bonito, s/n – Jardim Brasil
SEÇÕES : 254 - 324**- 348
 
EMEB “PROFª MARIA ALBERTINA BANNWART BERDU”
Av.: Angelo Bertelli  Neto, 992 – N. R. Prof. Carlos Aldrovandi
SEÇÕES: 255 - 293 - 339 - 377**- 387

FATEC - Rua Dom Pedro I, 65 – Cidade Nova
SEÇÕES:  256 - 265 - 274 - 281 - 290 - 302**- 309 - 331 - 388 - 403 - 412

COLÉGIO OBJETIVO DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 1.400 – Jd. Esplanada
SEÇÕES:  257 - 267 - 278 - 286 - 303**- 322 - 323 - 354 - 365 - 380 - 401 - 413
 
EE “JOSÉ DE CAMPOS”
Rua João Batista Nunes Beccari, 166 – Jd. Morada do Sol
SEÇÕES: 288 - 316 - 329 - 342**- 357 - 370 - 392 - 409

EMEB “PROF. LEONEL JOSÉ VITORINO RIBEIRO”
Rua Angelo Stocco, 513 – Jardim Morada do Sol
SEÇÕES: 337**- 345 - 361 - 367 - 379 - 386 - 396 - 404 - 416

EMEB “PROFª PATROCINIA ROBLES PROVENZA”
Rua Antonio Cantelli, 1375 – Jd. São Conrado
SEÇÕES: 366**- 378 - 393 - 405 - 417

EMEB “VICENTE BERNARDINETTI”
Av. Tamandaré, s/nº - Cidade Nova II
SEÇÕES: 336**- 343 - 364 - 381 - 398 - 406

EMEB “PROF. JOÃO BAPTISTA DE MACEDO”
AV. Domingos Ferrarezzi, 415 – Jardim Monte Verde
SEÇÕES: 333**- 344 - 360 - 372 - 395 - 400 - 415

As Eleições Munici-
pais acontecem no 
próximo domingo, 

dia 2, e segundo a Justiça 
Eleitoral 154.634 mora-
dores locais estão aptos a 
irem às urnas. A escolha do 
novo prefeito de Indaiatu-
ba e os 12 vereadores deve 
ser feita na seção eleitoral 
do candidato, no horário 
das 8h às 17 horas. (Con-
fira os locais de votação no 
Município).

Segundo ainda a Justiça 
Eleitoral, desde total apto ao 
voto na cidade, 8.438 poderão 
utilizar o sistema da biome-
tria, entretanto com a mesma 
necessidade dos demais: de 
comparecer ao local com o 
Título de Eleitor e um docu-
mento oficial sem foto. 

Segundo ainda dados do 
Município, dos 154.634 mil 
eleitores na cidade, 7,26% 
são pessoas com ensino Su-
perior completo, seguido por 
4,29% (Superior incomple-
to), 22,70% (Ensino Médio 
completo), 22,34 (Médio 

Completo), 8,34% (Ensi-
no Fundamental completo), 
27,99% (Ensino Fundamental 
incompleto). 

Os dados eleitorais do 
Município contabilizam ain-
da que 4,76% dos eleitores 
sabem ler e escrever. Outros 
2,33% são analfabetos.  

A maior faixa etária de 
eleitores em Indaiatuba vai 
dos 30 a 34 anos, o que cor-
responde a 11,34%. A menor, 
segundo a Justiça Eleitoral, 
são eleitores com 16 anos 
(0,07%), quando o voto é 
facultativo.

Estrutura 
Para que a votação seja 

tranquila, o Município dispo-
nibilizará 485 urnas eletrô-
nicas. Ao todo, trabalhando 
nas Eleições, serão 1.668 
mesários e outras 200 pessoas 
que vão auxiliar no Cartório 
Eleitoral. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, a chefe do cartório 
de Indaiatuba, Lilian Dalva 
Silva de Lima, calcula que a 
apuração dos votos e a divul-
gação dos resultados devem 
acontecem em quatro horas. 
“Esperamos que tudo dê cer-

to, pois trabalhamos preventi-
vamente para evitar atrasos”, 
diz. “Orientamos também que 
os eleitores compareçam as 

seções de votação com seus 
documentos de identificação, 
Título de Eleitor e o número 
de seus candidatos.”

Resultados devem ser divulgados por volta das 21 horas
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Jornal da cidade tem exemplares levados ao Cartório Eleitoral

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A Justiça ordenou que 
mais de 14 mil cópias do 
Jornal Exemplo fossem le-
vadas ao Cartório Eleitoral 
na manhã desta terça-feira, 
dia 27. Um oficial de Justiça 
cumpriu um mandado de 
constatação em um galpão no 
Jardim Hubert.

O primeiro caderno do jor-

nal - que é pago, estava sendo 
distribuído gratuitamente em 
bairros da cidade, segundo 
um vídeo divulgado nas redes 
sociais.

Na capa estava uma pes-
quisa que traz o candidato 
Nilson Gaspar (PMDB) na 
primeira posição nas inten-
ções de voto.

O mandado foi expedido 
pelo juiz eleitoral da 211ª 
Zona Eleitoral de Indaiatuba, 
Fábio Luís Castaldello.

Na tarde de ontem, dia 
29, o advogado do candidato 
Gaspar, Marcelo Pellegrini, 
informou ao Mais Expressão 
que o "caso" não envolve seu 
cliente, mas sim o jornal e a 

COMANDO NOTÍCIA

Jornais foram encontrados em um galpão e depois levados ao Cartório Eleitoral

Pesquisa de intenção de voto foi divulgada ontem, dia 29, e na "corrida" pelo cargo de prefeito estão Bruno Ganem, Nilson Gaspar, Gevasio Silva, Rinaldo Wolf e Emanoel Messias 

distribuidora. 
A ação na segunda teve 

apoio de integrantes da Guar-
da Civil de Indaiatuba (GCI) e 
da Polícia Militar (PM).

No local também havia 
exemplares do "Jornal Nova 
Metrópole", que é elaborado 
e distribuído pelo mesmo 
grupo, mas estes não foram 
levados.

O proprietário da empre-
sa de panfletagem disse ao 
Comando Notícia que à tarde 
a distribuição do Metrópole 
aconteceria normalmente.

A reportagem do Mais Ex-
pressão tentou contado com o 
jornal, mas até o fechamento 
da matéria não obteve retorno.

Os exemplares do jornal 
permanecem no Cartório Elei-
toral até o encerramento do 
processo. 

 
Pesquisa 

O grupo responsável pelo 
jornal encomendou, segundo 
o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), uma nova pesquisa 
eleitoral. A divulgação deve 
ser feita um dia antes da vo-
tação, amanhã, dia 1º.

O levantamento que cau-
sou toda esta confusão foi 
encomendado e distribuído 
para a imprensa pela Me-
trópole Pesquisa, Gestão e 
Comunicação.

Nela, o candidato Gaspar 
(PMDB), da coligação Rei-

naldo Nogueira, aparece com 
40%, à frente do candidato 
Bruno Ganem (PV), da coli-
gação Indaiatuba Quer Mais.

Nas duas pesquisas an-
teriores, Ganem estava com 
21 e 9 pontos de vantagem, 
respectivamente. A coligação 
tentou barrar a divulgação da 
pesquisa através de uma limi-
nar, mas a Justiça autorizou a 
divulgação.

Pesquisa revela ‘corrida‘ pelo 
cargo de prefeito em Indaiatuba

Uma pesquisa de voto, 
realizada pelo Ins-
tituto FLS Pesquisa 

e Assessoria e Marketing, a 
pedido do jornal Todo Dia 
e da VTV (SBT Campinas), 
revelou a preferência dos 
indaiatubanos para o cargo 
de prefeito nas Eleições 
Municipais que acontecem 
no próximo domingo, dia 2.

A pesquisa foi divulgada 
na tarde de ontem, dia 29, e 

entrevistou 438 pessoas no 
Município entre os dias 23 
e 24 deste mês.

Segundo a pesquisa, o 
candidato Bruno Ganem 
(PV) está à frente na corrida 
pelo cargo de prefeito com 
38,6 % dos votos. Na segun-
da posição está o candidato 
da Situação, o engenheiro 
agrônomo Nilson Alcides 
Gaspar (PMDB), com 30,8% 
dos votos. 

Em terceiro lugar surge o 
nome do candidato e verea-
dor Gervasio Silva, do PTB, 

com 7,3 % da preferência. 
Rinaldo Wolf, do PT, vem na 
quarta posição com 1,4% dos 
entrevistados. Para encerrar 
a pesquisa, Emanoel Messias 
(PMN) está na última colo-
cação, com 0,9% dos votos.

De acordo ainda com a 
pesquisa, 11,9% dos entre-
vistados não escolheriam 
nenhum dos candidatos, ou 
votaria branco e/ou nulo. 
Outros 9,1% não sabiam ou 
não souberam responder.

A confiança da pesquisa 
é de 95,5% e a margem de 

erro é de 5% para mais ou 
para menos. 

Dos entrevistados, 51,8% 
são mulheres e 48,2% ho-
mens. A maior faixa etária 
entrevistada foi de 45 a 59 
anos (25,1%). A menor foi 
entre eleitores de 16 a 17 
anos de idade (0,5%). 

Quarenta e cinco por-
cento dos entrevistados tem 
Ensino Médio incompleto, 
seguida por 36,7 de pessoas 
que possuem Ensino Fun-
damental incompleto. Os 
analfabetos correspondem 

a 7,3% dos entrevistados e 
11% tem Ensino Superior 
incompleto. 

A maior faixa etária en-
trevistada, 39,7%, ganham 
até um salário mínimo, se-
guida por pessoas que ga-
nham de R$ 880 a R$ 1.760 
(28,3%).

Vereadores
A pesquisa divulgada 

ontem também quis saber a 
preferência dos eleitores lo-
cais pelos vereadores. Mais 
de 76% são favor de uma 

renovação no Legislativo. 
Outros 13,9% preferem re-
eleger os atuais e 9,4% não 
souberam responder. 

A pesquisa perguntou 
ainda o que os eleitores 
acham do atual gestão do 
prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB). Mais de 44% con-
sideram que o atual prefeito 
está sendo bom e 32,9% 
ótima. Mais de 18% acredi-
tam que Reinaldo é regular, 
2,3% péssimo, 0,9% ruim 
e 0,5% não souberam res-
ponder.   
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“Estamos fazendo 
investimentos e nossa 
meta é trabalhar com 
uma frota com idade 
média de, no máximo, 

três anos”
Belarmino da 

Ascenção Marta, 
diretor presidente do 

Grupo VB

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Jardim dos Taperás abre visita à obra a partir de amanhã
OPORTUNIDADE 

VB compra Indaiatubana e assume 
transporte público a partir de amanhã

A Prefeitura anunciou 
que a partir de ama-
nhã, dia 1º, o transpor-

te público do Município passa 
a ser feito pela VB Transportes 
(antiga Bonavita). Durante 
coletiva de imprensa na manhã 
de ontem, dia 29, foi anunciada 
a compra da Indaiatubana por 
parte da empresa que também 
é responsável pelo transporte 
dos moradores locais para 
Campinas, Salto, Itu, São Pau-
lo e outras cidades da região. 

A empresa, fundada em 
Campinas e que atua no ramo 
desde 1927, já se comprome-
teu a fazer algumas melhorias 
no transporte local, setor que 
atualmente mais desagrada os 
indaiatubanos. 

Entre as pro-
vidências ime-
diatas prometi-
das pela VB, está 
a substituição 
nos próximos 30 
dias de nove ôni-
bus com ano de 
fabricação 2007 
que, conforme 
o contrato de 
concessão, estão 
com idade média exigida de 
até cinco anos ultrapassada, 
o que acarretou em multas 
aplicadas pela administração. 

A VB se comprometeu 
ainda em investir cerca de R$ 
6 milhões na aquisição de 20 
ônibus zero quilômetro, todos 
com elevadores para pessoas 
com deficiência e motores com 

baixa emissão de resíduos, 
para renovação da frota em até 
120 dias. 

A transação comercial, 
segundo a Prefeitura, não deve 
acarretar no aumento da tarifa.

“Temos muita experiência 
no setor e temos certeza de 
que poderemos oferecer um 
atendimento de maior quali-
dade à população”, destacou 
na ocasião o diretor presidente 
do Grupo VB, Belarmino da 
Ascenção Marta. “Estamos 
fazendo investimentos e nos-
sa meta é trabalhar com uma 
frota com idade média de, no 
máximo, três anos.”

Cerca de 270 funcionários 
que atuam na empresa serão 
mantidos. “Queremos que 
essa equipe nos auxilie nas 
providências que devem ser 

tomadas, sempre 
visando melho-
rias”, garante. 

Atualmente, 
a cidade conta 
com 62 veículos 
circulando em 26 
linhas. 

“O transporte 
coletivo públi-
co de qualida-
de é um direito 
da população e 

sabemos que a melhoria do 
serviço prestado já era uma 
demanda da Prefeitura junto 
à empresa concessionária”, 
salienta o prefeito em exercí-
cio Antônio Carlos Pinheiro. 
“É fato também que a Viação 
Indaiatubana apresentava di-
ficuldades em atender às exi-
gências previstas em contrato. 

Assim, esperamos que com a 
chegada do Grupo VB a esta 
operação, todas as cláusulas do 
contrato sejam rigorosamente 
cumpridas e que o transporte 
coletivo tenha efetivamen-
te a qualidade exigida pela 
administração municipal do 
concessionário, visando a 
satisfação dos usuários. Estas 
medidas nos próximos 120 
dias têm como objetivo sanar 
problemas que já deveriam ter 
sido solucionados, mas esta-
mos concluindo nosso plano 
de mobilidade e certamente 
após este período a Prefeitura 
e a empresa analisarão outras 
alterações necessárias para que 
a estrutura de transporte real-
mente acompanhe o progresso 
da cidade.”

A partir de amanhã, dia 
1º, o condomínio Jardim 
dos Taperás, em Salto, es-
tará disponível para visitas 
e os interessados poderão 
conhecer de perto alguns dos 
diferenciais do empreendi-
mento. As visitas ocorrem 
diariamente, inclusive aos 
finais de semana, das 9h às 
17 horas. 

 As visitas devem feitas 
acompanhadas por um corre-
tor e mediante identificação 
no estande de vendas no 
local. 

A visita será feita por um 

trecho pré-determinado, que 
permite que o cliente não 
só conheça os diferenciais 
do empreendimento, mas, 
acima de tudo, faça o tour 
com segurança. Para isso, 
ao entrar no condomínio, os 
visitantes deverão estar com 
capacetes de proteção e aten-
tos às normas de segurança 
da obra.

Segundo a gerente de ma-
rketing da Longitude, Mari-
éli Andrade, a ideia é que as 
pessoas confiram de perto 
todo o diferencial oferecido 
pelo Jardim dos Taperás, 

no trajeto que compreende 
o portão principal, passa ao 
lado de toda a área de lazer 
e permite a vista externa dos 
prédios. “Queremos mostrar 
aos visitantes o quanto as 
obras estão adiantadas e 
que este é, sem dúvidas, um 
excelente investimento”, 
diz. “Tivemos alguns visi-
tantes que foram ao local e 
se surpreenderam positiva-
mente com o que viram. É 
justamente esse impacto que 
queremos causar nos nossos 
clientes, que eles se impres-
sionem com os benefícios 

que só o Jardim dos Taperás 
oferece e saiam de lá motiva-
dos a morar no condomínio.”

Ainda pensando no bem-
-estar dos visitantes, não 
será permitida a entrada com 
saltos, sandálias abertas e/ou 
fumando. Também não será 
possível o acesso ao local a 
menores de 18 anos. 

O Jardim dos Taperás é 
uma idealização das incor-
poradoras Longitude De-
senvolvimento Imobiliário 
e GPCI (Grupo Paulista de 
Construção e Incorporação), 
e construído pela Iben.

VB Transportes também será responsável pelo transporte municipal

JME
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Alunos do Montreal fazem visita pedagógica ao zoológico 

INFORME PUBLICITÁRIO

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Greve dos bancários chega 
ao 25º dia e 14 agências 
fechadas no Município

A greve dos bancários 
chegou hoje, dia 30, 
ao seu 24ª dia de pa-

ralisação. Em Indaiatuba, 
durante a semana, mais três 
unidades privadas aderiram 
ao movimento, totalizando 
14 agências, sendo desse total 
sete públicas. 

Na semana passada, o 
movimento em Indaiatuba 
ganhou apoio dos bancos 
privados. Além de quatro 
agências da Caixa Econômica 
Federal (CEF) e três do Ban-
co do Brasil, a greve ganhou 
reforço de quatro agências do 
Centro, sendo do Bradesco, 
Santander, Itaú e HSBC.

Durante esta semana, a 
paralisação ganhou mais força 
com a adesão de outras agên-
cias, também localizadas no 
Centro, sendo uma do Itaú, 
uma do Bradesco e outra do 
Santander. 

Segundo o Sindicato dos 
Bancários de Campinas e Re-
gião, com o aumento da ade-
são, atualmente em Indaiatuba 
já são 350 bancários em greve. 

Segundo o diretor regional 
do sindicado, Jacó de Santos 
Bastos, a greve pode ganhar 
mais apoio na próxima se-
mana. “Na última assembleia 
foram oferecidas as mesmas 
propostas, com aumento ape-
nas no abono, mas não tive-
mos acordo. Até o momento 
não houve outro contato para 

nova proposta. As agências 
localizadas no Centro estão 
em greve, porém a intenção 
é atingir todas as unidades do 
Município”, diz. 

Na última quarta-feira, 
dia 28, a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) fez 
uma proposta de um reajuste 
salarial de 7%, mais abono de 
R$ 3,5 mil. O que representa 
2,39% (abaixo da inflação 
segundo o Sindicato). A pro-
posta foi negada em mesa de 
negociação e sem chance de 
acordo.

Contraproposta 
Os bancários pedem re-

ajuste salarial de 14,78% 
(aumento real de 5%, mais 
inflação projetada em 9,31%); 

PLR de 3 salários, mais R$ 
8.317; piso salarial de R$ 
3.940,24; vale refeição de R$ 
40 por dia; vale alimentação 
de R$ 800; 13º cesta alimenta-
ção de R$ 880; auxílio creche 
(R$ 880) e 14º salário.  

Outras reivindicações são 
por saúde, segurança, condi-
ções de trabalho, igualdade de 
oportunidades e renumeração.

Atualmente os serviços 
disponíveis dos bancos são 
os caixas eletrônicos para 
saques, depósitos, Internet 
banking, Mobile banking, 
correspondentes bancários 
(lotéricas e caixas de saques 
em supermercados) e aten-
dimento ao telefone para 
dúvidas, saldos, aplicações e 
transições agendadas.

JME

DIVULGAÇÃO 

Reunião foi realizada na última quarta-feira, mas ainda sem nenhum acordo entre bancos e bancários 

Visita ao zoológico foi feita pelos alunos do Pré e do Jardim 1 e 2 

Participar de uma aula de 
educação ambiental, aprender 
sobre a fauna nacional e sobre 
a importância da preservação 
da natureza foram alguns dos 
objetivos alcançados com a 
visita pedagógica ao Zoológi-
co de Sorocaba, realizada pe-
los alunos do Pré e do Jardim 
1 e 2 do Colégio Montreal, no 
último dia 20.

Para participar do pas-
seio, os alunos realizaram 
pesquisas sobre os diferentes 
animais, fizeram desenhos 
e a leitura de livros sobre o 
assunto durante as aulas.

No Zoológico, os alunos 
observaram as várias espécies 
que fazem parte da nossa fau-
na e flora. “Como os animais 
têm presença importante no 
cotidiano das crianças, es-
tão em desenhos animados, 
histórias e jogos, o passeio 

despertou nos alunos a cons-
ciência sobre a importância 
da preservação do meio am-
biente e o respeito à natureza 
e complementou o conteúdo 
trabalhado em sala de aula”, 
explica a professora Rosana 
Boscolo.

A professora conta ainda 
que os alunos demonstra-
ram curiosidade o tempo 
todo, ficaram encantados e 
felizes. “Eles descobriram as 
diferentes espécies de animais 
que vivem naquele espaço, 
aprenderam a descrever as 

semelhanças e diferenças 
observadas em cada espécie 
e identificaram meios para 
cuidar e preservar o meio am-
biente. Foi uma experiência 
enriquecedora! A felicidade e 
a animação das crianças foram 
indescritíveis, percebemos em 
seus rostinhos o encantamento 
por estarem diante de tantas 
novidades”, comenta Rosana.

“A visita pedagógica ao 
Zoológico de Sorocaba foi 
uma aula a céu aberto so-
bre educação ambiental. A 
vivência tornou o assunto 
ainda mais interessante e 
mostrou aos nossos alunos 
a importância de cada ser 
vivo. Os alunos se divertiram 
muito e aprenderam de forma 
natural e prazerosa!”, garante 
Mauricéia Pereira, coordena-
dora pedagógica do Colégio 
Montreal.
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trabalho, e este 
é vazio se não 
houver Amor”
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Grupo Cayman garante excelência 
em prestação de serviço na região 

JME

especial Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Uma das práticas mais 
comuns e presentes 
em grande parte do 

mercado atualmente é a ter-
ceirização de mão de obra. 
Em busca de oferecer serviços 
de qualidade, toda instituição 
necessita também de uma ca-
pacitação eficiente para seus 
funcionários.

Atuando Fortemente há 14 
anos em Indaiatuba, o Grupo 
Cayman traz os melhores 
serviços em conservação pa-
trimonial, portaria 24 horas, 
limpeza, jardinagem, copeira, 
zeladoria, entre outros. Temos 
clientes em vários segmentos, 
sendo condomínios residên-
cias e comerciais, Indústrias, 
laboratórios, redes de lojas, 
clubes, entre outros.

O comando da empresa é 
direcionado pela proprietária 
Silbene Ribeiro, de 57 anos, 
que diz não medir esforços 
para prestar o melhor serviço 
e consequentemente agradar 
seu consumidor.  

“A Cayman se destaca pela 
sua longevidade de fidelizar 
seus clientes. Prestamos ser-
viços de excelência e temos 
clientes com mais de 10 anos 
utilizando nossos serviços. 
Isso acontece porque fazemos 
questão de contar com uma 
equipe preparada e qualificada 

para cada função”, diz Silbene 
Ribeiro – Diretora Executiva 
do Grupo Cayman.  

A empresa considera de 
suma importância um anda-
mento eficaz das atividades 
realizadas durante o período 
de trabalho. Por isso, seus 
colaboradores passam por 
uma rigorosa preparação que 
é voltada para a organização 
nos postos de trabalhos.

Todo colaborador que in-
gressa em nosso ‘time’ realiza 

uma triagem, quando são 
aplicados testes, treinamentos 
e dinâmicas em grupos”, diz 
Silbene. Nossos superviso-
res, além de estarem atentos 
as atividades desenvolvidas 
pelos funcionários, também 
exercem a função de multipli-
cadores e devem passar seus 
conhecimentos aos mesmos, 
facilitando sua adaptação ao 
posto de trabalho”, ressalta.

Além da preparação, a 
Cayman utiliza um sistema 

chamado  HouseKeeping, 
que representa um senso que 
deve ser desenvolvido pelos 
funcionários da organização, 
contribuindo com os clientes, 
equipe e também com aspec-
tos físicos da empresa.

“Prezamos muito pela hi-
giene, organização e clareza 
em nossos postos de trabalho, 
por isso adotamos o sistema  
HouseKeeping”, conta a em-
presária. 

O grupo Cayman reconhe-
ce como razão de sua existên-
cia seus colaboradores e busca 
estimular sua equipe pelos 
esforços feitos e, além da 
preparação, o grupo estimula 
com prêmios e gratificações 
em função dos índices de 
desempenho conquistados e 
assiduidade.

 A empresa oferece transpa-
rência nos resultados e busca 
estreitar laços e criar com-
prometimento. Desta forma, 
a Cayman apresenta alguns 
diferenciais que demonstram 
o reflexo da boa administração 
e valorização do trabalhor. 
"É como a frase que carrego 
comigo: só tem os melhores 
clientes, quem tem os melhores 
funcionários, e a Cayman tem", 
garante Silbene.

História
No mundo inteiro o empreendedorismo feminino vem 

crescendo frequentemente, mostrando para todos a força 
que as mulheres têm. Isso acontece em diversos setores, 
comércio, indústria, prestação de serviço e negócios digi-
tais, reforçando a ideia de que o empreendedorismo não é 
exclusividade masculina.

Silbene traz consigo um empreendedorismo desde a época 
do seu primeiro estabelecimento, a livraria Nefertiti, aberta 
no ano de 1990 sendo pioneira no ramo em nossa cidade.

Com superação e determinação, a empresária comanda 
atualmente uma das empresas mais prestigiada da cidade no 
ramo de conservação patrimonial. 

Silbene ainda destaca que em breve, novidades que facili-
tarão mais ainda a customização dos serviços para os clientes, 
solução e inovação, por isso o Grupo Cayman sempre está 
um passo à frente do mercado.

A empresária Silbene Ribeiro, do Grupo Cayman, diz não 
medir esforços para oferecer os melhores serviços 

Acesse nosso website: www.caymanservicos.com.br e nosso facebook/caymanservicos
Grupo Cayman – Rua Independência, 405 – Cidade Nova – Indaiatuba/SP

Telefone: (19) 3329-3005 – (19) 3825-2638

Com muito trabalho e 
dedicação 14 anos se pas-
saram, Silbene 
e sua eficiente 
equipe adminis-
trativa e opera-
cional  coman-
dam hoje  uma 
empresa sólida 
com uma carteira 
de clientes diver-
sificada nos vá-
rios setores que 
atende. Em um 
segmento que geralmente 
é liderado por homens, ela 
se destaca com respeito e 

seriedade no comando de 
uma estrutura de aproxi-

madamente 200 
colaboradores.

Os  c l i en tes 
ainda têm a sua 
disposição ca-
nais de comuni-
cação 24 horas, 
tendo superviso-
res de prontidão, 
veículos equi-
pados com GPS 
de rastreamento 

instantâneo para facilitar 
o chamado em caso de im-
previstos.
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Feira de doação de 
animais acontece 
amanhã no Polo Shopping 
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Esfiha Amiga inicia venda de kits 
e espera vender 30 mil unidades

cidadeVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

No dia 26 de outubro 
(quarta-feira), acon-
tece a 11ª edição da 

ação beneficente “Esfiha Ami-
ga”. Criada pelos proprietá-
rios da Casa da Esfiha há mais 
de 10 anos, em parceria com a 
Federação das entidades assis-
tenciais de Indaiatuba (Feai), 
este ano os organizadores 
esperam vender 30 mil esfihas 
antes do prazo final.

Já estão sendo vendidos 
cupons antecipadamente pelas 
entidades participantes, desde 
segunda-feira, dia 26, com o 
valor de R$ 25 um kit com 10 
unidades.

Os cupons disponibili-
zados são de cores azuis e 
verdes, que correspondem aos 
horários de retirada. Os kits 
dos cupons verdes deverão ser 
retirados das 8h às 12 horas e 
os azuis das 12h às 16 horas.

As retiradas individuais 
deverão ser feitas nas entida-
des que efetuaram as vendas. 
Acima de 10 kits, a Casa da 

Esfiha se responsabiliza em 
efetuar as entregas. Já foram 
doadas as entidades mais de 
340 mil esfihas, sendo arreca-
dados R$ 520 mil que foram 
encaminhados para todas as 
instituições. 

Segundo o presidente da 
Feai, Mário Cesar Cobian-
chi, o projeto é uma maneira 
de ter a contri-
buição de todos, 
além de afirmar 
a importância da 
empresa que se 
preocupa com a 
responsabilida-
de social da sua 
cidade.

“As pessoas 
se envolvem de 
uma manei ra 
muito gostosa e prazerosa, 
onde além de poder se deliciar 
com os produtos da Casa da 
Esfiha, ainda podem colabo-
rar com as nossas entidades 
assistenciais. Para mim, a 
Casa da Esfiha é um exemplo 
de responsabilidade social. 
Se outras empresas fizessem 
da mesma forma, com certeza 

poderíamos ‘caminhar’ de 
uma forma muito mais unida, 
organizada e com espírito de 
colaboração”. 

O presidente da Casa da 
Esfiha, João Hélio Batista 
Oliveira, também lembra a 
importância de ajudar o Muni-
cípio. “Chegamos aqui há 18 
anos e fomos recebidos muito 

bem, então isso 
é o mínimo que 
possamos fazer 
por Indaiatuba”, 
lembra.

De  acordo 
com o também 
sócio-proprietá-
rio da Casa da 
Esfiha, Rubens 
Hélio, este ano 
a expectativa é 

que as vendas sejam maiores 
em relação ao ano passado 
que foi recorde em relação as 
outras edições.

“Ano passado batemos o 
recorde de vendas, e este ano 
queremos atingir essa meta 10 
dias antes do prazo final, por 
isso precisamos da ajuda de 
todos os envolvidos”, salienta. 

Segundo ainda o presiden-
te da Feai, a ideia é chegar 
a R$ 75 mil este ano, ultra-
passando o valor da edição 
anterior.

“No dia 13 de outubro 
vamos fazer uma reunião 
com todas as entidades parti-
cipantes. Vamos realizar uma 
checagem com elas, para ver 
se estão com dificuldades ou 
não para vender. Se for ne-

cessário, a gente redistribuí os 
kits. Agora se vendemos bem, 
com 10 dias antes, a pressão 
é minha para ‘chorar’ aos 
parceiros mais kits”, afirma.

Feai 
A Feai é uma entidade 

sem fins lucrativos, criada em 
1999. Instalada na Rua Hércu-
les Mazone, 1.423, no Centro, 
a Federação vem aprimorando 

seu trabalho junto à população 
ONGs do Município.

A entidade presta aten-
dimento, em específico ás 
crianças e adolescentes, pes-
soas portadoras de doenças 
crônicas, pessoas com de-
ficiência física ou mental, 
idosos, moradores de rua 
e famílias em situação de 
vulnerabilidade social parti-
cipantes de ONGs.

Segundo os organizadores, a ideia é bater a meta de 30 mil kits 10 dias antes do evento

“Chegamos aqui há 18 
anos e fomos recebidos 
muito bem, então isso é 
o mínimo que possamos 
fazer por Indaiatuba”

João Hélio Batista 
Oliveira, presidente da 

Casa da Esfiha 

Alunos do Objetivo viajam ao litoral 
sul para estudo de ecossistemas

Os alunos dos 7ºs anos do 
Ensino Fundamental 2, do 
Colégio Objetivo Indaiatuba, 
passaram três dias na região 
de Cananeia, no litoral sul de 
São Paulo, para estudar os 
ecossistemas da região. Foram 
dias de muito aprendizado em 
companhia dos amigos.

De acordo com a professora 
de Ciências, Kátia Schalch, 
que acompanhou o grupo, o 
objetivo da viagem foi conhecer 
novos ecossistemas como man-

guezal, costão rochoso, mata de 
restinga, Mata Atlântica, entre 
outros. “A viagem é a oportu-
nidade de vivenciar o que os 
alunos estão estudando em sala 
de aula. Além de ampliar o co-
nhecimento teórico, é a chance 
de socialização maior entre eles, 
porque aprendem a conviver 
com as diferenças, a resolver 
problemas, provar alimentos 
novos, enfim, um aprendizado 
que eles levarão para a vida 
toda!”, afirma a professora.

Durante a viagem, que pro-
moveu o contato profundo 
com a natureza, os alunos per-
correram trilhas, observaram 
golfinhos, visitaram a aldeia 
indígena Guarany Pindo Ty, em 
Pariquera-Açu, conheceram a 
Cooperostra, onde fizeram uma 
degustação de ostras e também 
exploraram o manguezal. “Eu 
gostei do manguezal! É muito 
diferente do que eu imaginava, 
porque quando a professora 
explica, nós não temos muita 

ideia de como é realmente. 
Vale muito a pena participar 
dessas viagens porque, além de 
ficarmos com os amigos, ajuda 
a fixar o conteúdo”, comenta a 
aluna Bruna Calegari Gomes. 

O aluno Davi Bueno Ferrei-
ra, também garante que apren-
deu mais com a viagem. “Foi 
muito divertido! Nós visitamos 
diversos lugares, aprendemos 
sobre a cidade de Cananeia e 
sobre Biologia, especialmente o 
boto cinza e as tartarugas. Sem 
dúvida, o que mais gostei foi 
do manguezal e foi muito legal 
ficar com os amigos!”, conta.

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba promove anualmente, a 
partir do Ensino Fundamental I 
até a 2ª série do Ensino Médio 
viagens e excursões pedagógi-
cas que abrangem as áreas de 
Biologia, História, Geografia, 
Astronomia, Física e Química, 
oferecendo aos alunos a vi-
vência do conteúdo abordado 
em sala de aula, ampliando o 
conhecimento e estimulando o 
aprendizado, tanto acadêmico 
quanto social dos alunos.

O foco da viagem, realizada pelos alunos do Colégio Objetivo,  foi conhecer novos ecossistemas

Em parceria com a União 
Protetora de Animais de 
Rua (Upar), o Polo Shop-
ping Indaiatuba realiza ama-
nhã, dia 1º, uma feira para a 
adoção de animais. O evento 
acontece na alameda de ser-
viços do empreendimento, 
das 10h às 16 horas. Cães e 
gatos - filhotes, adultos, de 
pequeno, médio e grande 
porte - estarão disponíveis.

Além de oferecer ração 
no momento da adoção e 
contar com veterinários para 
orientar os clientes, a ONG 
realizará, antes da feira, tosa 
e banho em todos os animais, 
que são castrados e vacina-
dos. Caso necessário, a enti-

SERVIÇO 
Feira de adoção de animais - UPAR

Quando: amanhã, dia 1º
Horário: 10h às 16h
Local:  Alameda de serviços do Polo Shopping Indaiatuba - 
Alameda Filtros Mann, 670, Indaiatuba – SP
Evento gratuito

dade também disponibilizará 
uma van para fazer a higiene 
dos bichos durante o evento.

“Esperamos que as pes-
soas recebam nossos ani-
mais sem se importar com 
a raça. Todos são muitos 
amorosos e merecem um 
lar. Além de salvar vidas e 
ganhar um parceiro para o 
resto da vida, quem adota 
também colabora para o 
bem da sociedade e ajuda 
nosso trabalho”, destaca 
Daniela Martinatti, diretora 
social da Upar.

Para conhecer o trabalho 
da ONG, acesse: https://www.
facebook.com/doacoesuparin-
daiatuba/
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Caixas de cigarros contrabandeados 
são apreendidas e dois são presos  

Homem é detido por tráfico na Vila Brizola 

Furtos e roubos de 
veículos são reduzidos 
em 21,03% em 8 meses 
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Guarda Civil prende quadrilha de 
estrangeiros após furto em residência

FOTOS: COMANDO NOTÍCIA 

COMANDO NOTÍCIA 

Uma quadrilha, for-
mada por cinco co-
lombianos, foi des-

montada pela Guarda Civil 
na segunda-feira, dia 26. Eles 
haviam praticado um furto a 
residência no Jardim Maria 
Luiza.  

Os veículos usados pe-
los bandidos estrangeiros 
estavam sendo monitorados 
pelo Centro de Operações e 
Inteligência (COI) devido a 
outros crimes praticados na 
cidade e municípios vizinhos. 

Por volta de 12h30 um dos 
veículos passou por área de 
abrangência pelas câmeras. 

Imediatamente os operado-
res do Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho 
(Coade) emitiram o alerta 

informando o ocorrido e as 
características dos veículos, 
sendo um Megane e um Es-
cort, ambos da Capital. 

Os carros foram abor-
dados no quilômetro 60 da 
Rodovia Santos Dumont (SP-
75), quilômetro 60 norte, nas 

proximidades do pedágio. 
No interior dos automó-

veis foram localizados vários 
objetos de origem duvidosa 

como joias, celulares, ferra-
mentas e roupas. 

Os quatro homens e uma 
mulher, que ocupavam os veí-
culos foram encaminhados até 
a presença da autoridade Po-
licial na Delegacia de Polícia. 

Por meio de um nome 
registrado em uma aliança 
que estava em posse dos 
bandidos colombianos foi 
possível identificar a vítima, 
que constatou o arromba-
mento em seu imóvel e o 
respectivo reconhecimento 
de seus pertences. 

Diante da materialidade 
do crime o delegado de plan-
tão ratificou a voz de prisão 
ao quinteto que permaneceu 
à disposição da Justiça.

Quadrilha tinha praticado furto a uma residência no Jardim Maria Luiza e acabou detida pela Guarda Civil 

Cinquenta caixas de cigarros 
contrabandeados do Paraguai 
foram apreendidas pela Guarda 
Civil de Indaiatuba na segunda-
-feira, dia 26 de setembro, no 
Jardim Tropical. Duas pessoas 
foram detidas em um carro com 
placas de Sorocaba.

A ação teve apoio do Grupo 
de Apoio Preventivo (GAP). 
Todo o material foi levado à 
Polícia Federal de Campinas.

Tudo começou quando o 
carro que estava sendo monito-
rado passou por uma das viatu-
ras. Então, a viatura pediu apoio 
e o carro foi abordado com 10 
caixas. Os suspeitos indicaram 
onde havia o restante do mate-
rial. Cada caixa tinha 50 maços, 
totalizando 2,5 mil maços.

O número de furtos e 
roubos de veículos redu-
ziu em 21,03% durante os 
primeiros oito meses de 
2016 em relação ao mesmo 
período do ano passado. Em 
2015 foram 252 veículos le-
vados pela marginalidade. 
Já em 2016 o número caiu 
para 199. Se comparado de 
janeiro a agosto de 2008, 
quando ainda não existia 
o  s is tema de moni tora-
mento veicular, a queda é 
de 78,51%. Naquela épo-
ca chegou a 926 veículos 
roubados ou furtados em 
apenas oito meses. 

Mas outros índices de 
criminalidade mantêm em 

queda em Indaiatuba. Nos 
oito meses de 2016 com 
relação ao mesmo período 
do ano passado houve uma 
redução de 12,29% roubos, 
exceto veículos, que caíram 
de 472 para 414. “Sempre 
lembramos que esses núme-
ros, se tomarmos por base o 
ano de 2008, quando tínha-
mos uma população menor e 
uma quantidade de veículos 
muito menor circulando, os 
números da criminalidade 
eram muito maiores”, co-
menta o secretário de Se-
gurança Pública, Alexandre 
Guedes Pinto. Os números 
são da Secretaria Estadual 
de Segurança Pública.

Fonte: Secretaria Municipal de Segurança Pública

Um traficante foi preso pela 
Guarda Civil na madrugada de 
domingo, dia 25, na Vila Brizola. 
Os integrantes da equipe avista-
ram dois elementos, sendo um de 
bicicleta. O indivíduo que estava 
à pé entregou algo para o outro, 
sendo que os Guardas Civis rea-

lizaram a abordagem em ambos 
devido a atitude suspeita. 

Com D.F., de 29 anos, fo-
ram localizados R$ 55 e nas 
proximidades oito porções de 
cocaína. O elemento negou ser 
o proprietário do entorpecente. Já 
A.H.R.P., de 24 anos, que estava 

de bicicleta, afirmou que havia 
comprado uma unidade de D. 
pelo valor de R$ 10, confirmando 
as suspeitas dos Guardas Civis de 
que estava ocorrendo tráfico de 
drogas. Diante dos fatos tudo 
e todos foram conduzidos até 
a Delegacia de Polícia, onde 

a autoridade de plantão após 
ouvir as partes e com a cons-
tatação preliminar de se tratar 
de cocaína determinou a prisão 
de D. por tráfico de drogas e o 
indiciamento de A. por porte de 
drogas para consumo pessoal.

Cigarros foram encontrados dentro de um carro com placas de Sorocaba
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Cidade conquista menos medalhas, 
mas garante o vice dos Jogos Abertos

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba ficou com o 
vice-campeonato, no 
quadro de medalhas, na 

disputa da Segunda Divisão 
da 80ª edição dos Jogos Aber-
tos do Interior, realizados 
de 12 a 24 de setembro, na 
cidade de São Bernardo do 
Campo. Com 96 medalhas, o 
resultado mostra uma queda 
64 % comparado a edição do 
ano passado, quando a cidade 
sagrou se campeã com a mar-
ca inédita de 154 medalhas.

Este ano foram 56 ouros, 
27 pratas e 13 bronzes. Já no 
ano passado, durante a dis-
puta na cidade de Barretos, 
foram 85 ouros, 41 pratas e 
28 bronzes, totalizando 154 
medalhas. 

Na classificação por pon-
tos a cidade também caiu 
de posição. De terceiro no 
ranking geral no ano passado, 
com 105,5 pontos, Indaiatuba 
terminou a edição dos Jogos 
deste ano em sexto lugar, 
com 80 pontos, queda de 75,8 
% na pontuação. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o secretário mu-
nicipal de Esportes, Hum-
berto Panzetti, ressaltou dois 
fatores que devem ser ana-

lisado.
A primeira, segundo o 

secretário, é que no ano pas-
sado Ribeirão Preto acabou 
desistindo de sediar os Jogos 
e o evento foi transferido para 
Barretos, de outubro/novem-
bro para dezembro. “Houve 
um atraso na organização e 
pelo menos 30 municípios 
desistiram da competição”, 
lembra. “Este ano os Jogos 
tiveram presença de todas 
as cidades. Outro fator a ser 
analisado é que cidades do 
Grande ABC, que são po-
tências no esporte, acabam 
investindo e contratando 

atletas de ‘peso’ de clubes 
como Corinthians, Palmeiras, 
Pinheiros e outros.” 

Ainda na 
disputa des-
t e  ano ,  no 
q u a d r o  d e 
medalhas, a 
primeira po-
sição foi de 
São Caetano 
do Sul, com 
71 ouros, 30 
pratas e 27 
bronzes, to-
talizando 128 medalhas, 26 
medalhas a menos que In-
daiatuba no ano passado. 

Ainda na classificação, 
Osasco ficou em terceiro, 
com 87 medalhas; seguido 

por Campi-
nas, com 69, 
e  T a u b a t é 
com 63.

Na clas-
sificação por 
p o n t o s ,  a 
primeira po-
sição ficou 
também com 
São Caetano 
do Sul, com 

180 pontos. Osasco ficou em 
segundo lugar com a mesma 
pontuação. Na sequência vem 

Taubaté (121 pontos), Santo 
André (107) e Campinas (88).

Para o diretor do Esporte 
Competitivo da Secretaria 
Municipal de Esportes, Ra-
fael de Oliveira e Silva, a 
edição deste ano dos Jogos 
foi disputadíssima. “Con-
tando com a participação de 
todos os tradicionais muni-
cípios, foram competições 
de excelente nível técnico, 
com a presença de inúmeros 
atletas que estiveram nas 
Olimpíadas do Rio de Janei-
ro”, ressalta. “Desta forma, 
nosso mérito nas conquistas 
foi mais evidenciado.”

Desempenho 
As equipes locais que ga-

rantiram medalhas de ouro 
foram a natação PCD e con-
vencial, masculino e feminino, 
além do futsal masculino. Nas 
piscinas, o PCD trouxe 50 me-
dalhas, sendo 41 ouros e nove 
pratas. Já no convencional 
foram 33 medalhas, sendo 13 
ouros, 12 pratas e oito bronzes. 

O Município ficou ainda 
em segundo lugar no ciclismo 
feminino e em quarto no mas-
culino, sendo uma medalha 
de ouro, duas de prata e três 
de bronze. 

A cidade ficou ainda em 
terceira na ginástica artística 
masculina e feminina; quarta 
colocada no taekwondo mas-
culino e no caratê feminino; 
teve ainda quinta colocação 
no futebol masculino e sexto 
no handebol masculino.

Neste ano, o município par-
ticipou da competição com 19 
equipes em 15 modalidades. 
“Nossos atletas estão de para-
béns por mais este desempe-
nho de destaque, considerando 
que este ano tivemos a partici-
pação de um número maior de 
cidades, incluindo algumas das 
equipes mais fortes da região 
do ABC, e obtivemos estas 
vitórias apenas com a prata da 
casa”, salienta Panzetti. 

“Nossos atletas estão de parabéns 
por mais este desempenho de 

destaque, considerando que este ano 
tivemos a participação de um número 
maior de cidades, incluindo algumas 

das equipes mais fortes da região 
do ABC, e obtivemos estas vitórias 

apenas com a prata da casa”
Humberto Panzetti, secretário 

municipal de Esportes

Futsal masculino foi uma das modalidades campeã nos Jogos Abertos deste ano, realizados em São Bernardo do Campo 

Equipe é representada por alunos de escolas estaduais e municipais 

ESTADUAL 

Xadrez garante sete troféus e seis medalhas na disputa do Paulista 
A equipe de xadrez de 

Indaiatuba garantiu sete 
troféus (concedido do 1º 
ao 3º lugar) e seis meda-
lhas (do 4º ao 10º lugar) 
no Campeonato Paulista de 
Othello. A disputa aconte-
ceu no último domingo, dia 

25, na vizinha Campinas. 
Sob a coordenação do 

técnico Evans Fritsch, 14 jo-
gadores defenderam Indaia-
tuba e alcançaram os pódios. 
De origem inglesa, a moda-
lidade de jogos de tabuleiro 
denominada othello é muito 

difundida na Europa, nos 
Estados Unidos e na Ásia, 
onde os participantes têm 
como meta capturar as peças 
adversárias e substituí-las 
pelas da sua cor, vencendo 
quem tiver mais peças a seu 
favor no final da partida. 

A equipe de xadrez de 
Indaiatuba é integrada por 
alunos das escolas estadu-
ais Professora Annunziatta 
L. V. Prado e Suely Maria 
Cação Ambiel Batista, além 
da Emeb Professora Maria 
José Ambiel Marachini.

Ian Felipe de Souza – 1º lugar na categoria S12 (e 5º lugar geral)
Luan Costa – 1º lugar na categoria S16
Maicon Valim – 2º lugar na categoria S12
Ítalo Guimarães – 2º lugar na categoria S14
Laís Emily Higashi – 3º lugar na categoria SF10
Lucas Pim da Costa – 3º lugar na categoria S12
Evans Fritsch – 3º lugar na categoria Absoluto
Gabriel Fernandes Costa – 4º lugar na categoria S12

Tainá Dannebrock – 4º lugar na categoria S14F
Gabriel Takahara – 5º lugar na categoria S10M
Lucas José de Souza – 5º lugar na categoria S12
Gabriel Mardem – 8º lugar na categoria Absoluto
Waldecir Costa – 12º lugar na categoria Absoluto
Edmilson Oliveira – 13º lugar na categoria Absoluto

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes

Confira abaixo os resultados completos:
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Dois ginastas locais estão classificados para o Brasileiro 
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Lidi dá início a duas 
competições no dia 9

TABELA
 

Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos 

Rodada amanhã, dia 1º, no ginásio da Sol-Sol 
 
Horário Partida     Divisão  
14h50 Desportivo Futsal x Unidos do Cecap  3ª B 
13h50 Projeto Restitui B x União Zona Leste   3ª A 
15h40 R5/Meta/Betão Motos x União Tribuna  1ª 
16h30 Atlético Santa Fé x Palermo/Miranda  3ª A 
 
Resultados da última rodada
 
Primeira Divisão 
Informática/Marquinhos Tintas 1 x 3 Meninos do G5/4 Cores
Futsal Futuro 3 x 9 Flamengo/Marquinhos Tintas
Cebi Brasil 1 x 3 Sol-Sol
Schalke Grillos/Tamandaré Tintas 1 x 0 Sem Chance/Extintuba
 
Segunda Divisão
The Rocket Futsal 2 x 3 União Tribuna B
Nova Aliança/XII Zona Sul 6 x 4 União Audax/ Imb. Lopes
Juventus Futsal 3 x 5 Parque Indaiá
Projeto Restitui 1 x 2 Bayern 07

Terceira Divisão
Colégio Conquista 0 x 3 Zenit 
NBF/Padaria Líder 5 x 3 Focus Academia/Cliniti 
ADC Toyota Cotolla/IDT 3 x 3 Tapiratiba
União Zona Leste 6 x 3 Tancredo Neves/Tecnommil 
Desportivo Futsal 2 x1 Dynamo/Mineiro Lanches 
Projeto Restitui B 8 x 3 Atlético Santa Fé 
Unidos da Cecap 3 x 2 FutShow/Meta/Cruzeiro 
Atlético Oliveira 1 x 2 Skalke Grillos B/Pura Gula 
Continental/Jornal 1x 2 Kautela Futsal 

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

Rodada amanhã, dia 1º 

Campo 2
Horário  Partida    Categoria 
15h   Sanare x Cato Supermercados   Adulto 
16h   Unilabor x Madeireira Madelasca  Adulto

Rodada domingo, dia 2 

Campo 1
Horário Partida     Categoria 
8h  Freegelo/Big & Strong x Jacitara   Máster 
9h15  Embalimp x Grupo Fênix    Veterano 
10h30  Vizzent Calçados x Atento Segurança e Serviços Veterano

Campo 2
Horário Partida     Categoria 
8h  Vieira de Abreu x A. E. Dirce/Race Pneus   Máster 
9h15  Centerbor/Marquinhos Tintas x Fisiomag   Adulto 
10h30  Escritório Central/Voga x Ice Bears Ar   Adulto

Campo 3
Horário Partida     Categoria 
9h  Posto Tremendão x Visão /2G Bebidas   Super Máster 
10h15  Casa das Embalagens x Pai & Filhos  Super Máster 
11h15  Hot Flowers x Colégio Meta    Super Máster

Rodada quarta-feira, dia 5 

Campo 3
Horário Partida     Categoria 
19h15  LG Vacker/Vacker x Lofts    Super Máster
20h15  Cavifer x DD Max     Super Máster
 
Rodada quinta-feira, dia 6 

Campo 3
Horário Partida     Categoria 
19h15  Tukka’s x Casa das Embalagens   Super Máster 
20h15  Hot Flowers x Posto Tremendão    Super Máster

Resultados da última partida
Centerbor/Marquinhos Tintas 0 x 3 Central/Voga Arquitetura (Adulto)
Sanare 4 x 5 Fisiomag (Adulto)
Unilabor 5 x 1 Ice Bears Ar Condicionado (Adulto)
Madeireira Madelasca 3 (0) x (1) 3 Cato Supermercados (Adulto)
Birô - Brio! Informática 2 (0) x (1) 2 SSA Brasil (Veterano)
Centermaq 6 x 1 Luxafit Transportes (Veterano)
Balilla 4 x 1 Madeireira Glaudeimar (Máster)
Belle Santé Odontologia 2 x 3 Jornal Exemplo (Máster)
Tukka’s Lanchonete e Restaurante 1 x 4 Cavifer (Super Máster)
DD Max 1 x 2 LG Vacker/Vacker & Bueno (Super Máster)
Lofts 1 x 3 Thunder Vision - Remota - GTA (Super Máster) 
Pai & Filhos 0 x 3 Visão Imóveis/2G Bebidas (Super Máster) 
Tukka’s Restaurante 1 x 3 Colégio Meta (Super Máster)
 

4ᵃ Copa Deco20 Z10 Imóveis

Rodada domingo, dia 2, no Deco 20

Horário  Partida
9h Desportivo Paulista x Amigos do Leandro Pinto
10h ECAI x Vidraçaria Reflexo 
11h Atlético Clube Indaiatuba x Soluti Contabilidade 

Resultados da última rodada
ECAI 5 x 10 Amigos do Leandro Pinto
Invictos 8 x 10 Vidraçaria Reflexo
Mingardi e Elias 3 x 11 Cooperpet/Belosso 

CIDA SANTOS 

esportes Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Duas competições, sendo 
uma novidade, marca-
rão o início do mês de 

outubro para os times associa-
dos a Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi). No próxi-
mo dia 9 (domingo), a entidade 
dará o pontapé inicial a disputa 
do Torneio Walter Pimental 
e a primeira edição da Copa 
Kokada.

Já tradicional e presente 
anualmente no calendário de 
competições da Lidi, o primei-
ro campeonato contará com 
21 equipes, divididas em três 
grupos. Na chave A, buscam o 
“caneco” da competição Real 
Brasil, Atlético Paulista, Real 
Sporting, Huaxipato, Rêmulo 
Zoppi, Corolla e União Paulista 
Zona Sul. 

Fazem parte do Grupo B as 
equipes do Geferplas, Unidos da 
Vila, União Baiana, Manches-
ter, Tupã, SPQV e Seati.

Ainda em busca do título da 
primeira edição do certame, a 
Chave C é formada por Benfica, 
Minas, Unidos de Indaiatuba, 
Morada do Sol, Flamenguinho, 
Comercial e Indecamp. 

O campeonato prevê que 
todos se enfrentem dentro do 
grupo, classificando-se para a 
segunda fase os dois melho-
res de cada chave e os dois 
melhores terceiros colocados. 
 

Homenagem
Novidade este ano, a Liga 

também dará o pontapé inicial 
a Copa Kokada. O campeonato 
contará com 14 equipes, dividi-
das em dois grupos.

Na Chave A estão União 

Agrícola Cardeal, Paulisti-
nha, Operário, Mastiga Samba/
CDHU, LBC, Bahia e Atlético 
Oliveira. 

Já no Grupo B, buscam o 
título do certame as equipes 
do Camisa 10, Independente, 
Jardim Brasil, Florence, Galo e 
Bandeirantes. 

Com base no regulamento, a 
competição prevê que todos se 
enfrentem dentro do grupo, em 
turno único, classificando-se os 
quatro melhores de cada chave 

para as semifinais.
As duas competições irão 

premiar o campeão e o vice, 
além do goleiro menos vazado, 
artilheiro e equipe mais disci-
plinada.

A Copa Kokada, criada este 
ano, é uma homenagem ao ex-
-presidente da Lidi, Clodoaldo 
Carvalho Mota, o Kokada, figu-
ra carimbada no futebol amador 
de Indaiatuba e que faleceu no 
dia 4 de maio deste ano, vítima 
de um enfarte aos 66 anos de 
idade.

Kokada foi presidente da 
entidade esportiva, de 2002 
a 2008, e ajudou a fundar a 
Federação Paulista de Futebol 
Amador e a Liga Nacional de 
Futebol Amador.   

Segundo o presidente da 
Lidi, Eliseu Marques, a princí-
pio a competição será realizada 
apenas este ano e caberá aos 
dirigentes das equipes filiadas 
decidirem pela permanência da 
mesma nos próximos anos. 

Para Marques, a homena-
gem é mais do que merecida. 
“Por tudo que ele lutou pelo 
esporte de Indaiatuba, essa é 
uma pequena homenagem a 
um grande esportista da cida-
de”, diz.

Tabela das duas competições será divulgada na próxima semana 

Dois atletas da equipe de 
ginástica artística de Indaiatuba 
estão garantidos na disputa do 
Campeonato Brasileiro Pré-Infan-
til. Gustavo de Souza Sales e José 
Henrique de Araújo Celine dispu-
tam a competição, que acontece de 

1 a 6 de novembro em Natal/RN.
A dupla é coordenada pelo 

técnico Bruno Noronha Garcia. 
“Ambos fazem parte da equipe 
municipal que foi campeã dos Jo-
gos Regionais e terceira colocada 
nos Jogos Abertos”, diz Garcia. 

“Com ótimo nível técnico, têm 
grandes chances, pois competem 
esses eventos na categoria Sub-16, 
com 11 anos”, completa. 

Feminino
As equipes feminina e mas-

culina da modalidade também 
participaram nos dias 24 e 25 de 
setembro do Campeonato Estadu-
al Infantil, em São Bernardo do 
Campo, garantindo vários pódios 
para a cidade. A coordenação é da 
técnica Cristiane Loriato Gurther.

Equipe masculina
1º dia de provas
Gabriel Hernandes – 3º lugar no Solo, 5º lugar nas Argolas, 9º 
lugar no Individual Geral
José Henrique Celine – 1º lugar nas Argolas, 2º lugar nas Pa-
ralelas, 4º lugar no Solo, 6º lugar no Individual Geral
Paulo Lopes – 16º lugar no Individual Geral

2º dia de provas
José Henrique Celine – 4º lugar nas Argolas, 4º lugar nas Para-
lelas, 5º lugar no Solo, 6º lugar no Cavalo com alças, 7º lugar 
no Individual Geral ,15º lugar no Salto e 16º lugar na Barra Fixa

Gabriel Hernandes – 1º lugar no Salto, 3º lugar nas Argolas, 4º 
lugar no Cavalo com alças, 7º lugar no Solo, 8º lugar no Indi-
vidual Geral, 12º lugar nas Paralelas e 14º lugar na Barra fixa
Paulo Lopes – 7º lugar no Salto, 7º lugar nas Paralelas, 10º lugar 
no Solo, 13º na Barra fixa, 14º lugar na Cavalo com alças, 14º 
no Individual Geral e 16º lugar nas Argolas

Equipe feminina
Vitória Barboza – 4º lugar na Categoria Infantil C
Laís Ribeiro – 3º lugar na Categoria Infantil C
Emilly Goulart – 14º lugar na Categoria Infantil B e 2º lugar 
nas Paralelas Assimétricas.

Resultados
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Peteca local é campeã do 
Paulista em três categorias 

Fase classificatória do society 
do Indaiá termina domingo

Primavera confirma 
participação na  ‘Copinha’

JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A equipe do Primavera 
está confirmada na 
disputa da Copa São 

Paulo de Futebol Junior do 
próximo ano, assim como In-
daiatuba será uma das sedes 
do certame. A presença do 
Tricolor foi garantida pelo 
presidente do clube, Eliseu 
Marques, após envio do ofí-
cio pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF) ao clube na 
semana passada.

O time que disputará a com-
petição no próximo ano será 
formado a partir dos elencos 
que disputam o Campeonato 
Paulista, nas categorias Sub-
17 e Sub-20. Para comandar 
o time, formado por 30 joga-
dores, Julio César deverá ser 
mantido. 

Ele foi o treinador que, na 
edição deste ano da “Copi-
nha”, levou a equipe à terceira  
fase. O técnico atualmente é 
quem comanda o time Sub-20 
no Paulista, competição em 
que o Fantasma está na ter-
ceira posição e já classificado 
para a próxima fase. 

Para o presidente primave-
rino, ter um time na "Copinha" 
traz benefícios não apenas para 
o clube, mas também para toda 
a cidade. 

“É um dos eventos mais 
importantes do ano no Mu-
nicípio, que leva o nome de 

Indaiatuba e do Primavera 
nos quatro cantos do País e 
também no cenário interna-
cional”, lembra. “É o evento 
esportivo na cidade que mais 
atrai público. Para se ter uma 
ideia, só em uma partida este 
ano foram mais de 10 mil tor-
cedores e, se contarmos todos 
os jogos, chega facilmente a 
30 mil torcedores. Sem falar 
da oportunidade aos atletas, 
que sonham com a carreira de 
jogador.”

No ano passado, o Fantasma 
da Ituana chegou a terceira fase 
da Copa São, depois de perder 
nos pênaltis para o Avaí, adver-
sário que havia vencido na fase 
de classificação. 

Eleições 
Fora de campo o Primavera 

também busca um acerto. Du-
rante a semana, o clube divul-
gou um editorial de assembleia 
extraordinária para as eleições 
que vão definir a nova diretoria 
(presidente, vice-presidente, 
secretário e tesoureiro), no pe-
ríodo de 3 de novembro deste 
ano a 31 de dezembro de 2017. 

Até o momento, apenas 
Marques, que está no cargo 
como presidente interino, con-
corre ao cargo. 

Segundo o presidente, 20 
conselheiros estão aptos ao 
voto. Também tem direito a 
escolha da nova diretoria os 
sócios-torcedores que estão em 
dia com o pagamento da men-
salidade. Segundo Marques, 
um levantamento está sendo 
realizado para definir quantos 
sócios estarão aptos. 

As eleições acontecem 
no dia 3 de novembro, sendo 
às 20 horas a primeira con-
vocação com 2/3 dos sócios 
contribuintes e associado 
patrimoniais; ou então às 
20h30, em segunda convo-
cação, com qualquer número 
de representantes presentes. 

Terceiro colocado no Pau-
lista e já classificado para a 
próxima fase, a equipe Sub-20 
do Primavera tem um clássico 
regional amanhã, dia 1º, no 
Gigante da Vila. Às 15 horas, o 
Tricolor duela contra o Ituano, 
quarto colocado da competição e 
também praticamente garantido 
na segunda fase.

Mesmo com uma derrota 
por 2 x 1 para o líder Capiva-
riano, no sábado, dia 23, o time 
comando por Julio César já está 
classificado. 

Antes mesmo de entrar em 
campo na última rodada, só um 
verdadeiro milagre evitaria a 
classificação do Fantasma. Mas 
a equipe também foi beneficiada 
pelo de 1 x 1 do Ituano com a 
Itapirente, e pela derrota de 3 x 
0 do Mogi Mirim para o Inde-
pendente de Limeira, por WO. 

Além do Ituano amanhã, o 
Primavera enfrenta ainda, na 
última rodada, o Atlético Soro-
caba. A partida será sábado, dia 
8, às 15 horas, no estádio Walter 
Ribeiro em Sorocaba. 

Atualmente o Fantasma é 
o terceiro colocado da Chave 
2, com 37 pontos, seguido por 
Ituano com 34. Na liderança está 
o Capivariano, com 50 pontos, 
quatro a mais que a vice-lider 
Ponte Preta.

Campanha do Fantasma da Ituana no ano passada agradou os torcedores tricolores

Já classificado, 
Sub-20 faz clássico 
regional contra o Ituano 

A equipe de peteca de In-
daiatuba, apoiada pela Secre-
taria Municipal de Esportes, 
sagrou-se campeã paulista em 
três categorias – Mirim, Infantil 
e Juvenil – após disputar a 4ª 
e última etapa do Campeonato 
Paulista.

A competição ocorreu na 

última sexta-feira, dia 23, no 
Município de Franca, e contou 
com a coordenação do técnico 
Marcos Gomes. 

O grupo garantiu ainda qua-
tro títulos de vice-campeão e 
quatro medalhas de bronze, além 
de alcançar o segundo lugar no 
ranking geral por equipes. 

Classificação da 4ª e última etapa:
Vitor Sterininger e Alessandro de Souza Albano – 1º lugar na categoria Mirim
Pedro Souza Alves e Rodrigo Francisco da Silva – 1º lugar na categoria Infantil
Emanuele Albrechete e Letícia Albrechete – 3º lugar na categoria Infantil
Celso Frison e Bruno Steffen – 3º lugar na categoria Sênior
Ulisses Frison e Luis Zani – 3º lugar na categoria Adulto

Classificação final do Campeonato Paulista
Vitor Sterininger e Alessandro Albano – 1º lugar na categoria Mirim
Paulo Lima e Guilherme Lima – 2º lugar na categoria Mirim
Lucas Oliveira e Marcos Maldonado – 3º lugar na categoria Mirim
Emanuele Albrechete e Letícia Albrechete – 3º lugar na categoria Infantil
Pedro Souza e Alexandre Albano – 2º lugar na categoria Juvenil
Mayara Razaboni e Brenda Andrade – 3º lugar na categoria Infantil
Pedro Alves e Rodrigo Francisco da Silva – 1º lugar na categoria Infantil
Ulisses Frison e Luis Zani – 2º lugar na categoria Adulto
Celso Frison e Bruno Steffen – 2º lugar na categoria Sênior
Marcos Gomes e Fabrício Rodrigues – 3º lugar na categoria Sênior
Emanuele Barbosa e Bruna Lopes – 1º lugar na categoria Juvenil
Vice-campeões na categoria por equipes

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes

Equipe garantiu ainda quatro pratas e quatro bronzes

A fase de classificação das 
duas copas de futebol society 
do Indaiatuba Clube termina 
neste domingo, dia 2, com a 
realização de três partidas.

Assim que o juiz apitar 
o fim do último jogo serão 
definidos todos os classifica-
dos para a próxima fase e os 
confrontos.

Em busca das vagas que 
ainda restam, a partir das 8h 
o Marquinhos Tintas encara 
o Nobel e, logo depois, às 
9h10, o Centro Médico São 
Camilo enfrenta o RIP Servi-
ços, ambos pela Copa Colégio 
Renovação de Futebol Society 
- Categoria Master.

O último jogo de toda a fase 

de classificação do society no 
IC começa às 10h15, entre o 
Criar Filmes e o Casagrande 
Turismo que se enfrentam pela 
Copa Hot Flowers de Futebol 
Society - Categoria Adulto.

Resultados
A última rodada começou 

a ser disputada no domingo, 
dia 25 de setembro, com qua-
tro partidas. Pelo Master o 
Colégio Renovação fez 4 a 3 
no Brasiltex e o Hot Flowers 
perdeu para o RZ Comunica-
ção por 1 a 0.

Pelo Adulto o Verona per-
deu por 3 a 0 para o Grupo 
Marquinhos e o Vizzent go-
leou o Império por 7 a 3.
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1º Indaiatuba Matsuri 
substitui festas do 
Chopp e do Sushi

JME

cultura &  lazer
CINEMA

O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES - Lançamento  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   18h40
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29),  Sexta (30),  Segunda (3),  Terça (4)  e  
Quarta (5):   15h45. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   14h30
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   20h30
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (29),  Sexta (30),  Segunda (3),  Terça (4)  e  
Quarta (5):   21h15. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   15h45  /  21h15
............................................................................................................
O BEBÊ DE BRIDGET JONES - Lançamento  -  Comédia / Ro-
mance  -  Classificação 12 anos  -  123 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   16h05
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (5):   19h00  /  21h45
Polo Shopping: Somente na  Quarta (5):   14h00  (Cinematerna)
............................................................................................................
MEU AMIGO, O DRAGÃO - Lançamento  -  Aventura / Fantasia  
-  Classificação 10 anos  -  102 minutos
3D - DUBLADO*
Shopping Jaraguá: Sexta (30)  a  Segunda (3)   e  na Quarta (5):   20h00
*excepcionalmente a versão 3D Dublada não será exibida na quinta, 
dia 29, e na terça, dia 4
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29):   15h10  /  17h30  /  20h00. Sexta (30)  
a  Quarta (5):   15h10  /  17h30
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (4):   20h00
............................................................................................................
GÊNIOS DO CRIME - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 
12 anos  -  94minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   17h20  /  21h55
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   19h35
............................................................................................................
ÚLTIMOS DIAS NO DESERTO - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  
-  Drama  -  Classificação 12 anos  -  97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (1º):   14h20. *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
............................................................................................................
SETE HOMENS E UM DESTINO - 2ª semana  -  Ação / Western  
-  Classificação 14 anos  -  132 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   20h45
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29):   somente  17h40. Sexta (30)  a  Quarta 
(5):   18h40  /  21h30
............................................................................................................
CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTARAM - 2ª 
semana  -  Animação / Comédia  -  Classificação livre  -  86 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   18h20
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   15h15
Shopping Jaraguá: Quinta (29):   somente  15h35. Sexta (30)  a  Quarta 
(5):   15h35  /  18h20
............................................................................................................
TÔ RYCA! - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  102 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (29),  Sexta (30),  Segunda (3),  Terça (4)  e  
Quarta (5):   17h00  /  20h20. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   15h30  
/  18h00  /  20h20
............................................................................................................
BRUXA DE BLAIR - 3ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classificação 
12 anos  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (5):   21h35
............................................................................................................
PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS - 6ª semana  -  Animação 
/ Comédia  -  Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  e  Quarta (5):   somente 19h10. Sexta 
(30),  Segunda (3)  e  Terça (4):   16h35  /  19h10. Sábado (1º)  e  
Domingo (2):   14h10  /  16h35  /  19h10
Shopping Jaraguá*: Sexta (30)  a  Quarta (5):   16h30. *excepcional-
mente este filme não será exibida no Jaraguá na quinta, dia 29

A primeira edição do 
Indaiatuba Matsuri, 
que celebra a cultura 

japonesa, começa na próxima 
sexta-feira, dia 7, e vai até 
domingo, dia 9. Com três dias 
de festa no pavilhão da Viber, 
o evento é uma junção entre 
as festas do Sushi e do Chopp 
Bom Odori.

Toda a programação da 
festa, organizada pela Asso-
ciação Cultural, Esportiva 
Nipo Brasileira de Indaiatuba 
(Acenbi), foi divulgada na 
manhã de quarta-feira, dia 28 
de setembro, durante coletiva 
de imprensa. 

Segundo os organizadores, 
o ingresso será vendido no lo-
cal do evento e custará, por dia, 
R$ 6 completo e meia-entrada 
para estudantes, pessoas maio-
res de 60 anos, professores e 
doadores de sangue. Crianças 
de até 6 anos não pagam.

O evento traz uma varie-
dade de atrações artísticas, 
culturais e gastronômicas. 
As atrações musicais são de 
Indaiatuba e região, tendo 
apresentação da cantora Karen 
Ito, Edgar Ishida, do grupo En 
e do Duo Sciotti (os irmãos 
Derico e Sergio).

As atrações incluem tam-
bém shows musicais, apre-
sentações de taiko e danças 
folclóricas e cosplay, além de 
oficinas de mangá e de origa-
mi, exposições de cerâmica, de 
bonsai e de fotos.

Além dos restaurantes tra-
dicionais, o evento oferecerá 
também opções de comida 
japonesa de food trucks.

Entre os pratos típicos mais 
conhecidos estão o yakissoba, 
harumaki, sushi, sashimi, tem-
purá e udon. Os restaurantes 
japoneses de Indaiatuba tam-
bém irão participar.

Para o presidente da Acen-
bi, João Yamate, o festival é 
um evento que vai trazer um 
público muito bom para a ci-
dade. “Trabalhamos muito na 
procura das melhores atrações. 
Temos nomes resmoneados e 
prestigiados, assim como os 
cosplay que são novidades 
aqui na cidade”, diz. 

Com expectativa de públi-
co beirando 15 mil pessoas, 
Yamate quer que a festa seja 
apreciada por pessoas de todo 

o Estado. “As atrações ajudam 
para isso. A festa já está sendo 
reconhecida e pesquisada pelas 
pessoas”, garante. 

Os organizadores enfa-
tizam ainda que o objetivo 
maior do evento é realizar uma 
festa de qualidade e colaborar 
para uma visibilidade maior 
aos patrocinadores. “Eles terão 
suas marcas divulgadas na fes-
ta e ao todo já são 12 estandes. 
Na entrada terá um estande de 
divulgação feita pela Brasil 
Kirim das suas cervejas arte-
sanais como a Kirin Ichiban, 
Baden Baden, e Eisenbah”, ex-
plica o presidente da Acenbi.

Também haverá atração na 
área da saúde. O Clube Rotary 
estará presente no sábado, dia 
8, para a realização de testes 
de Hepatite C, enquanto que 
a ONG Gabriel também vai 
contribuir ajudando na capa-
citação de possíveis doadores 
de órgãos.

Concurso 
Outra novidade deste ano 

também é o Miss Nikkey 
Indaiatuba e Região 2016, 
organizado pelo ator, cantor 
e humorista Kendi Yamai. O 
concurso vai eleger a candida-
ta que representará Indaiatuba 
no Miss Nikkey de São Paulo. 

Podem participar do con-
curso candidatadas de ascen-
dência japonesa de qualquer 
grau, inclusive mestiças nipo-
-brasileiras, de 15 a 30 anos, 
de qualquer localidade do País.

Programação do Indaiatuba Matsuri

Dia 7 de outubro – sexta-feira - 18h às 23h
19h30 – Cerimônia de abertura
20h – Show musical com Edgar Ishida
21h – Show de Taiko Ryu Kyu Koku Matsuri Daiko
21h30 – Bon Odori

Dia 8 de outubro – sábado - 12h às 23h
14h30 – Grupo de dança folclórica Anibras
14h45 – Show Musical Acenbi
15h – Apresentação dos alunos Nitigo Gakkou
15h15 – Show de Taiko Ryuu Taiko
15h45 – Grupo de dança folclórica Anibras
16h – Show musical ICNBC
16h30 – Bon Odori
18h30 – Show musical Acenbi
19h – Show de Taiko Houkou Daiko
19h30 – Desfile Miss Nikkey Indaiatuba
21h – Espetáculo “EN” (Laços do Destino)
21h30 – Miss Nikkey – Resultado
22h15 – Show musical Duo Sciotti (Derico)

Dia 9 de outubro – domingo – 12h às 21h
14h30 - Grupo de dança folclórica Anibras
14h45 – Show musical Acenbi
15h15 – Grupo de dança folclórica Anibras
15h30 – Show de Taiko Ryuu Taiko
16h – Desfile de cosplay
16h30 – Show musical Acenbi
17h – Bon Odori
18h30 – Show musical com Karen Ito com participação de Ryu 
Kyu Koku Matsuri Daiko
19h30 – Grupo de dança folclórica Acenbi
20h – Show de Taiko Ryu Kyu Koku Matsuri Daiko

Fonte: Associação Cultural, Esportiva Nipo Brasileira de 
Indaiatuba (Acenbi)

Diretrizes da festa foram divulgadas na manhã desta quarta-feira
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Ciaei recebe Concertos 
Jovens Músicos da 
Orquestra de Piracicaba 

Horóscopo de 30/09 a 07/10 por Alex Costa Guimarães

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

cultura &  lazer Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

O Centro Integrado de 
Apoio a Educação 
de Indaiatuba (Ciaei) 

será palco do Concertos Jovens 
Músicos com a Orquestra 
Filarmônica de Piracicaba. A 
apresentação, que terá par-
ticipação da cantora italiana 
Mafalda Minnozzi, ocorre na 
próxima quinta-feira, dia 6, a 
partir das 20 horas. 

A entrada é gratuita, porém 
os ingressos devem ser retira-
dos na bilheteria do teatro com 
uma hora de antecedência.

Sob a regência do maes-
tro Anderson de Oliveira, o 
espetáculo promete ser um 
dos maiores shows na região. 
“Será um concerto singular. 
Os arranjos orquestrais foram 
todos criados para acompanhar 
essa grande estrela italiana, a 
Mafalda Minnozzi. Buscamos 
a criação de novas imagens so-
noras para somar com a grande 
habilidade interpretativa da 
Mafalda. Sem dúvidas será 
uma noite inesquecível para 
Indaiatuba”, declara o maestro.

No espetáculo inédito 
viabilizado pelo ProAC SP, 
o público vai poderá conferir 
músicas brasileiras e italia-
nas. No repertório, clássicos 
de Tom Jobim e obras con-
sagradas como La Vie Rose, 
Il Mondo, Torna a Sorriento 
e Volare.

A Orquestra Filarmônica 
de Piracicaba é uma vertente 
Projeto Jovens Músicos que há 
cinco anos exerce um trabalho 
sociocultural através do ensino 
da música de concerto para 
mais de 250 crianças, adoles-
centes e jovens de Piracicaba 
e região. 

No concerto, a orquestra 
vai se apresentar com 35 mú-
sicos, entre professores, alunos 
e ex-alunos do projeto.

O espetáculo é uma ideali-
zação do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Cultura, com a 
associação Amigos da Música 

de Piracicaba (Ampi), e apoio 
do hipermercado Good Bom 
e da Prefeitura de Indaiatuba. 

Mafalda 
Mafalda Minnozzi é nas-

cida na Itália, mas mora no 
Brasil desde 1996. Ao longo da 
sua carreira Mafalda já lançou 
no Brasil 10 Cds, 2 DVDs e 
21 coletâneas. A cantora rea-
liza longas turnês no País e já 
ganhou muita popularidade: 
por este motivo, recebe o titulo 
oficial de “Embaixatriz da Mu-
sica Italiana” pelo Consulado 
Geral da Itália em São Paulo. 

Durante esses 20 anos no 

Brasil, Mafalda Minnozzi 
já foi reconhecida pelo jeito 
alegre e ao mesmo tempo 
pela sinceridade e paixão 
com as quais interpreta as 
canções de sua terra natal, a 
Itália. Seu talento e versatili-
dade poderão ser conferidos 
de perto neste espetáculo de 
única apresentação.

Concertos Jovens Músicos 
Quando: quinta-feira, dia 6, 
às 20 horas
Onde: Teatro Ciaei - Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, 3.665 - Jardim Regina;
Produção Cultural: 3 Marias

Apresentação da Orquestra Filarmônica de Piracicaba terá participação da cantora Mafalda Minnozzi

A banda Dead Fish será atração do show de 
encerramento do festival no próximo dia 15 

CONCURSO 

14º Festival de Rock define os dez finalistas 
Após quatro dias de elimi-

natórias, com a participação 
de 62 bandas na disputa, estão 
definidos os 10 finalistas do 
14º Festival de Rock da Se-
cretaria Municipal de Cultura.

São elas: Black Days (In-
daiatuba), Black Hat (São 
Paulo), Cidadão José (Cam-
pinas), Hunger (Indaiatu-
ba), Olho da Cara (Mauá), 
Pheudal (Indaiatuba), Razit 
(Valinhos), Os Republicados 
(Piracicaba), Stupid (Indaia-
tuba) e Zenith (Mogi-Guaçu).

Eles se apresentarão na grande 
final, que acontece no próximo 
dia 15 de outubro, a partir das 15 
horas, em palco montado próximo 
à Concha Acústica do Parque 
Ecológico, com entrada franca.

O concurso premiará o 
campeão com R$ 5,5 mil, R$ 
4 mil ao segundo colocado, 
R$ 3 para o terceiro e R$ 1,5 
mil para Melhor Intérprete e 
Melhor Composição. 

A ordem de exibição dos 
concorrentes será definida em 
sorteio aberto e a comissão 
julgadora, composta por Heitor 
Gomes, Roy Carlini e Ivan 
Busic, avaliará os critérios de 
interpretação, composição e 
desempenho musical. Após a 
premiação, haverá show de en-
cerramento com a banda Dead 
Fish. A banda Doctor Mars, de 
Indaiatuba, foi a grande ven-
cedora da edição 2015. Mais 
informações sobre o evento no 
telefone (19) 3894-1867.

Semana focada nos assuntos de relacionamentos, 
seja eles pessoais, ou profissionais. Isso durará apro-
ximadamente o tempo de um mês e ajudará o ariano a 
melhorar sua idéia ou percepção de relacionamentos. 
Nesse período poderá desenvolver boas relações 
profissionais e um amor interessante pode surgir 
para solteiros, ou melhorar a relação que possuir.

Durante esta semana, o taurino se volta principal-
mente para aqueles assuntos relacionados com seus 
projetos de trabalho, nesse período sentirá necessi-
dade de modificar sua rotina profissional. Todo esse 
esforço pode resultar em uma saúde fragilizada. Se 
estiver fazendo algum curso pode pensar em desistir 
ou se se sente menos dispostos em participar dele.

O geminiano terá uma semana mais agitada soci-
lamente, sentirá prazer em conversar, estará mais 
sociável e extrovertido e gostará e participar de uma  
vida social mais agitada. As pessoas no geral estarão 
pedindo sua presença, momento onde seus planos 
ou projetos para o futuro ideal para planejar novos 
sonhos.  O geminiano que estiver formalizado seu 
relacionamento tende a reformar ou decorar sua casa.

O canceriano tem sua vida doméstica ou familiar o 
ponto de atenção principal, pode ter que se esforçar 
muito para manter seu relacionamento. Pode vir a 
re-estuturar a casa, ou sua vida familiar e domésti-
ca, pode estar decorando sua casa, ou trocando de 
imóvel. Bom momento para buscar manter seu equi-
líbrio emocional. Novos projetos começam a surgir 
agora, evite ficar ansioso e preocupado demais.

O leonino sente que sua vida social está mais fácil, 
onde as pessoas se aproximam  e procuram por ele 
nas rodas sociais. Aproveite para firmar contratos, 
relacionamentos e novos amigos. Sua vida financeira 
pode melhorar se lançar uma força e ação nos negó-
cios. Romance despontando. Evite agir sem pensar
.

Momento interessante para a vida financeira do 
virginiano, bom para conseguir melhorar rendimen-
tos ou pechinchar descontos. Sua vida financeira 
ganha um fluxo de energia que permite melhoras. 
Por outro lado o nativo começa a ficar com uma 
certa irritabilidade pois gostaria de implantar várias 
coisas ao mesmo tempo e não vai conseguir. Uma 
coisa por vez. Calma.

O Libriano está em uma fase de autodescoberta im-
portante. Uma nova etapa começa em sua vida. Seja 
de trabalho, seja afetiva. Procure esqueçer o passado 
e antigas aflições, agora é planejar o futuro e seguir 
em frente.Cuidado com sua alimentação e com sua 
saúde que corre o risco de fragilizar.

Em pleno inferno astral o escorpiano tem a possi-
bilidade de entender o porque de muitas coisas que 
vem acontecendo e inclusive de alguns traumas dele. 
Evite ir para lugares pesados até seu aniversário. 
Cuide de tua saúde, pois há tendencia de estar em 
baixa imunológica. Um projeto de trabalho estará 
sendo bastante produtivo.

O sagitariano tem  sua vida social voltando a agita-
ção. O nativo estará mais objetivo que antes e sua 
saúde pode ser trabalhada para melhorar de forma 
contínua. Mas evite exageros na comida e nas ati-
tudes em geral para não ficar agressivo. Foco na 
carreira profissional. Busque a harmonia nas ações.

O capricorniano precisa ter cuidado com o modo 
com que fala as coisas, as vezes sua maneira incisiva 
de ser pode estar trazendo algumas dificuldades para 
seu dia a dia. Por estar em evidência, o capricornia-
no pode receber desde uma proposta quanto uma 
chamada de atenção, tudo depende de seu esforço 
e dedicação.

Esta semana melhora a sensação de impotência. 
Seu humor, otimismo, e a sensação de confiança e 
fé também seguem esse ritmo. Aproveite para re-
-estabelecer o equilíbrio em seus relacionamentos, 
principalmente os afetivos. O momento também é 
ótimo para melhorar os contratos, parcerias e negó-

cios, pois estará mais assertivo e focado na meta.

Fase de transformação e renovação emocional, te-
nha cuidado para não criar instabilidade emocional 
nos seus relacionamentos, seus sentimentos estarão 
sendo renovados. Isso pode deixa-lo irritado e des-
contar nas pessoas ao redor. Tenha calma. 
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Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e 
noite, com professores capacitados para atender diversas 
idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento de seu filho!

CT Toquinha da Raposa

A preocupação de toda a equipe pedagógica do Colégio Episteme 
é preparar os alunos para a vida. Que sejam cidadãos críticos, 
solidários e preocupados com o ambiente em que vivem

Prof° Zeca com o aluno Arthur Mendes em recente 
Campeonato Interno

Prof° Zeca com o aluno Ian Lippa em recente Campeonato 
Interno

Prof° Zeca com o aluno Ryan de Sá em recente Campeonato 
Interno

Momento único das alunas do 2º B do Colégio Le Perini no teatro 
da Primavera

Alunos do Jardim 2 C, do Colégio Le Perini, comemorando a 
entrada da Primavera

Alice, Gustavo, Heloisa, Caio, Milena, Davi no intervalo do Colégio 
Montreal

Adelma, Quezia, Roseane, Izabella, Maria Rita, Andreia e Gabriel, 
na Mostra Cultural do Colégio Montreal

Luiza Caldeira, Giulia Sigrist, Sarah Monteiro, Brenda Perez e 
Isabele Hirano no Encontro Literário do Objetivo

Giovanna Nery Da Hora, Guilherme Barrach e Giulio Trevizan no 
Encontro Literário do Objetivo

João Victor, Thiago e Felipe apresentam seu projeto na 2ª Feira de 
Ciências do Colégio Rodin

Caroline Guaiume e Rafaela Assef, com o projeto de produção de 
acetona, durante a 2ª Feira de Ciências do Colégio Rodin

Alunos do 5º ano, do Colégio Meta, com Márcia Arakaki e a Tocha 
Olímpica

Alunos do 4º ano, do Colégio Meta, e professora Carol Porto em 
atividade com o mapa do Brasil

A belíssima  Larissa Mioto  é a 
2ª princesa do Miss Indaiatuba

A Linda Larissa Mioto com seu 
amigo Lima Duarte
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Guilherme e Letícia, no Fit Burgers, situado na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Daniele e Hellen, no restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659. Telefone: 3894-4840

Sebastião, Ari e Sandro, no Restaurante Cintra, situado na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Lucas e Mariana, almoçando no Restauarante e Pizzaria Rincão Gaúcho, situado na 
Avenida Visconde de Indaiatuba, 870, no Jardim América - Telefone: 3875-2974

Kelly, Geovana, Milena, Larissa e Gabriely, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Ingrid, Ulisses, Luiz Gustavo, Vitória, Cristiana, Maria Laura e Regis, na Pizzaria 
Skinão, que fica na Rua Tocantins com marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Bruna Maluf e Lenine, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Bruna e Mayumi, na Crazy For Burger, que fica na Rua 24 de Maio, 790 - Fone: 
3328-1319

Ana, Rodrigo, Ana e Rafael, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José 
Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici. Contate-nos: 3894-8929

Alberto, Regina, Martim, Julita, Jair e Ana, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizada na 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Contate-nos: 3834-1008

Carol e Alessandra, almoçando no Restaurante Açafrão, localizado 
na Rua Quinze de Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347
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Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza seus colaboradores pelos aniversários comemorados. Desejamos muito sucesso e saúde. Parabéns!

Alexandre comemorou 
dia 27/09

Bianca celebra hoje, dia 
30

Eliene comemora hoje, 
dia 30

Luciane celebrou dia 28 Renato comemorou dia 
27

Alcides e Zelina no Feito Para Dançar do Indaiatuba Clube 

As estampas Disney chegaram para dar vida e cor na moda primavera-verão e as Lojas Cris Bandeira 
já possuem uma coleção incrível para completar seu look

Priscila Mello, do Spaço Beauté, atendendo a cliente Ana Guizo 
Barnabé, administradora da Clínica Lunica

A linda Beatriz Rezend foi eleita miss simpatia 
durante o concurso Infanto Juvenil 

Andressa, do Supermercado Bandeira, com Talita e Cida

Anderson, do Carvão Indaiá, com Adriano do Espeto Gourmet
Alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Meta, embarcam 
para Porto Seguro em viagem de formatura

A cerimonialista Ivanilde Reis com seu 
cabeleireiro Tiago Costa

Equipe Kanesaki Car Service, especialistas em atender com 
excelência seus clientes

Selma, da Doctor Feet, com Roberto do Programa Resenha, convidam a todos a 
assistirem o programa na próxima quinta-feira, dia 6, às 19h40

Equipe do Açougue Filé na Brasa sempre muito 
atenciosos com seus clientes
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Coleção Tutti Sposa

Executivo Marrocos

Coleção Primavera Novidade

Não deixe de conferir na "A Nova Loja" os maravilhosos 
vestidos de noiva da Coleção Tutti Sposa, que estão deslum-
brantes. E para festas em geral, dê uma espiada na coleção 
moda festa com lindos vestidos de renda, cetim, transparência, 
muito brilho e com cores da nova estação. Demais! Whattsapp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

O almoço perfeito na Casa da Esfiha é o prato Executivo 
Marrocos, com arroz à moda da casa, filé mignon grelhado e 
salada à moda da casa. E também oferecem o Banquete Árabe, 
por quilo, todos os dias no almoço, no Polo Shopping Indaia-
tuba, com estacionamento gratuito de segunda a sexta, das 11h 
às 14h30. Vale a pena!

Promoção: A Flor de Lis Cabe-
lo, Depilação & Esmalteria lançou 
para todo o mês de outubro uma 
mega promoção: "botox capilar" por 
apenas R$ 99,90. Este tratamento 
é indicado para cabelos sem vida, 
desbotados, fracos, quebradiços e 
desvitalizados. O produto age no 
interior da fibra permitindo uma 
completa reconstrução capilar e per-
mitindo ao cabelo recuperar todos 
os nutrientes perdidos. Resultado: 
cabelos hidratados e nutridos por 
muito mais  tempo.  Aproveite  e 
agende o seu horário pelos telefo-
nes (19) 99921-7576 (WhatsApp) 
ou 3825-0623. Rua Alberto Santos 
Dumont, 1.209 - Cidade Nova 1 - 
entre as ruas Ademar de Barros e 
Tuiuti. www.facebook.com/florde-
lisindaiatuba

A nova coleção Moda Fes-
ta da Vitorello está simples-
mente maravilhosa, vestidos 
longos e curtos, estampados 
e cores variadas. Semana que 
vem a loja receberá muitas 
novidades em moda fashion. 
Não deixe de aproveitar tam-
bém a promoção de moda e 
fitness com muitos descontos. 
Imperdível!

A última novidade da Paula Amorim Fashion Club é que 
está com um belo espaço oferecendo às suas clientes pé, mão 
e cabelo. Confira, você vai adorar. Rua 5 de Julho, 449 - Jardim 
Pau Preto. Telefone: 3392-3401. Demais!

O professor Fernando com seus alunos de bateria da Escola Stahl 
Soler. Informe-se pelo telefone 3835-6247

Que Deus abençoe grandemente essa união. Parabéns a 
lindíssima noiva Jéssica Lopes e seu noivo Matheus Silva.  "A Nova 
Loja" agradece a preferência e deseja felicidades!

Cosmo Campilongo com a esposa Flávia Fonseca 
comemorando seu aniversário na última terça, com familiares no 
Pezão. Parabéns, felicidades sempre e que Deus o abençoe!

Doutora Sueli com o cliente Aparecido, da 
Clínica Veterinária Bicho Amigo, localizada 
na Rua XV de Novembro, 1.050 - F. 3875-2715
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social

Gabriel Pompeu, Eduardo Gomes, Rubens Piccoli, Murilo Piccoli e 
Edson Scrignoli na Festa da Primavera, promovida pela ACMTI

Coletiva Sabores da Terra 3º edição do Leilão Beneficente do 
Lar de Velhos Emmanuel

End Polio Now Day e mais

Lançamento do novo livro de Éber 
Sander ‘Seja Forte e Vença!’

Tornados x Templários

Clube da Esquina

Quanto à política e as Eleições 
Municipais 

Na manhã do dia 22 de setembro, aconteceu a coletiva de 
imprensa no Hotel Blue Tree Valinhos, sobre o Festival Sabores 
da Terra. O evento está programado para ocorrer em Valinhos, 
de 8 a 23 de outubro, sobe o comando de Renata Tannuri e 
Arian Carneiro de Mendonça.

Na próxima segunda-feira, dia 3, a partir das 8 horas, o es-
critor Éber Sander lançará seu terceiro livro cujo título é “Seja 
Forte e Vença!” através do site www.livro.sejaforteevenca.
com.br. Os leitores poderão fazer a compra direta pelo site e 
receberão o livro digital em seu e-mail para download. O livro 
poderá ser acessado pelo computador, tablet e celular. Quem ad-
quirir o livro ganhará alguns bônus como o documento “Minha 
Meta Principal” e ainda terá acesso a uma comunidade secreta 
no Facebook para discussão do livro e outros temas como em-
preendedorismo, motivação e autoajuda. Diferentemente dos 
dois primeiros livros do autor, “Perguntas Indiscretas” e “Eu 
Morri Faz Tempo”, ambos de contos e crônicas, o livro “Seja 
Forte e Vença!” vem com um viés motivacional e de autoajuda.

Partida instigante, emocionante e disputadíssima. Esse foi o 
jogo entre o nosso Tornados e os Templários, pela última etapa 
do Paulista B. O duelo na tarde de sábado, dia 24 de setembro, 
no campo oficial de rúgbi de Indaiatuba, ficou em 60 x 5 para 
o Tornados.

O Indaiatuba Clube realizou na noite de sexta-feira, dia 23 de 
setembro, o Clube da Esquina, que teve como atração a minha 
mais querida amiga Mônica Domingues e sua maravilhosa voz. 
Um evento lindo e delicioso, sob o comando do diretor social 
Paulinho Finatti.

No último sábado, dia 24 de setembro, o Rotary Club de In-
daiatuba Cocaes, juntamente com o E-Club do Rotary Indaiatuba 
e do Rotary Kids de Indaiatuba, trabalharam juntamente no Pro-
jeto Saúde, vacinando as crianças contra a poliomielite e outras 
imunizações. Houve ainda distribuição de pipoca, algodão-doce, 
pintura nas crianças, pintura em desenhos e muita diversão.

Na tarde de sábado, dia 24 de setembro, aconteceu o 3º Leilão 
Beneficente em prol do Lar de Velho Emmanuel, no salão social 
do Indaiatuba Clube. O evento teve o objetivo de arrecadar fundos 
para a manutenção dos trabalhos da entidade, que abriga cerca de 
80 idosos. O convite deu direito de concorrer ao sorteio de uma 
TV de 42 polegadas e outros brindes. Entre os itens principais 
do leilão, estava um Fusca ano 1972, que foi leiloado no ano 
passado e doado novamente à entidade pelo comprador. Esteve 
disponível ainda eletrodoméstico, móveis, bolsas, objetos de 
decoração, joias, entre outros. O evento foi comandado por um 
leiloeiro profissional e o pagamento das prendas  puderam ser 
feitos em dinheiro, via cartão de crédito ou boleto. 

Meus caros leitores, 
espero que vocês parem e 
reflitam no momento de fa-
zer valer o poder que vocês 
têm na mão, que é o “voto”. 
Sejam conscientes, coeren-
tes e analíticos quanto ao 
candidato que escolherem, seja de oposição ou situação. Pensem 
bem no que querem para nossa cidade, sobre quem realmente 
fará o melhor governo. Lembrem-se: depois de votar, você 
tem quatro anos para se regozijar ou se arrepender. Depois de 
votado é que nem tatuagem: não tem mais volta.

Lorenna comemorando seu 1º aninho com a mamãe Allana Lima, o 
papai Marcos Inídio e o irmãozinho Guilherme

Letícia Barbosa entrega a Charles 
Willians a certidão de renascimento, 
criada pela ONG Gabriel para 
homenagear pessoas que passaram por 
um transplante de órgãos

Carla Kronéis entrega a Roberto Carlos 
Tosta a certidão de renascimento, 
criada pela ONG Gabriel, para 
homenagear pessoas que passaram 
por um transplante de órgãos

Letícia Barbosa, Valdir de Carvalho (presidente da 
ONG Gabriel), Carla Kronéis e Wesley Ometto, no 
evento em comemoração ao Dia Nacional da Doação 
de Órgãos, realizado na Câmara

O pequeno Hiro Kanesaki com Cristielli e Eidi Jo
Colaboradores da empresa Oliver Marcenaria que participaram do treinamento 
ministrado pela Sanare Serviços de Saúde
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caderno de negóciosNº 716

LOCAÇÃO - DESTAQUES CASAS EM CONDOMÍNIO

LOCAÇÃO
CASAS EM BAIRRO

CA06735- JARDIM MORADA DO SOL - AT150M²- 
AC80M²- Casa piso superior, com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, WC, sacada, não possui vaga de garagem. 
R$ 780,00 + IPTU.
CA06718 - JARDIM AMERICA - AT 90m², AC 50m² 
-   01 dormitório com suíte,  sala de estar e cozinha, 
banheiro social, 1 vaga. R$ 900,00 + IPTU.
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
CA06605-JARDIM SEVILHA - AT 150m² AC 78m² 
02 dormitórios, WC social, sala cozinha americana, 
lavanderia, quintal, garagem para 02 autos. R$ 
1.200,00+IPTU
CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.80m² 03 
dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC social, cozinha 
americana, sacada. R$ 1.200,00 + IPTU.
CA06724 - JARDIM CIDADE JARDIM - AT150m², 
AC-100m²- 02 dormitórios, sala, cozinha, WC social, 
lavanderia. vaga para 02 carros sendo 01 coberta. 
R$ 1200,00 + IPTU.
CA04034 - CIDADE NOVA II - AT 200m², AC 90m² - 02 
dormitórios (01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha com armário e fogão, churrasqueira e fogão, 
garagem para 03 autos. R$ 1.500,00
CA04960 - JARDIM PAU PRETO - AT 138m², AC 

176m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com hidro, WC 
social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, área de lazer com churrasquei-
ra, garagem para 02 autos. R$ 1.800,00 + IPTU.
CA03388 - VILA TODOS OS SANTOS - AT 250m², 
AC 107m² - 03 dormitórios (01 suíte e 02 dormitórios 
com armários planejados), WC social, sala, jardim de 
inverno, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + IPTU.
CA06721 - JARDIM REGINA - AT 260m², AC 160m²-  
03 suítes, 03 salas, lavabo, cozinha, WC social, área 
de serviço. Garagem coberta para 01 carro e desco-
berta para 05 carros. R$ 2.000.00+ IPTU.
CA06488 - JARDIM JEQUITIBÁ - AT 160,06m², AC 
174,97m² - Casa ampla, reformada com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet, WC social, sala ampla, la-
vabo, cozinha planejada, área de serviço fechada, WC 
externo, dormitório externo, amplo quintal, garagem 
para 02 autos coberta. R$ 2.100,00 + IPTU

APARTAMENTO
AP03188 – JARDIM ALICE – AU 57m² - 02 dor-
mitórios, sala de estar, banheiro social, cozinha e 
uma vaga de garagem. R$ 800,00 + COND. + IPTU.
AP02703 - CENTRO - AU 20 m² - com 01 dormitório, 
cozinha, banheiro. R$ 800,00.
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - AU 50m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, garagem para 
01 auto. R$ 800,00 + condomínio + IPTU.

AP03174- JD JULIANA - AU64M² - 03 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, 01 vaga. (Semi-
Mobiliado) - R$990,00 + COND. + IPTU
AP03144 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AU 
90m² - Excelente apartamento amplo com 02 dor-
mitórios, WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha ampla, lavanderia, garagem para 
02 autos.**Condomínio com salão de festas** R$ 
1.000,00 + COND. + IPTU.
AP01116 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AU68m² 
- AU68m² - 03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.100,00 
incluso água, condomínio e IPTU.
AP02324 - VILLAGE AZALEIA - AU 69m² - 03 
dormitórios, sala de estar, WC social, cozinha 
planejada, lavanderia, 1 vaga coberta. R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU
AP02657 - JARDIM PRIMAVERA - AU. 69 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte), cozinha com armários, lavanderia, 
WC social, sala para 2 ambientes e garagem coberta 
para 2 autos. R$ 1.250,00 +COND + IPTU. OBS: No 
condomínio incluso água e gás.
AP03178-VILLAGGIO D’ AMORE - AU 82,31 m² - 
03 dormitórios (01 suíte),todos com armários e ar 
condicionado, sala com varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 01 auto. Condomínio 
com segurança e lazer completo! R$ 1.300,00 + 
COND. +IPTU

AP03198 - PIAZZA TREVISO - AU 80m² - 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte, todos com armários, WC 
social, sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, WC de serviço, garagem para 02 autos. 
R$ 1.400,00 +COND. + IPTU.
AP03200 - EDIFICIO COLONIAL - AU 180m² - 
Apartamento amplo com 04 dormitórios todos com 
armários, WC social, sala ampla dois ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, ampla, WC de 
serviço, escritório com WC, sala de TV, varanda 
com chuveiro, 02 vagas de garagem. 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$1.500,00 + COND + IPTU
AP01766 - FONTE DE TREVI - AU 77,69m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 am-
bientes, varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos. Condomínio com área de lazer completa. 
R$ 1.600,00 COM CONDOMÍNIO E IPTU.
AP02883 - FERNANDA - AU. 107 m² - 3 dormitórios 
(1 suíte planejada com sacada), Wc Social, cozinha 
planejada, sala para 2 ambientes, área de serviço 
com banheiro e garagem para 2 autos cobertas. R$ 
1.700,00 com condomínio e IPTU inclusos.
AP02678 - FELICITTÁ - AU 83 - 03 dormitórios sendo 

01 suíte com armários, WC social, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, varanda gourmet, garagem 
para 02 autos. R$ 1.800,00 + condomínio + IPTU.
AP03182 - SOHO - AU 91m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte todas com armários, WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 
dois autos.**Apartamento novo, nunca habitado, 
com lazer completo**R$ 2.200,00 + COND. + IPTU.
AP03199 - JATOBA - AU 120m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet e armários, WC social, rou-
peiro, sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos. Condomínio com infra de lazer completa. R$ 
2.500,00 +COND. + IPTU.
AP03201 - DUE - AU 96m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala ampla 02 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, gara-
gem para 02 autos. ** Condomínio com infraestrutura 
de lazer completa** Instalação de armários na coz-
inha e WCs, box e piso, sendo realizada. R$ 2.500,00 
+ COND. + IPTU.
AP03191 - DAL CANTON - AU 350m² - 04 suítes 
sendo 01 delas máster todas com armários, sala 
ampla 03 ambientes com varanda, lavabo, copa, sala 
de TV, cozinha planejada, lavanderia com armários, 
surte de serviço com armários, garagem para 04 
autos. R$ 5.000,00 + COND. + IPTU

CA05092 - VILLAGIO DI ITAICI- AT 150 m²,AC 100 m² - 03 
dormitórios, sendo 01 suíte com armários, WC social, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.
 

CA06732- VILLAGGIO DI ITAICI – AT 150m²,AC 165m²- 
Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, 
e um para escritório, com sacada, lavabo, sala para 02 
ambientes WC social, cozinha planejada, lavanderia, WC 
social. Possui 02 vagas descobertas de garagem.  R$ 
2.200,00 + COND+ IPTU.
 

CA06704- JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m²-, 
AC 105m²- Casa térrea com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira, garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 + 
COND. + IPTU.
 

CA04393 - PALM TREE - AT 200m² , AC 181m² - 03 dor-
mitórios 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$ 2.500,00 + COND. + IPTU
 

CA06727- MONTREAL RESIDENCE - AT150m², AC 150m²- 
Lindo sobrado com 03 suítes, sendo 01 máster, WC social, 
sala para 02 ambientes, cozinha, lavanderia, quintal, 01 vaga 
de garagem. R$ 2.900,00 + COND+ IPTU.
 

CA06714 - VILLAGGIO PORTO FINO - AT 300m²- AC 
189m² -  Sobrado com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, todos 
planejados, sala, escritório, WC social, Lavabo, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia planejada, área gourmet, 
02 vagas de garagem coberta. R$ 3.400,00 + COND. + IPTU.
 

CA06591 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m², AC 
180m² - 03 suítes sendo 01 máster com armários, lavabo, 
sala ampla dois ambientes, cozinha em ilha planejada, 
despensa, lavanderia, área gourmet fechada, quintal 
gramado, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas.**Aceita 
permuta**R$ 4.000,00 + COND.+ IPTU.
 

CA06733 - RESIDENCIAL VILLA ROMANA - AT 282,62m², 
AC 200m² - 03 suítes sendo 01 closet, 02 com armários todas 
com ar condicionado, WC social, sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia planejada, área gourmet com 
churrasqueira e piscina garagem para 04 autos. R$ 4.500,00 
+ COND. + IPTU.
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LOCAÇÃO

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ 
banheiro R$ 900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comer-
cial – Piso Supeior – 46m² c/ wc R$ 
1.000,00 + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – 
Jd. Pompeia – Premium Office 
– Complexo Comercial c/ Torres 
Comerciais e Mall de Serviços, lo-
calização privilegiada - AU: 40m² 
c/ wc, estacionamento 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 locali-
zação - AC: 240m² - Ótima Locali-
zação, 02 banheiros, escritório, de-
pósito, mezanino, cozinha, quintal, 
vaga p/ 03 carros R$ 5.000,00 + Iptu

CASA

CA01130 – Pq. das Nações - 2dorm, 
sala, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete, 
lavand, garagem R$ 1.000,00 + Iptu
CA00168 – Jd. do Valle - 3 dorm 
(sendo 1 suite), sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem 2 carros R$ 
1.100,00 + Iptu
C A 0 1 2 0 2  –  J d .  R e g e n t e  - 
2dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
sala, coz c/ armários e mesa, wc, la-
vanderia, garagem, portão eletrônico 
R$ 1.200,00 + Iptu
CA01211 – Vila Rubens - 2 dorm, 
sala, coz, wc, wc externo, quarto 
despejo, lavanderia, garagem R$ 
1.250,00 + Iptu
CA00938 –  Jd.  Sevi lha  -  3 
dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garagem coberta 
2 carros , portão eletrônico R$ 
1.350,00 + Iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto - AT: 
250m² - AC: 100m² - 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem, edícu-
la R$ 1.400,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem, não possui garagem R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churras-
queira, quarto de despejo, quintal 
amplo, garagem 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, 
garagem, varanda gourmet c/ chur-
rasqueira R$ 1.100,00 + Cond + 
Iptu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Mo-
rada do Sol - Apto Novo, edifício 
c/ elevador, 2 dormitórios, sala 2 
ambientes, cozinha planejada, wc so-
cial, 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 sui-
te), sala 2 ambienttes c/ sacada, wc, 
cozinha grande c/ armário, lavande-
ria c/ armário, garagem 2 carros R$ 
1.600,00 + Cond + Iptu
AP00512 – Ed. Soho - Lindo Edi-
fício - Apto Novo - AU: 85,92m² 
- 3 dormitórios (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

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, churras-
queira, vestiário, quarto de despejo, 
mini campo e canil R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só 
terra – AT: 1.000m² R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – 
Ótima Área de Lazer - 2dorm(sendo 
1 suite c/ armários e ar cond), sala 2 
amb, coz planej, wc social c/ box e 
gabinete, lavand fehada, churrasq 
c/ pia, gragem coberta 2 carros R$ 
350.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc social, lavand, garagem, ótimo 
acabamento R$ 400.000,00

OPORTUNIDADE - 
CA01154 – Res. Montreal 

– AT:150m² - CASA NOVA - 
3dorm(Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz americana, chur-

rasqueira, 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, es-
paço p/ escritorio, coz americana, 
despensa, lavand, churrasq c/ pia, 
garag coberta 2 carros, piso porce-
lanato 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, co-
zinha, lavabo, escritório, piscina, 
churrasqueira c/pia, garagem coberta 
2 carros R$ 750.000,00

CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² 
-  AC: 190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
closet e ar condicionado), sala 2 amb 
ampla c/ ar condicionado, wc social, 
lavabo, coz planejada, churrasqueira c/ 
pia e gabinete, piscina, wc externo, la-
vand c/ armários, excelente acabamento, 
porcelanato R$ 850.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 
300m² - AC: 235m² - Aquecimento 
Solar – Preparação p/ Ar Condi-
cionado - 3 suites(sendo 1 c/ closet), 
sala 2 amb, lavabo, coz, despensa, área 
gourmet, piscina, wc externo, lavand, 
garagem R$ 870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa Nova- 
AT: 300m² - AC: 240m² - 3 suites, 
sala de estar c/ pé direito duplo, sala de 
jantar, lavabo, escritório, coz americana, 
piscina, churrasq, lavand, garagem, 
aquecimento solar R$ 950.000,00
CA01397 – Maison du Park - AT: 
495m² - AC: 380m² - 4 suites(sendo 1 
master c/ closet, 2 duchas e 2 lavatórios), 
escritório, sala 02 ambientes c/ pé direito 
duplo, wc social, cozinha americana c/ 
ilha, armários planejados, coifa e fogão 
cooktop, despensa, lavabo, espaço gour-
met 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 acabamento. 
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 Valle II - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla c/ armários, wc social c/ 
box e gabinete, lavand, churrasquei-
ra 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 
suites, 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 OPÇOES 
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
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente 
Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb,  coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) R$ 
275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área 
de Lazer e Portaria 24hs - 3 dorm 
(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 pagto e financiamento bancário 
R$ 278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – ótima 
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. Bel-
vedere – Apto novo (fase final de 
construção) – Área de lazer completa 
– 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem, preparação p/ 
ar condicionado, varanda gourmet..R$ 
120.000,00 entrada (aceita terreno) + 
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 cobertas, 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,  Lav., vaga p/ moto
R$ 700  Morada do Sol:  2 
cômodos,  Lav., vaga p/ carro
R$ 1000 Morada do Sol: 2 
dorms suite, sala, coz., lav. 
vaga coberta p/ até 2 carros
R$ 650  Apto Salto: 2 dorm, 
Sala, coz, wc, 1 vaga de gar., 
toda infra estrutura+ cond.

TERRENOS

R$ 13 mil São José do Rio Pre-
to: Lote de 200 m², + parcelas de 
R$ 540,00, aceita carro ou moto.
R$ 85 mil Jd. Nair Maria Sal-
to: lote de 180m² com alicerce 
pronto p/ 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: Lo-
tes de 150m² com ótima 
topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: 
com 3 cômodos em ponto de 
andaime c/ 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 Lagu-
na para troca por casa em 
Indaiatuba (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$ 140 mil Morada do Sol: 
2 cômodos e wc
R$ 160 mil Morada do Sol: 3 
cômodos e wc na frente com 
laje, 2 cômodos e wc nos 
fundos sem laje.
R$ 160 mil apartamento 
Salto: 2 dormitórios, sala, co-
zinha, 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 
c ô m o d o s  n o s  f u n d o s , 
frente toda livre, estuda 
financiamento.
R$ 180 mil Apartamento 
Salto: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavan-
deria. 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 Sal-
to: Linda casa de 2 dorm, 
sala, coz, wc social, amplo 
espaço nos fundos, com ar-
mários planejados, financia
R$ 225 mil Morada do Sol: 
Nova 1 dormitórios, sala, 
cozinha, 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 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita 
terreno, ou 50% do valor e 
assumir financiamento.
R$ 285 mil Jd. Regente: 
NOVA  3 dorm, suíte  financia 
R$ 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 
acabamento Aceita chácara, 

R$ 290 mil Jd. Veneza: 
2 dormitórios, sala co-
zinha e 2 wc área gour-
met (Casa Linda), aceita 
terreno
R$ 300 mil Morada do 
Sol: Próximo a avenida 
sendo 1 casa térrea e 2 
casas no piso superior, 
com ótimo acabamento 
aceita chácara. 
R$ 320 mil  Colibris: 
Casa Nova, 3 dormitó-
rios, sala cozinha e 2 
wc, aceita financiamento 
terreno. 
R$ 380 mil Monte verde: 
Excelente Sobrado Nova 
com 3 dormitórios sendo 
1 suíte e closet, sala 
copa e cozinha, lavande-
ria, garagem para vários 
carros (Aceita Terreno e 
Financiamento).

CHÁCARA

R$ 320 mil  Ipiranga 
Elias Fausto: 3000 m² 
- só terra, aceita casa.
R$ 420 mi l  Alto do 
Pr imavera  Cardeal : 
1.000m² - formada com 
casa boa aceita imóveis
R$ 600 mil Sumaré: 1600 
m² - formada com casa de 
3 dorm aceita casa
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IMÓVEIS A VENDA

AP00431 – Ed.Valquiria 3 dorm. c/ 
moveis planejados, sala cozinha, lavan-
deria planejada, 2 vagas área útil 80m 
R$1.300,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00380 – Cond. Azaleia 3 dorm. Co-
zinha com armários, 1 vaga portaria 24 
horas, área de lazer R$ 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, lav. e WC, 
portaria 24 hs. R$ 900,00 + cond. 200,00  
AP00364 –Edifícil  São Marino  3 dorm. 
Sendo 1 suite com planejado, sala 2 am-
bientes, cozinha planejada , com varanda,  
2 wc com armários, 1 vaga coberta área 
100m R$1.300,00 + cond. 500,00 + Iptu 
AP00443 – Cidade Nova – Ed. São Ma-
rino - 3 dorm.  sala 2 ambientes  sendo 
1 suite com armários + 1 dorm.  Com 
armário, cozinha com vários armários, 
WC, área de serv. com wc. 1 vaga mais 
há possibilidade de obter mais 1. R$ 
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
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$ 1.400,00, condô-
mino 500,00 e Iptu 100,00

AP00470 – Residencial Atenas – apto 
com 172m com 3 suítes sendo 1 máster,  
todas com armários  planejados sala 
para 3 ambientes com sacada gourmet 
com churrasqueira, área de lazer total 
R$ 3.500,00 com condomínio incluso
CC.00351 – Cond. Santa Clara – 4 
suites, todas com planejados com sa-
cada, 1 suite master, sala 3 ambientes 
com lavabo, coz, planj. Lavanderia 
com armários , varanda gourmet com 
churrasqueira, piscina jardim, quarto de 
empregada com WC., 4 vagas sendo 
2 cobertas.   R$ 5.000,00 com cond. 
e IPTU.
CA00957 – Vila Soriano 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  e um 
pequeno 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, cozi-
nha, WC, lavanderia coberta, garagem 
para 2 carros. R$ 1.135,00 + Iptu 65,00 
CA01016 – Centro – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia coberta, 
pequeno quintal no fundo, garagem 
coberta. Próximo ao shopping Jaraguá 
R$ 1.700,00 + Iptu

CA00982 – Vila Ruiz Peres- Casa 
para Locação    - Linda  casa próxima 
ao centro e parque ecológico com 
cômodos grandes sendo e edícula no 
fundo com 1 dorm, sala e cozinha , wc , 
na frente 2 dormitórios,  copa e cozinha 
separada ambas com pia ,1 sala grande 
, 1 banheiro, 1 cômodo para dispensa 
ou quarto, garagem para 3 carros, R$ 
2.000,00 aceitamos  proposta de lo-
cação so da casa da frente . 150,00 
M2 construída, 250,00 M2 total 
CA 01000 – Cidade Nova – Comercial 
ou Residencial -  3 dorm. Sendo . 
R$ 1.702 suítes 1 WC, 3 salas , área 
gourmet com churrasqueira cozinha 
americana com sala de janta,lavanderia 
fechada, garagem para 5 carros, câ-
meras 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.
CA01019 – Jd. Esplanada –Sobrado 
Pavimento superior 1 suíte máster com 
closet + 2 dorm. 1 wc, sala intima, sala 
TV, todos os dorm. com  sacada. Piso 
inferior, cozinha, dispensa, sala intima, 
sala de jantar, sala de estar/TV, escri-
tório, lavabo, área de serviço, garagem 
coberta para 2 coberta e 2 descoberta. 
R$ 3.000,00 + Iptu

CA01021- Jardim Androvandi – 2 dorm. 
Coz. WC, lav. Coberta e 1 vaga R$ 900,00
SA00021 –Diplomat Officie– 1 sala  
38m no 3 andar  R$ 1.300,00+cond. 
423,00 + Iptu
SA00019 – Office Premium Torre Cor-
porate  41m, 1 wc 1 garagem  R$ 1.000,00 
+ cond. 330,00
SA00018  - Office Premium Torre Corpo-
rate 47,04 1 wc, 1 garagem R$ 1.000,00 
+ cond 330,00
SA00022 – Office Premium Torre Medi-
cal 39,9m, 2 wc. 1 garagem R$  2.000,00 
+ cond. 399,30 
SL00012 – Jardim do Sol – Escritório 
completo com  3 meses, arquivos e 
armários e wife pronto pra trabalhar. R$ 
1.000,00
GL00013 – Jd. Alice at 375m AC.280m, 
4 wc, 1 mezanino, cozinha, garage R$ 
2.600,00 + iptu 250,00
GL00015 – Distrito  Industrial – 2000 m2 
AC em terreno de 3000 m2, PE direito 12m 
15 vagas garagem, com instalação ADM, 
recepção, escritório e laboratório, almox. 
Refeitório  e vestiário
R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
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 churr.R$ 6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

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

AP00468 – Condomínio Fechado 03 
dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 84m² 
R$ 255.000,00

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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CA11411 - JD AVAI - 2 DORMITÓRIOS / 
SALA / COZINHA / WC / AS / 1 GARAGEM 

R$ 900,00 + IPTU

CA11415 JD MORADA DO SOL - 
2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 2 

GAR. R$ 1.100,00 + IPTU

CA11424 - JD REGENTE - 3 DORM / 
SUITE / SALA / COZ / 2 WC / 2 GAR COB 

/ CHURRAS - R$ 1.800,00 + IPTU

CA11394 - JD. RES. VENEZA - AC 109 M² 
AT 150 M² - 3D / 1 SUITE/ SALA / 2 WC / 
2 GAR COBERTA / AS / R$360.000,00

CA11379 - RES MONTE VERDE - 
1 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 
ENT P/ MOTO. R$ 700,00 + IPTU

 AP03313 - RES. BELVEDERE - AU 68 M² - 
3D. / 1 SUITE / SALA / COZ C/ ARMARIOS / 

2 WC / R$1.300,00 + COND + IPTU

AP02887 - JD. MORADA DO SOL - AU 
50 M² - 2 DORM / SALA / COZ / WC / AS 

/ GAR. R$ 920,00 TUDO INCLUSO

AP02780 PORTAL DAS FLORES - 3D. C/ ARM. 
/ SALA / COZ. PLANEJ. / WC / AS / 1 GAR. POS-
SUI PISO LAMINADO. COND. C/ LAZER COM-
PLETO. R$ 290.000 / R$1.400+ COND + IPTU

CA11430 - JD REGENTE - 
3 DORM / SUITE / SALA / COZ / AS / 2 

GAR COB - R$ 340.000,00

CA11414 - JD DO VALLE - 3 DORM / 
SUITE / SALA / COZ / WC / GARAGEM - 

R$ 1.450,00 + IPTU

TE01938 - JARDIM DOS IMPERIOS - 
AT 150 M² - R$ 110.000,00

CA11428 - JD MONTE VERDE - 3 DORM 
/ SUITE / 2 SALAS / 3 WC / COZ / 2 GAR 

COB / 2 GAR DESC - R$ 650.000,00



06B Mais Expressão

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$270 
MIL – dorm, WC, churr..
COD.232 – JD. BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc.
COD.252 – JD.  PAULISTA – R$280 
MIL – 2doms(1st), sala, coz, wc, 
churr., gar. fechada p/ 3 carros.
COD.258 – JD. MORADA DO SOL – 
R$220 MIL – 2dorms, sala, coz, WC, 
gar. p/ 1 carro.
COD.262 – SALTO – R$170 MIL 
– SOBRADO – 2sts, sala, coz, wc

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, gar. p/ 2 carros.
CS.303 – VL. VITORIA – R$480 MIL 
– 3Ds(1st), sala, coz, dispensa, wc, edi-
cula c/ dorm e wc, churr., gar. p/ 2 carros
COD.367 – COND. MONTREAL – 
R$420 MIL – 3Ds(1st), sala 2 amb., coz 
americana, lav., WC, churr. c/ pia, gar. 
coberta p/ 1 carro e descoberta p/ 1 carro.
               

COND. FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – PQ. REAL  – R$420 MIL 
– 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz americana, lav., churr., gar. p/ 
2 carros.

CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de estar, jan-
tar e TV, copa, coz, lav., escrit., dispensa, 
sacada, aquec. solar, dorm. de empregada 
c/ WC, pisc., área gourmet, gar. coberta p/ 
2 carros e descoberta p/ 3 carros.
CA.407 – COND. MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4Ds (1st), sala de estar e 
jantar, copa, coz, lavabo, pisc., churr., gar. 
coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 2 carros.
CA.499 – COND. BEIRA DA MATA 
– R$980 MIL – 4sts, sala de estar, 
jantar e TV, lavabo, copa, coz, lav., 
dorm. de empregada, sacada, pisci-
na, churr., gar.  p/ 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.515 – CENTRO – R$393 MIL – 
3dorms(1st), 2 vagas de gar.
AP.530 – VL. BERGAMO – R$360 
MIL-  3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, gar. p/ 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – 
R$370 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, varanda, 2 WC, 
gar. coberta p/ 2 carros.

TEMOS CASAS E APTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!
 

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – R$165 MIL – 
300m²  - SOMENTE ESSA SEMANA

TE.02 – JD. DOS IMPERIOS – R$112 
MIL – 150m²
TE.13 – VILA RICA – R$120 MIL – 150m²
TE.17 – PQ. LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 
TE.19 – HELVETIA – R$370 MIL 
– 490m²
TE.31 – COND. QUINTAS 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, churr., 
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 gar. e campo de 
futebol AT: 419, 50m²  AC:309,05m²               

LOCAÇÃO – CASAS 
C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

  
JD. CARLOS ANDROVANDI –  
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
sem gar.
JD. MORADA DO SOL – R$580,00 
– dorm, coz, wc
JD. MORADA DO SOL – R$630,00 – 
dorm, sala, coz, wc, sem gar.
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem gar.
VL. FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem gar.
VL.  BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 
– dorm, coz, WC, entrada de moto
JD. CALIFORNIA – R$790,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, quintal, gar.
JD. NELLY – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem gar.

JD. CARLOS ANDROVANDI – 
R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC
JD. MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entrada p/ carro.
PQ. INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem gar.
JD. MORADA DO SOL – R$800,00 
– dorm, sala, coz, WC, gar.
CECAP III – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, gar.
JD. MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL. MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
CENTRO – R$850,00 – 1dorm, sala, 
coz, WC, quintal, sem gar.
PORTAL DO SOL – R$880,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada p/ carro.
JD. PAULISTA – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.
JD. MORADA DO SOL – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
VL. MERCEDES – R$940,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, gar.
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar.
JD. REMULO ZOPPI – R$1000,00 
– dorm, sala, coz, WC, lav., 1 vaga 
de gar.
VL. FURLAN – R$1070,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lav., sem gar.
JD. RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, gar..
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, gar.
JD. MORADA DO SOL – R$1.100,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, gar. p/ 
3 carros.
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.
VL. RUZ PERES – R$1.300,00 – 
2dorms, sala, copa, coz, , wc, gar.
JD. ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, gar. p/ 2 carros.

CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.. Nos fundos 
;dorm e wc
PQ. DAS NACÕES – R$1.500,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, quintal, quar-
tinho nos fundos, entrada p/ 1 carro.
JD. REMULO ZOPPI – R$1500,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, lav., 1 
vaga de gar.
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm 
e WC, are acoberta, gar. p/ 2 carros.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 
– COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, 
coz americana, WC, as, entrada 
de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc (1 
p/ 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, lav., churr., gar. p/ 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, lav., churr., gar.

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem gar..
PQ. SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de gar..
JD. ELDORADO – R$730,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de gar. 
(incluso condomínio e IPTU)
VL. FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, gar. (SEM CONDOMINIO)

JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar. 
(SEM CONDOMINIO)
JD. JEQUITIBA – R$880,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar. 
(SEM CONDOMINIO)
VL. FURLAN – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, gar. (SEM CONDO-
MINIO)
JD. PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lav., 
1 vaga de gar.
JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar.
JD. PEDROSO – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz c/a/e, WC, lav., 1 
vaga de gar.
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de gar. coberta.
JD. PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lav., 1 vaga de gar..
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de gar. 
(incluso condomínio)
VL. FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.
VL. BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, gar. coberta p/ 2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lav., gar. p/ 
2 carros. Obs :dorms e coz com a/e, 
varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, lav., 
2 wc, 2 vagas de gar.

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$900,00 
– 50m², wc
PQ. BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 
– 60m², 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 p/ área de saúde c/
wc privativo, incluso água, luz, IPTU, 
ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA –KENNEDY OFFI-
CE -  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar 
condicionado, iluminação, sacada, 
de frente p/ a avenida, 1 vaga de gar.
VL. CASTELO BRANCO – R$2 MIL 
– 46m², 2wc, 1 vaga de gar.

GALPÃO

JD. SANTA RITA – R$4.400,00 
–  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL 
–  658m²

M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, COZINHA –WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, GARAGEM. TODA EM EM ESTRUTURA PARA SOBRA-
DO. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: R$215.000,00 AC. 
FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. F=3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!! 
OPORTUNIDADE! PARA INVESTIMENTO: 02 RESIDÊNCIAS EDIFICA-
DAS EM ½ LOTE DE 130M², DE FRENTE PARA A RUA SILVIO CANDELO 
EM PLENO CENTRO COMERCIAL. VALOR: R$ 260.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997. ACEITA LOTE NO NEGÓCIO. 
M.SOL-RUA-58 02 DORMITÓRIOS SALA, COZINHA –WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, GARAGEM. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: 
APENAS: R$220.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NA METADE DO 
VALOR. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!! 
ÁREA RURAL-VENDE-SE 20.000M²/40.000M² PRÓXIMO A MONTE 
MOR: BOA TOPOGRAFIA; R$23,00 P/M².AC. VEÍCULO, OU IMÓVEIS 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294. 

SÍTIOS- VENDE-SE 

SÍTIO EM TOLEDO, PRÓXI-
MO A BRAGANÇA PAULISTA. 
13.000M², CASA SEMI-ACA-
BADA C/ 03 DORMITÓRIOS, 
02 WCs – TODA AVARANDADA, 
GRAMADA, PASTO, POMAR, 
BOA TOPOGRAFIA, ÁGUA 
DE MINA, 02 TANQUES COM 
PEIXES SENDO UM COPARTI-
LHADO E OUTRO EXCLUSIVO, 

DIVERSAS AVES, ANIMAIS E ÁRVORES FRUTÍFERAS, A 08 KM DO 
CENTRO, A BEIRA DO ASFALTO, R$270.000,00 ACEITA IMÓVEL EM 
INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + 
PARCELAMENTO. F=9-3017-2608/99762-7997/3935-3294. 

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 
02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CUL-
TURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABAS-
TECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA 
IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA 
ENTRADA + 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 GAR. 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-57). (PAV INF.)COZ.-SALA–WC 
– LAV  (PAV-SUP) 01 SUITE–R$ 700,00  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$650,00 GARANTIA:FIADOR/
CALÇÃO LOCATICIA 
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-76) (PAV.SUP) 02-DORM-SALA-
-COZ –WC – LAV- GAR. NO PAV. INF. R$ 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$ 500,00   GARANTIA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-86) (FRENTE)  01-DORM-COZ 
–WC – LAV- R$ 400,00   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      GARANT
IA:FIADOR/CALÇÃO LOCATICIA 
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VENDAS

ALUGUEL

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. Valor: R$330.000,00.

AP00228 – VL FURLAN - 2 
DORMTS, SALA, COZ, WC, 
GAR 1 VAGA. R$ 900,00

AP00616 - CENTRO - 2 DOR-
MTS, SALA, COZ, WC, GAR 1 
VAGA. R$ 900,00

AP00636 - CIDADE NOVA I, 3 
DORMTS (1 SUÍTE), SALA, WC, 
GAR 2 VAGAS. R$ 1.600,00 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Beleza Dentista

Oficina de Motos Papelaria RestauranteReparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica
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2 casas para venda Jar-
dim Morada do Sol - 2 cô-
modos no fundo e 3 cômo-
dos na frente. R$ 150.000 
doc ok. F: (19)9.9479-
0454 (19)3801-2880
Casa antiga para venda 
no centro terreno 280mts. 
R$ 500.000 F: (19)9.9479-
0454 (19)3801-2880
Casa Jd. Laguna Linda 
3 dorm suíte, armários 
planejados,  troca por casa 
em Indaiatuba (consul-
te-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa para venda Jardim 
Alice - 2 dorms, wc social, 
sala, cozinha. R$230.000 
aceita financiamento. F: 
(19)9.9479-0454 (19)3801-
2880 (19)9.9479-0454 
(19)3801-2880
Casa para venda Jar-
dim Morada do Sol - 2 
dorms suíte, wc social, 
sala, cozinha, 2 vagas de 
garagem. R$250.000 doc 
ok. F: (19)9.9479-0454 
(19)3801-2880
CASAS - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e da 
construção – consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 ou 
(19)3885-4500 - CRECI 
74.092
Jd. Belo Horizonte - 3 
dorms (1 st) com hidro, 
sala, cozinha planejada, 
churrasqueira, portão ele-
trônico R$ 380.000,00. 
Aceito terreno até R$ 
130.000,00 como parte 
de pagamento F. (019) 
9.9887-7771
Jd. Europa com dorm e 
WC AT: 250 AC: 50 R$290 
mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 
cômodos em ponto de 
andaime com estrutura 
p/ sobrado R$ 110 mil F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.

Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Regente: Nova  3 
dorm, suíte  financia. R$ 
285 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar. 
Monte Verde: (Nova) 
com 3 dormitórios sendo 1 
suíte, sala copa e cozinha, 
lavanderia, garagem para 
vários carros (Aceita Ter-
reno e Financiamento), 
R$ 390 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol:  Sobrado 
lindo: 1 dormitório, sala 
cozinha, varanda, edí-
cula com lavanderia nos 
fundo R$ 210 mil aceita 
financiamento, terreno 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Morada do Sol: (Casa 
Nova) 1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para 
p/ 4 carros. Aceita ter-
reno, Financiamento R$ 
225 mil. 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.
M o r a d a  d o  S o l :  3 
cômodos em lote de 
250m.  Pa rece  uma 
chácara R$ 270 mil , 
aceita Terreno, carro, 
Parcelamento  F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a co-
brar.
Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia, gara-
gem para 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 255 
mil Aceita troca por lote 
de 250m². F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Moradas de Itaici - 3 
dorms (1 suite), sala, co-
zinha e WC. Totalmente 
reformada - Aceita 50% 
em permuta. R$ 400 mil 
F. 9.9887-7771

Oportunidade única! 
Jd. do Valle - próximo ao 
Pq. Ecológico - 2 dorms, 
sendo 1 suite, sala, coz, 
wc social e lav., entrada 
p/ vários autos e parte 
em estrutura p/ sobrado. 
Precisa pequena reforma 
externa, p/ vender urgen-
te! R$250mil F. 9.9762-
7997. Aceita financia-
mento. Estuda 50% de 
entrada e parcelamento 
do saldo direto c/ o pro-
prietário. Oferta valida 
apenas p/ os próximos 
30 dias.
Oportunidade! Casa 
Jd. Esplanada: sala, 
quarto,  cozinha, wc, 
v a r a n d a .  A C  6 4 m ² 
-  AT 300m²  -  Valor 
380.000,00. Contato: 
3875-5385/ 99258-2654
Oportunidade! Para in-
vestimento: 2 residências 
edificadas em ½ lote de 
130m², de frente para a 
rua Silvio Candelo em 
pleno Centro Comercial. 
R$ 260mil F. 9.9762-
7997. Aceita lote no ne-
gócio.
Oportunidade!!! casa 
com 3 dormitorios no Jd 
Regente por R$270 mil 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda 
livre. R$ 170 mil estuda 
financiamento F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a co-
brar.  
Ponto Comercial - OTI-
MA LOCALIZAÇÃO. 
R$40.000. F: (19) 9.9479-
0454 (19)3801-2880
Vendo – Jardim Mon-
treal Residence casa 
3 dorm. suite,WC,sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 vagas 
R$ 495 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406-6590
Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 3 
dorm. Sendo 1 suite  com 
closet com arm.. , lavabo, 
sala 2 ambientes , PE 
direito alto , WC social 
, mezanino , escritório, 
coz. Com planejados, 4 
vagas R$ 650.000 aceito 
terreno em condomínio 
como parte de pagamen-
to. Luiz creci 166776 (19) 
9.9147-5047

Vendo Jd. Esplanada 
casa térrea com 3 suítes 
sendo 2  com closet, sala 2 
ambientes PE direito  alto, 
lavabo. Coz.americana, 
área serv. Coberta, área 
gourmet com churr pia e 
lavabo , 3 vagas cobertas – 
R$ 680.000 – aceita imóvel 
como parte de pagto. Tr. 
Luiz  creci  166766 F. (19) 
9.9147-5947
Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suites todas com ar-
mários, lavabo, sala 2 am-
bientes, coz. planejada c/ 
despensa, piscina, área 
gourmet. AT/300m² AC/ 
240m² R$900.000,00 –
Aceita 30  % em permuta. 
F. 9.9887-7771
Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, 
coz., lav., gar. AT/390m² 
AC/ 150m² (frente p/ o 
Parque das Frutas) R$ 
580 mil OBS: aceita troca 
por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde F. 
9.9887-7771

 
Aluga-se casa da Merce-
des - 3Ds, suíte, wc social, 
sala, copa, cozinha. R$1500 
+ IPTU. F: (19)9.9479-0454 
(19)3801-2880
Aluga-se casa na cecap 
4 cômodos. R$ 900 + 
IPTU. F: (19)9.9479-0454 
(19)3801-2880
Alugo casa para  fins co-
mercial ou residencial na 
Cidade nova, casa com 3 
dorm, 2 suite, WC, 3 salas, 
área goumet no fundo, 
lavanderia e coz. Com mo-
veis planejados. 5 vagas , 
com câmeras de seguran-
ças . R$2.400,00 + Iptu. Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
F. (19) 9.9177-7051

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



classificados
Vende-se ou troca casa 
na Praia Grande. F. 3834-
6219 c/ Amélia
Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. 
Todos com planejados  
,1vaga R$ 205 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-
6590

 
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 con-
domínio F.  9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael
Aluga-se Kitinete Mobi-
liado ótima localização. 
R$1000. F: (19)9.9479-
0454 (19)3801-2880
Alugo apto na Praia 
Grande para Finais de 
semana ou temporada. F. 
3328-4766 / 99564-4054

Alugo apto na Cecap  
Cond Bosque dos In-
daias – 2 dorm.  Sendo 1 
com guarda roupas , sala 
2 amb.  Coz. Plan.com 
fogão cooktop , 1 vagas R$ 
900,00 + Cond. 200,00Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
– F. (19) 9.9177-7051
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

 
Chácara para venda c/ 
casa 2 dorms sala, coz., 
wc social e varanda em 
Itaboraí condomínio fe-
chado c/ piscina salão de 
festas, quiosque,  campo 
de futebol. R$170.000 + 
30 parcelas de R$2.000 
ou quitado. R$220.000 
aceita carro, terreno ou 
casa. F: (19) 9.9479-0454 
(19)3801-2880

Chácara Rec. Viracopos, 
1000m c/ 350m2 constru-
ído, 3D 1 suite, c/ edícula 
quarto e WC. Sobrado 2 
amb. e wc. R$ 480.000,00. 
Contato:  (19) 988213770
Cond. Alto de Itaici – 3 
suites, sala 2 amb, lavabo,  
coz., lav., 3130m² AC/ 160m² 
R$ 750 mil F. 9.9887-7771
PQ.DA GRAMA - com 
muitas árvores frutíferas 
5.130m² R$ 220 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Sítio 20 mil metros, lago 
com nascente, casa com 
4D; casa de caseiro 8 baia, 2 
suítes, 2 wc sociais, 1 piscina 
c/ churr., pomar gramado, a 
200m² da portaria, 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 c/ 3 alq.; 2 lagos; 2 nas-
centes, 1 casa com cercado 
trifásico, 3 km² do Centro de 
Cardeal. R$750 Mil. Aceito 
imóvel como parte do pagto. 
F: (Vivo) (19) 99694-2253(An-
tônio), (19) 3394-0385, 
(19)99116-2256 (Assis)
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Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil 
F. 9.9887-7771  
Apto em salto: novo 
com 2 dorm, vaga de 
garagem, área gourmet, 
campo  de futebol  R$ 160 
mil  aceita financiamento 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Apto. Ed. Paul Harris, c/ 
2 dorms, 1 suíte, 1 vaga 
garagem. R$1.300,00. 
F: (19) 98102-7090 c/ 
Marcia
Apto. no Spazio Ilumi-
nare, c/ 2 dorms, gara-
gem coberta, vista livre. 
R$240 Mil. F: (19) 98102-
7090 c/ Marcia
Troco apto no Butantã 
– 3 suites, sala 2 amb., 
lavabo, coz. americana, 
varanda c/ churr., piscina, 
salão de festa, 2 vagas de 
gar., a 2 quadras do metrô 
Butantã área de 131m² R$ 
1.200.000  - Troco por chá-
cara no Mosteiro ou Vale 
das Laranjeiras com 4 dor-
ms podendo dar volta em 
dinheiro. F. 9.9887-7771

Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 3 
dorms, 2 wcs – toda ava-
randada, gar. fechada, 
gramada, pomar, área 
de plantio, água de mina, 
1 tanque c/ peixes, di-
versas aves, e árvores 
frutíferas, bosque, a 12 
km do Centro, a beira 
da estrada municipal, 
R$390mil aceita imóvel 
em Indaiatuba
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 -
ça Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 
3 dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa topo-
grafia, água de mina, 2 
tanques c/ peixes sendo 
um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, 
animais e árvores frutífe-
ras, a 8km do centro, a 
beira do asfalto, R$270 
mil. Aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda en-
trada + parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Vale das Laranjeiras – 
4 dorms (2 sts), lavabo, 
sala 3 amb., sala jantar, 
coz. Planej., lav. e dep. 
de empregada, mais 
Casa de caseiro, pisci-
na e churrasqueira. AT 
3.000m² AC/450m² R$ 
950 mil F. 9.9887-7771
Vendo ou troco cháca-
ra 1100m² no Vale do 
Sol, casa com  piscina, 
área gourmet e área fru-
tífera, AC 130m²  por 
casa próximo ao Centro. 
R$550.000,00. Contato 
com proprietário F: 3816-
2011

 

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. 
Jd. Colibris - Lote 150m² 
com ótima topografia, 
próximo da escola – 
R$120.000,00 Contato F: 
3894-6629
Jd. Colibris Lote de 
150m² com ótima topogra-
fia, um tapete R$ 93 mil 
topografia F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jd. União: Lote de 150m² 
com ótima topografia R$ 
110 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jd. Veneza - Lote 150m² 
com ótima localização, 
R$120.000,00 Contato F: 
3894-6629
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, 
com alicerce p/ 2 dormi-
tórios + F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parce-
las de R$ 520,00, aceita 
carro ou moto R$ 13 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Terras de Itaici – 1.000m² 
- R$ 270 mil - Localização 
Rua Zenite Furakawa. 
Parte alta. F. 9.9887-7771
Terras de Itaici - 2.750M² 
- R$ 300 mil F. 9.9887-
7771

Tu r i m  1 5 0 m t s .  R $ 
120 .000  doc  ok .  F : 
( 1 9 ) 9 . 9 4 7 9 - 0 4 5 4 
(19)3801-2880
Terrenos a partir de 30 
mil de entrada parce-
las 24 36 e 42 vezes. 
F :  ( 19 )9 .9479 -0454 
(19)3801-2880
Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350 mil F. 
9.9887-7771
Vendo – Cond. Terra 
Magna  terreno de 360m 
com boa topografia  R$ 
225.000 Creci  27252 J 
F. (19) 9.8406-6590
Jardim Monte Carlos 
– Oportunidade terreno 
150m R$ 98.000 creci 
27252J F. (19) 9.9147-
5047

 
Máquina overloque , 
semi nova, completa e 
toda revisada, em perfeito 
estado. R$400,00. Falar 
com Vera (19) 3329-3770
Titulo familiar Clube 9 - 
R$ 2.500 em 10 x no car-
tão mais tx transferência. 
F. (19) 3016-2836 
Vendo título do Clube 
9 de julho, motivo mu-
dança de cidade. Contato 
3894.3845 / 99749.3688. 

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

 
CUIDADORA ofereço me 
para cuidar de idosos, 
crianças,pessoas com ne-
cessidades especiais etc. 
Atendimento residencial 
e hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. Possuo 
experiência e referencias. 
Evelyn 19989510353 / 
19999802723
MANICURE E PEDICURE 
R$20. Sobrancelha R$8. 
Selamento de Cabelo a 
partir de R$50,00(ganha 
corte) a domicilio. F. 
3935.0499 - 99369-5615
Ofereço-me para conserto 
de maquina de costura in-
dustrial F: (19) 99212-1731.
Ofereço-me para Motoris-
ta administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conheci-
mento Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacarei-
ro. Tenho 39 anos, divor-
ciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios . Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me  como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Experiência com cargas 
de pequenos e grandes 
portes. Tel: 3936-4053/ 
99804-7578
Precisa-se de domés-
tica 3 vezes na semana 
para o período da tarde. 
Com referência. Contato: 
982328303. 



empregos
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ESTAMOS CADASTRANDO:

Porteiro - Masculino. Desejável experiência em Portaria e Ronda. 
Possuir CNH A/B (carro e moto), desejável ter condução própria. 
Ter disponibilidade de horários para escala 12X36 e conhecimento 
de informática.

Auxiliar de Limpeza – Feminino. Experiência na função. Disponibi-
lidade de horários. Desejável ter condução própria.

Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, jardina-
gem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.

Zelador - Experiência na função. Desejável conhecimentos com 
serviços de portaria, entrega de correspondências, medição de gás 
e água, limpeza, jardinagem, piscina e pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica. 



Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

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

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

site: www.expertconsultoria.com.br

ANALISTA DE LOGÍSTICA PLENO 
- Graduação em Logística, inglês e 
excell avançado, conhecimentos em 
cadeia de Suprimentos, Logística, PCP, 
Processos de Transportes operacionais 
diversos, armazenagem, cálculos de 
estoque, cálculos de rotas de transpor-
tes e Milk Run. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA RH SENIOR - Gradu-
ação em Recursos Humanos, Ad-
ministração de Empresas ou áreas 
correlatas, com inglês fluente, com 
experiência generalista conhecimen-
tos em departamento pessoal, folha 
de pagamento, legislação trabalhista, 
recrutamento, seleção, treinamento e 
desenvolvimento e benefícios. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ASSISTENTE DE TI - Graduação em 
Análise de Sistemas, inglês interme-
diário, com experiência em suporte 
a usuários, montagem, reparos e 
configurações de equipamentos, 
conhecimentos em sistemas opera-
cionais Windows, Active Directory, 
DNS, DHCP, Redes, Firewall e 
servidores Windows 2008 e 2012. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PINTURA INDUS-
TRIAL - Com Ensino Médio Completo, 
desejável curso de Ponte Rolante, 
com experiência. Residir em In-
daiatuba.
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO - 
Cursando Logística, Administração 
de Empresas ou Engenharia, conhe-
cimentos avançados em excel, com 
experiência em PCP, planejamento 
logístico ou transporte, conhecimen-
tos em cálculos de estoque, cálculos 
de rotas de transportes e Milk Run. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PROJETOS - Ensino 
Médio Completo, com experiência 
em projetos em Auto Cad. Residir em 
Indaiatuba.
COORDENADOR DE FERRAMEN-
TARIA - Ensino Médio Completo 
desejável curso Técnico Mecânico, 
com experiência em serviços de 
usinagem, desmontagem, limpeza, 
retífica de peças, furação, rosca, 
fresagem, montagem e ajuste final. 
Manutenção preventiva e corretiva 
nos moldes plásticos e equipamentos 
que utiliza na ferramentaria. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
DESENVOLVEDOR WEB FRONT 
END - Com experiência em pro-
gramação (PHP), montagem de 
briefing de projetos para web. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE PLANE-
JAMENTO LOGÍSTICO - Gra-
duação em Logística ou Admi-
nistração de Empresas, inglês 
intermediário, com experiência 
em armazenagem, planejamento 
e operação de projetos, conheci-
mentos em WMS e TMS, controle 
de inventário e conceitos de Lean 
Manufacturing/Lean Logistics/
TPS. Residir em Indaiatuba.

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

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
– Para trabalhar no Setor Logístico. 
Superior completo ou cursando em 
Logística ou Administração. Bons 
conhecimentos em Excel. Experiência 
comprovada em Carteira nas áreas 
de Estoque e controle de materiais. 
Possuir habilitação Categoria B. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) – Possuir experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horários.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Possuir experiência na função 
e conhecimentos na área elétrica. 
Para trabalhar em empresa do Ramo 
de Olaria. Ensino médio completo 
e formação na área de gestão de 
produção elétrica e mecânica. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE FORNO – Técnico 
em Mecânica, Metalurgia, Automação 
industrial ou áreas afins. Experiência 
em operação de máquinas em geral. 
Disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA CON-
VENCIONAL (CADASTRO) - Possuir 
experiência na função. Possuir cursos 
e conhecimentos em metrologia 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 fundamental. 
Disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e ad-
ministrativo. Horário comercial. Com 
ou sem experiência. Desejável Ensino 
médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Re-
sidir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador 
de moldes e preparador de máquinas 
injetora. Ensino médio completo. 
Residir em Indaiatuba, Salto, Hor-
tolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) – 
Ensino médio completo. Bons conhe-
cimentos em Informática. Experiência 
com atendimento ao público. Residir 
em Indaiatuba.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência em controle de arquivos de 
parâmetros de processos. Try-out, 
construção e troca de moldes. Co-
nhecimentos em Ferramentas da 
qualidade (FMEA e PPAP). Residir em 
Indaiatuba, Salto, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ANALISTA FINANCEIRO (7795): 
Superior completo em Ciências contá-
beis, Administração e/ou afins. Vivência 
na função, contas a pagar e receber, 
conciliação bancária e negociações. 
Conhecimento em sistema microsiga. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FISCAL (7794): Ambos os 
sexos. Superior completo em Ciência 
contábeis e/ou afins.  Vivência no setor 
fiscal e contábil. Conhecimento em 
cálculos de impostos (ICMS, IPI, PIS/CO-
FINS). Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA PROCESSOS (7774): 
Técnico e/ou Superior Cursando En-
genharia de Produção, Mecânica ou 
áreas afins. Conhecimento na área 
de processos, processos industriais 
ou similares e qualidade. Domínio em 
AUTO CAD e pacote office. Desejável 
conhecimento com sistema SAP. Resi-
dir 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, Roteadores, 
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): Superior completo ou cur-
sando Administração, Economia e/ou 
Ciências Contábeis. Vivência de toda a 
documentação relativa a pagamentos, 
conforme as normas e procedimentos 
estabelecidos. Preparar as previsões de 
pagamentos diários, semanais, mensais 
ou conforme necessidade. Fechamento 
de Câmbio (Importação). Acompanhar 
contas bancárias das empresas ativas. 
Emissão de Notas Fiscais de Vendas, 
serviços, e faturamento de Consigna-
ção. Emissão de Notas Fiscais de En-
trada e Vendas da Assistência Técnica. 
Emissão de boletos Bancários. Auxílio 
ao departamento de Compras. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7765): 
Ambos os sexos. Vivência no adminis-
trativo ou marketing. Conhecimentos 
em informática. 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

empregos
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