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Alterações devem ocorrer até mesmo em seu secretariado. Pág. 04A

Numa ação que contou com homens da Polícia Militar e da Guarda Civil de Indaiatuba, foram 
apreendidas na última terça-feira, dia 4, uma grande quantidade de drogas. O caso aconteceu 
na antiga rua 64 do Jardim Morada do Sol.  

Mais uma vez a Fazenda Pimenta, em Indaiatuba, será “palco” de muita adrenalina e velocidade durante a Mitsubishi Cup. 
A competição, uma das principais de rali cross-country de velocidade, terá etapa dupla com disputas hoje e amanhã, dias 8 e 9.
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Depois da assembleia rea-
lizada na última quinta-feira, 
dia 6, no Sindicato dos Ban-
cários de Campinas e Região, 
os bancos privados e públicos 
deram um fim à greve. As 
agências em Indaiatuba reto-
maram às atividades ontem, 
dia 7, após 31 dias de greve. 

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realiza na próxima quinta-
-feira, dia 13, das 9h às 12 
horas, a campanha de doação 
de sangue em parceria com 
o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da Unicamp 
(Hemocentro).

A Casa Decor Indaiatuba 
trouxe para Indaiatuba as 
melhores mostras do Brasil 
em arquitetura, decoração 
e paisagismo. Com o tema 
“Um Olhar para o Mundo”, 
ela está aberta ao público até 
o próximo dia 23 (domingo), 
em Itaici.

Seguem abertas, até a pró-
xima sexta-feira, dia 15, as 
inscrições para participação 
da 2ª edição do TEDx, confe-
rência realizada em Indaiatuba 
e que visa o debate sobre solu-
ções para o desenvolvimento 
social. O evento acontece no 
próximo dia 22 (sábado). 
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Bancos retornam 
às atividades após 
31 dias de greve

Doação de sangue 
acontece quinta-
feira na Fiec 

Casa Decor vai 
até o próximo dia 
23 em Itaici  

Segunda edição 
do TEDx segue 
com inscrições

Gaspar vence Eleições
e já planeja mudanças 
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O que você achou do 
resultado das Eleições 
Municipais?

RADARES DIAS - 08 A 14/10

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

“Não gostei, não é por que foi 
indicação do atual prefeito que 
devemos confiar"
Alexandre Moraes, 26 anos, 
professor  

“Não estou de acordo. Acredito 
que a cidade deveria ter um 
pensamento mais amplo. Pelas 
propostas oferecidas, o vencedor 
vem com apoio de um governo 
de corrupção. Mas infelizmente 
temos que aceitar e cobrar" 
Ricardo Pelais, 21 anos, uni-
versitário 

“Não é saudável a uma socie-
dade local a monopolização da 
administração pública. Indaia-
tuba precisava do novo, ainda 
mais pelos últimos casos que a 
chapa vencedora protagonizou. 
Indaiatuba poderia estar melhor" 
Lucas Damota, 21 anos, Aten-
dente  

“Achei bom porque é uma con-
tinuação da atual gestão. Agora 
se não fizer nada o povo já sabe 
o que fazer"
Irene Dourado, 56, do lar 

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

Dr. Clay Brites - Neuropediatra da Neuro Saber - Site: www.neurosaber.com.br

"Eu gostei pois, se o próximo 
prefeito continuar a caminhada 
da atual gestão, vai ficar ainda 
melhor e vai ter sucesso"
José Mario Guedes, 61 anos, 
aposentado 

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

Será que o indaiatubano 
ainda tem paciência?

opinião

Novos tempos, Mundo novo
Conheço pessoas que gostam de complicar e avolumar tudo, você fala uma pequena 

coisa, cria um pequeno desafio e ele busca todo seu conhecimento acadêmico, com milhares 
de fórmulas, justificativas e também suas falsas crenças para justificar o fato, ou outros 
que nada entendem e desconhecem do assunto, enrolam e tem a necessidade de mostrar 
a sabedoria vazia. Como trabalho com desenvolvimento de seres humanos, ensinando-os 
a aprender, trabalhando com aprendizagem generativa eles se encantam quando sentem 
o prazer do questionamento de suas crenças limitantes e descobrem que o objetivo pode 
ser inflexível, mas o método é muito variável. Um professor de Filosofia entra na sala de 
aula, põe a cadeira em cima da mesa e escreve no quadro: “Provem-me que esta cadeira 
não existe”. Apressadamente, os alunos começam a escrever longas dissertações sobre o 
assunto. No entanto, um dos alunos escreve apenas duas palavras na folha e entrega-a ao 
professor. Este, quando a recebe, não pode deixar de sorrir depois de ler: “Que cadeira?” 
Conclusão: Não procure chifres em cabeça de cavalo ou pelo em ovo. Opte pela simpli-
ficação. Hoje o meu abraço irá para 57 pessoas (Mestres da bondade e do amor) determi-
nadas, voluntariosas que conheço, que se desafiam, voam para o desconhecido, aceitam 
orientação, entram no desconhecido, cheios de confiança que me fazem levantar cedo e 
fazer o máximo no meu dia, encontrando um mundo melhor,  buscando nesta vida tudo o 
que ela tem para oferecer e tão bom de se viver. Venha para esse mundo novo, treinamento 

dias 14-15 e 16-10-2016 pela Signa Treinamentos em Hotel Fazenda em 
Vinhedo. Inscreva-se www.signatreinamentos.com.br, 019-3875.7898

Ainda longe de ter uma resposta, claramente esta per-
gunta surgiu na cabeça de quem utiliza o transporte público 
para se locomover, após a notícia de que a Indaiatubana, 
“responsável” pelo transporte local, estava sendo compra-
da pela VB Transporte. 

A notícia, divulgada estranhamente na semana passa-
da, faltando dois dias para as Eleições Municipais, não 
foi comemorada por quem está há anos sofrendo com o 
péssimo serviço oferecido no Município. O motivo parece 
ser simples: a princípio, a troca é seis por meia dúzia. 

E a justificativa é mais fácil ainda de ser entendida. 
A VB, responsável pelo transporte intermunicipal, com 
itinerários para Campinas, Salto e Itu, desagrada há anos 
usuários locais e os erros são justamente os mesmos co-
metidos pela Indaiatubana: atraso de itinerários, despre-
paro de alguns funcionários, muitos motivados pela falta 
incentivo na empresa, e o principal: a péssimo estado de 
conservação dos veículos.

A mudança que a população esperava, principalmente 
os usuários do transporte público, ainda não veio e é jus-
tamente isso que os indaiatubanos aguardam do próximo 
prefeito a partir de 2017.

Que o novo gestor tenha pulso firme e cobre um trans-
porte descente, com qualidade, ao nível de uma cidade que 
é destacada como uma das melhores do País.

Dia Mundial da Dislexia: 
um transtorno que afeta famosos e pessoas comuns

Em 10 de outubro, é o Dia Mundial da Dislexia. Trata-se de um transtorno neurogenético, 
hereditário, que leva crianças e jovens (4 a 7% da população) a apresentarem uma dificuldade 
de compreender, interpretar e memorizar conhecimentos por meio da leitura. Alguns famosos 
também possuem essa dificuldade, como, por exemplo, os atores Tom Cruise e Whoopi Gold-
berg, a cantora Cher, a escritora Agatha Christie e o físico Albert Einstein.

Segundo neuropediatra da Neuro Saber Dr. Clay Brites, os disléxicos costumam demorar 
mais para se alfabetizarem e não se interessam em se expressar, por meio de palavras, histori-
nhas e fatos cotidianos.

O especialista relata que os pais sempre ficam preocupados quando os filhos apresentam 
grandes dificuldades de leitura e escrita, principalmente a partir dos 9 anos. A situação se torna 
inadmissível nessa idade se a criança for inteligente e viver em ideais condições socioculturais. 
“Antes da família entrar em pânico, é preciso compreender esse transtorno para poder superar 
esses problemas”.

Brites esclarece que é comum ocorrer trocas, inversões e/ou omissões de letras, confusões 
fonéticas pelos pequenos durante a alfabetização. Diz ainda que, geralmente, essas crianças 
possuem dificuldades em relação a nomeação de figuras ou cores e apresentam histórico de 
atraso na fala durante os primeiros cinco anos de vida.

- No entanto, não se trata de pessoas “sem conserto”. É possível intervir precocemente em 
“crianças de risco” antes de apresentarem grandes dificuldades na fase escolar. A remediação 
precoce já é amplamente aceita e vista como eficaz na literatura internacional e nacional desde 
a década de 90 - relata.

O profissional explica também que a intervenção precoce reduz os riscos em até 40% dos 
casos. Não existe tratamento curativo da dislexia. “Mas é possível realizar um manejo multi-
disciplinar com medicações, intervenções fonoaudiológicas e psicopedagógicas”.

Sobre a postura pedagógica das escolas, o neuropediatra reforça que a instituição de ensino 
deve promover mudanças. Essa preocupação fará com que as crianças disléxicas “possam se 

desenvolver sem sofrerem com crises de ansiedade e pânico em sala se colo-
cadas para ler em público, por exemplo”.

- Há uma maior chance de repetência e evasão dessas crianças. Existe 
também o risco de doenças mentais, especialmente depressão, e de se envol-
verem com más companhias. Portanto, pais, fiquem atentos e acompanhem 
todo o desenvolvimento de seus filhos! – finaliza.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O que é o DPVAT e como receber
Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo deno-

minado DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores) destinado a indenizar 
pessoas que foram vítimas de acidentes causados por veículos automotores.

Se alguém sofre um acidente envolvendo veiculo automotor é beneficiário deste seguro 
independente de ser pedestre ou condutor, porém somente recebem a indenização quem vier a 
óbito (falecer) ou invalidez permanente (total ou parcial), além do reembolso pelas despesas 
médicas e hospitalares devidamente comprovadas.

É bom lembrar que o acidente nada tem a ver com culpa de quem causou, pois é um direito 
pago pelo Estado e não por quem causou o acidente, ou seja, se o causador do acidente fugir 
do local e ninguém saber o seu paradeiro, nada influencia da vítima receber o seguro bastando 
ter ocorrido o acidente de trânsito.

Atualmente os valores das indenizações são: I – Para morte o valor é de R$ 13.500,00 (treze 
mil e quinhentos reais). II – Invalidez Permanente o valor é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais). III- Despesas Médicas e Suplementares o valor é de até R$ 2.700,00 (dois 
mil e setecentos reais).

Para solicitar o pagamento do seguro, basta a vítima ou seus herdeiros (em caso de morte) 
se dirigir até um posto de atendimento do DPVAT na sua cidade e levar os documentos que 
constam na listagem disponível no site www.dvpatsegurodotransito.com.br.

Ocorre que sem orientação adequada e de um profissional especializado, o segurado corre o 
risco de não receber o seguro ou demorar em recebê-lo por falta de conhecimento do procedi-
mento para solicitação. Muito se fala que não precisa de um intermediário para receber o seguro, 
e realmente, não precisa, porém se o segurado ou seus herdeiros optarem por não ter trabalho 
em ir atrás dos documentos e dar entrada no pedido, pode contratar um advogado especializado 
em seguros para assessorar o requerimento.

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber 
de forma célere e integral a indenização, pois em casos de invalidez por muitas 
vezes se recebe valor muito abaixo do devido e somente com um advogado 
para buscar a complementação na justiça. Lembrando com o auxílio correto 
o segurado poderá receber o seguro em sua conta em até 30 dias.
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Doação de sangue ocorre na próxima quinta-feira na Fiec

cidade

SAÚDE 

Bancos voltam a funcionar após 
paralisação que durou 31 dias

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Depois da assembleia 
realizada na última 
quinta-feira, dia 6, no 

Sindicato dos Bancários de 
Campinas e Região, os bancos 
privados e públicos deram um 
fim à greve. As agências em 
Indaiatuba retomaram às ati-
vidades ontem, dia 7, após 31 
dias de paralisação, para alívio 
dos clientes.  

Por unanimidade, os traba-
lhadores aprovaram a proposta 
feita pela Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban). Houve 
um reajuste salarial de 8%, 
mais abono de R$ 3,5 mil com 
garantia de reposição da infla-
ção (INPC) e mais o aumento 
real de 1% em 2017.

O acordo também garantiu 
um aumento de 15% no vale 
alimentação, 10% no vale 
refeição, auxílio creche/ babá 
e 20 dias de licença paternida-
de. A greve foi considerada a 
maior da história desde 2004, 
quando houve uma paralisação 
de 30 dias. 

As negociações, que já es-
tavam na quarta rodada, iniciou 
com a proposta da Fenaban 
com reajuste salarial de 7%, 
mais abono de R$ 3,5 mil, o que 
representa 2,39% (abaixo da 
inflação segundo o Sindicato).

Os bancários pediam rea-

juste salarial de 14,78% (au-
mento 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 alimentação de R$ 880; 
auxílio creche (R$ 880) e 14º 
salário.  

Em Indaiatuba, a greve 
fechou 14 agências bancárias, 
sendo sete delas de bancos 
públicos. Ao todo, segundo o 
sindicato da categoria, 350 fun-
cionários no Município “cru-
zaram os braços” em protesto. 

O diretor regional do Sin-
dicado, Jacó de Santos Bastos, 
disse que a proposta não era a 
aguardada. “Foi um acordo ra-
zoável, mas não era o que que-
ríamos. Essa greve foi a maior 
da história, então lutávamos 
por mais condições e direitos.”

Alívio
O fim da greve foi um alí-

vio para os clientes, os mais 
afetados pela paralisação, e 
que reclama diariamente pela 
dificuldade em realizar serviços 
como cadastro de senhas e com 
boletos atrasados. 

O empresário Rodrigo 
Staianof, de 30 anos, conta 
que “sofreu” com o banco em 
greve. “Precisei fazer uma mo-
vimentação de saque e depósito 
e, na correria, acabei bloquean-

A Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec) realiza 
na próxima quinta-feira, dia 13, 
das 9h às 12 horas, a campanha 
de doação de sangue em parceria 
com o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da Unicamp (He-
mocentro). O evento conta com 
o apoio da Secretaria de Saúde, 
que disponibiliza uma ambulân-
cia durante todo o período de 
doação, seguindo assim normas 
da Unicamp.

do minha senha. Com o banco 
fechado, o que ‘salvou’ minha 
vida foi que a outra agência do 
mesmo banco não estava de 
greve”, conta.

A pensionista Terezinha 
Nascimento, de 59 anos, conta 
que não conseguiu colocar 
suas contas em dia. “Tenho 
cartão e boletos atrasados que 
só consigo pagar direto na 
agência. Ainda bem que a 
greve acabou, agora vou correr 
atrás do prejuízo”, comemora. 
“Esqueci minha senha e não 
consegui receber o benefício 
sem ela. Para tentar refazê-la 
foi um sofrimento que graças a 
Deus hoje acabou”, completou 
o prensador Odilon Rabello, 
de 57 anos.

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazen-
do algum tipo de tratamento, 
usando medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado a vacina 
contra a gripe comum há menos 
de 30 dias, não tiver parceiro 
(a) fixo (a), pesar menos de 50 
quilos, tiver feito endoscopia há 
menos de um ano, tiver piercing 
ou tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida alcoólica 

na noite anterior, fumar horas 
antes, etc.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de do-
cumento oficial com foto. Ter 
entre 16 (dos 16 até 18anos 
incompletos, apenas com con-
sentimento formal dos respon-
sáveis) e 67 anos, 11 meses e 29 
dias; não estar em jejum; evitar 
apenas alimentos gordurosos 
nas quatro horas que antecedem 
a doação.

População voltou às agências após longo período de paralisação dos bancários 

JME

A Fiec fica localizada na 
Avenida Fábio Roberto Barna-
bé, marginal do Parque Ecoló-
gico, 3.405, no Jardim Regina. 
Mais informações pelo (19) 
3801-8688.

Agenda
Os próximos dias de cam-

panha de doação de sangue na 
Fiec, para este ano, serão 29 de 
outubro, 8 e 26 de novembro e 
17 de dezembro.
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cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Após vitória nas urnas, Nilson 
Gaspar já planeja mudanças

“Comecei a crescer 
nas pesquisas, 
pois assumi a 

campanha em sua 
totalidade e assim 

as pessoas puderam 
me conhecer ainda 

mais"
NilsonGaspar, 

prefeito eleito para 
2017-2020

Depois de vencer, pela 
primeira, as Eleições 
Municipais em In-

daiatuba, o engenheiro agrô-
nomo Nilson Alcides Gaspar 
(PMDB) já planeja mudanças 
para o Município. Entre elas, o 
prefeito eleito para 2017-2020 
garante que fará alterações até 
mesmo em seu secretariado.

Com total apoio do atual 
prefeito, Reinaldo Nogueira 
(PMDB), que atualmente se 
encontra licenciado, Gaspar 
utilizou do discurso de “con-
tinuidade” para vencer as 
Eleições no último domingo.

O resultado, muito aguar-
dado pela população, demo-
rou a sair já que as urnas em 
Indaiatuba demoraram para 
chegar ao Cartório Municipal. 
Com isso, a confirmação do 
novo prefeito só foi feita após 
às 21 horas.

Nilson Alcides Gaspar 
venceu com 53.344 mil vo-
tos, sendo 48,68%, numa das 
eleições mais apertadas do 
Município. Isso porque Bruno 
Ganem (PV), disputou voto a 
voto o cargo maior do Muni-
cípio e perdeu as Eleições por 
uma diferença de 1.986 mil 
votos. O candidato recebeu o 
voto de 51.358 mil eleitores, 
48,87%. 

A terceira posição ficou 
com o candidato Gervasio 
Silva (PTB), com 3.249 votos 
(2,97). Em quarto lugar está 
o nome do petista Rinaldo 
Wolf, com a preferência de 

1.241 eleitores (1,13%). Na 
última posição ficou o candi-
dato Emanoel Messias, com 
381 votos (0,35%). 

As Eleições em Indaiatuba 
tiveram ainda 5.412 mil votos 
brancos, sendo 4,31%; e ou-

tros 10.545 mil nulos (8,40%). 
A abstenção este ano foi de 
18,82% (29.104 mil).

Durante a semana, em en-
trevista ao Mais Expressão, 
Gaspar disse que o primor-
dial para sair vencedor foi a 
experiência de ano adquirida 
como secretário 
de Urbanismo e 
Meio Ambiente 
e como superin-
tende do Servi-
ço Autônomo de 
Água e Esgoto 
(Saae). 

“Nas nossas 
pesquisas in-
ternas eu tinha 
5% dos votos no 
começo. O Bru-
no (Ganem) era 
muito mais conhecido do que 
eu, até mesmo porque ficava 
na rua falando com as pessoas, 
isso é mérito dele”, reconhece. 
“Mas ele não foi buscar co-
nhecimento. Há oito anos era 
para eu ser vice-prefeito, mas 
abri mão para poder aprender 

Algumas mudanças, se-
gundo Gaspar, devem ocorrer 
já no primeiro semestre deste 
ano. 

Uma das ações é transfor-
mar a Emeb Padre Joaquim 
Aparecido Rocha, no Jardim 
Tancredo Neves, em escola 
de período integral. “Atual-
mente já temos, nesse sistema, 
quatro unidades municipais e 
duas estaduais. Vamos chegar 
a nove já no primeiro semestre 
de meu mandato”, diz. 

Outro assunto na pauta de 
prioridade do futuro prefeito 
é o transporte. Apesar da 
recente venda da Indaiatuba-
na, responsável pelo serviço 
no Município, para a VB 
Transportes, Gaspar garante 
que vai continuar cobrando 
melhorias. 

“Até o primeiro semestre 

Ainda nas Eleições Mu-
nicipais do último domingo, 
dia 2, a Câmara Municipal 
teve renovação de 60% dos 
vereadores. Das 12 cadeiras, 
apenas cinco vereadores em 
atividade atualmente conse-
guiram se reeleger. 

O vereador mais votado 
foi Hélio Ribeiro (PSB), que 
foi reeleito com 5.756 votos 
(5,27%). A primeira novi-
dade na Casa e o segundo 
mais votado foi o candidato 
Ricardo França (PRP), com 
5.185 (4,75%).

Na terceira posição, tam-
bém reeleito, está o vereador 
Dr. Chiaparine (PMDB), 
que foi preferência de 3.681 
eleitores (3,38%). O atual 
presidente da Câmara, Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), ficou com 3.215 
(2,94%).

Outra novidade na Câ-
mara no próximo ano é o 
candidato Pepo (PMDB), que 
teve a preferência de 3.110 
eleitores (2,85%). Também 
pela primeira vez, Januba 
da Banca (DEM) garantiu 
a sexta cadeira com 3.061 
votos (2,8%).

mais, pois acreditava que 
ainda não estava preparado.”

Segundo Gaspar, o se-
gredo para o crescimento 
nas pesquisas foi o trabalho, 
intensificado principalmente 
após a prisão do prefeito Rei-
naldo Nogueira, que ficou por 
50 dias detido no presídio de 
Tremembé. 

“Enquanto o outro grupo 
comemorava vitória, eu tra-
balhei. A prisão do Reinaldo 
nos fortaleceu ainda mais, 
ali mostrei minha posição de 
liderança. Se até ali eu ainda 
era dúvida, a partir daquele 
episódio passei a ser certeza”, 
lembra. “Comecei a crescer 
nas pesquisas, pois assumi a 
campanha em sua totalidade e 
assim as pessoas puderam me 
conhecer ainda mais.”

Futuro 
Há pouco menos de três 

meses de assumir como pre-
feito de Indaiatuba, Gaspar 
trabalha para executar seus 
planos durante o mandado. 

Em entrevista, o futuro 
prefeito prometeu mudanças, 
inclusive no secretariado. 
“Vamos ter mudança sim, na 
verdade serão ajustes neces-
sário”, garante. “Estamos no 
período de acerto da minha 
equipe, que em breve será 
anunciada. Quero aprovei-
tar alguns funcionários, que 
atualmente estão em outros 
cargos na Prefeitura, mas 
que são pessoas com força de 
vontade.”

Segundo Gaspar, a ideia 
é fazer uma administração 
voltada ao social, onde as 

pessoas deverão 
ser ouvidas e que 
as informações 
possam chegar 
de forma clara 
e correta para a 
população.

“Precisamos 
fazer uma ges-
tão mais apura-
da, por isso vou 
precisar muito 
do funcionalis-
mo público. Vou 

buscar, junto aos funcioná-
rios, quais são as necessidades 
no dia a dia. As pessoas, no 
meu governo, serão ouvidas 
e atendidas. Isso é o que já 
estou fazendo após Eleições, 
visitando obras, conversando 
com as pessoas”, conta.

vamos ter uma solução. Fize-
ram um contrato longo, erra-
do, que a empresa até então 
não está cumprindo”, diz. “Há 
uma decisão da Justiça, nos 
favorecendo para a quebra do 
contrato, mas que a empresa 
recorreu”, diz. 

Outra providência, segun-
do Gaspar, é melhorar a frota 
de veículos da Secretaria de 
Urbanismo. Com parte da 
frota ultrapassada, a ideia é 
adquirir novos carros e reduzir 
custos. 

Por fim, o futuro prefeito 
prevê ainda a continuidade de 
obras que já está em executa-
ção, além de tratar de temas 
como Fundo de Habitação, a 
construção do Dimpe 2 (área 
de microempresas), expansão 
do Haoc, curso de Medicina, 
Porto Seco e o Samu. 

O atual vereador Adalto 
(PP) foi reeleito com 2.625 
votos (2,4%). Pela primeira 
vez, a enfermeira Silene 
Cavalini (PP) foi escolhida 
pelos eleitores com 2.606 vo-
tos (2,39%). A nona cadeira 
ficou com o atual vereador 
Massao Kanesaki, eleito por 
2.395 pessoas (2,19%).

O candidato Alexandre 
Peres (SD-PRP) também foi 
eleito vereador por 1.648 
votos (1,51%). Fechando as 
12 vagas, outras duas novi-
dades foram eleitas: Edvaldo 
Bertipaglia (PSB), com 1.472 
votos (1,35%); e Arthur Spin-
dola (PV), com 1.120 votos 
(1,03%). 

Ficaram fora da próxima 
legislatura Antonio Sposito 
Júnior, o Toco (DEM); Bruno 
Ganem (PV), candidato a pre-
feito; Carlos Alberto Rezende 
Lopes, o Linho (PT); Derci 
Jorge Lima (PT); Djalma 
César de Oliveira (PMDB); 
Gervasio Aparecido da Silva 
(PTB), também candidato a 
prefeito; e Tulio José Tomass 
do Couto (PDMB), que aca-
bou sendo eleito vice-prefeito 
com Gaspar.

Escola deve começar a funcionar 
em período integral no Tancredo

Câmara Municipal tem renovação 
de 60% de seus vereadores

Após disputa acirrada, Gaspar venceu Bruno Ganem nas urnas

Hélio Ribeiro foi o vereador mais votado nas Eleições 

ROSE PARRA - ACS/CMI

COMANDO UNO/COMANDO NOTÍCIA 
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Alunos do Colégio Montreal 
contam com aulas de inglês 
com padrão internacional

Atividades no Município 
marcam o Outubro Rosa 

Diversas atividades acon-
tecem em Indaiatuba 
em alusão ao Outu-

bro Rosa, que visa alertar as 
mulheres e familiares sobre a 
importância de realizar exames 
visando a prevenção do câncer 
de mama. Para isso, a Secretaria 
da Saúde disponibilizou exames 
de mamografia por Unidade 
Básica de Saúde (UBS), para 
pacientes agendadas com pedido 
feito por médicos: ginecologista, 
clinico geral, médico da família. 

Os exames serão feitos no 
caminhão Mama Móvel (equi-
pado com o mamógrafo) e 
permanecerá na unidade das 8h 

às 16 horas, na data agendada. 
Também haverá palestras e 
coletas de exames de Citologia 
Oncótica. 

Indaiatuba registrou em 
2015, 17 mortes sendo duas 
por câncer de útero. Já este ano 
foram 18 mortes por câncer de 
mama e duas por câncer de úte-
ro. Estas mortes são de mulheres 
da faixa etária de 50 a 59 anos e 
60 a 69 anos.

“Queremos que toda a po-
pulação participe das ativida-
des nas suas unidades de saú-
de. Cada unidade trabalhará o 
tema e com atividades variadas. 
Queremos conscientizar cada 
vez mais as mulheres sobre a 
importância de passar por con-
sulta médica todos os anos para 

Atividades querem conscientizar a população sobre a 
prevenção do câncer de mama

DEUZENI CEPPOLINI – ARQUIVO SCS/PMI

Programação do Outubro Rosa de algumas Unidades 

Hoje, dia 8 - ESF do Jardim Oliveira Camargo (JOC)
- Das 8h às 12h - haverá palestras sobre prevenção do câncer de mama; palestra 
sobre prevenção do câncer de colo de útero; coleta de citologia oncótica; e 
exame de ECG;  
- Das 8h às 16 horas – Exames de Mamografia;  
Sexta-feira, dia 14, - UBSI-1 Hospital Dia 
8h30- abertura Dr. Marcelo Pinelli;
9h - qualidade de vida e envelhecimento com Dra. Vanessa |M. C. A. R. Gubel;
9h40- Alimentos Funcionais para a mulher com a nutricionista Carolina V. 
L. Vecchi;
10h45- Prevenção de câncer de colo de útero - Dr. Gabriel C. de alvarenga;
11h30 – Câncer de Mama- Dr. Fabricio Colli Badino;
Coleta de Papanicolau com livre demanda: as enfermeiras Ingrid de Lourdes 
Espejo Cavacho, Mariana Pavarina Hackmam, Jaqueline Queiroz e Monica 
Rodrigues;
- Haverá também participação Mama Amiga e o Caminhão Mama Móvel 
atenderá a UBS I dia 4 de novembro (sexta-feira), com pacientes agendadas. 
14 a 21 de outubro- ESF Carlos Aldrovandi
- Haverá coleta de Citologia Oncótica com livre demanda; 
- Palestras sobre Câncer de Mama e auto exame de Mamas no período da 
manhã das 9h30 e período da tarde, às 14 horas;
- serão solicitadas mamografias para as pacientes que estão em atraso ou que 
ainda não realizaram o exame em 2016;   
- O caminhão Mama Móvel atenderá o bairro dia 8 de novembro;
15 de outubro no ESF Jardim Itamaracá 
- O caminhão Mama Móvel atenderá das 8h às 16h (exames de mamografia 
previamente agendados). 
9h- Palestra com Dra. Rosa - Câncer de mama e útero (Prevenção).
9h30 - Dinâmica com Enfermeira Natali. 
10h- Palestra com a dentista Dra. Bruna - câncer x saúde bucal
10h30 - Zumba com Dra. Rosa

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

fazer os exames preventivos e 
o exame de mamografia após 
os 40 anos”, diz a enfermeira e 
coordenadora da Atenção Básica 
do município, Fátima Maia.

Ainda haverá atendimentos 
hoje, dia 8, no PSF Jardim Oli-
veira Camargo;   terça-feira, dia 
11, no PSF Parque Indaiá; dia 
15 no  PSF Itamaracá;  dia 17 na   

UBS 9;  dia  18 na  UBS Cecap;  
dia  19 na UBS 7; dia 22 na  
UBS 4;  dia  29 na  UBS  Parque 
Corolla;  dia 3/11 na UBS João 
Pioli; 4/11 na UBS 1 no Hospital 
Dia; 7/11 na UBS Itaici; dia 8/11 
no ESF Carlos Aldrovandi;  9/11 
no M.I. (Moléstias Infecciosas) 
do Hospital Dia e dia 11/11 na 
UBS 10 Jardim Califórnia.

Sempre preocupado com a 
formação e qualidade de ensi-
no de seus alunos, o Colégio 
Montreal agrega ainda maior 
valor nessa formação com a 
vantagem de oferecer aulas de 
inglês com padrão internacio-
nal em sua grade curricular, 
com menor investimento e 
otimização de tempo.

O Colégio Montreal, ao 
implantar essa proposta, 
entende que os princípios 
pedagógicos do Yázigi estão 
alinhados com a visão que se 
espera do ensino da língua 
inglesa, como desenvolver 
a capacidade dos alunos de 
se comunicarem de forma 
eficaz, desenvolver estra-
tégias de aprendizagem e a 
habilidade de pensar critica-
mente, ampliar a consciência 
da sua própria identidade 
cultural e contribuir para o 
desenvolvimento de uma 
atitude intercultural, além de 
proporcionar a oportunidade 
de pensar sobre questões 
sociais e sobre o seu papel 
como cidadãos. 

“Quando falamos em 
aprender uma língua, falamos 
em aprender a comunicar-se 
nas mais variadas modalida-
des da linguagem, seja verbal, 
visual, de texto ou imagem. 
Essas linguagens, princi-
palmente com o advento da 
internet, requerem habilida-

des de leitura, interpretação 
e comunicação, diferentes 
das que são tradicionalmente 
ensinadas. Além disso, em 
meio à quantidade de infor-
mação a que somos expostos, 
é essencial que o aluno tenha 
a capacidade crítica no uso e 
interpretação da língua, para 
a interação na sociedade e 
a construção de sentidos na 
produção dessa linguagem”, 
afirma diretora do Yázigi In-
daiatuba, Lucimara Andriani.

Todas as habilidades ne-
cessárias são desenvolvidas 
em parceira com o Yázigi, 
que atua há mais de 66 anos 
no mercado de ensino de 
idiomas e está presente há 
mais de 18 anos em nossa 
cidade. Os professores, além 
de auxiliarem os alunos na 
aquisição do idioma, buscam 
constante aprimoramento na 
abordagem, através de trei-
namentos contínuos.

Em 2017, a grade de inglês 
oferecida pelo Colégio Mon-
treal a partir do 8º ano contará 
com a adoção da mais nova 
proposta de ensino de idio-
mas: “blended learning”, em 
que as aulas serão aplicadas 
com uso de recursos tecno-
lógicos variados, como rede 
social, aplicativos de men-
sagens instantâneas, apps, 
sites etc., que estimulem a 
comunicação autêntica.
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Colégio Objetivo conquista 39 medalhas Olímpicas 
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2ª edição do TEDx 
segue com inscrições 
abertas até sexta 

Seguem abertas, até a 
próxima sexta-feira, dia 
15, as inscrições para 

participação da 2ª edição do 
TEDx, conferência realizada 
em Indaiatuba e que visa o 
debate sobre soluções para 
o desenvolvimento social. O 
evento acontece no próximo 
dia 22 (sábado), das 14h às 
20h30, na sede da empresa 
Kion. 

Os interessados devem se 
inscrever no link disponível 
na fanpage da TEDx no Face-
book. Na ocasião, o candidato 
a vaga responderá algumas 
perguntas e passará por um 
processo de seleção, com 
avaliação feita por uma pro-
curadoria. Serão selecionadas 
100 pessoas para participar da 
conferência. 

Na programação do evento 
estão 18 palestrantes, duas 
atrações musiciais, além de 
quatro coffee breaks com in-
teração do speaker.

O principal objetivo do 
evento é trazer ideias à co-
munidade, fazendo com que 
a mesma interaja e participe 
deste processo. “Esse evento 

é da comunidade para a co-
munidade, um presente que 
ela da para si mesma”, ressalta 
o idealizador do evento, Lu-
cas Roberto Rezende, de 21 
anos. “O encontro tem uma 
abrangência internacional e 
Indaiatuba entra nesse mapa 
mundial, onde acontecem mais 
de 15 mil eventos por ano.”

A segunda edição traz 
uma expectativa positiva para 
os organizadores. “Nossa 
expectativa é que seja melhor 
que ano passado, e que essas 
ideias e o evento tomem uma 
proporção ainda maior, onde 

Esta semana, foram divul-
gados os resultados de duas 
olimpíadas científicas e o 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
somou 39 medalhas, sendo 21 
delas na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica 

mais pessoas possam conhecer 
nosso evento e façam parte 
desse projeto”, diz. “O intuito 
é que as propostas sejam trans-
formadas em ações reais, que 
as pessoas tirem suas ideias 
do papel e transformem em 
ações.”

Importância 
O TED é conhecido como 

um dos maiores ciclo de pa-
lestrantes do mundo, sendo 
uma conferência anual que 
reúne diversas pessoas, que 
compartilham suas ideias e 
que contribuem para o desem-

(OBA) e 18 na Mostra Brasi-
leira de Foguetes (MOBFOG).

Na Olimpíada Brasilei-
ra de Astronomia os alunos 
conquistaram oito medalhas 
de ouro, seis de prata e sete 
de bronze. Em quatro anos 

penho do desenvolvimento da 
sociedade.

Com a intenção de espa-
lhar essas propostas, criou-se 
o TEDx, que é uma confe-
rência organizada de forma 
autônoma, onde acontece 
"discursões" relevantes e solu-
ções para o desenvolvimento 
social.

O TEDx conta com o apoio 
das empresas, Kion, John 
Deere, Platz, Rodin e Yázigi, 
além do apoio da Prefeitura, 
GTA, Indaiatube, Indaiateen, 
Mundo Verde, Max Planck, 
Polo Eventos e A Estação.

de participação os alunos já 
conquistaram, no  total, 63 
medalhas.

Na Mostra Brasileira de 
Foguetes os alunos garantiram 
3 medalhas de ouro e 15 de 
bronze. Este é apenas o segun-
do ano de participação do Co-
légio Objetivo Indaiatuba nes-
sa olimpíada e ao todo foram 
conquistadas 27 medalhas. E 
nesse ano, devido ao alcance 
nos lançamentos dos foguetes 
e desempenho da equipe, as 
alunas do Ensino Médio no-
turno, Camila Silveira Tomain 
e Luiza Esteves Duarte, foram 
convidadas a participar da 9ª 
Jornada de Foguetes, que será 
realizada de 31 de outubro 
a 3 de novembro, no Rio de 
Janeiro. 

Para os alunos a partir do 
Ensino Fundamental 2 do 
Objetivo Indaiatuba, além das 
aulas regulares, todos os alu-

Inscrições ainda podem ser feitas e 100 pessoas serão selecionadas para a segunda edição do evento

DIVULGAÇÃO

nos podem participar das aulas 
de olimpíadas científicas, um 
diferencial que só Objetivo 
oferece. Muitos alunos com-
parecem a essas aulas porque 
gostam de desafios. Outros 
porque querem aprofundar 
o conhecimento para entrar 
numa boa faculdade.

De acordo com mantene-
dora do Objetivo, Loide Rosa, 
participar das olimpíadas cien-
tíficas é abrir um mundo de 
possibilidades aos alunos. “É 
a descoberta pelo prazer de es-
tudar, de aprender. É desafiar-
-se, é superar-se, é jogar-se no 
mundo do conhecimento. É 
estimular em nossos jovens o 
gosto pelas ciências e mostrar 
a eles que é através do traba-
lho, da dedicação e do esforço 
que se atinge o objetivo e que 
se conquista o reconhecimen-
to. Eles estão de parabéns!”, 
afirma a mantenedora.

Conquistas vieram na Olimpíada de Astronomia e 
Astronáutica e na Mostra Brasileira de Foguetes 

DIVULGAÇÃO
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Guarda prende um por tráfico 
de drogas no Morada do Sol

Numa ação que contou 
com homens da Polícia 
Militar e da Guarda Civil 

de Indaiatuba, foram apreendidas 
na última terça-feira, dia 4, uma 
grande quantidade de drogas. O 
caso aconteceu na antiga rua 64 do 
Jardim Morada do Sol.  

Na ocorrência, acabou sendo 
detido L.L.P., de 19 anos, por tráfi-
co de drogas. Segundo informações 
da Guarda, durante patrulhamento 
preventivo no Jardim Morada do 
Sol uma equipe suspeitou de um 
indivíduo, que tentou fugir para a 
casa de L., mas foi abordado.

O mesmo estava com 11 por-

ções de cocaína. O elemento infor-
mou que tinha comprado de L., que 
autorizou a entrada dos Guardas 
Civis. 

No imóvel foram localizadas 
foram apreendidas 6 mil recipien-
tes para embalagem de cocaína, 25 
porções de maconha, 397 gramas a 
granel, além de R$ 120 em dinheiro 
e uma balança de precisão.

A droga foi encaminhada ao 
Instituto de Criminalística, em 
Campinas, onde o resultado foi 
positivo para cocaína. 

Diante dos fatos a autoridade 
de plantão ratificou a prisão em 
flagrante do traficante, que perma-
nece à disposição da Justiça. L., 
declarou que recebe R$ 300 por 
semana para o “trabalho”.

Um carro irregular foi apre-
endido e uma motocicleta, que 
havia sido roubada, foi recupe-
rada durante a semana. As duas 
ocorrências foram atendidas pela 
Guarda Civil de Indaiatuba. 

No primeiro caso, uma moto 
furtada no Jardim Morada do Sol 
na madrugada do dia 29 de setem-
bro, foi recuperada pela Guarda 
na manhã do dia seguinte.

Ele passou por uma área moni-
torada pelo Centro de Operações 
de Inteligência (COI) e foi recu-
perada com ajuda de integrantes 
das Rondas Ostensivas com 
Apoio de Motocicletas (Romi). 
O condutor da moto fugiu.

Irregular 
No segundo caso, um ve-

ículo envolvido em crime de 
furto em Indaiatuba foi mo-
nitorado pela Avenida Presi-
dente Vargas, no começo da 
tarde de quarta-feira, dia 5. 

De acordo com a Guarda, 
foi apreendido o carro e uma 
pessoa no estacionamento 
de um supermercado.  O 
automóvel tinha cerca de 
R$ 54 mil em dívidas de 
multas e documentações. 
Todos foram encaminhados 
ao Plantão de Polícia onde 
foi tomadas as devidas pro-
vidências.

COMANDO UNO

Grande quantidade de drogas foi localizada na residência do indivíduo preso na Zona Sul da cidade 

Veículo foi localizado no estacionamento de um supermercado Motocicleta havia sido roubada e acabou recuperada

FOTOS: COMANDO UNO/COMANDO NOTÍCIA
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Bola rola na estreia do Walter Pimentel e da Copa Kokada

PONTAPÉ

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Fazenda Pimenta 
recebe etapa dupla 
do Mitsubishi Cup

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Tabela
 

Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos 

Rodada hoje, dia 8, no ginásio da Sol-Sol 

Segunda Divisão 
 
Horário Partida       
14h40 União Tribuna B x Projeto Restitui  
15h30 The Rocket x Nova Aliança/XII/Zona Sul 
16h30 Bayern 07 x Juventus Futsal
17h10 Parque Indaiá x União Audax/Imobiliária F Lopes

Terceira Divisão 
 
Horário Partida       
12h50 BVB/Pachelli/Uni Corte x Colégio Conquista 
13h50 Palermo/Miranda Supermercado x Projeto Restitui 

Rodada hoje, dia 8, no ginásio Carlos Aldrovandi

Primeira Divisão 
 
Horário Partida       
15h Sol-Sol x ML Informática/Marq. Tintas
15h50 Sem Chance/Extintuba x Cebi Brasil
16h40 Meninos do G5 x Futsal Futuro

Terceira Divisão 
 
Horário Partida       
14h Tancredo Neves/Tecnommil x ADC Toyota Corolla/Idt
17h30 FutShow/Meta/Cruzeiro x Atlético FC/Oliveira 

Rodada hoje, dia 8, no Ginásio Municipal 

Primeira Divisão 
 
Horário Partida       
15h30 Schalke Grillos/Tamandaré Tintas x R5/Meta/Betão Motos
16h20 Flamengo/Marq. Tintas x União Tribuna 
 
Terceira Divisão 
 
Horário Partida       
12h50 Olimpic/Sabor da Terra x Desportivo Futsal
13h50 Kautela x NBF/Padaria Líder
14h40 Tapiratiba x União Zona Leste 
17h40 Schalke Grilos B/Pura Gula x Unidos da Cecap 
18h Focus Academia/Cliniti x Continental/Jornal Exemplo 
 
Resultados da última rodada
Primeira Divisão 
R5/Meta/Betão Motos x União Tribuna  
 
Terceira Divisão
Desportivo Futsal x Unidos do Cecap   
Projeto Restitui B x União Zona Leste   
Atlético Santa Fé x Palermo/Miranda  

Campeonato Regional Aifa Grupo Marquinhos de Futsal Feminino
 
Rodada amanhã, dia 9, no ginásio da Sol-Sol

Horário Partida
8h50 Araçoiaba da Serra x Tatuí 
9h50 Utopia/DME Iperó x Sind. Bancários/Sedesp/PRM
10h40 Social Galatas Sorocaba x Araçariguama/Baby’s  
11h30 Dinho Água/Sup. Cisol x XV Rezende/PoliBrasil/Selam

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

Rodada amanhã, dia 9 

Campo 1

Horário Partida    Categoria 
8h  Birô - Brio! Informática x Visual Formaturas  Veterano
9h15  Centermaq x Smart Ar Condicionado   Veterano
10h30  Unilabor x Cato Supermercados   Adulto

Rodada amanhã, dia 9 

Campo 2

Horário Partida    Categoria 
8h  Visão Imóveis/2G Bebidas x Tukka’s   Super Máster
9h15  Thunder Vision x Pai & Filhos   Super Máster
10h30  LG Vacker x Colégio Meta    Super Máster

Campo 3

Horário Partida    Categoria 
9h  Balilla x Tecnosemillas    Máster
10h15  Belle Santé x PCB Informática   Máster
11h15  Centerbor/Marquinhos Tintas x Sanare  Adulto
 
Resultados da última rodada
Sanare 10 x 1 Cato Supermercados (Adulto)
Unilabor 1 x 2 Madeireira Madelasca (Adulto)
Centerbor/Marquinhos Tintas 0 x 3 Fisiomag (Adulto)
Central/Voga Arquitetura 3 x 0 Ice Bears Ar Condicionado (Adulto)
Embalimp 0 x 6 Grupo Fênix (Veterano)
Vizzent Calçados 0 x 3 Atento Segurança e Serviços (Veterano)
Freegelo/Big & Strong 2 x 1 Jacitara (Máster)
Vieira de Abreu 1 x 2 Auto Escola Dirce/Race Pneus (Máster)
Posto Tremendão 8 x 0 Visão Imóveis / 2G Bebidas (Super Máster)
Casa das Embalagens 6 x 4 Pai & Filhos (Super Máster)
Hot Flowers 2 (2) x (3) 2 Colégio Meta (Super Máster)
LG Vacker/Vacker & Bueno 2 x 3 Lofts Empreendimentos (Super Máster)
Cavifer 6 x 1 DD Max (Super Máster)
Tukka’s Lanchonete 4 x 7 Casa das Embalagens (Super Máster)
Hot Flowers 3 x 1 Posto Tremendão (Super Máster)

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Quartas de final amanhã, dia 9 
 
Horário  Partida
8h  Marquinhos Tintas x Clínica São Camilo 
9h10  Renovação x RIP Serviços  

Resultados da última rodada 
Nobel 2 x 1 Marquinhos Tintas 
Clínica São Camilo 4 x 2 RIP Serviços  

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Quartas de final amanhã, dia 9 
 
Horário  Partida
10h15  Grupo Marquinhos x Império
11h20  Estilo x Criar Filmes
 
Resultados da última rodada 
Casagrande Turismo  4 x 1 Criar Filmes

Mais uma vez a Fa-
zenda Pimenta, em 
Indaiatuba, será 

“palco” de muita adrenalina 
e velocidade durante a Mit-
subishi Cup. A competição, 
uma das principais de rali 
cross-country de velocidade, 
terá etapa dupla com disputas 
hoje e amanhã, dias 8 e 9.   

As disputas serão na anti-
ga Avenida Um da Fazenda 
Pimenta, com o acesso a 30 
metros antes da portador do 
Vale das Laranjeiras.  

Um dos destaques da prova 
é que os trajetos são próximos 
do lounge, montado espe-
cialmente para pilotos, con-
vidados e familiares. Todos 
conseguirão assistir boa parte 
das provas e também a zona de 
espetáculo, que vale pontua-
ção extra e terá um belo salto.

Para o diretor da Ralliart 
Brasil, divisão de alta perfor-
mance da Mitsubishi Motors, 
Guilherme Spinelli, muita 
emoção e adrenalina estarão 
presentes nas disputas. “Serão 
provas de velocidade média, 

A bola volta a rolar ama-
nhã, dia 9, pelas competições 
promovidas pela Liga Regional 
Desportiva Indaiatubana (Lidi). 
Nove jogos marcam a abertura 
do Walter Pimentel e outras seis 
partidas pela Copa Kokada. 

No primeiro certame, que 
chega a sua 38ª edição, serão 
nove partidas na rodada de 
estreia. Em busca do “caneco” 
da competição estão 18 times 
amadores

O Grupo A é formado por 
Atlético Mirim, Atlético Pau-
lista, Real Sporting, Huaxipato, 
Unidos do Rêmulo Zoppi, Uni-
dos do Corolla e União Paulista 
Zona Sul. Na Chave B estão 
Unidos da Vila, União Bahia-
na, Manchester, Tupã, SPQV 
e Seati. Para fechar, buscam 
o título no Grupo C Benfica, 
Minas, Unidos de Indaiatuba, 
Morada do Sol, Flamenguinho, 
Comercial e Vale Verde.

38ª Torneio Walter Pimentel

Horário Partida    Local 
9h Seati x Tupã   CET 1
9h Morada do Sol x U. de Indaiatuba Oliveira Camargo
11h Manchester x Unidos da Vila  CET 1
13h30	 Benfica	x	Minas	 	 	 CET	1
13h30 Real Sporting x Unidos do Corolla Cardeal 
13h30 Huaxipato x Atlético Paulista  Pimenta
15h30 Comercial x Flamenguinho  CET 1
15h30 União Bahiana x América  Pimenta
15h30 U. P. Zona Sul x U. Rêmulo Zoppi Cardeal 

1ª Copa Kokada

Horário Partida    Local 
11h Atlético Oliveira x LBC  Oliveira Camargo
11h U.A. Cardeal x Paulistinha  Cardeal
11h Camisa 10 x Independente  Cruzeiro
11h Pimenta x Jardim Brasil  Pimenta
13h30 Galo x Florence   Cruzeiro
15h30 Mastiga Samba/CDU x Operário Cruzeiro 

Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana 

com trechos mais rápidos. O 
trajeto está totalmente visual, 
com cana-de-açúcar colhida. E 
como nesta fazenda há várias 
opções de estradas. Teremos 
trechos diferentes nos dois 
dias", garante.

Nas disputas de hoje, os 
competidores farão três provas 
de 30 quilômetros cada. Já 

O campeonato prevê que 
todos se enfrentem no grupo, 
indo a fase seguinte os dois me-
lhores de cada chave e os dois 
melhores terceiros colocados.

amanhça serão duas provas 
de 51 km. "Os competidores 
precisarão planejar bem a 
estratégia, já que depois desse 
fim de semana faltará apenas 
uma etapa para o término do 
campeonato. E têm que saber 
usar os equipamentos, porque 
são dois dias intensos", expli-
ca Spinelli.

No fim da etapa dupla de 
Indaiatuba, os candidatos ao 
título 2016 serão revelados, 
já que a grande final está 
marcada para o dia 19 de 
novembro, em Mogi Guaçu. 
"A Mitsubishi Cup só acaba 
quanto termina", garante a 
navegadora Sara Volpato, da 
categoria Pajero TR4 ER. 

Pilotos prometem muita adrenalina e velocidade para levantar poeira na etapa de Indaiatuba

RICARDO LEIZER

Já a Copa Kokada, home-
nagem a Clodoaldo Carvalho 
Mota, um dos grandes incen-
tivadores do esporte na cidade 
e que morreu em maio deste 

ano, contará com seis jogos na 
rodada de estreia. 

O campeonato contará com 
14 equipes em duas chaves. No 
Grupo A estão União Agrícola 
Cardeal, Paulistinha, Operário, 
Mastiga Samba/CDHU, LBC, 
Bahia e Atlético Oliveira. No B 
aparecem Camisa 10, Indepen-
dente, Jardim Brasil, Florence, 
Galo e Bandeirantes.   

Todos se enfrentam no 
grupo, em turno único, e clas-
sificam para a segunda fase os 
quatro melhores de cada chave.

A princípio a Copa Kokada 
será disputada apenas este ano. 
“Vai depender dos presidentes 
dos clubes a opção de disputá-
-la ou não nos próximos anos”, 
saliente o presidente da Lidi, 
Eliseu Marques. “Por tudo que 
ele (Kokada) lutou pelo esporte 
local, essa é uma pequena ho-
menagem a um grande espor-
tista da cidade.”
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Classificado, Fantasma 
cumpre tabela contra o 
lanterna do grupo 2

CINEMA

É FADA! - Lançamento  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  86 
minutos. NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Terça (11):   15h35  /  17h50  
/  20h10
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Domingo (9):   14h30  /  16h40  /  
19h00  /  21h10. Segunda (10)  e  Terça (11):   16h40  /  19h00  /  
21h10
............................................................................................................
FESTA DA SALSICHA - Lançamento  -  Animação / Comédia 
Adulta  -  Classificação 16 anos  -  84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Terça (11):   17h20  /  19h30
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Terça (11):   21h45
............................................................................................................
CONEXÃO ESCOBAR - Estreia  -  Drama / Ação  -  Classificação 
14 anos  -  127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Terça (11):   18h35  /  21h40
............................................................................................................
O SILÊNCIO DO CÉU - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com 
debate após a exibição*  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  102 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (11):   19h10. *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
............................................................................................................
O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES - 2ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Terça (11):   18h35
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6),  Sexta (7),  Segunda (10)  e  Terça (11):   
15h40. Sábado (8)  e  Domingo (9):   14h15
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Terça (11):   20h30
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (6),  Sexta (7),  Segunda (10)  e  Terça (11):   
21h25. Sábado (8)  e  Domingo (9):   15h40  /  21h25
............................................................................................................
O BEBÊ DE BRIDGET JONES - 2ª semana  -  Comédia / Ro-
mance  -  Classificação 12 anos  -  123 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Terça (11):   16h25
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Segunda (10): 19h00. *Na terça, 
dia 11, não haverá sessão da versão legendada
............................................................................................................
MEU AMIGO, O DRAGÃO - 2ª semana  -  Aventura / Fantasia  
-  Classificação 10 anos  -  102 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6):   17h30. Sexta (7)  a  Terça (11):   
15h10  /  17h30
............................................................................................................
GÊNIOS DO CRIME - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
12 anos  -  94minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Terça (11):   19h50  /  22h00
............................................................................................................
SETE HOMENS E UM DESTINO - 3ª semana  -  Ação / Western  
-  Classificação 14 anos  -  132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Terça (11):   21h15
............................................................................................................
CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTARAM - 3ª 
semana  -  Animação / Comédia  -  Classificação livre  -  86 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)   e   de  Sábado (8)  a  Terça (11):   15h10  
/  18h20. Sexta (7):   somente 18h20
............................................................................................................
TÔ RYCA! - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  102 
minutos. NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (6),  Sexta (7),  Segunda (10)  e  Terça (11):   
16h00  /  20h40. Sábado (8)  e  Domingo (9):   somente  20h40
............................................................................................................
PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS - 7ª semana  -  Ani-
mação / Comédia  -  Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Terça (11):   16h10
Polo Shopping: Somente no Domingo (9):   17h05

ESCOLINHAAMADOR 
Indaiá oferece aulas de futebol 
também para não associados

Rodada marca o retorno da 
Copa Aifa e do Máster 50

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O Primavera já está 
classif icado para 
a segunda fase do 

Campeonato Paulista Sub-20 
e hoje, dia 8, entra em campo 
apenas para cumprir tabela. O 
confronto será contra o Atlé-
tico, às 15 horas, no Estádio 
Municipal Walter Ribeiro em 
Sorocaba. 

Na fase de turno, em casa, 
o Tricolor de Indaiatuba ven-
ceu os sorocabanos pelo pla-
car de 2 x 0.

Mesmo garantido na pró-
xima fase e com o adversário 
na lanterna do Grupo 2, o 
Fantasma também entra em 
campo com o objetivo de 
retomar a terceira posição da 
chave. “Queremos fechar na 
terceira posição, apesar de que 
a meta nessa primeira fase era 
a classificação, algo jamais 
alcançado por uma equipe 
Sub-20 do clube”, projeta o 
técnico Julio César.

O time caiu para o quarto 
lugar na classificação no úl-
timo sábado, dia 1º, quando 

perdeu em casa para o Ituano 
pelo placar 2 x 1 de virada. 
Com o resultado, os indaia-
tubanos foram ultrapassados 
pela equipe de Itu.

Para Julio César, o fato 
de já estar classificado pre-
judicou o desempenho do 
Fantasma. 

“Vejo que a derrota foi 

devida a já estarmos classifi-
cados. Os atletas acabam se 
acomodando, mas também 
tivemos falhas individuais 
que causaram nossa derro-
ta”, lembra. “Isso não causa 
nenhuma preocupação para o 
futuro, pois conheço os atletas 
e sei do potencial de cada um. 
Esse resultado (derrota para o 

Ituano) vem como uma lição 
de que não podemos baixar o 
nível de competitividade que 
obtivemos.” 

Faltando uma rodada para 
o término da primeira fase, 
o Grupo 2 já tem seus times 
classificados. São eles: Ca-
pivariano (53 pontos), Ponte 
Preta (49 pontos), além de 
Ituano e Primavera com 37 
pontos cada.

Desafio
Apesar do duelo de hoje, o 

Tricolor já pensa da próxima 
fase que agora é mata-mata. 
O time aguarda seu adversá-
rio, que sairá neste final de 
semana. Independente se ficar 
em terceiro ou em quatro no 
grupo, a equipe de Indaiatuba 
faz a primeira partida em casa 
e a segunda decisão fora. 

Quem fizer o maior nú-
mero de pontos está classi-
ficado para a fase seguinte. 
“Os garotos têm mostrado 
muita dedicação e são atletas 
com muita qualidade. Numa 
análise rápida e comparado a 
outros grandes times da capi-
tal, posso dizer que estamos 
no caminho certo.”

Para Julio César, vitória hoje é essencial para retormar a 3ª posição

ANGELO GOUVÊA

A partir deste mês, o 
Indaiatuba Clube está com 
vagas abertas para sua es-
colinha de futebol, também 
para crianças e adolescen-
tes que não são associados 
do clube. 

Para isso, cada interessa-
do precisa fazer a matrícula 
diretamente na Secretaria de 
Esportes, apresentando uma 
foto 3x4, documento origi-
nal com foto e comprovante 
de endereço. Junto a isso 
terá de pagar uma mensali-
dade de R$ 60.

Após paralisação, por conta 
das Eleições, dois campeonatos 
voltam às atividades amanhã, 
dia 9. A bola rola nos grama-
dos locais pela 16ª Copa Aifa 
e pelo 8º Campeonato Máster 
50, ambos organizados pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa).  

Quatro jogos marcam a 5ª 
rodada da Copa Aifa. O pri-
meiro jogo, às 8h40 e na Osan, 
coloca frente a frente o Estrela 
Dourada x Ferroviário. Logo 
em seguida, às 10h50, tem 
duas partidas: Independente x 

Com essa ação resol-
vida,  o matriculado vai 
receber uma carteirinha 
que garante acesso ao Clu-
be no horário das aulas de 
futebol.

Os 50 primeiros que se 
matricularem vão receber 
um desconto de 50% na 
mensalidade, válido por 
seis meses.

No Indaiatuba Clube as 
escolinhas de futebol são 
divididas em duas turmas. 
Crianças entre 6 e 12 anos 
e adolescentes de 13 a 16 
anos.

Para as crianças as aulas 
ocorrem as terças e quintas-
-feiras, entre 9h e 10h, as 
segundas e quartas-feiras, 
en t re  18h30 e  19h30 e 
aos sábados das 9h às 11 
horas. Já os adolescentes 
fazem aula nas segundas e 
quartas-feiras entre 17h30 
e 18h30.

Estrela, no Belo Horizonte, e 
Rêmulo Zoppi x Noroeste na 
Osan. Para fechar a rodada, às 
13h30, o 3 Estrela pega o SPQV 
no Ferroviário. 

Também amanhã, três jogos 
marcam a 5ª rodada do Máster 
50. O primeiro jogo será entre 
XV de Novembro B x Botafo-
go, às 8h40 no Belo Horizonte. 
Mais tarde, às 10h30, o Ferro-
viário pega a Comunidade In-
dependente em casa. Fechando 
a rodada, às 10h50, a equipe A 
do XV joga em casa contra o 
Independente/Elias Fausto. 



O ariano está tendo a oportunidade de lidar com imprevisto 
e diversos setores de sua vida estão recebendo influencias 
para expansão. Isso pode deixá-lo mais elétrico e ansioso. 
Muitas novidades, vida social ativa, o que pode gerar atritos 
também nesse setor. Pode desejar fazer uma viagem para 

longe, se envolver com estudos superiores, buscar uma nova filosofia de vida, 
ou simplesmente agir sem pensar em nada. Pessoas de longe trazem alegrias.

Semana marcada pela atenção em sua saúde, isso envolve sua 
forma de se alimentar. Muita agitação em seu ambiente de 
trabalho. Há uma tendência do taurino começar a revisão de 
sua maneira de conversar com as pessoas e avaliar como é sua 
força de batalha pela vida. Alguns maus entendimentos podem 
ocorrer em seus relacionamentos, principalmente devido a 
suas atitudes. Trabalhe sua impulsividade, use sua paciência.

O geminiano continua na fase onde algumas amizades podem 
entrar em sua lista de relacionamentos para casar.  O nativo 
irá repensar muito sua maneira de viver a vida, suas alegrias 
seus prazeres e como ele lida com seus amores. Algumas 
dificuldades vêm daí. Facilidade para perder a calma em 
encontros sociais. No trabalho há solicitação de maior con-
centração e organização no que faz. Tenha calma.  

Semana bem introspectiva para o canceriano. Sua família 
será importante nessa fase ou será seu foco de atenção. Muita 
agitação e correria em seu trabalho. Cuidado com seu modo 
de falar com os outros (principalmente dentro de casa), estará 
tendo que re-organizar seus modos e sua expressão. Possi-
bilidade de ser chamando para outro trabalho, ou seu atual 
emprego pede por alterações importantes. 

O leonino estará revendo sua maneira de falar com os outros, 
perceberá bem seu modo de se expressar e as idéias alheias. Al-
gumas dificuldades e mal entendidos em situações domésticas e 
aos relacionamentos familiares. Muitas emoções movimentam 
seu coração. Amizades que não sabem definir o que quer.

Profundas mudanças em seu mundo emocional. Algo deve ser 
transformado dentro e fora de você. Há risco de término ou 
transformação de uma sociedade ou relacionamento. Devido a 
mercúrio retrógrado certas dificuldades na comunicação, com do-
cumentação e com seu modo de ganhar dinheiro podem ocorrer.

Algumas amizades surgem e podem mostrar ao nativo onde 
ele tem estado muito sonhador e nada prático. O libriano 
deve aprender a deixar as coisas acontecerem sem exercer 
controle sobre elas. Tenha cuidado com seus gastos que po-
dem ser inesperados e com sua família.  Acordos inesperados 
podem surgir e um romance tende a ocorrer ou formalizar 
um namoro. 

Momento meio tenso para o escorpiano. É seu inferno astral, 
relaxe e tenha paciência. Cuide de sua saúde, evite sair para 
ficar até altas horas em ambientes barulhentos, dedique-se a 
sua saúde, faça exercícios e busque seu equilíbrio emocional. 
Pode haver mal entendidos e dificuldades na comunicação. 
Fofocas trazem problemas evite falar o que não deve.

Uma nova vida começa nestas semanas. Se o nativo tiver 
filhos, agora será o momento de mostrar algumas coisas e 
fazê-los enxergar seu ponto de vista. Saúde um pouco fragi-
lizada, mas temporariamente. Mais para o fim da semana, o 
nativo estará mais sensualizado. Corre o risco de se apaixonar  
a qualquer momento.

A vida profissional do capricorniano está bem agitada. Muitas 
mudanças exigindo uma aceitação de alguns fatos e paciência 
para aceitar o que não concorda.  Vida social pode ficar com-
plicada por atitudes que venha a tomar. Busque seu equilíbrio 
emocional e físico. Amigos gostam de sua filosofia de vida. 
Cultive seu bom humor.

O aquariano estará mais comunicativo, pois sentirá sua 
energia aos poucos voltando para sua mente. Seu raciocínio 
é focado em seus projetos de vida e em novas e alegres 
amizades. Risco de uma negociação não ficar bem clara. 
Momento para revisar sua essência pessoal e descobrir mais 
acerca de si. Mercúrio retrógrado pode provocar dificuldades 

em projetos profissionais e mal entendidos entre colegas. Cuidado com seus 
pensamentos de nostalgia, ou revisão.

Pisciano relembrando passado.  Parceiro ou sócio pode entrar 
em crise, simplesmente ficar em um mundo a parte. Cônjuge 
querendo mudar de aparência ou atitude. Mudanças em sua 
casa ou em sua família. Tudo o que o nativo sabe poderá ser 
usado agora em sua vida social ou profissional e as pessoas 
podem vê-lo como alguém bem dinâmico.
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Casa Decor agrada 
expositores e segue 
até o próximo dia 23

Horóscopo de 08 a 14/10 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

A Casa Decor Indaia-
tuba trouxe para a 
cidade as melhores 

mostras do Brasil em arquite-
tura, decoração e paisagismo. 
Com o tema “Um Olhar para 
o Mundo”, ela está aberta ao 
público até o próximo dia 23 
(domingo), na Avenida Co-
ronel Estanislau do Amaral, 
725, em Itaici.

O convite, que dá direito a 
visita todos os dias, pode ser 
adquirido por R$ 30.

A exposição conta com 
34 ambientes, criados por 
profissionais de 11 cidades do 
Estado de São Paulo.

Uma das profissionais, 
participante das duas edições 
da mostra, é a designer de in-
teriores Karina Ferraz, de 40 
anos, responsável pelo “Hall 
de Entrada” e "Pub".

“Já participei da edição 
passada e foi o lançamento 
de meu trabalho como profis-
sional. Este ano dei continui-
dade. Participar de um evento 
como esse é uma honra”, diz 
Karina, que garante que o 
reconhecimento do público 
vem sendo satisfatório. “É 
prazeroso poder mostrar meu 
trabalho. Recebi bastante elo-
gios sobre meus ambientes e 
isso é bom.”

O arquiteto Anderson 
Leite, de 38 anos, já é um 
veterano e já participou oito 
vezes na Campinas Decor, 
duas no Casa Cor e duas na 
Casa Decor Indaiatuba.

Ele é responsável pelo 
ambiente "Living" e "Sala de 
Jantar”. “Nesta ocasião, quis 
mostrar outra versão daquela 
sala convencional que conhe-
cemos. Por isso utilizei aca-
bamentos leves, conjuntos de 
peças clássicas, acabamentos 
nobres, design e um layout 
moderno e contemporâneo”, 
diz. “Fizemos uma sala de 
estar e de jantar, pensando 
em uma família que gosta de 
receber convidados.”

Segundo Leite, a visita 
das pessoas tem agradado e 
muitos dão até sugestões. “A 
mostra é bem importante, até 
para quem já é nosso cliente. 
Se ele já tem um ambiente 
em casa, conseguirá conhecer 
outro com proposta bem inte-

ressante”, salienta. “Indaiatu-
ba está conseguindo entender 
o que é realmente a mostra.”

A jovem Camila Gomiero, 
22 anos, arquiteta e Guilher-
me Freitas, 23 anos, desig-
ners de interiores, são os 
responsáveis pelo ambiente 
“Lavado” que traz o uso do 
do Modern Industrial com as 
tendências do contemporâneo 
com o retrô.

No ramo há quatro anos, 
Guilherme sempre acompa-
nhou as mostras da região, 
tendo em mente poder par-
ticipar pela primeira vez da 
Casa Decor de Indaiatuba. 

“Quando uma família tem 
um lavabo em casa ela não 
faz para ela, mas sim  para as 
visitas” , diz Camila. “O prin-
cipal foco da mostra é agregar 
nosso portfolio, ter nosso 
nome sendo exposto ao lado 
de grandes arquitetos como o 
Anderson Leite é um honra. 
Mostrar a nossa personalida-
de em um ambiente do lado 

dos ‘grandes’  é fantástico, e 
a visibilidade é o que conta. O 
retorno não é imediato, mas 
as parcerias com os outros 
profissionais cresce muito”,     
complementa Freitas. 

Estreia 
As designers de interiores 

Elisabete Camargo, de 44 
anos, e Rita Salles, de 55, as-
sinam os ambientes "Quarto 
do Menino" e "Banho do Me-
nino", que retratam a paixão 
de um garoto desde pequeno 
pela natação.

As designers participam 
pela primeira vez de um 
evento como a Casa Decor. 
Com apenas um ano de nessa 
área, elas acreditam que está 
sendo um desafio que trouxe 
experiências positivas para os 
futuros trabalhos.

“Está sendo uma experi-
ência muito interessante por 
que conseguimos desenvol-
ver a nossa criatividade com 
um perfil que nunca traba-

Casa Decor Indaiatuba
Horário: De quarta a sábado, 
das 14h às 22h e domingos, 
das 14h às 20h
Ingressos: na bilheteria da 
mostra
Valor: R$ 30 (os visitantes 
podem voltar quantas vezes 
quiser)
Informações: (19) 3312-4359   
 
Saiba mais:
casadecorindaiatuba.com.br

lhamos, que é a criança”, 
diz Rita.

A visita das pessoas são 
os retornos positivos que elas 
aguardam. "O ambiente tem 
sido muito elogiado. Senti-
mos aquele frio na barriga 
só de pensar se as pessoas 
iriam gostar ou não do nosso 
trabalho, porém o resultado 
tem sido ótimo e os clientes 
dão um feedback legal que 
nos deixa contentes”, conta 
Elisabete. 

JME

Casa Decor Indaiatuba oferece variedades em arquitetura, decoração e paisagismo 
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Onde nascem os 
campeões: treinos 
de manhã, tarde e 
noite, com profes-
sores capacitados 
para atender diver-
sas idades, entre 
3 a  17 anos.  Dê 
"bola" ao talento 
de seu filho!

CT 
Toquinha 

da 
Raposa

Marina, da 2ª Etapa do Colégio Meta, comemora seu aniversário 
com a turma

Maria Luiza Butzke Duarte 
comemorando o aniversário no 
ObjetivoMarco Aurelio Messias celebrando o aniversário no Objetivo

Lais, Larissa, Juliana e Renata são homenageadas pela turma do 
4º Ano do Colégio Meta

Isabela Larissa Angelo comemorando o aniversário no Objetivo

Enrico Neubauer Martini 
celebra seu aniversário no 
Colégio Objetivo

Alunos do Maternal, do Colégio Meta 2, em visita à Fazenda Terra 
de Gigantes

Alunos do Maternal, do Colégio Meta 1, em visita à Fazenda Terra 
de Gigantes

Eleições Le Perini, Alunos do JD II D durante a votaçãoEleições Le Perini: alunos do 4º ano A durante a votação
Alunos do 1ºB em produção durante a Aula de artes no Colégio Le 
Perini

Renata, Laura, Nathalia, Elisabeth e Carolina, do Terceirão Rodin, 
no trote dos personagens Alunas do 9º ano, do Colégio Rodin, durante o trote dos esportes
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Vicente	prestigiando	a	Casa	da	Moqueca,	que	fica	na	Avenida	
Presidente Kennedy, 1145 - F: 3885-0866

Os sócios Cesar, Cícero e Carlos, receberam  seus clientes e amigos na reinauguração da 
Nova	Pão	e	Arte	Panificadora	e	Bagueteria,	que	está	com	novo	nome	e	layout, sendo a primeira 
de Indaiatuba com especialidade em baguetes recheadas. Vá conhecer as novidades: Rua 13 
de Maio, 1.352 - Telefone: 3834-5389

Thiago e Adian almoçando no Cintra Restaurate, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. F: 3816-1417

Tatiane e César, na Fit Burgers, localizada na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Paulo	Streckert	e	Priscila	Streckert,	no	Fit	Burgers,	que	fica	na	
Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Paula e Therezinha, no restaurante Faisão, 
localizado na Rua 7 de Setembro, 659, F: 3894-4840

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

Lenilson,	Lilian	e	Safira,	na	Pizzaria	Babbo	Giovanni,	
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

José	Orlando,	no	Restaurante	Açafrão,	que	fica	na	Rua	Quinze	
de Novembro, 492. F: 3816-8347

Geraldo,	Jucilene	e	Matheus,	na	Crazy	For	Burger,	que	fica	na	Rua	24	de	
Maio, 790 - Fone: 3328-1319

Marco Aurélio, Gislaine Guides e Paulo Dias, da GPS Imóveis, que 
convidou os proprietários de imóveis administrados pela imobiliária 
para um "Café com Palestra", quando apresentaram uma novidade 
que ampliará o atendimento e também aboradaram questões sobre 
Garantias Locatícia  

Cristiane,	Michelle,	Vitor	e	Talita,	no	Restaurante	Caipirão,	que	fica	na	Rua	Martha	Camargo	Ifanger,	
18. F: 3885-5434

Cida e Antonio Carlos, no Ranchão da Costela, que 
fica	na	Rodovia	José	Boldrini,	4000	-	F:	3816-7767

André	e	Fernanda,	na	Fit	Burgers,	que	fica	na	Avenida	Presidente	
Kennedy, 1.195

Reinauguração da Nova Pão & Arte Panificadora e Bagueteria
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Aniversariantes Atento Colaboradores em destaque do 
mês de setembro - AtentoA empresa Atento parabeniza seus colaboradores pelos aniversários 

comemorados. Desejamos muito sucesso e saúde. Parabéns!
“A vitória sempre é possível para a pessoa que se 
recusa a parar de lutar” (Napoleon Hill)

Fabiano celebrou no dia 6Diogo comemorou dia 1º

Suellen, 
Diego e 
Sthefany, 
do Stúdio 
Sobrancelha 
do Polo 
Shopping, 
sempre 
prontos a 
atender 
seus 
clientes. 
Agende um 
horário pelo 
telefone 
3835-9393

Dr. Fernando Jaguaribe comemorou mais um ano 
de vida na última quinta, dia 6. Parabéns e sucesso!

Fernanda, do Supermercado Bandeira, 
com Nilda Souza

Colégio Meta homenageia Lizyane, Bernadete, Carol, 
Néia e Nádia no Dia da Secretária

Anderson, do Carvão Indaiá, com Henrique e Guinho 
do Água da Vila

Equipe de cerimonialistas, da Ivanilde Reis cerimonial, e os 
noivos João Henrique e Viviane Silva

Treinamento de Cipa, ministrado pela Sanare Serviços de Saúde, para a equipe 
da empresa Auteq Telemática Ltda

Alunos	do	Objetivo	que	fizeram	a	prova	final	da	Olimpíada	
Nacional de Ciências

Agora as Lojas Cris Bandeira lançam moda para as amantes de vestidos longos, casuais e festa. São 
vários modelos e cores para você aproveitar os melhores momentos de sua vida em grande estilo

O Mister e a Miss Indaiatuba, Wesley Ometto 
e Letícia Barbosa, prestigiaram o Concurso 
Miss Brasil, que aconteceu no CitiBank Hall 
em São Paulo

A diretora do Colégio Episteme, Marta Ribeiro, 
comemorou mais um ano de vida. Parabéns!
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades
Moda Festa

Aulas de taekwondo no Espaço 
Cultural Stahl Soler

Primavera Saudável na Fit Burgers

Primavera/Verão
Pra viver melhor

STUDIO K FOTOGRAFIA

Só na "A Nova Loja" você encon-
tra uma vasta coleção Moda Festa 
Primavera/Verão, das mais famosas 
marcas como Titti Sposa, com as cores 
da nova estação, brilho, detalhes em 
transparência, renda, cetim e etc, até o 
número XGG e na opção venda ou alu-
guel. Você tem que conferir: 9.9540-
8836 (Whattsapp) e 3875-1760.

A nova coleção Prima-
vera/Verão da Vitorello está 
arrasando. Além da Coleção 
Eclipse, com maravilhosos 
vestidos longos e curtos, 
acaba de chegar modelos 
incríveis de vestido de festas 
e moda clássica até o núme-
ro 50. Continua a promoção 
fitness a preços imperdíveis. 
Essa não dá para perder!

André Tocchio 
e Daniela Duarte, 
proprietários da 
maravilhosa loja 
Store Platinum,  
que oferece moda 
masculina das mais 
famosas marcas 
como Calvin Klein, 
Jonh Jonh, Tomy 
Hilfiger, Osklen, 
entre outras, alian-
do ao seu espaço 
Barbearia (marba & 
cabelo) e um empó-
rio de cervejas ar-
tesanais, nacionais 
e importadas. Um 

espaço completo onde você concilia beleza e prazer. 
Vale a pena conhecer: Rua 24 de Maio, 957. Telefone: 
2516-6558. Parabéns aos proprietários e sucesso!

É um prazer para "A Nova Loja" fazer 
parte de momentos únicos e maravilhosos. 
Agradecemos a Viviane e ao Antonio 
Amstalden,	pela	confiança,	e	desejamos	
uma união repleta de amor e felicidade.

Pra viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Ocupe 
seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não 
se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere 
o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se 
indisponha, disponha. Disponha boas palavras, dispo-
nha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse, 
descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, 
descanse de tudo. Não menospreze, preze. Preze por 
qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não 
se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode 
seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie, confie. 
Confie no seu sexto sentido, confie em você, confie em 
Deus. Não se torture, ature. Ature com paciência, ature 
com resignação, ature com tolerância. Não pressione, 
impressione. Impressione pela humildade, impressione 
pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie 
discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações, con-
córdia entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate, 
trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, 
trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue. 
Recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recar-
regue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe 
sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe 
suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, 
inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore. 
Ore a Deus! Somente assim viveremos dias melhores.

Texto de autoria de Bruno Pitanga, doutor em neu-
roimunologia, neurocientista, professor universitário 
e palestrante

Quer ter os cabelos hidratados e nutridos por muito 
mais tempo? Vá conhecer a Flor de Lis Cabelo, Depi-
lação & Esmalteria. Aproveite a promoção do botox 
capilar válida para todo o mês de outubro. Agende seu 
horário pelos telefones (19) 99921-7576 (WhatsApp) 
ou 3825-0623. O espaço está localizado na Rua Alberto 
Santos Dumont, 1.209, no Cidade Nova 1 - entre as ruas 
Ademar de Barros e Tuiuti. Acesse a página da Flor de 
Lis: facebook.com/flordelisindaiatuba

Os tosadores Lucileidi e Darik, da 
Clínica Veterinária Bicho Amigo, com 
os clientes Shiva e Logan

Taekwondo Mini 

Taekwondo Juvenil 

Taekwondo Infantil 

Informe-se na Rua Armando Salles de Oliveira, 266, ou pelo 3835-6247

Taekwondo Adulto 

A prima-
vera já é gos-
tosa, mas na 
Fit Burgers 
fica muito 
melhor! Na 
compra de 
2 Burgers, 
você ganha 
uma banana 
split com 
sorvete light! 
Vem pra Fit 
e aproveite 
essa delicio-
sa promoção!
*Válida de 
segunda a 

quinta, para almoço e jantar com consumo no local!
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social

A modelo Paula 
Monteiro foi produzida 
pelo Espaço Camila 
Medina, para produção 
fotos a Revista 
Mais Expressão. A 
maquiagem foi feita por 
Tathy Soares e o cabelo 
por Danilo Mendes. 
Ligue e agende seu 
horário! Espaço Camila 
Medina: (19) 3935- 2804

Indaiatuba conta representante no 
Mister São Paulo Mundo

Festival Sabores da Terra traz excelente gastronomia 
para Valinhos

Espaço Camila 
Medina

1º Festival de Gelato da Gelateria Flor de Pitanga

Volacc lança edição 2016 do Outubro Rosa Hepatite C: você sabe 
se tem?

Indaiatuba será representada na terça-feira, dia 11, no 
concurso Mister São Paulo Mundo 2017, pelo estudante de 
Educação Física e Mister Indaiatuba 2016, Jonathan Lima, de 
23 anos. O evento acontece no Memorial da América Latina, 
em São Paulo, com transmissão pela Record News. Lima já 
está entre os 20 finalistas do Estado e foi selecionado para re-
presentar Indaiatuba através do concurso estadual de modelos 
"Garoto Estudantil 2016”, quando ficou com a 3ª colocação. Se 
eleito, ele representará o estado de São Paulo no Mister Brasil 
e poderá chegar ainda ao Mister Mundo 2017.

A entidade Voluntárias de Apoio no Combate ao Câncer (Volacc), instituição 
de Indaiatuba dedicada a dar suporte a pacientes com câncer e suas famílias, 
promoveu na noite de terça-feira, dia 4, no Fran’s Café, o lançamento da edi-
ção 2016 da campanha Outubro Rosa. O evento, que contou com a presença 
de voluntários, patrocinadores e imprensa, além da diretoria da instituição, 
constituiu em si o primeiro ato da campanha, com o lançamento do Calendário 
2017. Ele será vendido ao preço unitário de R$ 15, por voluntários e na sede da 
instituição, sendo resultado da iniciativa conjunta da publicitária Ana Carolina 
Ambiel, responsável pelo layout; e das fotógrafas Gabriela Avancci e Helena 
Wolff. Toda a renda será reverterá para a Volacc.

Começou ontem e vai até ama-
nhã, de 7 a 9, no Pavilhão da Viber, 
o Indaiatuba Matsuri, promovido 
pela Acenbi. O evento, organizado 
pela Acenbi, contará também com 
a participação da OSC Gabriel no 
intuito de sensibilizar e conscientizar 
o público presente sobre a importân-
cia da doação de órgãos e tecidos. 
Aproveitando a oportunidade, hoje, 
dia 8, das 12h às 20 horas, acontece 
no mesmo local mais uma campanha 
de detecção precoce de Hepatite C. 
A Gabriel também cadastrará volun-
tários, no projeto “Sangue Cidadão”, 
que tem por objetivo formar uma 
rede solidária de doadores de sangue. 
As ações acontecem graças à parceria 
entre o Rotary Club de Indaiatuba e 
a OSC Gabriel, com apoio da Asso-
ciação Brasileira dos Portadores de 
Hepatite (ABPH). 

Valinhos se prepara para seu maior evento do setor gastronômico: o Festival Itinerante Sabores 
da Terra. O evento começa neste final de semana e contará com nove restaurantes participantes. 
Já na abertura, uma grande festa recepcionará os visitantes no Parque Municipal “Monsenhor 
Bruno Nardini”, conhecido como Parque da Festa do Figo. A festa de abertura do Festival Sa-
bores da Terra é apenas um aperitivo do que será apresentado nos restaurantes participantes até 
o próximo dia 23. Serão mais de 30 barracas montadas no parque, entre chefs e operações de 
gastronomia, cervejarias artesanais e feira com produtores. Haverá ainda apresentações cultu-
rais, música ao vivo e um parque para crianças, incluindo brinquedos para bebês de 1 a 3 anos.

Com grande sucesso, o 1º Festival de Gelato da Gelateria Flor de Pitanga foi realizado no 
último sábado, dia 1º. O evento contou com vários sabores de sorvetes, novos e tradicionais da 
casa, que aliás são uma delícia e já fazem sucesso em Indaiatuba. Parabéns para os proprietários, 
Alan e Jean, por esta iniciativa grandiosa.

Fhilipe Maia trouxe música boa e de qualidade ao Jaraguá

O Shopping Jaraguá Indaiatuba 
recebeu na sexta-feira, dia  30 de 
setembro, o cantor Fhilipe Maia, com 
um repertório repleto de muito pop e 
rock nacional e internacional.

Além de cantor, Fhilipe é compo-
sitor e toca violão e guitarra, com in-
fluências musicais de grandes nomes 
do rock e experiência de mais de 13 
anos de carreira. 
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caderno de negóciosNº 717

OPORTUNIDADES DA SEMANA/VENDA

TERRENOS A VENDA/SELEÇÃO ESPECIAL:

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS:

AP03206- JARDIM RECANTO DO 
VALE - AU 40m²-Apartamento, com 01 
dormitório, sala, cozinha, WC social, 
lavanderia, não possui vaga de garagem. 
R$ 750,00 + IPTU.
AP02989 - SPAZIO ILLUMINARI - AU 
100m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala de estar, mezanino, la-
vabo, cozinha, lavanderia, garagem para 
01 auto.  R$1.000,00+ COND. + IPTU
AP03226- CONDOMÍNIO VILLAGGIO 
DI AZALÉIA- AU64M²- Apartamento com 
03 dormitórios, sendo 01 com planejados 
e 01 bicama, WC social, cozinha plane-
jada, lavanderia. 01 vaga de garagem 
coberta. R$ 1.000,00 + COND+ IPTU.
AP00862 - VILA FURLAN - AU 80m² - 02 
dormitórios, WC social, sala 02 ambien-
tes, cozinha, lavanderia, garagem para 
01 autos. R$ 1.100,00.
AP02657 - JARDIM PRIMAVERA - AU. 
69 m² - 3 dormitórios (1 suíte), cozinha 
com armários, lavanderia, WC social, 
sala para 2 ambientes e garagem cobe-
rta para 2 autos. R$ 1.100,00 +COND 
+ IPTU.
AP03211 - PIAZZA DE FIORI - AU 84m² 
- Excelente apartamento amplo, com 03 
dormitórios sendo 01 suíte com armários, 
WC social, sala ampla, varanda, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia, aqueci-
mento à gás, garagem para 02 autos .R$ 
1.300,00 + COND. + IPTU.
AP01817 - FELICITA – AU 83M² - 03 dor-
mitórios, sendo 01 suíte, WC social, sala 
02 ambientes, cozinha c/ armários, la-
vanderia, vaga p/ 02 autos. R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU.
AP02195 - PORTAL DAS FLORES – 
AU 78m² - 03 dormitórios sendo 01 com 
armários, wc social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, área de serviço, 01 
vaga descoberta. R$ 1.400,00 + COND 
+ IPTU.
AP02577 – PARQUE SÃO LOURENÇO 
- AU 80m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala 02 ambientes , sala dois ambientes, 
cozinha planejada, WC social , lavande-
ria, garagem para 02 autos descobertas. 
R$1.450,00 + COND + IPTU.
AP01628-JARDIM PAU PRETO - AU 
85m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala 02 ambientes, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem 
para 01 auto. R$ 1.500,00 + COND. 
+ IPTU.
AP03205 - APARTAMENTO PATIO AN-
DALUZ – AU 68m² - 02 dormitórios com 
armários planejados, sendo 01 suíte, 
banheiro social, cozinha planejada, 
área de serviço com armário, roupeiro, 
garagem coberta para 1 carro e tela de 
proteção. 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 laz-
er com churrasqueira, academia, pisci-
na, salão de festas, saúna. R$1.500,00 
+ COND + IPTU.
AP02887 - PARQUE BOA ESPER-
ANÇA - AU 90m² - 03 dormitórios (01 
suíte), WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia. R$ 
1.700,00 + COND. + IPTU.
AP01343 - FONTE DE TREVI - AU 
66m² - TOTALMENTE MOBILIADO - 02 
dormitórios com sacada, WC social, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 01 auto. R$1.800,00 + 
COND.+ IPTU.
AP01901 -  PÁTIO ANDALUZ - 
AU85M²- 03 dormitórios planejados, 
sendo 01 suíte, WC social, sala 02 
ambientes, terraço gourmet, cozinha, 
área de serviço, 02 vagas no subsolo. 
Área de lazer completa. R$ 2.000,00 + 
COND. + IPTU.

CASAS EM BAIRRO:
CA05762 - VILA INGLESA - AT 250m², 
AC 120m² - Casa antiga com 02 dor-
mitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal, estaciona-
mento na frente. R$ 800,00+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
CA06736 - CENTRO - PISO SUPE-
RIOR - AU.120m² 03 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, Wc social, cozinha ameri-
cana, sacada. R$ 1.200,00 + IPTU.
CA05929 -CENTRO -AT 154m² AC 
130m² - 03 dormitórios, Sala, WC 
Social, cozinha, Lavanderia, Garagem 
para 02 autos. R$ 1.300,00 + IPTU
CA05224 – JARDIM SEVILHA - AT 
125m² AC 110m² - 03 dormitórios, 01 
suíte, sala, cozinha, wc social, área 
de serviço, garagem para 02 autos 
cobertas. R$ 1.350,00 + IPTU
CA06758 – VILA HOMERO - AT 150m² 
AC:110m² - 03 dormitórios sendo 1 
suíte, sala de estar, sala de jantar, ban-
heiro social, cozinha planejada, lavan-
deria e 1 vaga de garagem com portão 
autonomizado. R$ 1.400,00 + IPTU.
CA06137 - VILA VERDE - AT 150m², 
AC 137m², 03 dormitórios sendo 01 
suíte com sacada, WC social, sala 02 
ambientes, lavabo, cozinha, lavande-
ria, área de lazer com churrasqueira, 
garagem para 02 autos. **Casa com 
acabamento em porcelanato, entregue 
com projeto de armários** R$ 1.600,00 
+ IPTU.

CA06558 - JARDIM HUBERT - AT 125m², 
AC 100m² - Casa com 03 dormitórios, 
sendo 01 suite, sala, cozinha, lavanderia, 
01 vaga de garagem coberta. R$ 1.600,00 
+ IPTU
CA06717 - JARDIM MORADA DO SOL 
- AT 250m²,AC 180m² - 03 dormitórios, 
WC social, sala ampla, cozinha ampla, 
lavanderia, edícula com WC, cozinha, 
sala, e dormitório. R$ 1.600,00
CA06764 - PARQUE SÃO LOURENÇO 
- AT 300m², AC 250m² - 02 dormitórios 
amplos, WC social, sala ampla dois ambi-
entes, lavabo, cozinha, lavanderia, quintal 
amplo, garagem. R$ 1.700,00 + IPTU.
CA03388 - VILA TODOS OS SANTOS - 
AT 250m², AC 107m² - 03 dormitórios (01 
suíte e 02 dormitórios com armários plane-
jados), WC social, sala, jardim de inverno, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem 
para 02 autos. R$ 1.800,00 + 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, 
lavabo, cozinha planejada, área de serviço 
fechada, WC externo, dormitório externo, 
amplo quintal, garagem para 02 autos 
coberta. R$ 2.100,00 + IPTU.
CA06750 - JARDIM ESPLANADA - AT 
300m², AC 238,16m² - Excelente casa 
com 03 suítes uma delas com armários, 
sala ampla 03 ambientes, lavabo, cozinha 
planejada, churrasqueira, dormitório e 
WC externo, garagem para 04 autos. R$ 
2.800,00 + IPTU.
CA06156 – VILA FURLAN - Sobrado 
com 03 dormitórios, sendo 1 suíte com 
closet e sacada WC com box e armário, 1 
dormitório com móveis planejados, Outro 
dormitório com móveis de escritório, WC 
social com box e armário, Sala 2 ambi-
entes com rack, lavabo, cozinha 100% 
planejada com armários, coifa, fogão, 
forno e micro, piso interno em porcelanato, 
lavanderia, churrasqueira com pia e ar-
mários, entrada de serviço, garagem para 
3 vagas cobertas, portão eletrônico, cerca 
elétrica e alarme.   R$ 2.900,00 + IPTU.

CASAS EM CONDOMÍNIO:
CA06739 - MORADAS DE ITAICI – AT 
130m² , AC 70m² - 02 dormitórios plane-
jados sendo 01 suíte com porta balcão, 
WC social, sala com mesa e cadeiras, 
lavanderia, garagem coberta para 02 car-
ros. R$ 1.450,00 + COND. + IPTU.
CA06773 - JARDIM RESIDENCIAL ALTO 
DE ITAICI - AT 300m², AC 230m² 04 dor-
mitórios sendo 03 suítes 01 com closet e 
ar condicionado todas com sacadas, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia planejada, piscina, jardim, 
biblioteca, portaria 24 horas, aluguel R$ 
4.000,00 + COND. IPTU.

TE04662- JARDIM BARCELONA- 
AT150M²- Terreno residencial com 150m². 
R$ 110.000,00.
TE04668 - MORADA DO SOL - AT 125m². 
R$ 120.000,00
TE04683 - JARDIM RESIDENCIAL 
BRESCIA - AT 200,00. R$ 130.000,00
TE04688 - RESIDENCIAL BRÉSCIA 
- AT 200m² - Excelente terreno, em con-
domínio com infraestrutura de lazer** R$ 
135.000,00.
TE04661- JARDIM PAULISTA - Terreno 
residencial com 150m². R$ 150.000,00
TE04297- VILA VERDE – AT 290m² - 
Ótima localização. Oportunidade!! R$ 
210.000,00
TE04674 - JARDIM QUINTAS DE TER-
RACOTA - AT 1.200m² - Excelente 
terreno em condomínio com piscina, 
churrasqueira, salão de festas, quadra 
poliesportiva. R$ 230.000,00
TE03970 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MARIA DULCE – AT 300m² - Ótima lo-
calização, próximo ao Parque Ecológico 
e a poucos minutos do centro; Completa 
infraestrutura, Portaria e segurança 24 
horas e área de lazer. R$ 240.000,00
TE04690 - RESIDENCIAL BEIRA DA 
MATA - AT 365,10m² - Excelente terreno. 
R$ 255.000,00

TE04673 - ALTOS DE ITAICI - AT 
384,62m² - Excelente terreno pratica-
mente plano, com área de lazer completa. 
R$ 275.255,00
TE02358 - COLINAS DO MOSTEIRO 
DE ITAICI - AT 2.500m². R$ 350.000,00
TE04615 – ALTOS DA BELA VISTA – AT 
1.040m² - com excelente localização, 
árvores frutíferas e área de preservação. 
R$ 350.000,00
TE04671 - HELVETIA PARK II - AT 438m² 
- Excelente terreno. Aceita permuta por 
carro, moto, terreno de menor valor. R$ 
420.000,00
TE03706 - RECANTO DOS PASSAROS 
- AT 5.000m² - ótimo lote em local privile-
giado - R$ 450.000,00.
TE04669 - JARDIM VILA PARADISO - AT 
420m² - Excelente terreno praticamente 
plano. R$ 500.000,00
TE02945 - MOSTEIRO DE ITAICI - AT 
5.500m². - R$ 520.000,00
TE04678 - JARDIM RESIDENCIAL 
SANTA CLARA - AT 530,11m² - Terreno 
praticamente plano, em excelente local-
ização. R$ 530.000,00
TE02920 - TERRAS DE ITAICI - AT 2.000 
m² - AT 2.000 m² - excelente localização, 
frente para o lago, local privilegiado em 
frente à pista de cooper R$ 550.000,00

CA06734 - PARQUE RESIDENCIAL DOS GUARANTÃNS - AT 215m², AC 100m² - Linda 
casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte com armários e ar condicionado, WC social, 
sala ampla com ar condicionado, lavabo, cozinha planejada, despensa, lavanderia, 
área gourmet com churrasqueira, quintal, garagem para 03 autos. Condomínio com 
playground, piscina, salão de festas. R$ 590.000,00
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LOCAÇÃO

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ 
banheiro – R$ 900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial 
– Piso Supeior – 46m² c/ wc – R$ 
1.000,00 + Iptu

OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. 
Pompeia	–	Premium	Office	–	Comple-
xo Comercial c/ Torres Comerciais e 
Mall de Serviços, localização privilegia-
da - 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 localiza-
ção - AC: 240m² - Ótima Localização, 
02 banheiros, escritório, depósito, 
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
CA01202 – Jd. Regente - 2dorm(sendo 
1 suite c/ armários), sala, coz c/ armá-
rios e mesa, wc, lavanderia, 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. Sevilha - 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, edícula – 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, churrasqueira, 
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, lavan-
deria, 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 planeja-
da, 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. Morada 
do Sol - Apto Novo, edifício c/ eleva-
dor, 2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, wc social, 1 vaga 
de garagem – R$ 1.100,00 + Cond 
+ Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 
Localização -  3dorm, sala, cozinha, 
wc, lavand, 2 vagas de garagem – 
R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00056 – Cidade Nova - 2 dorm 
c/ armários, sala, cozinha c/ armário, 
banheiro, lavanderia, wc de empre-
gada, gar. 1 carro – R$ 1.150,00 + 
Cond + Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 
2dorm, sala, coz planej, wc social, 
lavand, 1 vaga de garagem, portária 
24hs, c/ piscina e salão de festas.R$ 
1.150,00 + Cond + Iptu
AP00512 – Ed. Soho - Lindo Edifício 
- Apto Novo - AU: 85,92m² - 3 dormi-
tórios (Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 ambientes, cozinha, lavanderia, 2 
vagas de garagem cobertas, área 
de lazer completa – R$ 1.800,00 + 
Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park 
Real – AT: 150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - 
excelente	topografia	–	R$	190.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – AT: 
360m² - Ótima topografia – R$ 
250.000,00

OPORTUNIDADE – TR00563 – 
Portal dos Ipês – AT: 300m² – R$ 
280.000,00

TR00482 – Cond. Fechado – Green 
Park - AT: 300m² – R$ 240.000,00

TR00643 – Cond Fechado – 
Duas Marias – AT: 360m² - ótima 
topografia	-	Aceita	Financiamento	
bancário – R$ 308.000,00

CHÁCARAS

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

CASAS COND. FECHADO

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

OPORTUNIDADE - CA01154 – 
Res. Montreal – AT:150m² - CASA 
NOVA - 3dorm(Sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, coz americana, 
churrasqueira, lavand, garagem. 
Área de Lazer completa - Portaria 
24hs – R$ 430.000,00

CA01181 – Vista Verde – lindo 
sobrado - 3 suites c/ sacada (1 c/ 
closet), sala 2 amb, lavabo, espa-
ço p/ escritorio, coz americana, 
despensa, lavand, churrasq c/ 
pia, garag coberta 2 carros, piso 
porcelanato na parte inferior, pvc 
parte superior, aquecedor solar, 
prep. p/ ar cond – R$ 670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, 
cozinha, lavabo, escritório, pisci-
na, 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 condiciona-
do, wc social, lavabo, coz planeja-
da, churrasqueira c/ pia e gabinete, 
piscina, wc externo, lavand c/ 
armários, excelente acabamento, 
porcelanato – R$ 850.000,00

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

CASAS 

CA01369 – Jd. Regente – Casa Nova 
– 3dorm(Sendo 1 suite), sala, coz, 
wc, lavand, garagem 2 carros – R$ 
340.000,00
CA01365 – Jd do Valle – Casa Nova 
– 3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla, wc social c/ box, lavand, 
garagem coberta p/ 2 carros – ótimo 
acabamento – R$ 375.000,00
CA01323 – Jd do Val le  I I  - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla c/ armários, wc social c/ box 
e gabinete, lavand, churrasqueira c/ 
pia, garagem coberta 2 carros, portão 
eletrônico – R$ 450.000,00
CA01269 – Jd. Sta Rita - AT: 250m² 
- AC: 203m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz planej, wc social c/ 
box e gabinete, lavanderia, edícula c/ 
sala, coz, wc e dorm, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, portão eletrônico 
– R$ 500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa 
Nova, Excelente Acabamento – 3 sui-
tes, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, 
churrasq c/pia, wc externo, garagem 
coberta p/ 2 carros – R$ 650.000,00
CA01308 – Vila Suiça - AT: 360m² 
- AC: 230m² - Excelente Casa - 3 
dormitórios c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, coz planej, copa, sala de 
tv, churrasqueira c/ pia, lavand, wc 
externo, quarto de despejo, edícula 
assobradada c/ 2 dorm e 1 wc, portão 
eletrônico – R$ 680.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇÕES 
DE APTOS NA PLANTA 

CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 
– Ed. Azaleia – 3dorm, sala, 
coz , wc, lavand, garagem, por-
taria 24 hs, área de lazer – R$ 
220.000,00

AP00410 – Centro – Kitnet – 
AU:	40m²	 -	Edificio	c/	elevador	
– R$ 155.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Exce-
lente Localização – Prox. ao cen-
tro – Apto Novo – 2dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb,  coz, wc 
social, lavand, garagem-(aceita 
financiamento bancário) – R$ 
275.000,00
AP00602 – Spazio Illumina-
re – Área de Lazer e Portaria 
24hs - 3 dorm (sendo 1 suite e 2 
dorm c/ armários), sala 2 amb c/ 
rack e painel, wc social c/ box e 
gabinete, coz planej c/ cooktop, 
forno elétrico e coifa, lavand c/ 
armários, 01 garagem coberta 
Aceita imóvel como parte de 
pagto	e	financiamento	bancário	
– R$ 278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – óti-
ma localização - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz 
c/ armários, lavand, garagem, 
varanda gourmet c/ churrasquei-
ra – R$ 330.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. 
Belvedere – Apto novo (fase 
final	 de	 construção)	–	Área	de	
lazer completa – 3 dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz, lavand, 
garagem, preparação p/ ar con-
dicionado, varanda gourmet..
R$ 120.000,00 entrada (aceita 
terreno)	+	Saldo	a	financiar			–		
total R$ 340.000,00

OPORTUNIDADE - AP00573 
– Ed. Soho - Apto Novo – Ex-
celente 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, la-
vand c/ armários, varanda gour-
met ampla, 2 vagas de garagem 
cobertas, área de lazer completa 
e portaria 24hs – R$ 460.000,00
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Colibris – R$ 115.000,00.
Veneza – R$ 117.348,00.
Império – R$ 120.000,00.
Maritacas – R$ 122.500,00.
Monte Carlo – R$ 132.000,00.
Paulista – R$ 130.00,00.
Montreal – R$ 135.000,00.
Nova Veneza – R$ 150.000,00.

Ótima Oportunidade para você que quer 
fazer um investimento, ou até mesmo mora-
dia, Terreno no Jardim Morada do Sol, com 
3 casas de 3 cômodos cada casa, ótimo 
localização na bairro, próximo a escolas, 
supermercados, farmácias.
R$ 250.000,00 – Aceita Proposta no Valor.

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$ 480,00 Reais.
2 Cômodos – R$ 620,00 Reais.
3 Cômodos – R$ 660,00 Reais.
3 Cômodos – R$ 730,00 Reais.
3 Cômodos – R$ 850,00 Reais.
4 Cômodos – R$ 900,00 Reais.
4 Cômodos – R$ 950,00 Reais.
4 Cômodos – R$ 1200,00 Reais.
4 Cômodos – R$ 1900,00 Reais
Salão Comercial – R$ 1200,00 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 Morada do Sol 4 cômodos R$ 
250.000,00.
Casa Jardim Colibris 5 cômodos nova R$ 
285.000,00.
Casa Jardim Paulista 4 cômodos ótimo local 
R$ 350.000,00.

TERRENOS PARA VENDA
Barcelona – R$ 90.000,00.
União – R$ 115.000,00.

 

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

VENDAS

AP00228 – VL FURLAN - 2 
DORMTS, SALA, COZ, WC, 
GAR 1 VAGA. R$ 900,00
AP00616 -  CENTRO -  2 
DORMTS, SALA, COZ, WC, 
GAR 1 VAGA. R$ 800,00
AP00636 - CIDADE NOVA I –, 3 
DORMTS (1 SUÍTE), SALA, WC, 
GAR 2 VAGAS. R$ 1.600,00
SL00169 – CIDADE NOVA – 
239,25 A/C. R$ 6.000,00
GL00254 – DIST IND NOVA 
ERA – AREA FABRIL, ESCRI-

CA10895 – JD REGENTE – 
SÃO 8 CASAS A VENDA NO 
JARDIM REGENTE DE 3 E 2 
DORMTS, (1 SUITE), SALA, 
COZ, WC, GAR. A PARTIR 
DE  79 M² C/ PREÇOS ENTRE 
R$ 300.000,00 a 330.000,00 
! ACEITA FINANCIAMENTO, 
PERMUTA E NEGOCIAÇÃO.
CA01311 – JD AMERICA – 2 
DORMTS, WC, SALA, COZ, 
LAV, GAR 2 VAGAS, EDICULA. 
R$ 350.000,00

TORIOS, WCS, A/C 558M². R$ 
7.000,00
GL00252 – DIST IND RECREIO 
CAMP JÓIA – AREA FABRIL, 
ESCRITORIOS, WCS, A/C 700M². 
R$ 8.000,00
GL00153 – DIST IND JOÃO NA-
REZZI – RECEPÇÃO C/ WC, 
GUARITA, GALPÃO FABRIL C/ 
ESCRIT, VEST FEM E MASC, 
REFEIT, MEZANINO C/ ESCRIT 
E WC. R$ 17.000,00
GL00256 – DIST IND JOÃO NA-

CA10681 – JD REGINA – PAV 
INF, SALA ESTAR, JANTAR, 
L AVABO,  COZ  PL AN,  L A -
VAND, EDICULA COM CHUR-
RASQ,	 GAR	 4	 VAGAS.	 PAV	
SUP, 03 DORMTS (1 SUITE 
C/ HIDRO, SALA TV, WC, VA-
RANDA NA PARTE FRONTAL. 
R$570.000,00
CA10919 – CHÁCARA AREAL 
– 3 SUITES, TDS C/ A/E (1 C/ 
CLOSET), SALA JANTAR, TV, 
HALL, LAVABO, COZ PLAN, 

REZZI – AREA FABRIL, ESCRI-
TORIOS, WCS, A/C 1.385M². R$ 
18.000,00
GL00147 – DIST IND JOÃO NA-
REZZI – A/T 1816,53M², ÁREA 
FABRIL: 1015M² (45 X22,50), 
PÉ DIREITO: 10,70M² – DOCA, 
PAV TÉRREO: 1188,76M², 1O. 
PAVIMENTO: 114,07, 175,15M²; 
2O. PAVIMENTO: 146,90M², 
CAPACIDADE CAIXA D´ÁGUA 
= 1.000L, REFEIT E WCS. R$ 
22.000,00

A/S PLAN, VARANDA C/ ES-
PAÇO GOURMET, ESCRT, 
SALA HOME THEATER, SALA 
GINASTICA, SUITE HOS-
PEDE, SAUNA, VESTUÁRIO, 
PISCINA, GAR 6 VAGAS. 
R$1.200.000,00
SL00178 – CIDADE NOVA – 
SALA DE REUNIÃO, 5 WCS, 
COZ, MESANINO C/ ESCRIT 
E WC, GAR INDIVIDUAL 1 
VAGA C/ PORTÃO ELETR. R$ 
2.500.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

AP00431 – ED.VALQUIRIA 3 dorm. c/ 
moveis planejados, sala cozinha, lavanderia 
planejada, 2 vagas área útil 80m R$1.300,00 
+ Cond. 250,00 + Iptu
AP00380 – COND. AZALEIA 3 dorm. 
Cozinha com armários, 1 vaga portaria 24 
horas, área de lazer R$ 1.000,00 + Cond. 
250,00 + Iptu
AP00254 – COND. AZALEIA 3 dorm,cozi-
nha 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, cozi-
nha com planej. 1 vaga , area de lazer com 
piscina, com sacada – R$ 1.400,00 + cond. 
350,00 + Iptu 70,00
AP00483 COND BELVEDERE 3 dorm. 
Sendo 1 reversível, 1 suite, cozinha amari-
cana com planejado, 1 vaga, área de lazer 
com piscina, quadra, mini golf,  com sacada 
na sala R$ 1.200,00 + cond.350,00 + IPTU
AP00436 – BOSQUE DOS INDAIAS 2 
dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia 
e WC, portaria 24 hs. R$ 900,00 + cond. 
200,00  
AP00482 – BOSQUE DO INDAIAS 2 dorm. 
Sala 2 amb. Cozinha e lavanderia, sem 
garagem R$ 700,00 + cond. 200,00 + Iptu
AP00364 –EDIFÍCIL  SÃO MARINO  3 
dorm. Sendo 1 suite com planejado, sala 2 
ambientes, cozinha planejada , com varanda,  
2 wc com armários, 1 vaga coberta área 
100m R$1.300,00 + cond. 500,00 + Iptu – 

AP00443 – CIDADE NOVA – Ed. São 
Marino - 3 dorm.  sala 2 ambientes  sendo 1 
suite com armários + 1 dorm.  Com armário, 
cozinha com vários armários, WC, área de 
serv. com wc. 1 vaga mais há possibilidade 
de obter mais 1. R$ 2.000,00 ( condomínio 
+ Iptu incluso)
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto novo, 
1ª locação. 7º andar. SOL DA MANHÃ. 
Todo em Porcelanato. Varanda Gourmet na 
sacada com pedra em granito. 3 Dormitórios 
(1suíte e 1 dormitório ricos em armários). 2 
wc (Suíte e Social) box em vidro e todos os 
acessórios instalados: chuveiros, metais, 
ducha higiênica, gabinete e espelho. Co-
zinha Americana planejada, com grande 
bancada em granito e cooktop instalado. 
Lavanderia com armários e vidro divisor 
de ambiente. 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 
planejada, 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, condômino 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 sui-
tes, todas com planejados com sacada, 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.
CC00370 –VILA DAS PALMEIRAS – 2 dorm. 
Sala com porta balcão, cozinha americana com 
armários, com quintal, garagem para 2 carros, 
área de lazer com piscina, salão de festa. R$ 
1.300,00 + Iptu + cond. 280,00
CC00365 – COND RES. VILLAGE PORTO 
FINO – 3 dorm. Sendo 1 suite máster, sala 2 
amb. Com lavabo, 1 escritorio, lavanderia , co-
zinha e dispensa com planejados, garagem para 
3 carros, área de lazer completa – R$ 3.800,00 
+ cond. 650,00 + iptu
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., sala, co-
zinha, 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, cozinha, WC, 
lavanderia coberta, garagem para 2 carros. R$ 
1.135,00 + Iptu 65,00 

CA00982 – VILA RUIZ PERES- Casa para 
Locação    - Linda  casa próxima ao centro 
e parque 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 locação 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, câmeras de segurança , cerca elétrica 
portão eletrônico.  3 dorm.  1 wc social, copa 
cozinha, ampla sala de visita, com jardim de  
inverno  , portão eletrônico, garagem para 3 
carros e quintal.
CA01016 – CENTRO – Comercial ou Re-
sidencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozinha com 
armários, lavanderia coberta, pequeno quintal 
no fundo, garagem coberta. Próximo ao sho-
pping Jaraguá R$ 1.700,00 + Iptu
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, escritório, lavabo, área de serviço, 
garagem coberta para 2 coberta e 2 desco-
berta. 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 
CORPORATE  41m, 1 wc 1 garagem  R$ 
1.000,00 + cond. 330,00
SA00018  - OFFICE PREMIUM TORRE 
CORPORATE 47,04 1 wc, 1 garagem R$ 
1.000,00 + cond 330,00
SA00022 – OFFICE PREMIUM TORRE 
MEDICAL 39,9m, 2 wc. 1 garagem R$  
2.000,00 + cond. 399,30 
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 churrasqueira 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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2725 - CENTRO - AC.14M² - SALA COMER-
CIAL - COM PIA E GABINETE / COPA / WC. / 
AS / INSTALAÇAO HIDRAULICA P/ CADEIRAS 
ODONTOLOGICAS / GAR. / R$ 800,00 + COND.

48502 - 3 SUITES / 3 SALAS / COZ. / 
COPA / WC / AS / CHUR. / PISCINA / 

EDICULA / GAR.3 VAGAS. R$490.000,00

52942 - 2 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. 
/ COZ.AMER / 2 WC. / LAVANDEIRIA 
/ CHUR. / AREA GOURMET / GAR. 

R$360.000,00

59593 - JD. MORADA DO SOL - AU 50 M² 
- 2 DORM / SALA / COZ / WC / AS / GAR. 

R$ 920,00 TUDO INCLUSO 

59734 - JD. ESPLANADA - AT 300 M² - 
AC 195 M² - 3 SUITE / 2 SALA / LAVABO / 

COZ / AS / 3 GAR / R$ 750.000,00

61579 - JD COLONIAL - 3 DORMT / 1 SUITE / 
WC/ COZ PLANEJADA / SALA / GARAGEM 2 
CARROS	/	CHURRASQUEIRA	-	R$379.800,00

63841 - 14,46 M² E WC SOCIAL – 
R$600.00 + IPTU

64044 – 2 DORMT / SALA / COZ / AS / 2 GAR / 
CHURRASQ	R$320.000,00

55063 - JD.ESPLANADA / 3 SUITES / SALA 2 
AMB. / MEZANINO / LAVABO / COZ.PLANEJ. 

/ WC / WC EXT. / AS / DESPENSA / AREA 
GOURMET / GAR.4 VAGAS. R$ 830.000,00

28300 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / 
LAVANDERIA / SACADA / GAR. 

R$ 1.050,00 + COND. + IPTU

37006 - JD MORADA DO SOL - 1 DORM. 
/ SALA / COZ. / WC / AS / 2 GAR . R$ 

800,00 + IPTU

48130 – 2 DORMT / 1 SUITE / SALA / 
COZ / WC / AS / GAR R$900 + IPTU 
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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

CASAS VENDE-SE
M.SOL-RUA-57, 01 Dormitórios Sala, Cozinha –Wc Social- Lavanderia, 
Garagem. Toda Em Em Estrutura Para Sobrado. Oportunidade Única!! 
Valor: Apenas: R$215.000,00 Ac. Financ, Ou Terreno No Negócio. F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 Corra!! 
OPORTUNIDADE! PARA INVESTIMENTO: 02	Residências	Edificadas	
Em ½ Lote De 130M², De Frente Para A Rua Silvio Candelo Em Pleno 
Centro Comercial. Valor: R$ 260.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997. 
Aceita Lote No Negócio. 
M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios Sala, Cozinha –Wc Social- Lavanderia, Ga-
ragem. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: R$220.000,00 Ac. Financ, Ou 
Terreno Na Metade Do Valor. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!! 
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, Próximo 
A Bragança Paulista.13.000M², 
Casa Semi-Acabada C/ 03 Dor-
mitórios, 02 Wcs – Toda Avaran-
dada, Gramada, Pasto, Pomar, 
Boa	Topografia,	Água	De	Mina,	
02 Tanques Com Peixes Sendo 
Um Copartilhado E Outro Exclu-
sivo, 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 Cultura, Bosque, Água De 
Mina, 01 Tanques Com Peixes Abastecido Com Água Por Gravidade,  Di-
versas Árvores Frutíferas, 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 
JD. MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc –Ga-
ragem	R$800,00	Garantia:fiador	
JD. MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc – 
Sem	Garagem	R$750,00	Garantia:fiador	
JD. MORADA DO SOL (ANT-27) (Fundos)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem 
Garagem	R$500,00	Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-34). 01-Dorm, Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-57).  01-Dorm - Sala-Coz –Wc – Lav –Ga-
ragem	R$	700,00			Garantia:fiador/Calção	Locaticia	

JD. MORADA DO SOL (ANT-57). (Pav Inf.)Coz.-Sala–Wc – Lav  
(Pav-Sup)	01	Suite–R$	750,00			Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-58). (Fundos) 01 Dorm.coz.-
-Sala–Wc	–	Lav	–	Entrada	Para	Carro	R$	750,00			Garantia:fiador/
Calção Locaticia 
JD. MORADA DO SOL (ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, Sala.coz 
–Wc – Sem Garagem R$600,00(Obs: Imovel Em Cima De Salão 
Comercial)	Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, Sala.coz 
–Wc	–	Sem	Garagem	R$600,00	Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-76) (Pav.sup) 02-Dorm-Sala-Coz 
–Wc	–	Lav-	Garagem	No	Pav.	Inf.	R$	1.000,00			Garantia:fiador	
JD. MORADA DO SOL (ANT-77) Fundos 01-Dorm - Sala-Coz 
–Wc.r$600,00	+	Iptu	Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-80)(Pav.sup) 02-Dorm-Sala-Coz –Wc 
–	Lav-	Garagem	R$	900,00			Garantia:fiador	(Casa	Nova)	
JD. MORADA DO SOL (ANT-82) (Frente) 01-Dorm-Sala-Coz –Wc 
–	Lav-	R$	750,00			Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-82) (Fundos)  01-Dorm-Sala-Coz –Wc 
–	Lav-	R$	600,00			Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-85) (Pav.sup)  01-Dorm-Sala-Coz –Wc 
–	Lav-	R$	650,00			Garantia:fiador/Calção	Locaticia.	
JD. MORADA DO SOL (ANT-86) (Frente)  01-Dorm-Sala-Coz –Wc 
–	Lav-	R$	500,00			Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-86) (Frente)  01-Dorm-Coz –Wc – 
Lav-	R$	400,00			Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JD. MORADA DO SOL (ANT-88) (Fundos)  01-Dorm- Sala-Coz –Wc 
–	Lav-	R$	550,00			Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
VILA BRIZOLLA (FRENTE)  01-Dorm- Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 
700,00		Entrada	Para	Carro	Garantia:fiador/Calção	Locaticia	

SALAO COMERCIAL 
JARDIM MORADA DO SOL :RUA 33   R$700,00		Garantia:fiador/
Calção Locaticia 
JARDIM MORADA DO SOL :RUA 33   R$700,00		Garantia:fiador/
Calção Locaticia 
JARDIM MORADA DO SOL :RUA 70 (Proximo A Loja Sonho Meu) 
R$600,00	Garantia:fiador/Calção	Locaticia	
JARDIM MORADA DO SOL:  RUA 70  R$700,00						Garantia:fiador/
Calção Locaticia 
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classificados

Casa Jd. Laguna Linda 
3 dorm suíte, armários 
planejados,  troca por 
casa em Indaiatuba 
(consulte-nos) F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a co-
brar.
Casa Nair Maria troca 
por casa em Indaiatuba 
(consulte-nos) F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a co-
brar.
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092
Jd. Belo Horizonte - 3 
dorms (1 st) com hi-
dro, sala, cozinha pla-
nejada, churrasqueira, 
portão eletrônico R$ 
380.000,00. Aceito ter-
reno até R$ 130.000,00 
como parte de pagamen-
to 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 sen-
do 1 suíte, sala copa 
e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários 
carros (Aceita Terreno 
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 terreno, 
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.
Morada do Sol :  3 
cômodos em lote de 
250m.  Parece 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, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Aceita Fi-
nanciamento. 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. Pre-
cisa pequena reforma ex-
terna, p/ vender urgente! 
R$250mil F. 9.9762-7997. 
Aceita	financiamento.	Es-
tuda 50% de entrada e 
parcelamento do saldo 
direto c/ o proprietário. 
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 
investimento: 2 resi-
dências edificadas em 
½ lote de 130m², de 
frente para a rua Sil-
vio Candelo em pleno 
Centro Comercial. R$ 
260mil F. 9.9762-7997. 
Aceita lote no negócio.
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 l igue a 
cobrar.  
Vendo – Jardim Mon-
treal Residence casa 
3 dorm. suite,WC,sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 va-
gas R$ 495 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-
6590
Vendo Casa térrea 
em Cond. Terra Mag-
na, 3 dorm. Sendo 1 
suite  com closet com 
armários, lavabo, sala 
2 ambientes, PE direito 
alto, WC social, meza-
nino, escritório, cozi-
nha Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte de 
pagamento. Luiz creci 
166776 (19) 9.9147-
5047
Vendo Jd. Esplana-
da casa térrea com 3 
suítes sendo 2  com 
closet, sala 2 ambien-
tes PE direito  alto, 
lavabo. Cozinha ame-
ricana, área serv. Co-
berta, área gourmet 
com churrasqueira pia 
e lavabo, 3 vagas co-
bertas – R$ 680.000 
– aceita imóvel como 
parte de pagamento. 
Tr. Luiz  creci  166766 
F. (19) 9.9147-5947

Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suites todas com 
armários, lavabo, sala 2 
ambientes, 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

 
Alugo casa para  fins 
comercial ou residencial 
na Cidade nova, casa 
com 3 dorm, 2 suite, WC, 
3 salas, área goumet no 
fundo, lavanderia e coz. 
Com moveis planejados. 
5 vagas , com câmeras de 
seguranças . R$2.400,00 
+ Iptu. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 F. (19) 
9.9177-7051

 
Antecipe ao Lança-
mento Apto Villa Helve-
tia financie pelo plano 
Minha Casa Minha Vida. 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil 
F. 9.9887-7771  
Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de gara-
gem, área gourmet, cam-
po  de futebol  R$ 160 mil  
aceita financiamento F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. 
Todos com planejados  
,1vaga R$ 205 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-
6590
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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. Regi-
na Kuga creci 167606 
– F. (19) 9.9177-7051
Alugo Apto. no Cen-
tro – Edifício Ana Lú-
cia, 3 dormitórios (1 
suíte), sala ampla 2 
ambien tes  com sa-
cada, cozinha, área 
de serviço com WC 
empregada, WC so-
cial, 120m² área útil, 
2 vagas cobertas, por-
taria 24 horas com se-
gurança. R$2.000,00 
Isento de condomínio 
e IPTU Fones: 3875-
4297/99725-2157.
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 Rec. Vira-
copos, 1000 m com 
350m2 construído, 3 
dorm 1 suite, com edícu-
la quarto e WC. Sobrado 
2 ambientes e wc. R$ 
480.000,00. Contato:  
(19) 988213770
Cond. Alto de Itaici – 3 
suites, sala 2 amb, lava-
bo,  cozinha, lavanderia, 
3130m² AC/ 160m² R$ 
750 mil F. 9.9887-7771
Pq. da Grama - com 
muitas árvores frutífe-
ras 5.130m² R$ 220 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo ou troco cháca-
ra 1100m² no Vale do 
Sol, casa com  piscina, 
área gourmet e área 
frutífera, AC 130m²  por 
casa próximo ao Centro. 
R$550.000,00. Conta-
to com proprietário F: 
3816-2011

Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 3 
dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gar. fecha-
da, gramada, pomar, 
área de plantio, água de 
mina, 1 tanque c/ peixes, 
diversas 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 , 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dor-
ms, 2 wcs – toda avaran-
dada, gramada, pasto, 
pomar,	 boa	 topografia,	
água de mina, 2 tan-
ques 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.

Troco apto no Bu-
tantã – 3 suites, sala 
2 amb., lavabo, coz. 
americana, varanda c/ 
churr., piscina, salão 
de festa, 2 vagas de 
gar., a 2 quadras do 
metrô Butantã área de 
131m² R$ 1.200.000,00  
- Troco por chácara 
no Mosteiro ou Vale 
das Laranjeiras com 
4 dormitórios podendo 
dar volta em dinheiro. 
F. 9.9887-7771

 
Aluga-se apto Con-
domínio Village Aza-
léia - 3 quartos, sala, 
coz, wc, salão de fes-
tas, playground, quadra, 
quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 
mais iptu e condomínio 
F.  9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael



classificados
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
 

Ipiranga Elias Fausto: 
3000 m² - só terra, acei-
ta casa de lote inteiro R$ 
320 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar. 
Jd.  Col ibr is  -  Lote 
150m² com ótima to-
pografia, próximo da 
escola – R$120.000,00 
Contato F: 3894-6629
Jd. Colibris Lote de 
150m² com ótima topo-
grafia, um tapete R$ 93 
mil topografia F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 l igue a 
cobrar.

Jardim União: Lote de 
150m² com ótima topo-
grafia R$ 110.000,00 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 li-
gue a cobrar.
Jardim Veneza - Lote 
150m² com ótima loca-
lização, R$120.000,00 
Contato F: 3894-6629
Salto Jardim Nair Ma-
ria:  lote de 180 m², 
R$ 100.000,00, com 
alicerce para 2 dormi-
tórios + F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar.
São José do Rio Pre-
to: Lote de 200 m², + 
parcelas de R$ 520,00, 
aceita carro ou moto 
R$ 13.000,00. F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 l igue a 
cobrar.
T e r r a s  d e  I t a i -
c i  –  1 .000m²  -  R$ 
270.000,00 - Locali-
zação Rua Zenite Fu-
rakawa. Parte alta. F. 
9.9887-7771
T e r r a s  d e  I t a i -
c i  -  2 . 7 5 0 M ²  -  R $ 
300.000,00 F. 9.9887-
7771
Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350.000,00 
F. 9.9887-7771
Vendo – Condominio 
Terra Magna  terreno 
de 360m com boa topo-
grafia  R$ 225.000,00 
Creci  27252 J F. (19) 
9.8406-6590
Vendo Jardim Mon-
te Carlos  – Oportu-
nidade terreno 150m 
R$ 98.000,00  creci 
27252J F. (19) 9.9147-
5047

 

Colchão de casal, exce-
lente estado “Novíssimo” 
D45. Tel: (19) 9 8378-
7713 ANTONIO
Máquina overloque, 
semi nova, completa e 
toda revisada, em per-
feito 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 mudan-
ça 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 
necessidades especiais 
etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Cursando Tec. Enfer-
magem. Possuo expe-
riência e referencias. 
Evelyn 9.8951-0353 / 
9.9980-2723

Manicure e Pedicu-
re  R$20. Sobrance-
lha R$8. Selamento 
de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) a 
domicilio. F. 3935.0499 
- 99369-5615
Ofereço-me para con-
serto de maquina de 
costura industrial F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-
4700.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios . Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residên-
cia. F : 9.9479-0454 ou 
2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778.
Ofereço-me  como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Experiência com cargas 
de pequenos e grandes 
portes. Tel: 3936-4053/ 
99804-7578
Precisa-se de domésti-
ca 3 vezes na semana 
para o período da tarde. 
Com referência. Conta-
to: 982328303. 
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Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

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

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

site: www.expertconsultoria.com.br

ANALISTA 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

ASSISTENTE DE LABORATO-
RIO: Possuir experiência na área 
de analises de materiais coleta-
dos para exames.COREM ativo.
ASSISTENTE DE VENDAS: Pos-
suir experiência em atendimento 
a clientes na área comercial e 
marketing/divulgação da área de 
análises clínicas, hospital, clinicas 
ou afins.
CALDEIREIRO:Produzir peças 
soldadas, sobretudo curvadas 
ou dobradas, a partir de chapas 
de aço; Ler e compreender dese-
nhos técnicos; Montar e reparar 
equipamentos petroquímicos; 
Participar na manutenção dos 
mesmos. Experiência para tra-
balhos em campos, experiência 
com trabalho em campo, ter NR’S
LIDER DE FERRAMENTARIA: 
Coordenar, inspecionar e efetu-
ar serviços de usinagem, des-
montagem, limpeza, retífica de 
peças, furação, rosca, fresagem, 
montagem e ajuste final. Desen-
volver processos de trabalho 
obedecendo níveis de tolerância 
e demais especificações de ferra-
mentaria. Executar manutenção 
preventiva e corretiva nos moldes 
e equipamentos que utiliza na fer-
ramentaria. Receber documentos 
do sistema da qualidade. Ter co-
nhecimento em moldes plásticos.
MECANICO DE MANUTENÇÃO 
CNC: Conhecimento em Hidráuli-
ca e Pneumática, manutenção em 
máquina CNC e manutenção em 
máquinas Ferramentas (Torno, 
Freza, retífica),Conhecimento 
em Geometria de máquinas, 
desenho mecânico, Parâmetros 
de Comando Numérico (Fanuc, 
Siemens, MCS, entre outros).
METROLOGISTA/QUALIDADE: 
Já ter atuado com maquinas tridi-
mensionais: Mitutoyo/DEA CNC.
PROGRAMADOR CNC: Progra-
mar e operar maquina, preferen-
cialmente com noção de UG/NX.
RETIFICADOR/FERRAMAN-
TEIRO: Bons conhecimentos em  
operar Torno, Fresa e Retifica, 
já ter atuado com usinagem de 
precisão.
SOLDADOR SERRALHEIRO: 
Com experiência em Solda TIG, 
MIG, MAG e solda Oxi - acetilê-
nica. Desejável Curso de Solda, 
Curso de Desenho Mecânico.
Disponibilidade para viagens.
TECNICO ELETRONICO: Co-
nhecimentos em Comandos Elé-
tricos; Manutenção em Maquinas 
CNC(tornos, centro de usina-
gem), Vivencia em manutenção 
Elétrica Industrial, Conhecimento 
em CLP, Disponibilidade para 
viagens.

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

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

Fone: (19) 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) – Possuir experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horários.
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.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Possuir experiência na função e 
conhecimentos na área elétrica. Para 
trabalhar em empresa do Ramo de Ola-
ria. 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. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
- Residir em Indaiatuba. Para trabalhar 
na área de recepção e administrati-
vo. Horário comercial. Com ou sem 
experiência. Desejável Ensino médio 
completo.
PORTEIRO – Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitora-
mento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador de 
moldes e preparador de máquinas in-
jetora. Ensino médio completo. Residir 
em Indaiatuba, Salto, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
PROGRAMADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM - Possuir experiência 
na função comprovada em carteira e 
cursos relacionados à função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Disponibilidade 
de horário.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) – 
Ensino médio completo. Bons conhe-
cimentos em Informática. Experiência 
com atendimento ao público. Residir 
em Indaiatuba.
RETIFICADOR PLANO – Possuir 
experiência na função comprovada 
em carteira e cursos relacionados à 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de horário.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ANALISTA PROCESSOS (7774): 
Técnico e/ou Superior Cursando 
Engenharia de Produção, Mecânica 
ou	áreas	afins.	Conhecimento	na	área	
de processos, processos industriais 
ou similares e qualidade. Domínio em 
AutoCAD	e	pacote	office.	Desejável	
conhecimento com sistema SAP. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (7795): Su-
perior completo em Ciências contábeis, 
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/COFINS). Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA TECNOLOGIA DA IN-
FORMAÇÃO (7783): Superior Com-
pleto 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:	 Instalação,	confi-
guração, 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 atua-
lização do Web Site, CMS, Backups. 
Hardwares:	Configuração	e	manuten-
ção de: Desktops, Laptops, Schitws, 
Roteadores, Impressoras. Redes: Con-
figuração,	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 fatura-
mento de Consignação. Emissão de 
Notas Fiscais de Entrada e Vendas da 
Assistência Técnica. Emissão de bole-
tos Bancários. Auxílio ao departamento 
de Compras. Residir em Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.

Agente de vendas – 1 
Atendente balconista – 1 
Costureiro – 2 
Desenhista de pagina de internet – 1 
Eletricista – 1 
Mecânico eletricista – 1 
Montador de vidros – 1 
Serralheiros – 1 
Subgerente de loja – 1 
Técnico eletrônico – 1 
Técnico eletrônico -1
Vendedor – 1 
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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. 
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