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JOGOS ESCOLARESSUSTO  

Economia gerada, segunda a CPFL, é suficiente para abastecer Indaiatuba por 11 dias . Pág. 03A

Indaiatuba está sendo “palco” da etapa final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo 
(Jeesp), quando deve receber cerca de quatro mil alunos de 14 a 17 anos. A competição começou 
terça-feira, dia 11, e vai até quinta-feira, dia 20.
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Corpos são encontrados no mesmo 
dia próximo a linha do trem 

Cerca de quatro mil alunos 
competem em Indaiatuba
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GREVE 

FLAGRANTE

A equipe Sub-20 do Pri-
mavera disputa hoje, dia 15, 
talvez a partida mais impor-
tante do ano. Às 15 horas, 
no Gigante da Vila, o time 
comandado pelo técnico Júlio 
Cesar entra em campo contra 
o Mirassol, no primeiro jogo 
da segunda fase do Campeo-
nato Paulista. 

Usuários do transporte coletivo foram pegos de surpresa na 
manhã de sábado, dia 8, com a greve dos motoristas e cobradores 
da VB Transportes (antiga Indaiatubana). O motivo da parali-
sação foi um desacordo na data de pagamento dos vencimentos 
aos funcionários. 

A chuva com 
rajadas de vento, 
registrada na tar-
de de ontem, dia 
14, causou al-
guns transtornos 
na cidade e em 
estabelecimen-
tos comerciais. 
Na Rua Pedro 
Gonçalves, no 
Centro, o hall 
de entrada de 
um edifício fi-
cou totalmente 
destruído. .  

A Guarda Civil prendeu, 
durante patrulhamento na 
noite de terça-feira, dia 11, 
uma mulher pelo crime de 
tráfico de drogas. Ela estava 
com produto ilícito em sua 
cintura e nas partes intimas 
totalizando 11 eppendorfs, 
além de R$ 80 em dinheiro e 
uma porção de maconha.
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Primavera recebe 
o Mirassol na 1ª 
partida das oitavas

Cidade fica por seis horas 
sem transporte público

Mulher é presa 
por tráfico no 
Morada do Sol

Horário de verão 
começa neste domingo

Quatro bandas locais 
disputam hoje a final 
do Festival de Rock
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Prezados leitores, a partir da próxima 
semana o jornal Mais Expressão voltará  

a ser distribuído às sextas-feiras! 
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O que você acha 
da atual gestão no 
Município? 

RADARES DIAS - 15 A 21/10

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

“Eu gostei, mas acho que tem 
algumas coisas que precisam ser 
melhoradas, como a saúde"
Daiana Barbosa, 29 anos, aju-
dante de Serviços Gerais  

“Sinceramente, achei mui-
to boa. A cidade está boni-
ta e é excelente para viver. 
Não tenho o que reclamar" 
João Francisco, 64 anos, co-
merciante 

“Indaiatuba é cidade 100% e 
a gente vê isso só de andar 
nas ruas. A saúde aqui é óti-
ma, na verdade tudo aqui é..." 
Jose Carlos, 61 anos, lavrador  

“Para a cidade ele (prefeito) foi 
bom, mas os últimos casos que 
surgiu estragou a imagem que ele 
tinha e na nossa cidade"
Milton Monaro, 62 anos, me-
cânico 

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

Ana Regina Caminha Braga (https://anareginablog.wordpress.com/) é escritora, psicopedagoga 
e especialista em educação especial e em gestão escolar

"Foi bom! Apesar dos aconteci-
dos, em vista das outras cidades 
estamos muito avançados. Mas 
acredito que algumas coisas dá 
para melhorar"
Joberto Baldini, 64 anos, apo-
sentado

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.) 

Um dia mais que especial! 

opinião

Vitoriosos jamais desistem
Richard Bach teve recusada a sua história de dez mil palavras por 18 editoras. Era a história 

de uma gaivota que planava. Uma gaivota chamada Fernão Capelo Gaivota. Porque ele não 
desistiu, em 1970 a Macmillan publicou a história e em 5 anos vendeu mais de 7 milhões de 
exemplares, só nos Estados Unidos. Fred Astaire, o famoso ator que encantou as telas do cinema 
dançando, ao fazer seu primeiro teste para o cinema, recebeu as informações de que não sabia 
atuar. Era careca, dizia o relatório, e ainda dançava pouco. Winston Churchill foi reprovado na 
sexta série. Somente se tornou primeiro ministro da Inglaterra depois dos 60 anos. Sua vida foi 
cheia de derrotas e fracassos. Mas ele nunca desistiu. Walt Disney foi despedido pelo editor de 
um jornal por falta de ideias. Antes de construir a Disneylândia, foi à falência diversas vezes. 
Nunca desanimou.Rodin era considerado por seu pai como um idiota. Seu tio dizia que ele era um 
caso perdido. Por três vezes ele foi reprovado na admissão à escola de artes.Ao morrer, o hotel 
em Paris, onde viveu seus últimos nove anos de vida, se transformou em museu Rodin, tendo 
ele legado suas obras ao estado. Assim acontece com todos os que perseguem os seus sonhos, 
não se permitindo desanimar por fracassos, derrotas ou julgamentos precipitados. Portanto, se 
você está a ponto de desanimar, pare um pouco e pense. Logo haverá de descobrir que ainda há 
muitas tentativas a serem feitas. Há muita gente a ser procurada, muitos dias a serem vividos 
e muitas conquistas a alcançar. Não há limites para quem acredita que pode atingir os seus ob-
jetivos, que pode concretizar os seus projetos.Charles Darwin, conta sua biografia, que ele era 
considerado por todos seus mestres e por seu próprio pai, um garoto comum e intelectualmente 
bem abaixo do padrão médio. Por que não se permitiu desanimar, se transformou no pai da teoria 
da evolução. Pense nisso e tente outra vez. E outra mais. Não se deixe abater por críticas, por 
experiências mal sucedidas. Vá em frente. Tente de novo e verá que os seus esforços alcançarão 

êxito. Vitórias se conquista com preparação, faça os processo de treinamentos 
da Signa, 019-38757898, www.signatreinamentos.com.br

Hoje é um dia especial, mas que infelizmente poucas pes-
soas sabem ou comemoram.  Dia 15 de outubro é celebrado 
o dia do professor.

A data nos faz refletir sobre um profissional de suma im-
portância para o crescimento e desenvolvimento de qualquer 
cidadão. 

 É pelos ensinamentos do professor, figura carimbada do 
profissional dedicado dentro e fora da sala de aula, que se 
formam atualmente bons médicos, arquitetos, comerciantes, 
vendedores, jornalistas, mecânicos, políticos e muitas outras 
profissões pelo mundo. 

Numa sociedade cada vez mais egoísta e com sérios pro-
blemas sociais, cabe ainda ao professor educar as crianças e 
ensiná-las a dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado 
e com licença. 

Comportamento natural  de qualquer  cida-
dão que preza para educação, mas que infe-
lizmente é vista com tarefa difícil para alguns pais.  
Comemorar ou lamentar? Esta é a pergunta que todos fazem 
nos dias de hoje. Celebrar a figura tão importante que é o 
professor ou lamentar o fato que este mesmo profissional é tão 
desvalorizado e muitas vezes ridicularizado em nosso País?

Com esperança de dias melhores, cabe aos profissionais 
da área comemorar e muita esta data. Aos cidadãos e autori-
dades, a tarefa é simples: valorizar e reconhecer de veradade 
a importância que um professor tem no processo de evolução 
de uma sociedade.   

A formação do educador é um processo permanente
A formação do professor deve ser compreendida como um processo dinâmico, contínuo e perma-

nente, tendo como base um conhecimento aprofundado sobre o aprendiz. Para enriquecer e fortalecer a 
formação, são fundamentais conhecimentos psicopedagógicos que o ajudem a compreender melhor as 
técnicas e destrezas que lhe permitirão uma boa e correta atuação educativa, conhecimentos metodo-
lógicos que possibilitem conduzir satisfatoriamente as aprendizagens dos pequenos e conhecimentos 
sociais para adequar melhor à realidade educativa ao contexto sócio-cultural. 

Hoje, apenas a formação acadêmica, não é suficiente para a atuação do professor em sala de aula, 
pois o conhecimento da graduação precisa ser expandido para lhe possibilitar ir além dos conheci-
mentos básicos que são aprendidos no banco de uma universidade. O professor precisa buscar novos 
conhecimentos, pesquisar e ter seu próprio acervo de conhecimentos construído, para que tenha a 
possibilidade de relacionar teorias e escolher a ação prática mais adequada, refletindo sobre o que 
oferece como profissional ao seu aluno. 

O esperado para um professor, é que ele esteja perto do seu aluno, conhecendo aquilo que ele já 
sabe, o que ainda pode saber, e como ele realiza suas atividades. Sendo assim, ele busca conheci-
mentos e estratégias que atendam aos diferentes estilos de ensinar e de aprender entre seus alunos. 
Ao abordar a figura do professor é preciso ressaltar que o objetivo é fazer com que o aluno passe 
a aprender com mais reflexividade, consciência e autonomia tendo um professor com foco no seu 
autoconhecimento e com a possibilidade de conhecer-se como ser humano e profissional. 

O professor ao tomar consciência de suas atitudes, da elaboração de suas aulas e da prática pe-
dagógica executada com o aprendiz, tem a possibilidade de compreender as estratégias adequadas a 
serem utilizadas a cada aula planejada. Quando ao executar a atividade, algo que não foi planejado, 
ou seja, um imprevisto acontecer é preciso que o professor tenha controle e seja habilidoso para 
conduzir a situação de modo que o objetivo final seja alcançado. 

É importante que o professor/professora tenha conhecimento de si como educador e mantenha um 
diálogo próximo consigo e com o outro para acompanhar seu desenvolvimento e avaliar sua prática 
pedagógica com a intenção de modificar o que pode ser melhorado e permanecer com os aspectos 
positivos.  A inferência do professor na aprendizagem do aluno é importante dentro da sua prática, 

pois é a partir dessa atitude, que ele tem a possibilidade de conhecer como ele 
estabelece suas relações com a aprendizagem. 

O exercício de ser professor é de extremo compromisso com a formação de 
uma vida, que precisa ser cuidada e acompanhada durante o seu desenvolvimento 
para estabelecer boas relações e aprendizagens que possam multiplicar-se com a 
trajetória acadêmica de cada aprendiz. 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Aposentado que continuou trabalhando 
pode buscar novo benefício

Durante a vida laboral, o empregado contribui para o Regime Geral de Previdência social, 
com descontos mensais das contribuições previdenciárias que lhe dão o direito aos benefícios 
concedidos pelo INSS e se manter na qualidade de segurado.

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

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

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

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

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

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

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

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

a desaposentação, todos os tribunais deverão decidir no mesmo sentido que 
o Supremo, e que seja a favor do aposentado, lembrando que o aposentado 
não precisa esperar o desfecho da ação no Supremo, podendo entrar com a 
ação agora buscando novo benefício.
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Jardim dos Taperás oferece um 
ano de condomínio gratuito  

cidade

Horário de verão começa na 
madrugada deste domingo, dia 16

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

JME

Começa na madrugada 
deste domingo, dia 
16, a 43ª edição do 

horário de verão. Por isso, a 
0h todos os relógios devem 
ser adiantados em 1 hora. O 
novo horário visa a econo-
mia de energia elétrica, terá 
duração de 126 dias e estará 
em vigor até 19 de fevereiro 
de 2017.

O principal objetivo da 
medida é melhorar o apro-
veitamento da luz natural. 
Com os dias mais longos, é 
possível reduzir o consumo 
de energia elétrica e diminuir 
a demanda no horário de pico 
do consumo, das 18 às 21 
horas, reduzindo os custos da 
operação do sistema elétrico 
para todos os consumidores 
(menos térmicas são ligadas) 
e economia na conta de luz.

A Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL Pirati-
ninga) prevê uma redução de 
0,48% no consumo de energia 
nos 27 municípios atendidos 
pela concessionária, inclusive 
Indaiatuba. 

Segundo ainda empre-
sa, em volume, a economia 
prevista é de 25.736 MWh, 
suficiente para atender toda 
a demanda de Indaiatuba por 

11 dias. Em todo o Brasil, a 
estiva do Governo é que haja 
uma economia de R$ 147,5 
milhões.

Para a estudante Estefani 
Soares, de 21 anos, o horário 
de verão faz com que ela 
aproveite melhor o tempo. 
“Gosto muito desse horário. 
Parece que dá para aproveitar 
mais e o dia passa rápido que 
a gente nem percebe”, diz. 

Já para a cabeleireira Ca-
roline Oliveira, de 27 anos, a 
mudança é indiferente. “Não 

vejo muita diferença. Acho 
que ficamos mais cansados do 
que o normal, mas em outras 
aspecto é positivo, pois a hora 
passa mais rápida”, analisa. 

Tradição
Aplicado no Brasil desde 

1931, porém com alguns in-
tervalos, o horário de verão 
acontece nos estados de São 
Paulo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Santa 

O Jardim dos Taperás, con-
domínio localizado em Salto, 
lançou neste mês a campanha 
“Mude em Janeiro de 2017”. 

De casa e vida nova. Com 
esta proposta, o Jardim dos 
Taperás quer oferecer sua estru-
tura diferenciada para os futuros 
moradores já no começo do ano 
que vem, quando sua primeira 
fase (torres 3 e 4) será entregue.

Para isso, a campanha, que 
segue até o dia 16 de dezembro, 
oferecerá um ano de condomínio 
grátis para quem adquirir agora 
um apartamento e garantir sua 
mudança já em janeiro de 2017, 
com repasse imediato.

Segundo a gerente de ma-
rketing da Longitude, Mariéli 
Andrade, a ideia é que o cliente 
mude realmente de vida, com o 

Catarina, São Paulo, Espírito 
Santo, além do Distrito Fe-
deral.

De acordo como o Gover-
no Federal, nos últimos dez 
anos, a medida tem possibi-
litado uma redução média de 
4,5% na demanda por energia 
no horário de maior consumo 
e uma economia absoluta de 
0,5%. Isso equivale, em todo 
o horário de verão, ao con-
sumo mensal aproximado de 
energia em Brasília, com 2,8 
milhões de habitantes.

ambiente e diferenciais encon-
trados no Jardim dos Taperás. 
“O objetivo é oferecer uma 
oportunidade para quem busca o 
sonho da casa própria, de mudar 
para um condomínio novo e que 
está prestes a ser entregue, além 
de ‘ganhar’ vantagens especiais, 
sem ter que aguardar muito 
tempo para poder usufruir do 
produto”, explica.

Outra novidade é a venda de 
coberturas de 78 metros quadra-
dos com R$ 50 mil de desconto 
– apenas nas unidades desta 
metragem. Quem fechar negócio 
dentro do período da campanha 
ainda ganhará mais um banheiro, 
que não estava previsto na planta 
inicial, mas será incluído no 
projeto para deixar a cobertura 
de 78m² ainda mais completa.

Com horário de verão, relógios devem ser adiantados em 1 hora  

Campanha que prevê condomínio gratuito vai até 16 de dezembro 

DIVULGAÇÃO
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Abertura das Objetíadas contra com presença ilustre de medalhista paralímpico 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Anel viário tem segundo trecho 
concluído durante a semana 

Promover a prática esporti-
va e a integração entre os alu-
nos estão entre os principais 
objetivos das Objetíadas, os 
Jogos Olímpicos do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, que estão 
acontecendo esta semana.

Um dos momentos mais 
marcantes foi a abertura do 
evento. Todos os anos, o 
Objetivo Indaiatuba convida 
um atleta ou ex-atleta para 
conduzir a tocha olímpica e 
acender a pira dos Jogos. Este 

ano, realizada na noite de 6 
de outubro, a cerimônia de 
abertura emocionou alunos, 
pais e professores, devido a 
presença do medalhista pa-
ralímpico Evânio da Silva, 
que fez história ao conquistar 
a primeira medalha do halte-
rofilismo brasileiro nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016. 

Nas Objetíadas, ele falou 
de suas conquistas no esporte 
e deixou um recado para que 
os alunos nunca desistam de 

sonhar. “Não é fácil conquistar 
alguma coisa, para mim nunca 
foi fácil. Já tive muitas bar-
reiras na minha vida, mas eu 
nunca desisti. Porque se você 
desistir, você vai se perguntar: 
será que eu iria conseguir? 
Você nunca vai saber. Eu 
consegui e hoje estou muito 
feliz!”, declarou o atleta. 

“Foi uma honra receber o 
Evânio em nossa escola! Um 
exemplo de garra, determi-
nação, resiliência e amor ao 

que se faz. Bons exemplos 
como o Evânio podem fazer 
a diferença na vida de uma 
criança, de um jovem que está 
em formação. Estamos muito 
felizes em poder participar 
desse momento inspirador 
com nossos alunos e suas fa-
mílias!”, afirma Loide Rosa, 
mantenedora do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba.

“Esse evento vai muito 
além do estímulo à prática 
esportiva! É o momento em 

Foi concluído durante a 
semana a obra do tre-
cho 2 do novo anel viá-

rio, que vai que vai do Jardins 
do Império, passa pelo Jardim 
Residencial Nova Veneza e 
chega à Avenida Fábio Ferraz 
Bicudo, no Jardim Esplanada. 
O trecho, que corresponde a 
1.794,34 metros de avenida, 
finalizam a parte da obra as-
sumida pelo Município.

Na ocasião, também já foi 
sinalizado o trecho e as obras 
se concentram na execução 
da ciclovia e no plantio de 

grama no canteiro central. 
As obras continuam em parte 
da avenida executada por um 
empreendimento particular.

A pavimentação no trecho 
1 do anel viário foi concluída 
no final do julho, com a ave-
nida que interliga o Parque 
Campo Bonito e o Jardim 
Colibris à avenida Manoel 
Ruz Peres. Parte desse tre-
cho ganhou ciclovia e outra 
parte, próximo ao Colibris, 
ciclofaixa. 

Essa é a maior parte do 
anel viário sob a responsa-
bilidade da Prefeitura, com 
3.418,98 metros lineares. 

Os dois trechos que in-

que nossos alunos fortalecem 
a convivência, a tolerância, 
exercitam a organização e o 
trabalho em equipe, interagem 
e constroem laços fortes de 
amizade. Agradecemos a pre-
sença do atleta paraolímpico 
Evânio da Silva e o apoio da 
Secretaria de Esportes”, res-
salta Noemi Furlan, coorde-
nadora pedagógica do Ensino 
Fundamental 2.

As Objetíadas contam com 
a participação dos alunos 

do Ensino Fundamental 2, 
aproximadamente 300 jovens 
divididos em 9 equipes, nas 
categorias pré-mirim e mi-
rim, que estão disputando as 
seguintes modalidades: Atle-
tismo, Basquetebol, Futebol, 
Handebol, Natação, Voleibol, 
Vôlei de duplas, Queimada e 
Tênis de Mesa.

O término será neste sába-
do, quando será realizado o 
encerramento do evento com 
a entrega das premiações.

tegram a obra de abertura e 
pavimentação do anel viário 
totalizam um pouco mais de 
cinco quilômetros lineares 
de extensão, cerca de 10 mil 
metros lineares de asfalto 
considerando os dois lados 
da avenida.

A obra foi iniciada em 
julho de 2015, com inves-
timentos no valor de R$ 
13.775.680,01, sendo R$ 
8.980.002,60 para o primeiro 
trecho, e R$ 4.795.677,41 
para o segundo. Os recursos 
para a obra são provenientes 
de uma operação de crédito 
entre a Prefeitura de Indaia-
tuba e a Agência de Fomento 

do Estado de São Paulo, au-
torizada pelo Ministério da 
Fazenda.

A extensão total da via será 
de aproximadamente 13 qui-
lômetros e abrange a região 
do bairro Caldeira, Campo 
Bonito, Jardim dos Colibris, 
bairro Buru e Saltinho. 

Dentro do traçado existem 
empreendimentos particulares 
que já pavimentaram o trecho 
da avenida que cabia a cada 
um deles e outros que estão 
em fase de conclusão, como 
é o caso da interligação do 
Trecho 1 entre o Jardim dos 
Tucanos e o acesso ao Cam-
po Bonito, e do Trecho 2, no 

Jardim Nova Veneza.
A ciclovia que beneficiará 

toda a extensão do anel viário 

é executada pela Secretaria de 
Obras, que também irá ilumi-
nar a via.

Via interliga Jardins do Império com a Fábio Ferraz Bicudo

ELIANDRO FIGUEIRA SCS-PMI
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Estreantes no troféu Frutos de Indaiá 
mostram entusiasmo para o ‘grande dia’

Participar do Frutos de 
Indaiá e ser reconhe-
cido pela população, 

por conta da eficiência e da 
qualidade de seu serviço, é um 
momento único para empresas 
e empresários locais. E para 
quem foi eleito pela primeira 
vez, após pesquisa nas ruas, é 
um sentimento especial e de 
muita expectativa.

Faltam apenas 48 dias para 
a grande “noite de gala” do 
principal prêmio de Indaiatu-
ba, que este ano acontece no 
dia 3 de outubro, a partir das 
20 horas, no salão social do 
Indaiatuba Clube. 

Para abrilhantar ainda 
mais a noite dos renomados 
empresários/empresas, sobem 
ao palco do 11º Frutos de In-
daiatuba a tradicional banda 
RPM, uma das mais populares 
do Brasil. 

A qualidade do prêmio, 
além do retorno garantido aos 
empresários, conta ainda com 
decoração que deixará o am-
biente ainda mais agradável e 
um jantar especial. 

Por conta da credibilida-
de e qualidade do Frutos de 
Indaiá, a edição deste ano é 
aguardada com grande ex-
pectativa.

É o caso da empresária 

Selma Regina, de 46 anos, 
proprietária da Doctor Feet 
Pedologia, que pela primeira 
vez receberá o prêmio e não 
esconde a ansiedade.

“A expectativa é a melhor, 
gera certo arrepio e muita 
curiosidade. Estar confrater-
nizando com pessoas que-
ridas e fechando o ano com 
‘chave de ouro’ é a sensação 
de dever cumprido”, diz. 
“Quem vem de fora sente 
segurança e tem à certeza de 
um trabalho com qualidade 
reconhecida.”

Outro estreante na pre-
miação é Jonathan Felipe, 
de 28 anos, diretor comercial 
do Carvão Indaiá. Segundo o 
empresário, o Frutos de Indaiá 
reforça ainda mais a qualidade 
de sua marca.

“Tem uma grande im-
portância profissional esse 
prêmio, pois torna público o 
nosso esforço interno e isso é 
muito bom”, garante. “Além 
do prestigio, é também uma 
responsabilidade para que a 
cada dia possamos fazer ainda 
melhor.”

O empresário garante que, 
ser eleito pela população e 
receber o prêmio, é um gran-
de “investimento” para sua 
empresa. “Sempre é bom ver 
o nosso trabalho reconhecido 
na sociedade, entre os melho-
res, sendo premiado pelo bom 

desempenho”, diz. “Este selo 
de qualidade vai condecorar 
nosso trabalho perante todos 
os que nos observam.”

Troféu
O Troféu Frutos de Indaiá 

é um dos principais prêmios 
do Município em reconheci-
mento ao trabalho realizado 
por empresas e empresários, 
em seus segmentos, com pes-
quisa realizada nas ruas com 
a população.

Este ano, serão 120 repre-
sentantes escolhidos pelos 
moradores locais, pelos ser-
viços de qualidade prestados 
em 2015.

CAMPANHA 
A equipe da 
Fas Group 
Assessoria 
Contábil e 
Corporativo 
apoiam o 
Outubro 
Rosa, mês de 
campanha de 
conscientização 
sobre a 
importância 
dos exames de 
prevenção contra 
o câncer de 
mama.

Os empresários Jonathan, do Carvão Indaiatuba, e Selma, da Doctor Feet, receberão o troféu Frutos de Indaiá pela primeira vez 

DIVULGAÇÃO
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Alunos do Montreal realizam visitas pedagógicas 
INFORME PUBLICITÁRIO

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Cidade fica por seis horas 
sem transporte público

COMANDO NOTÍCIA 

DIVULGAÇÃO

Usuários do transporte 
coletivo foram pe-
gos de surpresa na 

manhã de sábado, dia 8, com 
a greve dos motoristas e co-
bradores da VB Transportes 
(antiga Viação Indaiatuba-
na). O motivo da paralisação 
foi um desacordo na data de 
pagamento dos vencimentos 
aos funcionários. 

Motoristas e cobradores 
“cruzaram os braços”, em 
frente a garagem da empresa, 
no Distrito Industrial, das 
4h30 às 10h30.  

Segundo informações 
dos próprios funcionários, 
a greve aconteceu por conta 
da falta de pagamento, que 
deveria acontecer no quinto 
dia útil, na sexta-feira, dia 7, 
e estava programado, segun-
do a empresa, para “cair” na 
conta dos trabalhadores do 
transporte na segunda-feira 
seguinte, dia 11. 

Após negociação, a em-
presa conseguiu junto ao 
banco que os valores fossem 
pagos aos motoristas e co-
bradores no mesmo dia. De 
acordo com a Prefeitura, um 
carro forte levou a quantia à 
garagem e o pagamento foi 

realizado aos funcionários 
em espécie. 

Durante esse tempo de 
negociação, nenhum ônibus 
circulou pela cidade, o que 
revoltou os usuários. 

Atualmente a empresa 
conta 272 funcionários e 
apenas os trabalhadores do 
turno da manhã aderiram à 
paralisação. 

A greve aconteceu no 
oitavo dia em que a VB 
Transporte assumiu a res-
ponsabilidade de administrar 
o transporte público no Mu-
nicípio, depois de anunciar 
a compra da Viação Indaia-
tubana. 

Providência
Questionada, a Prefeitura 

informou que o Departamento 
de Fiscalização acompanhou 
em tempo real a paralisação e 
enviou ainda uma notificação à 
empresa, através de um ofício, 
solicitando que a mesma jus-
tifique por escrito os motivos 
que levaram à paralisação. 

A Prefeitura informou ain-
da que aguarda a manifestação 
da concessionária, para apre-
ciação da Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos, uma 
vez que no local foi apurado 
que o problema foi devido a 
compensação bancária pela 
administração anterior à VB.

Ônibus ficaram retidos na garagem no sábado, das 4h30 às 10h30, por conta da falta de pagamento dos funcionários 

Visitas ocorrem na Pinacoteca do Estado e nos memoriais da 
Resistência e da América Latina

Os alunos do Ensino Mé-
dio do Colégio Montreal esti-
veram na capital paulista, no 
último dia 6, onde visitaram 
a Pinacoteca do Estado, o 
Memorial da Resistência e o 
Memorial da América Latina. 
O objetivo dessa excursão 
foi proporcionar aos alunos 
a vivência de diversos temas 
abordados em sala de aula, nas 
disciplinas de Arte, História, 
Geografia e Literatura.

“Observar e analisar o 
processo de construção da 

memória e da identidade nos 
permite compreender melhor 
a história, tanto o passado, 
quanto o presente. Por isso 
a visita aos museus auxilia 
a vivência e a compreen-
são de fatos históricos, uma 
ferramenta muito rica para 
o aprendizado”, comenta a 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Montreal, Mauricéia 
Pereira.

De acordo com o professor 
de História, Elton Rigotto, 
que acompanhou o grupo, o 

conhecimento histórico não é 
formado e apreendido exclusi-
vamente nas salas de aula. “A 
cultura histórica é construída 
a partir de inúmeros discursos 
textuais, imagéticos, orais, 
materiais, midiáticos e artísti-
cos que dialogam entre si e são 
organizados de forma a criar 
memórias históricas. Assim, a 
atividade propôs uma reflexão 
em torno da cultura histórica 
sobre o Brasil e a América 
Latina através da visitação 
de espaços de memória, bus-
cando compreender o papel 
desses discursos na elabora-
ção, difusão e preservação da 
memória histórica, bem como 
seu diálogo com a realidade 
dos próprios estudantes e seu 
papel na construção de uma 
sociedade mais democrática”, 
afirma o professor.

A aluna da 2ª série do En-
sino Médio, Isadora Cotrim 
Rodrigues, gostou muito das 

visitas. Na Pinacoteca, ela des-
taca a curiosidade e o despertar 
das sensações provocadas pe-
las obras de arte. No Memorial 
da Resistência, que preserva a 
memória da resistência durante 
a Ditadura Civil-Militar no 
Brasil, Isadora ressalta o clima 
tenso e a emoção provocados 
na sede do Dops, onde acon-
teceram desaparecimentos, 
torturas e mortes de pessoas 
que lutaram contra o regime 
político do período. E no Me-
morial da América Latina, a 
aluna salienta a diversidade 
cultural dos povos. “Tudo o 
que foi apreendido se resume 
na persistência da memória 
como uma experiência sim-
ples e, ao mesmo tempo, rica. 
Ficou o desejo de conhecer 
mais lugares e de passar mais 
tempo onde estive. As fotogra-
fias tiradas me lembrarão com 
clareza os momentos ímpares 
vivenciados”, declara a aluna.
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Centro Clínico Acras é 
referência na saúde 

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

A saúde é algo pri-
mordial para se vi-
ver bem! O Centro 

Clínico Acras é originário de 
Indaiatuba.

Com um corpo clínico de 
renomados médicos especia-
listas, o Centro atende mais 
de 30 tipos de convênios, 
sem contar com a demanda 
particular.

A Clínica adjudica com 
profissionais qualificados em 
diversas especialidades, tais 
como ortopedia, endocrino-
logia, dermatologia, ginecolo-
gia, cirurgia geral, psicologia, 
fisioterapia, entre outros.

O médico Dr. Sandor Dosa 
Acras, proprietário do Centro 
Clínico, lembra que o diferen-
cial da clínica é o compromis-
so humanístico assumido com 
seus pacientes. 

“A priorização do aten-
dimento e a humanização do 
tratamento é o nosso maior 
diferencial junto aos Pacien-
tes", garante.

Investir na saúde do pa-
ciente buscando melhorias na 
qualidade de vida, minimizan-
do as dores físicas em geral é 
contribuir para uma sociedade 
e família saudável e feliz.

O Dr. Sandor tem sólida 
carreira alçada no setor público 
e privado, com atuação no Sis-

tema Único de Saúde (SUS), 
como médico do trabalho e or-
topedista. Ele idealizou e ela-
borou, junto com a Secretaria 
Municipal de Saúde, o Centro 
de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest).

O Centro, na ocasião, ti-
nha por objetivos ações para 
melhorar as condições de 

trabalho e qualidade de vida 
do trabalhador.

No princípio, o Cerest fun-
cionava prestando atendimen-
tos aos trabalhadores, com 
auxílio em diversas áreas.

Na época, o Cerest atuava 
também com projetos educati-
vos, vistorias em ambientes de 
trabalhos, projetos de orienta-

ção e capacitação dos traba-
lhadores, análises de doenças 
ocupacionais, atendimentos e 
aberturas de Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT).

“A Rede Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (Renast), con-
templou a cidade de Indaiatu-
ba entre os 5.570 municípios 
do Brasil que tinham interes-
ses em investir em Centros de 
Referências, mas para isso, 
deveríamos apresentar um 
projeto para ser sancionado 
pela própria Renast", lembra 
o médico. “Desta forma, in-
gressei junto à Saúde Pública, 
otimizando e priorizando pro-
jetos de cunho indispensável 
à população.”

História
O médico Sandor Dosa 

Acras, com 51 anos, casado, 
e pai do Pedro (estudante de 
medicina), trabalha na área da 
saúde como médico há mais 
de 25 anos. Especialista em 
ortopedia e traumatologia, ele 
também é atuante também na 
medicina do trabalho, medici-
na do tráfego e cirurgião.

Centro Clínico Acras
Contate-nos: (19) 3894-2613
Visite-nos: Rua Dom Pedro I, 
381, no Centro
*Aberto de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 18 horas

Centro Clínico Acras, do médico Sandor Rosa, atende diversas 
especialidades de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas 

Mais de 1,5 mil pesso-
as estiveram presentes no 
Ciaei, na última sexta-feira, 
dia 7, para a 10ª edição do 
Meta em Dança, promovido 
pelo Colégio Meta. 

Com o tema “O Fantás-
tico Mundo do Circo”, o 
projeto interdisciplinar teve 
por objetivo organizar um 
espetáculo de dança escolar, 
baseado em estudos sobre o 
tema. 

Este ano o evento foi di-
vidido em duas sessões. As 
apresentações foram desde 
a Educação Infantil até o 
Ensino Médio, com alunos 
das duas unidades do Meta.

“Foi um dos espetáculos 
mais lindos que já assisti no 
Meta em Dança, desde o ce-

nário, figurinos e apresenta-
ções”, relata Michelle Salles, 
mãe de uma das alunas do 
Ensino Fundamental 1.

O Colégio Meta agrade-
ce a todos que prestigiaram 
mais este evento que foi um 
enorme sucesso, e parabe-
niza os alunos, professores, 
colaboradores e pais pela 
parceria.

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Co-
légio Meta, acesse o portal 
www.colegiometa.com ou 
faça uma visita. A unidade 
1 do colégio fica Rua Her-
mínio Steffen, 96, no Jardim 
Regina; e a 2 na Avenida 
Coronel Antônio Estanislau 
do Amaral, 1.541, em Itaici.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Guardas distribuem brinquedos para 
300 crianças no Parque Campo Bonito 

Mulher de 37 anos é presa por tráfico 
de drogas no Jardim Morada do Sol

SOLIDARIEDADE FLAGRANTE 

ASSALTO 

polícia Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Dois homens são encontrados 
mortos na linha férrea do Pimenta  

COMANDO NOTÍCIA 

DIVULGAÇÃO

Dois homens foram 
encontrados mortos 
na úl t ima sexta-

-feira, dia 7, em horários 
diferentes, mas ambos na 
Rua Senai, próximo a Linha 
Férrea, na Fazenda Pimenta. 
Em um dos casos, o homem 
estava com o corpo cortado 
ao meio. 

Segundo informações 
do Boletim de Ocorrência 
(BO), no primeiro caso a 
vítima não foi reconhecida 
e foi encontrada próxima 
aos trilhos por volta das 16 
horas.

Tanto a Guarda Civil 
quanto a Polícia Militar 
foram ao local, considerado 

de identificação e apenas 
trajava a camiseta de uma 
empresa, com o nome M.E.  

No mesmo dia, sete ho-
ras  depois  do  pr imeiro 
caso, outro corpo foi loca-
lizado na região, também 
próximo a l inha férrea. 
A vítima foi identificada 
como Ivonei  Meira dos 
Santos, de 31 anos, natural 
de Indaiatuba. 

O corpo também foi lo-
calizado por seguranças do 
local que, após patrulha-
mento pela região, encon-
traram o cadáver cortado ao 
meio, em cima dos trilhos 
do trem. 

Homens do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Mi-
litar também estiveram no 
local, assim como a perícia.

como “desabitado”, após 
chamada do Coade. Chegan-
do ao ponto indicado, ha-

viam dois homens, funcioná-
rios da empresa de segurança 
da região, que avistaram o 

corpo já em estado avançado 
de decomposição. 

O local foi preservado 

para chegada da perícia, que 
constatou que a vítima não 
tinha nenhum documento 

Corpos foram encontrados no mesmo dia e próximos a linha férrea que passa pelo bairro Pimenta 

Ato de solidariedade foi realizado por três guardas civis do Grupo de Apoio Preventivo (GAP)  

Uma equipe da Guarda Ci-
vil participou de uma missão 
especial na quarta-feira, dia 
12. Os integrantes doGrupo 
de Apoio Preventivo (GAP) 
Osiel Henrique, Lincoln e 
Wagner estiveram no Parque 
Campo Bonito para uma in-
cursão nos condomínios Teka 
e Araça.

O motivo da ação foi a 
distribuição de brinquedos 
para cerca de 300 crianças 

A Guarda Civil prendeu, 
durante patrulhamento na 
noite de terça-feira, dia 11, 
uma mulher pelo crime de 
tráfico de drogas. O caso 
aconteceu no Jardim Mo-
rada do Sol. 

Segundo informações, 
o s  g u a r d a s  a v i s t a r a m 
D.C.F.S, de 37 anos, en-
tregando algo a indivíduos 
que estavam ao seu redor. 
Feito o cerco e a respecti-
va abordagem, sendo que 

com dois elementos foi 
encontrada uma porção de 
cocaína com cada. 

Ambos confessaram que 
havia comprado de D. A 
mulher em conversa com 
os guardas confessou que 
estava na prática do tráfico 
de entorpecentes. Ela entre-
gou o produto ilícito que 
estava em sua cintura e nas 
partes intimas totalizando 
11 eppendorfs, além de R$ 
80 em dinheiro e uma por-

ção de maconha, que estava 
alojada em seu seio. 

A mulher informou que 
havia vendido quatro kits 
com 14 eppendorfs cada, e 
já estaria comercializando 
o quinto. Diante dos fatos 
tudo e todos conduzidos 
até a Delegacia de Plantão 
onde a autoridade deter-
minou o auto de prisão em 
flagrante delito em desfa-
vor a D. e o indiciamento 
da dupla de usuários.

moradoras nos dois locais 
em comemoração ao Dia 
das Crianças. Ambos se co-
tizaram para a compra dos 
brinquedos e a respectiva 
distribuição.

“Não há nada nessa vida 
que pague ver o sorriso e a 
felicidade no rosto de uma 
criança e ficamos felizes 
em poder proporcionar esse 
momento as essas crianças”, 
comenta o encarregado da 

equipe Osiel Henrique. “Ti-
nha um garoto que o sonho 
dele era ter uma bola e co-
nhecer o cão Thor da Guarda 
Civil, pois ele recebeu a bola 
e convidei o pessoal do Canil 
da Guarda que prontamente 
foi até o Campo Bonito mos-
trar o Thor ao garoto aí todos 
aproveitaram a presença do 
cão para brincar, tirar fotos 
e fazer carinho no Thor”, 
comemora Osiel.

Dois assaltantes, de más-
caras, invadiram uma resi-
dência num condomínio, em 
Itaici, na manhã de quinta-
-feira, dia 13. Eles prende-
ram as vítimas no banheiro 
e levaram vários aparelhos 
eletrônicos e o carro da 
família. Com o auxílio do 
Centro de Operações de In-
teligência (COI), o veículo 
foi localizado pela Guarda 
Civil de Indaiatuba (GCI) na 
vicinal da Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), no km 56.

COMANDO NOTÍCIA
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“Mantivemos 
uma regularidade 
na competição e, 
dentro do nosso 
planejamento 
de trabalho, 

conseguimos fazer 
com que os garotos 
estivessem sempre 

focados no trabalho. 
Mas agora queremos 
chegar mais longe.”
Júlio Cesar, técnico 
da equipe Sub-20 do 

Primavera

CAMPEÃ 

AIFA

Ginástica de trampolim 
conquista título estadual 

SPQV e XV A estão na 
liderança dos respectivos 
Amador e Máster 50 

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Primavera recebe o Mirassol em 
casa pela 1ª partida das oitavas

A equipe Sub-20 do 
Primavera disputa 
hoje, dia 15, talvez 

a partida mais importante do 
ano. Às 15 horas, no Gigante 
da Vila, o time comandado 
pelo técnico Júlio Cesar entra 
em campo contra o Mirassol, 
no primeiro jogo das oitavas 
de final do Campeonato Pau-
lista. A entrada no estádio é 
gratuita. 

Agora é tudo ou nada em 
busca do tão sonhado título. 
Serão duas partidas, sendo a 
primeira em Indaiatuba e a ou-
tra em Mirassol. Quem fizer o 
maior número de pontos, nos 
dois jogos, segue em frente na 
competição. 

Esta é a primeira vez na 
história que o Tricolor de 
Indaiatuba chega a segunda 
fase do Paulista Sub-20. Após 
22 jogos disputados, o time 
terminou na quarta posição 
da Chave 2, com 40 pontos, 
mesma pontuação do Ituano 
na terceira colocação. Neste 
período, foram 12 vitórias, 4 
empates e 6 derrotas. O time 
balançou as redes adversárias 
em 34 oportunidades e tomou 
17 gols, sendo a segunda de-
fesa menos vazada do grupo. 

Classificado para a fase 
seguinte com pelo menos três 
rodadas de antecedência, o 
time acabou "vacilando" e 
perdeu a terceira posição para 
o Ituano.

Mas no último sábado, dia 
8, o time retomou o caminho 
da vitória, após golear o Atlé-
tico Sorocaba fora de casa, 
pelo placar de 6 x 0. “Man-
tivemos uma regularidade na 
competição e, dentro do nosso 

planejamento de trabalho, 
conseguimos fazer com que 
os garotos estivessem sempre 
focados no trabalho”, diz o 
técnico Júlio Cesar. “Mas 
agora queremos chegar mais 
longe.”

Mirassol
Mas a partir de agora o 

técnico indaiatubano sabe que 
o desafio é grande, ainda mais 
quando tem pela frente umas 
melhores equipes do certame. 
Entretanto, na primeira fase, o 
Mirassol fez campanha seme-
lhante a do Fantasma. 

A equipe terminou a fase 
de grupos na primeira posição 
da Chave 1, com 43 pontos, 
sendo 13 vitórias, 4 empates 
e 5 derrotas. A equipe fez 37 

gols e sofreu 16. 
Para o técnico Júlio César, 

o Primavera deve entrar aten-
to tanto na partida 
de ida quanto na 
volta. “Será um 
jogo difícil, con-
tra um adversário 
de qualidade e que 
conta com atletas 
de alto nível. Eles 
(Mirassol) têm um 
toque de bola mui-
to envolvente no 
meio campo e com 
jogadores rápidos 
no ataque”, anali-
sa. “Nesta primeira 
partida, devemos 
ter atitude, jogar com respon-
sabilidade e alegria. Porém, 
teremos 180 minutos para de-

A equipe de ginástica de 
trampolim de Indaiatuba, 
apoiada pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, sagrou-
-se campeã no Campeonato 
Estadual, disputado no último 
sábado, dia 8, na cidade de 
Campinas. 66 atletas defende-
ram a cidade sob a supervisão 
do técnico Cláudio Urbini 
e garantiram 43 medalhas, 
sendo 15 de ouro, 22 de prata 
e seis de bronze. O grupo tam-
bém conquistou cinco troféus, 
sendo um de participação, 

As equipes do SPQV e 
XV de Novembro A estão 
na primeira posição do 10º 
Campeonato Amador e do 8º 
Máster 50, respectivamen-
te, ambos organizados pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). Nova 
rodada, pelas duas competi-
ções, estão programadas para 
amanhã. (Confira a rodada 
completa no box)

No Amador, o SPQV di-
vide a liderança do certame 
com o Estrela Dourada, com 
10 pontos cada. Na última 
rodada, realizada domingo, 
dia 9, o primeiro time aplicou 
um goleada de 6 x 0 sobre o 3 
Estrelas. Para não ficar atrás, 
o Estrela Dourada bateu o 
Ferroviário por 5 x 2. 

Terceiro colocado no gru-
po, com nove pontos, o Rê-
mulo Zoppi entrou em campo 
no último domingo e venceu 
o Noroeste por 2 x 1. Com os 
mesmos nove pontos, sendo 
o quarto colocado, o Indepen-
dente venceu o Estrela pelo 
placar de 3 x 2. 

Fora do G4, com seis pon-

cidirmos nossa classificação.”
A partida de volta entre 

as duas equipes será no outro 
sábado, dia 22, às 
16 horas, no está-
dio José Maria de 
Campos Maia em 
Mirassol.

Além de Pri-
mavera e Mirassol, 
os outros confron-
tos das oitavas de 
final são: Ituano 
x Fernandópolis, 
Ferroviária x Ponte 
Preta, Velo Clu-
be x Capivariano, 
Santo André x São 
Paulo, Flamengo 

x São Caetano, Santos x Co-
rinthians e Red Bull Brasil x 
Palmeiras. 

dois de primeiro lugar, um de 
segundo lugar e um de terceiro 
lugar. Com estes resultados, 
a cidade ficou em 1º lugar na 
pontuação geral. “A equipe 
está de parabéns e tivemos 
ainda várias classificações 
individuais através de nossos 
atletas, foi uma competição 
com índice alto, com desta-
que para Isa Marina, Annie 
Aiko Saiki Okubo e Giulia 
Bernhard, todas em primeiro 
lugar em suas categorias”, 
destaca Urbini.

tos ganhos, estão Noroeste em 
quinto e Ferroviário em sexto. 
Ainda sem pontuar na compe-
tição, o Estrela é o penúltimo 
e o 3 Estrelas o último. 

Máster 
Com 13 pontos ganhos, o 

XV de Novembro A segue na 
primeira posição do Campe-
onato Máster 50. Na última 
rodada, o time Quinzista mos-
trou mais uma vez sua força e 
aplicou um sonora goleada de 
13 x 1 sobre o Independente 
Elias Fausto. 

Com três pontos a menos, 
a segunda posição do certame 
é do Ferroviário que venceu, 
também no domingo, o Inde-
pendente por 2 x 0. Com um 
ponto a menos e vindo de uma 
goleada de 7 x 0 sobre o XV 
de Novembro B, o Botafogo 
segue na terceira posição.

Fechando o G4, com seis 
pontos ganhos, está o Inde-
pendente Elias Fausto. Com 
apenas três pontos somados, o 
Independente é o vice-lanter-
na e, ainda sem pontuar, o XV 
B é o lanterna da competição.   

ANGELO GOUVÊA

DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez na história, o Fantasma disputa as oitavas de final do Paulista Sub-20

Confira a rodada de amanhã, dia 16

10º Campeonato Amador 
 
Horário  Partida Local 
8h40 Estrela x Ferroviário Osan
10h50 Com. Independente x Estrela Dourada Belo Horizonte
10h50 SPQV x Rêmulo Zoppi  Osan
14h 3 Estrelas x Noroeste Osan 

8º Campeonato Máster 50 
 
Horário  Partida Local 
8h40 Independente/E. Fausto x C. Independente Belo Horizonte 
9h30 Botafogo x Ferroviário CET 2
10h50 XV de Novembro B x XV de Novembro A XV de Novembro

Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa) 

DESEMPENHO A equipe de ginástica rítmica de In-
daiatuba sagrou-se vice-campeã no Torneio Aberto de 
Conjunto, realizado no último sábado, dia 8, em São 
Caetano do Sul. O grupo competiu na categoria 5 Cordas 
e alcançou a média 7.
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LIDI 
Copa Kokada inicia com média de seis gols por jogo 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ADI encara o Guarulhense 
em casa na próxima sexta

CINEMA

INFERNO - Lançamento  -  Suspense / Policial  -  Classificação 14 
anos  -  117 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (12 - feriado)  a  Quarta (19):   16h10
Polo Shopping: Quarta (12 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo 
(16):   14h00  /  19h05  /  21h40. Quinta (13),  Sexta (14), Segunda 
(17),  Terça (18)  e  Quarta (19):   19h05  /  21h40
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (12 - feriado)  a  Quarta (19):   18h50  
/  21h35
Polo Shopping: Quarta (12 - feriado)  a  Quarta (19):   16h35  /  20h30
.............................................................................................................
KUBO E AS CORDAS MÁGICAS - Lançamento  -  Animação / 
Aventura  -  Classificação 10 anos  -  101 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (12 - feriado)  a  Quarta (19):   20h00
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (12 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo 
(16):   14h25  /  16h50. Quinta (13),  Sexta (14), Segunda (17),  Terça 
(18)  e  Quarta (19):   16h50
.............................................................................................................
O SILÊNCIO DO CÉU - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  
-  Classificação 16 anos  -  102 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente no Sábado (15):   14h15. *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
.............................................................................................................
É FADA! - 2ª semana  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  86 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quarta (12 - feriado):   14h10  /  16h30
Quinta (13)  a  Quarta (19):   16h30  /  19h05
Polo Shopping: Quarta (12 - feriado)  a  Domingo  (16):   15h20  /  
17h40  /  20h05. Segunda (17),  Terça (18)  e  Quarta (19):   15h20  
/  20h05
.............................................................................................................
FESTA DA SALSICHA - 2ª semana  -  Animação / Comédia Adulta  
-  Classificação 16 anos  -  84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping - Quarta (12 - feriado)  a  Quarta (19):   18h15
.............................................................................................................
CONEXÃO ESCOBAR - Drama / Ação  -  Classificação 14 anos  
-  127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente na Quarta (12 - feriado) - último dia:   
21h15
............................................................................................................
O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES - 3ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (12 - feriado)  a  Quarta (19):   18h35
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (12 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo 
(16):   14h25. Quinta (13),  Sexta (14), Segunda (17),  Terça (18)  e  
Quarta (19):   15h40
Shopping Jaraguá: Quarta (12 - feriado)  a  Quarta (19):   20h30
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quarta (12 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo (16):   
15h40  /  21h25. Quinta (13),  Sexta (14), Segunda (17),  Terça (18)  
e  Quarta (19):   21h25
.............................................................................................................
O BEBÊ DE BRIDGET JONES - 3ª semana  -  Comédia / Romance  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (12 - feriado):   18h35. Quinta (13)  a  
Quarta (19):   21h10
..............................................................................................................
MEU AMIGO, O DRAGÃO - 3ª semana  -  Aventura / Fantasia  
-  Classificação 10 anos  -  102 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (12 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo 
(16):   15h10  /  17h30. Quinta (13),  Sexta (14), Segunda (17),  Terça 
(18)  e  Quarta (19):   17h30
............................................................................................................
GÊNIOS DO CRIME - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 
anos  -  94minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (12 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo (16):   
19h40  /  22h00. Quinta (13)  e  Sexta (14):   22h00. Segunda (17),  
Terça (18)  e  Quarta (19):   21h00
.............................................................................................................
CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTARAM - 4ª 
semana  -  Animação / Comédia  -  Classificação livre  -  86 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (12 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo (16):   
14h50  /  17h10. Quinta (13)  e  Sexta (14):   17h10. Segunda (17),  
Terça (18)  e  Quarta (19):   18h50

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

DIVULGAÇÃO

A equipe principal da 
ADI/Clube 9/Pipocas 
Clac volta a jogar em 

casa na próxima sexta-feira, 
dia 21, contra o CA Guaru-
lhense. A partida, válida pela 
terceira rodada da Copa Pau-
lista, acontece às 20 horas no 
ginásio do Clube 9 de Julho. 

O time de Indaiatuba vem 

de um empate e uma derrota 
na competição. A estreia 
da equipe comandada por 
Juliano Ripabelo ocorreu 
em setembro quando, em 
Campinas, a equipe local 
empatou em 2 x 2 com o Pulo 
do Gato Futsal/Sanasa. 

Já a estreia diante de seu 
torcedor não foi tão positiva. 
Também em setembro, a equi-
pe entrou na quadra do Clube 
9 de Julho e acabou goleada 

pelo placar de 5 x 1 para o 
AABB/Mapfre. 

Com um empate e uma 
derrota, a ADI está na terceira 
posição da Chave C, com um 
ponto, assim como o Guaru-
lhense na última colocação. A 
liderança está com o AABB, 
com nove pontos, quatro a 
mais que o Pulo do Gato. A 
ADI é a única equipe da chave 
que entrou em quadra apenas 
em duas oportunidades. 

Agenda
Depois da partida de sexta-

-feira, a equipe local volta 
a jogar no próximo dia 27 
(quinta-feira), às 20 horas, 
contra o Pulo do Gato, na 
abertura do returno. 

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

Após um empate e uma derrota, principal da ADI entra em quadra na busca pela primeira vitória na Copa Paulista

Novidade no calendário de 
competições da Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatubana 
(Lidi), a Copa Kokada teve 
seu pontapé inicial no último 
domingo, dia 9, com média de 
quatro gols por jogo. Também 
iniciada no final de semana, o 
38º Torneio Walter Pimentel 
teve média de quase três gols. 

Na primeira competição 
foram disputas seis partidas. 
No primeiro jogo, em casa, 
o Atlético Oliveira goleou o 
LBC por 4 x 1. Pelo mesmo 
placar, o Independente passou 
pelo Camisa 10. 

A rodada de estreia regis-
trou ainda quatro empates: 
Mastiga Samba/CDHU 2 x 
2 Operário, União Agrícola 
Cardeal 3 x 3 Paulista, Pimenta 
0 x 0 Jardim Brasil e Galo 2 x 
2 Florence.  

Também no domingo, nove 

partidas marcaram a 38ª edição 
do Walter Pimentel. No campo 
1 do Centro Esportivo do Tra-
balhador (CET), o Tupã fez 2 
x 0 no Seati. No mesmo local 
e pelo mesmo placar, o Benfica 
passou sobre o Minas. 

Ainda no Centro Esportivo, 
o Flamenguinho venceu o Co-
mercial por 3 x 2, enquanto que 
Manchester e Unidos da Vila 
ficaram no 1 x 1. No Oliveira 
Camargo, o Unidos de Indaia-
tuba venceu o Morada do Sol 
por 3 x 0.

Em Cardeal foram duas 
partidas: o Real Sporting fez 
o Unidos Corolla por 1 x 0, 
enquanto o Unidos do Rêmulo 
Zoppi fez 3 x 1 no União Pau-
lista Zona Sul. 

O Huaxipato fez 3 x 0 no 
Atlético Paulista. Já o União 
Bahiana venceu o América 
pelo placar mínimo de 1 x 0. 

Confira a próxima rodada amanhã, dia 16

38º Walter Pimentel 
Horário  Partida    Campo 
11h  Vale Verde WP x Benfica Vale Verde
11h  Atlético Paulista x U. do R. Zoppi Pimenta
13h30  Unidos da Vila x Tupã   Jardim Brasil
13h30  América x Seati   Cruzeiro
13h30  SPQV x Manchester  Bandeirantes
13h30  Flamenguinho x Morada do Sol  Pimenta 
15h30  Atlético Mirim x Huaxipato  Jardim Brasil
15h30  Minas x Unidos de Indaiatuba Cruzeiro 
15h30  U. do Corolla x U. P. Zona Sul  Bandeirantes

1ª Copa Kokada 
Horário  Partida    Campo 
9h  Bandeirantes x Camisa 10 Bandeirantes
9h  Bahia x União Agrícola Cardeal Vale Verde 
11h  Florence x Pimenta  Bandeirantes 
11h  Paulistinha x Operário  Cruzeiro 
13h30  LBC x Mastiga Samba/CDHU Belo Horizonte
15h30  Independente x Jardim Brasil  Belo Horizonte 
Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi) 
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FORÇA 
Bracistas conquistam ouro e prata no Campeonato Mundial 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cerca de 4 mil alunos 
disputam etapa final 
dos Jogos Escolares 

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

Indaiatuba está sendo “pal-
co” da etapa final dos Jo-
gos Escolares do Estado 

de São Paulo (Jeesp), quando 
deve receber cerca de quatro 
mil alunos de 14 a 17 anos. A 
competição começou terça-
-feira, dia 11, e vai até quinta-
-feira, dia 20.

A abertura oficial do evento 
ocorreu na quarta-feira, dia 
12, no Ginásio Municipal de 
Esportes. O atleta da equipe 
indaiatubana de supino, Evâ-
nio Rodrigues, que ganhou 
uma medalha de prata inédita 
para a modalidade nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016, foi 
convidado para acender a pira 
olímpica. 

Durante a solenidade, uma 
das autoridades presentes foi o 
secretário-adjunto de Esporte, 
Lazer e Juventude do Estado 
de São Paulo, Silvio Garcia 
Júnior.  

“Para mim é um privilégio 
estar aqui em Indaiatuba, uma 
cidade vocacionada ao esporte 
que vem se destacando em vá-
rias modalidades”, discursou. 
“O esporte educa, porque nele 
existem regras e muita discipli-
na. Ele também é saúde e a prá-
tica esportiva nos torna mais 
saudáveis. O esporte também 
é social, porque afasta a juven-

tude dos ‘caminhos errados’. 
Temos aqui não apenas atletas, 
mas cidadãos que sairão daqui 
com muito mais que medalhas, 
sairão com novos amigos.”

As disputas ocorrem em 
diversos núcleos esportivos 
como a Arena Aldrovandi (fut-
sal), Centro Esportivo Rêmulo 
Zoppi (handebol), Sesi (bas-
quetebol), João Pioli (tênis de 
mesa), Centro de Convenções 
Aydil Bonachella (xadrez) e 
Ginásio Municipal de Esportes 
(voleibol), além do suporte das 
quadras do Centro Esportivo 
do Trabalhador (CET), da Es-
cola Estadual Hélio Cerqueira 
Leite e da Emeb Padre Joa-
quim Aparecido Rocha. 

Por ceder os espaços, o 
Município receberá do Go-
verno do Estado de São Paulo 
a quantia de R$ 405 para a 
realização do evento esportivo. 

“É importante citar que é 

Indaiatuba garantiu mais 
duas conquistas em mundiais. 
Na disputa da 38ª edição do 
campeonato, disputado de 3 
a 9 de outubro na Bulgária, 
a atleta local Gabriela Vas-
concelos foi ouro, nos dois 
braços, na categoria até 70 
quilos. Para completar o feito 
positivo para o selecionado 
local, Tatiane Faria ficou com 
a prata na categoria 60 kg no 
braço direto.

As duas conquistaram au-
mentaram ainda mais a mar-
cas positivos do Município na 
categoria, que já venceu mais 
de 50 títulos em mundiais e 
outras 80 em brasileiros. 

Além de Gabriela e Tatia-
ne, outros três atletas indaia-

uma competição totalmente 
realizada com verbas estaduais 
e a escolha de nossa cidade se 
deu não só pelo longo histó-
rico de parcerias de sucesso 
com o Estado nesta área, mas 
também do investimento e 
compromisso da atual gestão 

tubanos integraram a Seleção 
Brasileira e também competi-
ram no Mundial. 

Giuseppe Panzetti ficou 
11º no braço esquerdo e 12º 
no braço direito, na cate-
goria 90kg. Vitor Munhoz 
acabou terminando em 10º 
lugar na categoria 110kg e 
Juliano Canalli da Silva em 
13º lugar na categoria Júnior. 
O Mundial deste ano reuniu 
cerca de 1,3 mil atletas de 
54 países. Durante a compe-
tição, o secretário municipal 
de Esportes Humberto Pan-
zetti também foi eleito para 
novo mandato de quatro anos 
como vice-presidente da 
Federação Mundial de Luta 
de Braço. 

Etapa Final do JEESP
- Basquetebol – 15 a 19 de outubro (manhã, tarde e noite) e 20 de 
outubro (manhã) – Locais: Sesi Indaiatuba e Centro Esportivo do 
Trabalhador – quadra 2;
- Futsal – 15 a 19 de outubro (manhã, tarde e noite) e 20 de outubro 
(manhã) – Locais: Arena Aldrovandi (futsal masculino) e EE Prof. Hélio 
Cerqueira Leite (futsal feminino);
- Handebol - 15 a 19 de outubro (manhã, tarde e noite) e 20 de 
outubro (manhã) – Locais: Centro Esportivo Rêmulo Zoppi e Emeb 
Padre Joaquim Aparecido Rocha
- Tênis de mesa – 15 a 19 de outubro (manhã e tarde) e 20 de outubro 
(manhã) – Locais: Núcleo Esportivo João Pioli;
- Voleibol – 15 a 19 de outubro (manhã e tarde) e 20 de outubro 
(manhã) – Locais: Ginásio Municipal de Esportes e Centro Esportivo 
do Trabalhador – quadra 1;
- Xadrez – 15 a 19 de outubro (manhã e tarde) e 20 de outubro 
(manhã) – Locais: Centro de Convenções Aydil Bonachella

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes 

com o esporte”, salienta o se-
cretário municipal de Esportes, 
Humberto Panzetti. “Estamos 
mais felizes ainda de saber que 
temos dirigentes que acreditam 
que o esporte pode mudar uma 
sociedade, pode gerar inclusão 
e mais qualidade de vida.”

DIVULGAÇÃO

Gabriela e Tatiane comemoram mais um resultado positivo

Abertura da competição contou com a presença de autoridades locais e estaduais 

Tabela
 

Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos 

* Não haverá rodada neste final de semana 

Resultados da última rodada
Primeira Divisão  
Sem Chance/Extintuba 5 x 2 Cebi Brasil
Meninos do G5 1 x 1 Futsal Futuro
Schalke Grillos/Tamandaré Tintas 3 x 1 R5/Meta/Betão Motos
Flamengo/Marq. Tintas 1 x 3 União Tribuna 
 
Segunda Divisão 
União Tribuna B 2 x 3 Projeto Restitui  
Bayern 07 2 x 3 Juventus Futsal
Parque Indaiá 8 x 7 União Audax/Imobiliária F Lopes
 
Terceira Divisão
Olimpic/Sabor da Terra 3 x 6 Desportivo Futsal
Kautela 5 x 3 NBF/Padaria Líder
Tapiratiba 4 x 3 União Zona Leste 
Schalke Grilos B/Pura Gula 10 x 5 Unidos da Cecap 
Focus Academia/Cliniti 3 x 1 Continental/Jornal Exemplo 
BVB/Pachelli/Uni Corte 7 x 2 Colégio Conquista 
Palermo/Miranda Supermercado 1 x 6 Projeto Restitui 
Tancredo Neves/Tecnommil 7 x 5 ADC Toyota Corolla/Idt
FutShow/Meta/Cruzeiro 1 x 7 Atlético FC/Oliveira 

Campeonato Regional Aifa Grupo Marquinhos de Futsal Feminino
 
Rodada amanhã, dia 16, no ginásio da Sol-Sol

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

Resultados da última rodada 
Araçoiaba da Serra 3 x 2 Tatuí 
Utopia/DME Iperó 5 x 2 Sind. Bancários/Sedesp/PRM
Social Galatas Sorocaba 2 x 5 Araçariguama/Baby’s  

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

Rodada amanhã, dia 16

Campo 1
Horário Partida    Categoria 
8h  Cavifer x Hot Flowers   Super Máster
9h15  DD Max x Casa das Embalagens   Super Máster
10h30  Lofts x Posto Tremendão  Super Máster
 
Campo 2
Horário Partida    Categoria 
8h  Freegelo/Big & Strong x Glaudeimar  Máster
9h15  Jacitara x Jornal Exemplo   Máster
10h30  Central/Voga Arquitetura x Madelasca  Adulto

Campo 3
Horário Partida    Categoria 
9h  Embalimp x SSA Brasil   Veterano
10h15  Grupo Fênix x Luxafit Transportes  Veterano
11h15  Ice Bears Ar Condicionado x Fisiomag  Adulto

Resultados da última rodada  
Unilabor 0 x 3 Cato Supermercados (Adulto) 
Centerbor/Marquinhos Tintas 0 x 3 Sanare (Adulto) 
Birô - Brio! Informática 6 x 3 Visual Formaturas (Veterano) 
Centermaq 3 x 4 Smart Ar Condicionado (Veterano) 
Balilla 2 (0) x (1) 2 Tecnosemillas (Máster) 
Belle Santé Odontologia 1 x 6 PCB Informática (Máster) 
Visão Imóveis/2G Bebidas 0 x 3 Tukka’s Lanchonete (Super Máster) 
Thunder Vision - Remota - GTA 1 x 0 Pai & Filhos (Super Máster) 
LG Vacker/Vacker & Bueno 4 x 3 Colégio Meta (Super Máster)

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)
Semifinais amanhã, dia 16 
 
Horário  Partida
8h  Marquinhos Tintas x Nobel
9h10  Colégio Renovação x RZ Comunicação 
 
Resultados da última rodada 
Marquinhos Tintas 1 x 0 Clínica São Camilo 
Colégio Renovação 3 x 3 RIP Serviços (Renovação classificado)  

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Semifinais amanhã, dia 16 
 
Horário  Partida
10h15  Estilo Som & Luz x Vizzent 
11h20  Império x Casagrande Turismo 

Resultados da última rodada 
Grupo Marquinhos 3 x 6 Império
Estilo Som & Luz 1 x 1 Criar Filmes (Estilo classificado)



16A Mais Expressão



Por essas semanas o nativo precisa ter cuidado com sua energia 
essencial, vital, pois há uma tendência a diminuição dela, pois 
o momoento pode trazer algumas rupturas ou impactos que 
precisam ter uma boa digeribilidade dos assuntos. Deixe os 
problemas familiares de lado, pois no momento parece que 
tudo o que pode ser feito é observar. Procure relaxar. Tudo foi 

muito pesado, agora é um bom momento para organizar sua rotina saudável.

O taurino tem que manter seu equilíbrio mental, para isso use 
alguma atividade que envolva seu corpo e sua mente como por 
exemplo ioga e meditação. Apesar disso, os contatos românti-
cos estão favorecidos, pode se sentir rodeados de pessoas que 
queiram dar afeto e carinho. Poderá estar rompendo com alguns 
relacionamentos e portanto seu coração estará aberto a novas 
possibilidades nesta fase.

Sabe aqueles planos de ganhar dinheiro ou aquele contrato que 
ainda não fechou? Pois bem, se não fez nas semanas anteriores, 
agora pode ser dificil essa realização. Durantes algumas sema-
nas a seguir evite fechar acordo com coisas superficiais, que 
não tenham muita durabilidade, inclusive pessoas. É hora de 
se aproximar mais de familiares. Pode vir a realizar a compra 
ou venda de um imóvel.

O canceriano vem batalhando muito, já a muito tempo para 
estabelecer sua vida emocional e material. Não se deixe abater, 
faça o que for possível sem se abater, relaxe e descanse, só assim 
sua energia voltará e com ela sua disposição para enfrentar as 
coisas. Novos amigos chegando em sua vida e novos projetos 
de vida surgem para trazer esperança

O leonino pode ficar, por estes dias, mais fechado, além disso, 
suas emoções podem estar tão a solta que sentirá ímpetos de 
raiva e determinação. Poderá ficar mais vulnerável em sua 
saúde, para evitar isso procure realizar exercícios de relaxa-
mento e respiração. Agora é um bom momento para se dedicar 
a melhorar seus ganhos financeiros, os investimentos e acordos 
estão favoráveis.

Agora é o momento do virginiano procurar recuperar suas 
energias que esteve em baixa durante muito tempo. Uma 
etapa em seu trabalho pode ser concluída agora. Evite muitos 
compromissos sociais, busque ficar perto dos amigos, ele estão 
precisando de teu apoio. As portas começam a se abrir e novas 
oportunidades surgirão, tenha tranqüilidade. Seu relacionamen-
to ganha uma nova roupagem.

O libriano tem estas semanas focadas em suas transformações 
pessoais e em seus projetos profissionais. Estará concluindo ou 
resolvendo alguns possíveis traumas de infância que o manteve 
preso a estruturas mentais por muito tempo. Não é um bom 
momento para começar algo novo, mas para finalizar. Espiri-
tualidade em alta, aproveite os contatos metafísicos.

O nativo pode sentir que seu ritmo ou sua velocidade pode ter 
diminuído na realização de seus negócios ou projetos de médio 
a longo prazo. É uma pausa para descansar, meditar, mergulhar 
em si para obter mais forças e voltar desse mergulho renovado 
com novas idéias. Essa semana as atividades sociais começam 
a crescer e novos projetos ou amigos podem surgir. Trabalhos 
em equipe ajudam muito o nativo nessa fase.

O Sagitariano está em um momento de introspecção e reflexão 
sobre suas emoções. Estará reorganizando suas emoções e 
irá se livrar daqueles sentimentos indesejáveis. É uma faxina 
emocional. Está repensando sua sociedade ou relacionamento 
pessoal. Surgem oportunidades profissionais e sua imagem 
pública e profissional tende a melhorar. Momento de sucesso 
e reconhecimento.

O capricorniano passa agora por um momento de diminuição de 
seu ritmo social e relacionamentos. O momento é para aprender 
a relaxar, programe um passeio a praia, ou a uma cachoeira, 
relaxe, fique sem controlar as coisas por um momento. Os 
projetos de me e longo prazo estão facilitados principalmente 
aqueles que envolvem pessoas que vem de longe ou que o 
nativo precisa ir para longe.

O aquariano precisa aprender a economizar sua energia, pois 
nesse momento pode deixar seu corpo frágil, com baixa resis-
tência imunológica e aberto a vírus e bactérias. Um projeto de 
trabalho pode ser finalizado nos próximos dias. Um relaciona-
mento pode ganhar força e aprofundar-se nesse período. Você 
estará mais recolhido, com desejo de ficar consigo mesmo. 

Respeite esse estado de espírito e curta isso.

O pisciano deve buscar ficar mais em casa ou no máximo uma 
reunião com seus amigos mais intimistas, com pessoas que se sente 
mais aberto. Um novo amor pode surgir ao pisciano que se sente 
só. Para quem já tem um relacionamento, o momento é de recons-
trução, novas bases serão lançadas para re-estruturar a relação.
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GASTRONOMIA 
Convites já estão à venda para a Noite da Parmegiana 

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

Quatro bandas locais 
buscam hoje o título 
do Festival de Rock 

Horóscopo de 15 a 21/10 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

DIVULGAÇÃO

EDUARDO TURATI 

O Parque Ecológico, 
no Centro, recebe 
mais uma final do 

Festival de Rock. Um palco 
foi montado ao lado da Con-
cha Acústica e receberá os 
dez finalistas hoje, dia 15, 
com entrada gratuita a partir 
das 15 horas. Quatro bandas 
de Indaiatuba concorrem ao 
prêmio.  

Organizado pela Secreta-
ria Municipal de Cultura, os 
finalistas sobem ao palco para 
apresentarem seus trabalhos e 
irem em busca dos prêmios 
oferecidos pelo festival. 

O primeiro colocado re-
ceberá R$ 5,5 mil, o segundo 
R$ 4 mil e o terceiro R$ 3 
mil. Para Melhor Intérprete e 
Melhor Composição, o valor 
será de 1,5 mil. 

As apresentações no palco 
serão acompanhadas de perto 
por uma comissão julgado-
ra que será composta por 
Heitor Gomes, Roy Carlini 
e Ivan Busic. Eles serão 
responsáveis por avaliarem 
os critérios de interpretação, 
composição e desempenho 
musical. 

Antes da divulgação dos 
vencedores, o público poderá 
conferir a apresentação da banda 
indaiatubana Doctor Mars, que 
ficou em primeiro lugar no ano 

passado e, após a entrega dos 
prêmios, o show de encerramen-
to com a banda Dead Fish. 

Interdição 
Em busca de tranquilidade 

e segurança dos presentes, 
das 14h às 22 horas de hoje, 
estarão interditados o trecho 
da marginal esquerda da 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé (marginal 
do Parque Ecológico), no 
sentido bairro-Centro, entre 
a Rua Sebastião Nicolau e a 
Avenida Presidente Kenne-
dy, além de parte do estacio-

namento do Parque.
O evento contará ainda 

com orientação do Departa-
mento de Trânsito da Secreta-
ria Municipal de Obras e Vias 
Públicas; segurança por parte 
da Guarda Civil e Polícia Mi-
litar; e plantão médico com 
ambulância da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Apenas ambulantes regu-
larizados e que já possuem 
alvará poderão comercializar 
produtos no local e não será 
permitida a venda de bebidas 
alcoólicas. O evento acontece 
em qualquer condição climá-

tica. Mais informações pelo 
telefone (19) 3894-1867.

Ordem de apresentação 
dos finalistas 

1º - Black Days - Indaiatuba
2º - Os Republicados – Piracicaba 
3º - Black Hat - São Paulo 
4º - Pheudal – Indaiatuba 
5º - Hunger – Indaiatuba 
6º - Stupid – Indaiatuba 
7º - Razit – Valinhos 
8º - Olho da Cara – Mauá 
9º - Zenith - Mogi Guaçú 
10º - Cidadão José – Campinas 
Fonte: Secretaria Municipal 

de Cultura 

Dez bandas sobem ao palco hoje em busca do título do Festival de Rock

Cardápio contará com quatro tipos de parmegiana e acompanhamentos 

Já estão à venda os con-
vites para mais uma Noite 
da Parmegiana, promovida 
em parceria entre o Clube 9 
de Julho e Tukka’s Restau-
rante. O evento gastronô-
mico acontece no próximo 

sábado, dia 22, a partir das 
20h30 no salão social do 
Clube 9.

Os convites são limita-
dos e estão disponíveis no 
valor de R$ 30, tanto para 
convidados quanto para 

associados. Eles podem ser 
adquiridos na secretaria 
do Clube 9 ou no Tukka’s 
Restaurante, localizado na 
Avenida Presidente Kenne-
dy, 625, no Cidade Nova. 
Crianças de 6 a 12 anos 

pagam meia. 
O jantar contará com a 

animação do cantor Dori-
nei Costa, que apresentará 
diversos estilos musicais, 
como forró, samba, serta-
nejo e músicas românticas. 

No cardápio, parmegia-
na de peixe, frango, bife 
e berinjela, além de arroz 
branco, batata corada, fa-
rofa, macarrão alho e óleo, 
berinjela escabeche, folhas 
com frutas, saladas e mous-
se de chocolate de sobreme-
sa. Bebidas serão vendidas 
à parte.

O Clube 9 de Julho fica 
na  Aven ida  Pres iden te 
Vargas, 2.000. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
3875-9833 ou pelo si te 
www.clube9.com.br.
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O último sábado, dia 8, foi de muita festa e diversão na Cris Bandeira do Jardim Alice. 
As crianças brincaram, se divertiram e ainda desfilaram com looks exclusivos da loja.

"Desfile das Crianças Cris Bandeira"

FOTOS: FERNANDO LOGGAR
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CT Toquinha da Raposa

Reimy, Nicole, Mariana, Gabriela, 
Natália e Vitória, alunas do 7º ano do 
Colégio Rodin

Natália Medeiros, Vitória Serpa e Gabriela 
Camargo, alunas do 7º ano do Colégio Rodin.JPG

Jean, Fernando, Nicolas, Alexandre, João 
Pedro e  Vitor, alunos do 7º ano do Colégio 
Rodin

Guilherme, Naomi, Felipe e Henrique, alunos do 7º 
ano do Colégio Rodin, durante passeio ao Centro 
Histórico de São Paulo

Bebês da sala 1 do Berçário no Dia das Crianças do Objetivo Alunos do 5º ano brincando no Dia das Crianças do ObjetivoAlunas do 4º ano no Dia das Crianças do Colégio Objetivo

Felipe, Levi, Diogo e a professora Michelle, do Colégio Meta, 
viajam a Recife para competir na Olimpíada Brasileira de Robótica

Alunos dos 6ºs anos, da unidade 2 do Colégio Meta, e o professor 
Edvandro no 10º Meta em Dança

Alunos do 3º Ensino Médio do Colégio Meta, em Porto Seguro, 
durante viagem de formatura

Os alunos do 3º B, do Colégio Le Perini, em atividade na Semana 
da Criança

As alunas do 5º ano, do Colégio Le Perini, em gincana na Semana 
da Criança

Os alunos do Jardim 2, durante atividade na Semana da Criança do 
Colégio Le Perini

Os alunos do Berçário 2, da professora Monica, se divertem na 
Semana da Criança do Colégio Le Perini

Manuela e a professora Rafaela no 10º Meta em Dança do Colégio Meta

Professor Zeca e o aluno 
Marcio Regis em recente 
Campeonato Interno

Professor Zeca e o aluno 
Kauan Abra em recente 
Campeonato Interno

Professor Zeca e o aluno 
Brendo Pedroso em recente 
Campeonato Interno

Professor Zeca e o aluno 
Guilherme Pedroso em 
recente Campeonato Interno
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Fabiana e Gomes, proprietários da Esfiha e Cia, recebem 
amigos e clientes no seu novo espaço, que está muito lindo 
e aconchegante, com a mesma qualidade e bom atendimento 
de sempre. Vá conhecer na Avenida Presidente Kennedy, 
1.426 - Tel: 0800-771-1820

Henrique, no restaurante e 
pizzaria Rincão Gaúcho, que 
fica na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 870, Jardim 
América - Telefone: 3875-2974

Carlos Cintra, proprietário do 
Restaurante Cintra, situado na 
Avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, 711 - Recreio 
Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Maurício e Laura, no Restaurante Açafrão, localizado na Rua 
Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Marcelo, Claudia, Rodrigo e Caio, na Pizzaria Babbo Giovanni, 
na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Edilson e Mariana, no Restaurante Caipirão, situado na 
Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Benedito e Elisangela, no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. América. Tel: 3875-2974

Renan, Clena e Sandra, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de Setembro, 
659. Telefone: 3894-4840

Leonardo, Camila e Lelo, na Pizzaria Skinão, situada na Rua Tocantins com a 
marginal do Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916

Silvio, Bruno e Alan, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José Boldrini, 4.000 - Chácaras 
Videiras de Itaici - Telefone: 3816-7767

Karin e Gustavo, na Crazy For Burger, que fica localizado na Rua 
24 de Maio, 790. Contate-nos: 3328-1319

Nick e Lucio, no Fit Burgers, situado na Avenida Presidente Kennedy, 1.195Vitor e Luciene, no Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Léia, Nani e Jaque, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins - Fone: 3875-7916Priscila, Eduardo e Fábio, na Fit Burgers, situado na Avenida Presidente Kennedy, 1.195
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Sr. Orlando e Nair, proprietários da Placas e Fotos para Túmulos

Hellen, da Cia do Salgado, informa aos clientes 
e amigos que está em novo endereço, agora na 
Rua Primo José Mattioni, 742 - Jd. Eldorado.

Equipe Sanare comemorando os aniversariantes do mês de outubro

Equipe do Açougue Filé na Brasa

Encontro de blogueiras na Royale Store

Cely Garcia prestigiou os amigos, Alessandro e Priscila Almeida, 
que casaram-se no dia 1º de outubro

Bruno, Tom e Marquinhos, do Açougue 
Filé na Brasa, sempre atendendo muito 
bem seus clientes

As cores e o estilo da coleção Primavera/Verão já estão disponíveis para os looks masculinos nas Lojas Cris Bandeira de Indaiatuba e Salto

As cerimonialistas Marina Reis D. dos Santos, Maria Beatriz Reis 
Dionisio da Empresa Ivanilde Reis Cerimonial e organização de eventos

Queuri, do Supermercado Bandeira, com a 
cliente Karina de Carvalho

A professora Adriana Ferrari posa para foto com alunas do 7º ano do Colégio Rodin

O humorista Wellington Muniz, o Ceará, estreou seu novo espetáculo na Sala Palma de 
Ouro na cidade de Salto. O evento ocorreu no sábado, dia 8, com a produção da Teatro 
GT. Após o fim do show, o artista recebeu em seu camarim a Miss Indaiatuba, Letícia 
Barbosa, e o Mister Indaiatuba, Wesley Ometto, para um bate papo e fotos

A Miss Indaiatuba, Letícia Barbosa, e o Mister 
Indaiatuba, Wesley Ometto, participaram 
e incentivaram o público a adotar animais 
de forma consciente com todo o suporte da 
União Protetora dos Animais de Rua
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades
Moda Festa Coleção Primavera/Verão

Ninho com Nozes

"A Nova Loja" acaba de receber nova coleção moda 
festa, com vestidos longos e curtos até o número XGG e 
na opção venda ou aluguel. Confira também a coleção de 
vestidos de noiva com modelos exclusivos. Modelos ma-
ravilhosos! Fone 9.9540-8836 (Whattsapp) e 3875-1760

Não deixe de conferir, na Vitorello, a coleção Pri-
mavera/Verão com lindos vestidos, longos e curtos, 
e calças de bandagem em várias cores. Aproveite a 
promoção fitness que está arrasando. Imperdível!

Mãe e filha tiraram algumas horinhas 
para se cuidarem na Flor de Lis Cabelo 
Depilação & Esmalteria. Fizeram pé, mão 
e cabelo. Leve a sua filha para curtirem um 
momento só de vocês. A Flor de Lis conta 
com um pequeno espaço kids. Agende seu 
horário! Os telefones são: (19) 99921-7576 
(WhatsApp) ou 3825-0623. Rua Alberto 
Santos Dumont, 1.209 - Cidade Nova 1 - 
entre as ruas Ademar de Barros e Tuiuti. 
facebook.com/flordelisindaiatuba

Parabéns Giovanna Favaro, você ficou 
deslumbrante. "A Nova Loja" agradece a 
preferência e deseja felicidades

Quem completou 41 anos foi Reginaldo 
Thomé de Oliveira, o tão conhecido 
Melôcoton. Parabéns, felicidades sempre!

Bateu aquela vontade de comer um docinho especial? A 
sugestão da Casa da Esfiha é o saboroso e delicado Ninho com 
Nozes. Ele fecha com chave de ouro qualquer refeição. Além 
dele, muitas outras opções em doces árabes. Divinos

Dra. Ana Lúcia, da Clínica Veterinária Bicho Amigo, 
com os lindos clientes Nicole e Mike

Professora Léa da Stahl Soler, com seus alunos de violão e guitarra
Dra. Sueli, da Clínica Veterinária Bicho Amigo, com 
Bruna e o gato Teo

Fina Estampa Decorações é inaugurada
Acaba de ser inau-

gurada a loja Fina Es-
tampa Decorações que 
oferece papel de pare-
de (nacional e importa-
do), adesivo de parede, 
cortinas e persianas. O 
lugar certo para você 
decorar sua casa com 
requinte, bom gosto 
e excelentes preços. 
A loja fica na Rua 
Armando Salles de 
Oliveira, 944 - Cidade 
Nova - Fones: 3392-
1007/9.9547-0667. 
Orçamento gratuito. 
Parabéns Aline e su-
cesso neste novo em-
preendimento. Beijos!
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Reunido do Rotary Cocaes em 
Cerquilho

Polo Shopping oferece diversas 
opções de lazer para as crianças

Semifinal do Paulista B de Rugby - Tornados x Templários  

Congesa recebe clientes para visita 
à obra do Class

Grande inauguração do Royal 
Palm Tower Indaiatuba

Chandon e Brunch Weekend: mais 
uma chance para aproveitar essa 
combinação perfeita!

Indaiatuba Matsuri

Na noite da última terça-feira, dia 11, os companheiros Ser-
gio Lelli, Alair Lelli, Boanerges Gonçalves e Sérgio Barreiros, 
todos do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, foram à Cerquilho 
para a reunião com o Rotary Club da cidade. Na ocasião, Lelli 
realizou uma palestra sobra ABTRF e Fundação Rotaria.|

O Polo Shopping Indaiatuba está repleto de atividades em 
comemoração ao mês das crianças, de piscina de bolinhas 
gigantes, passando pela pista de hoverboard. Confira a agenda 
de atrações que prometem agradar a todos os gostos:

- Mundo das Bolinhas, até 31/10;
- Pista de hoverboard, até 31/10;
- Polo Teatro – “A Pequena Sereia”, amanhã (dia 16)

Na noite do último sábado, dia 8, o Grupo Royal Palm Hotéis 
& Resorts, inaugurou na cidade o "Royal Palm Tower Indaia-
tuba". Com toda a pompa e circunstância, além da presença de 
convidados, imprensa, investidores e autoridades, a recepção 
de abertura do hotel ocorreu pelas mãos competentíssimas de 
Kleber Patrício, com coquetel seguido de um excelente jantar. 
Houve ainda discursos do diretor do Royal Palm Hotéis & Re-
sorts, Antonio Dias, e do presidente do Grupo Arcel, Armindo 
Dias. A grande noite foi encerrada com o belíssimo show da 
cantora Luciana Mello.

São Paulo confirma 
mais uma vez sua paixão 
pelo mundo gourmet 
com a segunda edição 
do Brunch Weekend, 
que em maio deste ano 
reuniu grandes ende-
reços gastronômicos 
da cidade e celebrou a 
maior instituição nova-
-iorquina sobre a mesa. 
Desde o dia 8 deste mês, 
o brunch será destaque 
no cardápio de um time 
de restaurantes, bares, 
cafeterias, hamburgue-
rias, pubs e pâtisseries 
da cidade que, durante 
os fins de semana do 
mês, vão servir clássi-
cos misturando pratos 
do café da manhã e do 
almoço, harmonizados 
com Chandon.

O meu time do coração, 
Tornados Indaiá, jogou na 
tarde de sábado, dia 8, diante 
do Templários, pela semifi-
nais do Paulista de Rugby. Na 
disputa realizada no campo do 
Bela Vista, os indaiatubanos 
acabaram derrotados pelo 
placar de 14 x 8. Joguinho 
esquisito, mas tudo bem... 
serviu de experiência. Avante 
Tornados!

O Indaiatuba Matsuri aconteceu no último final de semana, 
visando a divulgação das tradições culturais e a gastronômica 
da comunidade nipo-brasileira. A organização foi da Associação 
Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Indaiatuba (Acenbi), 
em parceria com a Tasa Eventos. A ONG Gabriel e o Rotary 
Club de Indaiatuba realizaram testes de Hepatite C.

Na reta final de obras, a Congesa recebeu os clientes do 
Class no último dia 1º, para conferir os detalhes do empreen-
dimento que será entregue em breve.

Enzo Vendrame e Cristiane Queiroz na 
Festa do Dia das Crianças do Indaiatuba Clube

Eduardo e Mateus Vieira 
na Festa do Dia das Crianças 
do Indaiatuba Clube

Camila e Clara São Pedro na Festa do Dia 
das Crianças do Indaiatuba Clube

Equipe da Austrália momentos antes da abertura das Objetíadas



24A Mais Expressão



caderno de negóciosNº 718

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 
– Complexo Comercial c/ Torres 
Comerciais e Mall de Serviços, lo-
calização privilegiada - AU: 40m² c/ 
wc, estacionamento – R$ 1.150,00 
+ Cond. + Iptu

SL00106 – Centro - AU: 70m² - 
Salão Comercial c/ cozinha e wc, 
excelente localização – R$ 3.500,00 
+ Iptu
SL00095 – Centro – Novo - 
AU:180m² - 3 wcs c/ mezanino – R$ 
4.250,00 + Iptu
SL00125 – Centro – ótima locali-
zação - AC: 240m² - Ótima Loca-
lização, 02 banheiros, escritório, 
depósito, mezanino, cozinha, quin-
tal, 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/ armários e mesa, wc, 
lavanderia, garagem, portão eletrô-
nico – R$ 1.200,00 + Iptu
CA01211 – Vila Rubens - 2 dorm, 
sala, coz, wc, wc externo, quarto 
despejo, lavanderia, garagem – R$ 
1.250,00 + Iptu
CA00938 – Jd.  Sevi lha -  3 
dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garagem coberta 
2 carros , portão eletrônico – R$ 
1.350,00 + Iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto - AT: 
250m² - AC: 100m² - 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem, edí-
cula – R$ 1.400,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, 
garagem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 
+ Iptu 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete, lavand, garagem, portaria 
24hs, área de lazer – R$ 850,00 + 
Cond + Iptu
AP00179 – Ed. Azaléia – Portaria 
24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 
amb, coz planej, wc, lavand, garagem 
– R$ 800,00 + Cond + Iptu
AP00654 – Vila Todos os Santos - 2 
dorm, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem – R$ 1.000,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – 
área de lazer e portaria 24hs - 2 
dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc 
social c/ box e gabinete, coz 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/ churras-
queira – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Morada do 
Sol - Apto Novo, edifício c/ elevador, 
2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozi-
nha 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 topogra-
fia - Aceita Financiamento bancário 
– R$ 308.000,00

CHÁCARAS

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

CASAS COND. FECHADO

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

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

CA01181 – Vista Verde – lindo 
sobrado - 3 suites c/ sacada (1 c/ 
closet), sala 2 amb, lavabo, espaço 
p/ escritorio, coz americana, despen-
sa, lavand, churrasq c/ pia, garag 
coberta 2 carros, piso porcelanato 
na parte inferior, pvc parte superior, 
aquecedor solar, prep. p/ ar cond – 
R$ 670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, cozi-
nha, lavabo, escritório, piscina, chur-
rasqueira c/pia, garagem coberta 2 
carros – R$ 750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² 
-  AC: 190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
closet e ar condicionado), sala 2 amb 
ampla c/ ar condicionado, wc social, 
lavabo, coz planejada, churrasqueira 
c/ pia e gabinete, piscina, wc externo, 
lavand c/ armários, excelente acaba-
mento, porcelanato – R$ 850.000,00

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

CASAS 

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

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE 
APTOS NA PLANTA – CON-

SULTE-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 terre-
no) + 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, 
lavand 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

R$ 700  MORADA DO SOL:  
3 cômodos,  Lavanderia, vaga 
para moto
R$ 700  MORADA DO SOL:  
2 cômodos,  Lavanderia, vaga 
para carro
R$ 1000 MORADA DO SOL: 
2 dormitórios suite, sala, cozi-
nha, lavanderia vaga coberta 
para até 2 carros
R$ 650  APARTAMENTO 
SALTO: 2 dorm, Sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem, toda infra 
estrutura+ condomínio

TERRENOS

R$ 13 MIL SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO: Lote de 200 m², 
+ parcelas de R$ 540,00, aceita 
carro ou moto.
R$ 120 MIL JD, PAULISTA-
NO: 150m² lindão, aceita casa 
até 260 mil 
R$ 93 MIL JD. COLIBRIS: 
Lote de 150 m², plaino.
R$ 105 MIL JD. MORADA 
DO SOL: Lotes de 125m² com 
ótima topografia
R$ 110 MIL JD. UNIÃO: Lotes 
de 150m² com ótima topografia
R$ 110 MIL JD. NAIR MARIA: 
com 3 cômodos em ponto 
de andaime com estrutura p/ 
sobrado

R$ 120 MIL JD. PAULISTA: 
lote de 204 m² comercial
R$ 150 MIL JD. MARITA-
CAS: Lote comercial de 162 m² 
na Avenida do Paulista, aceita 
Carro parcelamento de 50% 
direto com proprietário.

VENDAS

CASA NAIR MARIA OU 
LAGUNA para troca por casa 
em Indaiatuba (consulte-nos)
CASA NA MORADA DO SOL 
para troca em lote de 250m ou 
casa em Salto (consulte-nos)
ANTECIPE AO LANÇAMEN-
TO APARTAMENTO VILLA 
HELVETIA financie pelo plano 
Minha Casa Minha Vida.
R$ 160 MIL MORADA DO 
SOL: 3 cômodos e wc na frente 
com laje, 2 cômodos e wc nos 
fundos sem laje.
R$ 160 MIL APARTAMENTO 
SALTO: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia. 
Aceita Financiamento.
R$ 160 MIL MORADA DO 
SOL: 3 cômodos e wc na fren-
te, 2 cômodos e wc nos fundos.
R$ 170 MIL PAULISTA: 2 cô-
modos nos fundos, frente toda 
livre, estuda financiamento.
R$ 180 MIL APARTAMENTO 
SALTO: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavan-

deria. Aceita Financiamento 
(Nova), ou 100 mil e parcelas 
de R$ 680,00(Pega terreno 
até 100 mil)
R$ 210 MIL MORADA DO 
SOL:  Sobrado 1 dormitório, 
sala cozinha, varanda, edícula 
com lavanderia nos fundo  
aceita financiamento, terreno
R$ 218 MIL JD. LAGUNA 
SALTO: Linda casa de 2 dorm, 
sala, coz, wc social, amplo es-
paço nos fundos, com armários 
planejados, financia
R$ 225 MIL MORADA DO 
SOL: Nova 1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ 2 
carros are nos funos. Aceita 
terreno, Financiamento.
R$ 245 MIL MORADA DO 
SOL: CASA NOVA 2dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, vaga 
para p/ carros. Aceita terreno, 
aceita financiamento.
R$ 250 MIL ITAMARACÁ: 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita terre-
no, ou 50% do valor e assumir 
financiamento.
R$ 285 MIL JD. REGENTE: 
NOVA  3 dorm, suíte  financia 
R$ 270 MIL MORADA DO 
SOL: parece chácara 3 cômo-
dos em lote de 250m, aceita 
terreno, carro, parcelamento.
R$ 280 MIL MORADA DO 

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

CHÁCARA

R$ 320 M I L  I P I R A N G A 
ELIAS FAUSTO: 3000 m² - 
só terra, aceita casa.
R $ 420 M I L  A L T O D O 
PRIMAVERA CARDEAL : 
1.000m² - formada com casa 
boa aceita imóveis
R$ 600 MIL SUMARÉ: 1600 
m² - formada com casa de 3 
dorm aceita casa
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IMÓVEIS A VENDA

AP00431 – ED.VALQUIRIA 3 dorm. 
c/ moveis planejados, sala cozinha, 
lavanderia planejada, 2 vagas área útil 
80m R$1.300,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00380 – COND. AZALEIA 3 dorm. 
Cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 1.000,00 + 
Cond. 250,00 + Iptu
AP00254 – COND. AZALEIA 3 dorm,-
cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 900,00 + 
cond. 250,00 + Iptu
AP00438 COND. BELVEDERE 3 
dorm. Sendo 2 com armários planej. 1 
suite, cozinha com planej. 1 vaga , area 
de lazer com piscina, com sacada – R$ 
1.400,00 + 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  
AP00364 –E DIFÍCIL  SÃO MARINO  
3 dorm. Sendo 1 suite com planejado, 
sala 2 ambientes, cozinha planejada , 
com varanda,  2 wc com armários, 1 
vaga coberta área 100m R$1.300,00 
+ cond. 500,00 + Iptu – 
AP00439 – PARQUE BOA ESPE-
RANÇA 2 dorm, cozinha grande e 
independente,  WC, lavanderia, sala 
com sacada 1 vaga,R$ 1.000,00 + 

cond. 200,00 – há 15 min do centro , 
próximo a saída da cidade.
AP_00443 – CIDADE NOVA – ED. 
SÃO MARINO - 3 dorm.  sala 2 am-
bientes  sendo 1 suite com armários 
+ 1 dorm.  Com armário, cozinha com 
vários armários, WC, área de serv. com 
wc. 1 vaga mais há possibilidade de 
obter mais 1. R$ 2.000,00 ( condomínio 
+ Iptu incluso)
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-
randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e 
espelho. Cozinha Americana planeja-
da, com grande bancada em granito 
e cooktop instalado. Lavanderia com 
armários e vidro divisor de ambiente. 
2 vagas amplas no subsolo tipo ga-
veta. R$ 1.900,00 + cond. 400,00 + 
Iptu 100,00
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.
AP 00460 – JARDIM  PEDROSO – 
Apto  com 2 dorm.  Sendo um com 
moveis planejados Sala 2 ambientes, 
cozinha, WC e lavanderia, 1 vaga 
coberta, com armários planejados na 
cozinha  R$ 850,00 + 400,00
AP00470 – RESIDENCIAL ATE-
NAS – apto com 172m com 3 suítes 
sendo 1 máster,  todas com armários  
planejados sala para 3 ambientes com 
sacada gourmet com churrasqueira, 
área de lazer total R$ 3.500,00 com 
condomínio incluso
CC.00351 – COND. SANTA CLARA 
– 4 suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suite master, sala 3 ambien-
tes com lavabo, coz, planj. Lavanderia 
com armários , varanda gourmet com 
churrasqueira, piscina jardim, quarto de 
empregada com WC., 4 vagas sendo 
2 cobertas.   R$ 5.000,00 com cond. 
e IPTU.
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  e um 
pequeno quintal ,1 vaga  R$ 1.300,00 
+Iptu
CA00958 – PARQUE DAS NAÇÕES  
2 dorm. Sendo 1 suite, 1 wc, 2 vagas 

de garagem R$ 1.200,00 +Iptu 
CA00977 – JUSCELINO KUBITS-
CHEK 3 dorm. Sendo um com suíte, 
sala, cozinha, WC, lavanderia coberta, 
garagem para 2 carros. R$ 1.135,00 + 
Iptu 65,00
CA00982 – VILA RUIZ PERES- Casa 
para Locação    - Linda  casa próxima 
ao centro e parque 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 loca-
ção so da casa da frente . 150,00 M2 
construída, 250,00 M2 total 
CA 01000 – CIDADE NOVA   Comer-
cial ou Residencial - 3 dorm. Sendo 2 
suítes 1 WC, 3 salas , área gourmet 
com churrasqueira cozinha americana 
com sala de janta,lavanderia fecha-
da, garagem para 5 carros, câmeras 
de segurança , cerca elétrica portão 
eletrônico. R$ 2.400,00 + Iptu 100,00
CA 00998 -  PARQUE ECOLÓGICO 
– Linda casa para fins comercial ou 
residencial com 3 dorm.  1 wc social, 
copa cozinha, ampla sala de visita, com 
jardim de  inverno  , portão eletrônico, 

garagem para 3 carros e quintal.
CA01021 – JARDIM ANDROVANI – 2 
dorm. WC, coz. Lavanderia coberta, 1 
vaga R$ 900,00
CA001044- JARDIM DO SOL- 2 dorm. 
WC.,coz. lavanderia fechada com WC, 
3 vagas de carros coberta e 3 vagas 
descobertas R$ 1.300,00 + Iptu
CA01046 – JARDIM CALIFÓRNIA  , 
varias casas num quintal, 1 e 2 dorm.
wc. coz. tudo novinho,R$ 700,00 a 
850,00
S A 00021  – D I P L O M A T  O F F I -
CIE– 1 sala  38m no 3 andar  R$ 
1.300,00+cond. 423,00 + Iptu
SA00019 – OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE  41m, 1 wc 1 
garagem  R$ 1.000,00 + cond. 330,00
SA00018  - OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE 47,04 1 wc, 1 
garagem R$ 1.000,00 + cond 330,00
GL00013 – JD. ALICE at 375m 
AC.280m, 4 wc, 1 mezanino, cozinha, 
garage R$ 2.600,00 + iptu 250,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIA-
TUBA  4suites máster com saca-
das-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, co-
zinha 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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14170 - Res.Maria Dulce - At.300m² 
Ac.282m² - 4 Suites / 2 Salas / Lavabo / 
Coz. / Copa / Wc / As / Chur. / Piscina / 

Gar.2+2 Vagas. R$ 980.000,00

61540 - Jd Sao Francisco - 3 Dor-
mt / Sala / Coz / Wc / As / 2 Gar  

R$260.000,00

63232 - Jardim Dos Aromas - Ac 146m² 
At 225m² - 4 Dormt / 1 Suite / 2 Wc / Coz / 

3 Salas / Churras / R$700.000,00

63526 - Village Azaleia - Au 65 M² - 3 Dor-
mt / 1 Sala / Wc / 1 Gar R$240.000,00

64023 - Jardim Pedroso – 1 Dormt / Sala/ 
Coz / Wc / As / 1 Gar R$780.00 + Cond + 

Iptu

64039 – Jardim Regente – 2 Dormt / 1 Suite 
/ 2 Wc / Coz / Sala / As / Quintal Nos Fundos 

/ 2 Gar R$1.200,00 + Iptu

64064 – Vila Castelo Branco - Sa-
lão Com 220,00m² / Coz / 3 Wc / Gar 

R$3.500 + Iptu.

64082 – Jardim Eldorado – 2 Dormt / Sala / 
Coz / 2 Wc / As / Edícula / 2 Gar R$1.200,00 

+ Iptu / R$280.000,00

63307 - Jardim Adriana Ac 115.10 M² At 
126 M²  - 2 Dormt / 1 Suite / Coz / Sala / 

Wc / Gar R$280.000,00

43303 – Jardim Moacyr Arruda -  3 Dor-
mt /1 Suite / Sala / Coz / Wc / As / 2 Gar 

R$2.000,00

48229- Jd.São Carlos - At.420m² - 2 
Dorm. / Sala 2 Amb. + Lareira / Coz. / 

Copa / Wc / As / Chur. / Piscina / Edícula / 
Quintal / Gar.2 Vagas. R$ 1.800,00 + Iptu

59056 - Jd Do Valle II - 2 Dorm. / Closet 
/ Sala / Coz. / Wc / As / Chur / 2 Gar. R$ 

280.000,00
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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, churrasqueira.
COD. 232 – JD.BRASIL – R$170 MIL – 2dor-
ms, sala, coz, wc.
COD. 252 – JD. PAULISTA – R$280 MIL 
– 2doms(1st), sala, coz, wc, churrasqueira, 
garagem fechada para 3 carros.
COD. 258 – JD.MORADA DO SOL – R$220 
MIL – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
para 1 carro.
COD. 262 – SALTO – R$170 MIL – SOBRADO 
– 2sts, sala, coz, wc

CASAS DE 2 DORMS

FINANCIAMENTO PELA CAIXA ECÔNO-
MICA DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO

CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

OPORTUNIDADE!!! CASA COM 3 
DORMITORIOS NO JD REGENTE 

POR R$270 MIL SÓ ATÉ 31/07

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz 

americana, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 2 carros.
CS.31 1  –  H ELVET IA  PARK  – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de estar, 
jantar e TV, copa, coz, lavanderia, escri-
tório, dispensa, sacada, aquecedor solar, 
dorm. De empregada c/WC, piscina, área 
gourmet, garagem coberta p/2 carros e 
descoberta p/3 carros.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lavabo, piscina, 
churrasqueira, , garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA MATA – 
R$980 MIL – 4sts, sala de estar, jantar 
e TV, lavabo, copa, coz, lavanderia, 
dorm. De empregada, sacada, piscina, 
churrasqueira, garagem  para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.515 – CENTRO – R$393 MIL – 
3dorms(1st), 2 vagas de garagem
AP.542 – CHACARA DO TREVO – 
R$370 MIL – 3dorms(1st), sala de estar 
e jantar, coz, varanda, 2 WC, garagem 
coberta para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
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 TERRACOTA 
– 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, churrasqueira, 
campo de futebol, pomar, poço, corrego 
nos fundos  
COD. 717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²
COD. 721 – RECANTO CAMPESTRE – 
R$130 MIL – 930m²

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$500,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
VL.MERCEDEZ – R$550,00 – dorm, 
coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 – 
dorm, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, 
WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, coz, 
WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm, 
coz, WC, entrada de moto
CECAP III – R$750,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem

JD.CARLOS ANDROVANDI – R$800,00 
– 2dorms, sala, coz, WC
JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, sala, 
coz, WC, entrada para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 – dorm, 
sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
CENTRO – R$850,00 – 1dorm, sala, coz, 
WC, quintal, sem garagem
PORTAL DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada para carro.
JD.PAULISTA – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
JD.CALIFORNIA – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, lavanderia, entrada 
de carro.
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 – dorm, 
sala, coz, WC, lavanderia, 1 vaga de 
garagem
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, sem garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem para 3 carros.
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.DO VALE – R$1250,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, lavanderia, garagem para 
2 carros.
JD.ITAMARACA  R$1300,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem

VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dorms, 
sala, copa, coz, , wc, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, as, 
WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem. Nos fundos ;dorm 
e wc
JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
J D . A M E R I C A  –  R $ 2 . 3 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, coz 
planejada, WC, nos fundos dorm e WC, 
are acoberta, garagem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 
COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMERCIAL 
-   4 salas,  recepção, 2 wc (1 para cadei-
rante),  coz,  dorm de despejo nos fundos
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMERCIAL 
– 4 salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala ampla, 
coz c/a/e. fundos:dorm, coz, lavanderia, 
churrasqueira, garagem para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – 
SOBRADO PISO SUPERIOR : 3dorms 
c/ ar condicionado(2st), wc social,  PISO 
INFERIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, 
lavanderia, churrasqueira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado 
– 3sts, dorm reversível, sala 2 ambientes, 
coz planejada, piscina, churrasqueira, 
WC externo, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$530,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem.

JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1vaga de garagem (incluso 
condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, 
WC, sacada, 1 vaga de garagem
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, 
coz, ec, garagem (SEM CONDOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
JD.PEDROSO  R$850,00  2dorms, sala, coz 
c/a/e, WC, lavanderia, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz planejada, wc, sacada, lavanderia, 1 
vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem coberta.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, coz, 
wc, sacada, lavanderia, 1 vaga de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, 
sala, coz, WC, 1vaga de garagem (incluso 
condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem 
coberta para 2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Obs :dorms e coz com a/e, 
varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, 2 wc, 
2 vagas de garagem

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 – 

2dorms(1st), sala, wc social, coz, lavabo, 
churrasqueira com pia, salão de festa, 2 
piscinas com wc, entrada de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 
50m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 – 1 
salão com 45m², wc e 1 salão com 65 m², 
wc e balcão
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², 
com 2wc e duas portas de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 
100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 
130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 
150m², WC
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 
100m² de terra

SALAS

VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², coz, wc.
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. 
– sala para área de saúde c/wc privativo, 
incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
CIDADE NOVA –KENNEDY OFFICE 
-  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condiciona-
do, iluminação, sacada, de frente para a 
avenida, 1 vaga de garagem
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 
2wc, 1 vaga de garagem

GALPÃO

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

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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LOCAÇÃO

VENDAS

AP00228 – VL FURLAN - 2 
DORMTS, SALA, COZ, WC, 
GAR 1 VAGA. R$ 900,00
AP00616 - CENTRO - 2 DOR-
MTS, SALA, COZ, WC, GAR 1 
VAGA. R$ 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 HOSPE-
DE, 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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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Beleza Dentista

Oficina de Motos Papelaria RestauranteReparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

CASAS - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica 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. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Moradas de Itaici - 3 
dorms (1 suíte), sala, co-
zinha e WC. Totalmente 
reformada - Aceita 50% 
em permuta. R$ 400 mil 
F. 9.9887-7771
Oportunidade! Para 
investimento: 2 residên-
cias edificadas em ½ 
lote de 130m², de frente 
para a rua Silvio Can-
delo em pleno Centro 
Comercial. R$ 260mil F. 
9.9762-7997. Aceita lote 
no negócio.

Oportunidade única! 
Jd. do Valle - próximo ao 
Pq. Ecológico - 2 dorms, 
sendo 1 suíte, sala, coz, 
wc social e lav., entrada 
p/ vários autos e parte 
em estrutura p/ sobra-
do. Precisa pequena 
reforma externa, p/ ven-
der urgente! R$250mil 
F. 9.9762-7997. Aceita 
financiamento. Estuda 
50% de entrada e parce-
lamento do saldo direto 
c/ o proprietário. Oferta 
valida apenas p/ os pró-
ximos 30 dias.
Oportunidade! Casa Jd. 
Esplanada: sala, quarto, 
cozinha, wc, varanda. 
AC 64m² - AT 300m²  - 
Valor 380.000,00. Con-
tato: 3875-5385/ 99258-
2654
Oportunidade!!! casa 
com 3 dormitórios no Jd 
Regente por R$270 mil 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suítes todas com 
armários, lavabo, sala 
2 ambientes, coz. pla-
nejada c/ despensa, 
piscina, área gourmet. 
AT/300m² AC/ 240m² 
R$900.000,00 –Aceita 
30  % em permuta. F. 
9.9887-7771
Jd. Regente: Nova  3 
dorm, suíte  financia. R$ 
285 mil F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar. 

Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, 
coz., lav., gar. AT/390m² 
AC/ 150m² (frente p/ o 
Parque das Frutas) R$ 
580 mil OBS: aceita troca 
por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde F. 
9.9887-7771
Jd. 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.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. 
R$ 170 mil estuda finan-
ciamento F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.  
Morada do Sol:  Sobrado 
lindo: 1 dormitório, sala 
cozinha, varanda, edí-
cula com lavanderia nos 
fundos R$ 210 mil aceita 
financiamento, terreno 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Morada do Sol: 3 cô-
modos em lote de 250m. 
Parece uma chácara R$ 
270 mil, aceita Terreno, 
carro, Parcelamento  F. 
3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a co-
brar.
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.

Morada do Sol: com 
2 dormitórios, sala, co-
zinha, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros. 
Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil. Aceita troca 
por lote de 250m². F. 
3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Morada do Sol: 3 casas 
em lote de 250m² sendo 
a 1ª - 2 dorm sala, coz, 
wc, gara – 2ª - 1 dorm, 
sala e coz – 3ª - 1 dorm, 
sala e coz, quintal. R$ 
270 mil F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar.
Monte Verde: (Nova) 
com 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, sala copa e 
cozinha, lavanderia, ga-
ragem para vários carros 
(Aceita Terreno e Finan-
ciamento), R$ 390 mil. 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.
Casa Jd. Laguna Linda 
3 dorm suíte, armários 
planejados,  troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar.
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no fundo, lavanderia e 
coz. Com moveis pla-
nejados. 5 vagas, com 
câmeras de seguran-
ça. R$2.400,00 + Iptu. 
Tr. Regina Kuga creci 
167606 F. (19) 9.9177-
7051

 

Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil 
F. 9.9887-7771  
Troco apto no Butantã 
– 3 suítes, sala 2 amb., 
lavabo, coz. americana, 
varanda c/ churr., pisci-
na, salão de festa, 2 va-
gas de gar., a 2 quadras 
do metrô Butantã área de 
131m² R$ 1.200.000,00  
- Troco por chácara no 
Mosteiro ou Vale das 
Laranjeiras com 4 dor-
mitórios podendo dar 
volta em dinheiro. F. 
9.9887-7771
Antecipe ao Lança-
mento Apto Villa Hel-
vetia financie pelo plano 
Minha Casa Minha Vida. 
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

Apto em salto: novo 
com 2 dorm, vaga de 
garagem, área gourmet, 
campo  de futebol  R$ 
160 mil  aceita finan-
ciamento F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar.

 

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaléia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. 
R$ 950,00 mais iptu e 
condomínio F.  9.9885-
0454 com Juliana ou 
9.9315-5273 com Rafael
Apto na Praia Grande 
– Cidade Ocean, para 
finais de semana ou tem-
porada, para 06 pessoas, 
garagem p/ 1 veículo. 
Contato: (19) 3875-8595 
/ 99191-4176
Alugo Apto. no Cen-
tro – Edifício Ana Lúcia, 
3 dormitórios (1 suíte), 
sala ampla 2 ambientes 
com sacada, cozinha, 
área de serviço com WC 
empregada, WC social, 
120m² área útil, 2 va-
gas cobertas, portaria 24 
horas com segurança. 
R$2.000,00 Isento de 
condomínio e IPTU Fo-
nes: 3875-4297/99725-
2157.

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

 

PQ. DA GRAMA - com 
muitas árvores frutí-
feras 5.130m² R$ 220 
mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Cond. Alto de Itaici – 3 
suítes, sala 2 amb, lava-
bo, cozinha, lavanderia, 
3130m² AC/ 160m² R$ 
750 mil F. 9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 
4 dorms (2 sts), lavabo, 
sala 3 amb., sala jantar, 
coz. Planej., lav. e dep. 
de empregada, mais 
Casa de caseiro, pisci-
na e churrasqueira. AT 
3.000m² AC/450m² R$ 
950 mil F. 9.9887-7771
Chácara  Rec.  V i -
racopos ,  1000  m 
com 350m2 constru-
ído, 3 dorm 1 suíte, 
com edícula quarto 
e  WC.  Sobrado  2 
ambientes e wc. R$ 
480.000,00. Contato: 
(19) 988213770

Vendo – Jardim Mon-
treal Residence casa 
3 dorm. suíte, WC, sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 vagas 
R$ 495 mil creci 90879 
F. (19) 9.8406-6590
Vendo Jd. Esplanada 
casa térrea com 3 suítes 
sendo 2  com closet, 
sala 2 ambientes PE 
direito  alto, lavabo. coz. 
americana, área serv. 
Coberta, área gourmet 
com 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 Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 
3 dorm. Sendo 1 suíte 
com closet com arm.. , 
lavabo, sala 2 ambien-
tes , PE direito alto , 
WC social , mezanino 
, escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno 
em condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 (19) 
9.9147-5047

 

Alugo casa para fins co-
mercial ou residencial na 
Cidade nova, casa com 
3 dorm, 2 suíte, WC, 
3 salas, área gourmet 



classificados
Sí t io  em To ledo , 
próximo a Bragança 
Paul is ta.13.000m², 
casa semiacabada c/ 
3 dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa to-
pografia, água de mina, 
2 tanques c/ peixes 
sendo um compartilha-
do e outro exclusivo, 
diversas aves, animais 
e árvores frutíferas, a 
8km do centro, a bei-
ra do asfalto, R$270 
mil. Aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda en-
trada + parcelamento. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 3 
dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gar. fe-
chada, gramada, po-
mar, área de plantio, 
água de mina, 1 tan-
que c/ peixes, diversas 
aves, e árvores fru-
tíferas, bosque, a 12 
km do Centro, a beira 
da estrada municipal, 
R$390mil aceita imóvel 
em Indaiatuba
Vendo ou troco chá-
cara 1100m² no Vale 
do Sol, casa com pisci-
na, área gourmet e área 
frutífera, AC 130m² por 
casa próxima ao Cen-
tro.  R$550.000,00. 
Contato com proprietá-
rio F: 3816-2011

 

Terras de I taici  – 
1.000m² - R$ 270 mil - 
Localização Rua Zenite 
Furakawa. Parte alta. F. 
9.9887-7771
Terras de I ta ic i  - 
2.750M² - R$ 300 mil F. 
9.9887-7771
Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350 mil F. 
9.9887-7771
Jd. Colibris  - Lote 
150m² com ótima to-
pografia, próximo da 
escola – R$120.000,00 
Contato F: 3894-6629
Jd.  Veneza  -  Lote 
150m² com ótima loca-
lização, 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.
Jd. União: Lote de 
150m² com ótima to-
pografia R$ 110 mil F. 
3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: 
lote de 180 m², R$ 100 
mil, com alicerce p/ 2 
dormitórios + F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a co-
brar.
Ipiranga Elias Fausto: 
3000 m² - só terra, acei-
ta casa de lote inteiro 
R$ 320 mil F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 l igue a 
cobrar. 
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parce-
las de R$ 520,00, aceita 
carro ou moto R$ 13 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.

Vendo – Cond. Terra 
Magna terreno de 360m 
com boa topografia R$ 
225.000 Creci  27252 J F. 
(19) 9.8406-6590
Vendo Jardim Monte 
Carlos – Oportunidade 
terreno 150m R$ 98.000 
creci 27252J F. (19) 
9.9147-5047

 

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. 
Colchão de casal, exce-
lente estado “Novíssimo” 
D45. Tel: (19) 9 8378-
7713 ANTONIO
Máquina overlock usa-
da, semi industrial com 
mesa, acompanha porta 
fios, motor e pedal, com-
pleta e toda revisada, em 
perfeito estado. R$350,00 
F. (19) 3392-2979 c/ Vera

 

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

 

MANICURE E PEDI-
CURE R$20. Sobran-
celha R$8. Selamento 
de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) a 
domicilio. F. 3935.0499 - 
99369-5615
Ofereço-me para conser-
to de máquina de costura 
industrial F: (19) 99212-
1731.

Ofereço-me como 
Motorista. Categorias 
A/D. Experiência com 
cargas de pequenos 
e grandes portes. Tel: 
3936-4053/ 99804-
7578
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte 
de grama) também. Te-
nho máquina, não te-
nho vícios. Tratar com 
Denis (11) 952237579.
Precisa-se de domés-
tica 3 vezes na sema-
na para o período da 
tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-
4700.
CUIDADORA ofereço 
me para cuidar de ido-
sos, crianças, pesso-
as com necessidades 
especiais etc. Aten-
dimento residencial 
e hospitalar. Cursan-
do Tec. Enfermagem. 
Possuo experiência 
e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-
2723
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso, diurno ou 
noturno, em hospitais 
e residência. F: 9.9479-
0454 ou 2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rência. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778.
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
F a ç o  c o n s e r t o s 
gerais em residências 
(hidráulica, elétrica e 
etc). F: (19) 99830-
0614 c/ Kiko

21BMais Expressão



empregos
22B Mais Expressão

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. 
Disponibilidade de horários.
ANALISTA DE COMPRAS JU-
NIOR – Superior completo em Ad-
ministração, Comércio Exterior ou 
áreas afins. Experiência na função 
comprovada em Carteira. Inglês 
Intermediário. Bons conhecimentos 
em Excel e sistema informatizado. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – 
Possuir experiência na função e co-
nhecimentos na área elétrica. Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Olaria. Ensino médio completo e 
formação na área de gestão de pro-
dução elétrica e mecânica. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE CALDEIRA – 
Possuir experiência em caldeira 
a lenha e a gás. Disponibilidade 
para trabalhar no horário noturno. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Desejável Ensino médio completo.
OPERADOR DE FORNO – Téc-
nico em Mecânica, Metalurgia, 
Automação industrial ou áreas 
afins. Experiência em operação de 
máquinas em geral. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e 
administrativo. Horário comercial. 
Com ou sem experiência. Desejável 
Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em In-
formática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
– Possuir experiência como tro-
cador de moldes e preparador de 
máquinas injetora. Ensino médio 
completo. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto ou 
Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
PROGRAMADOR DE CENTRO 
DE USINAGEM - Possuir experi-
ência na função comprovada em 
carteira e cursos relacionados à 
função. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário.
RETIFICADOR PLANO – Possuir 
experiência na função comprovada 
em carteira e cursos relacionados 
à função. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência em controle de arquivos de 
parâmetros de processos. Try-out, 
construção e troca de moldes. Co-
nhecimentos em Ferramentas da 
qualidade (FMEA e PPAP). Residir 
em Indaiatuba, Salto, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ALMOXARIFE ASSISTENTE (7819): 
Ensino Médio Completo. Vivência 
na função. Conhecimento em arma-
zenagem de materiais, conferência. 
Possuir curso e vivência em operar 
empilhadeira. CNH “B”. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS  JÚNIOR 
(7809): Ambos os sexos. Superior em 
comércio exterior ou administração 
de empresas. Vivencia em industria. 
Conhecimento em pacote office e 
domínio em Excel.
ANALISTA DEPARTAMENTO PES-
SOAL (7811): Ambos os sexos. Vi-
vência em adm de pessoas. Domínio 
em folha de pagamento e sistema 
integrado.  Residir em Indaiatuba.
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): 
Superior completo em Ciências con-
tábeis, Administração e/ou afins. 
Vivência na função, contas a pagar 
e receber, conciliação bancária e 
negociações. Conhecimento em sis-
tema 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 cál-
culos de impostos (ICMS, IPI, PIS/CO-
FINS). 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. Instala-
ção, 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, In-
terbase - Firebird / MySql / SQL Server 
/ PABX / VOIP / Tarifação telefônica / 
CFTV / E-mail “Google Apps” (IMAP/
POP). Gerenciamento de impressões. 
Manutenção e atualização do Web 
Site, CMS, Backups. Hardwares: Con-
figuração e manutenção de: Desktops, 
Laptops, Schitws, Roteadores, Im-
pressoras. Redes: Configuração, 
Cabeamento, Roteadores, Switch, 
Patch Panel. Conhecimentos gerais 
em todos os módulos do SAP.  Insta-
lação, 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.

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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