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REJUSTE

A Guarda Civil prendeu na segunda-feira, dia 17, uma quadrilha que havia acabado de praticar 
furto a uma residência no Jardim Monte Verde. O vizinho foi quem viu os quatro indivíduos 
fugindo e passou as características dos mesmos.

A banda Black Days, de Indaiatuba, foi a grande vencedora da 14ª edição do Festival de Rock. 
Como prêmio, ela garantiu o prêmio de R$ 5,5 mil. A disputa entre os 10 finalistas aconteceu 
no último sábado, dia 15, em palco montado próximo à Concha Acústica do Parque Ecológico. 
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Quadrilha é presa após 
furtar casa no Monte Verde 

Banda Black Days vence Festival de Rock 

Conta de energia vai 
ficar mais barata
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COMANDO NOTÍCIA

GIULIANO MIRANDA 

ADRIANA PANZINI – SCS/PMI 

ECOBIKE 

LITERATURA  

PONTAPÉ 

Por conta do horário de 
verão, que entrou em vigor no 
domingo, dia 16, 2 estações do 
Projeto Ecobike vão funcionar 
em horário estendido. De se-
gunda a sexta-feira as estações 
localizadas na Prefeitura e na 
Guarda Civil funcionarão das 
8h às 12 horas e das 13h às 19h.

O Centro Esportivo do Trabalhador recebe hoje, dia 22, a 10ª 
edição da Feira Literária. Organizada pela Secretaria Municipal da 
Educação, o evento ocorre das 9h às 16h30, e tem por objetivo expor 
os trabalhos realizados em sala de aulas pelos alunos da rede pública.

Depois de 20 quilômetros de perseguição e troca de tiros, três indivíduos foram presos na tarde de quarta-feira, dia 19, numa ação 
conjunta da Guarda Municipal e Polícia Militar. Eles haviam roubado um veículo, um Pálio Weekend, na cidade de Americana.

A Liga Regional Des-
portiva Indaiatuba (Lidi) e 
o esportista Raul Fernandes 
realizam a disputa de uma 
nova competição. Com cinco 
times, a partir de amanhã, dia 
22, será dado o pontapé inicial 
ao Torneio de Verão Raul Fer-
nandes, categoria Veterano. 
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Novo horário já 
está em vigor em 
2 unidades  

Feira no Centro Esportivo deve reunir 
23 mil obras produzidas por alunos 

1ª Torneio de 
Verão começa 
neste sábado 

Três indivíduos são presos após 
perseguição e troca de tiros 

Fantasma faz jogo 
decisivo pelas oitavas 
do Paulista
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O que mais te 
desagrada atualmente 
no transporte público?

RADARES DIAS - 22 A 28/10

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

“Superlotação nos ônibus. Não 
tem espaço para se locomover 
direito. O itinerário do Campo 
Bonito é o mais cheio, isso quan-
do não atrasa"
Valmir Souza, 35 anos, cozi-
nheiro  

“São os motoristas, pois a maio-
ria não respeita os passageiros. 
Tratam a gente como bicho, 
deveriam ser mais educados" 
Zilda Franco Ferreira, 55 anos, 
doméstica 

“Os motoristas não tem res-
peito com a gente. Na param 
para passar nas lombadas e 
dirigem muito rápido. Não 
tem respeito com os idosos" 
Pedro Gardinali, 66 anos, apo-
sentado

“Os motoristas que não esperam 
a gente descer do ônibus, sempre 
estão com muita pressa"
Cleusa dos Santos, 63 anos, 
doméstica 

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

Norman de Paula Arruda Filho é presidente do Instituto Superior de Administração e Economia 
(ISAE) e do Capítulo Brasileiro do PRME da ONU

"A demora em chegar é o que 
mais me desagrada. Fora isso não 
tenho o que reclamar"
Zacaria Geronimo, 64 anos, 
autônomo 

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.) 

Tecnologia: uma aliada contra a 
violência

opinião

Época de Lava a Jato
Quando se faz algo errado, é melhor pagar logo e esquecer o assunto. As únicas coisas que pertencem 

ao homem neste mundo são os seus valores morais, a honestidade, a sinceridade, a lealdade, a dignidade, 
as crenças, tudo o mais poderá perder de uma hora para outra e nada mais terá. Quanta ilusão para perder 
um ou todos esses valores entrando no mundo da desonestidade, da corrupção, do passar os outros para 
trás, ganhar sem trabalhar, quando poderia ganhar seu quinhão e conservar o que sempre o pertencerá. 
Na Janela de Johari composto por quatro quadrantes, há um deles que está o que sabemos sobre nossa 
vida e que ninguém mais deve saber, sãos os nossos segredos,  é ele que consome grande quantidade de 
nossas energias sendo também um fator gerador das doenças. Conta uma lenda da região do Punjab, que 
um ladrão entrou numa Quinta e roubou duzentas cebolas. Antes de conseguir fugir, foi preso pelo dono 
do lugar, que o levou diante de um juiz. O magistrado pronunciou a sentença: pagar dez moedas de ouro. 
Mas o homem alegou que era uma multa muito alta, e o juiz, então, resolveu oferecer-lhe mais duas al-
ternativas; receber vinte chibatadas, ou comer as duzentas cebolas. O ladrão resolveu comer as duzentas 
cebolas. Quando chegou à vigésima-quinta, os seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e o estômago 
queimava como o fogo do inferno. Como ainda faltavam 175, e viu que não aguentava o castigo, pediu 
para receber as vinte chibatadas. O juiz concordou. Quando o chicote bateu nas suas costas pela décima 
vez, ele implorou para que parassem de castiga-lo, porque não suportava a dor. O pedido foi aceito, mas 
o ladrão teve que pagar as dez moedas de ouro. – Se tivesses aceitado a multa, terias evitado comer as 
cebolas, e não sofrias com o chicote – disse o juiz. – Mas preferiste o caminho mais difícil, sem entender 
que, quando se faz algo errado, é melhor pagar logo e esquecer o assunto. Seja uma pessoa íntegra, deixe 

bons exemplos para seus filhos, Seja mais feliz do que já é, venha para o treinamento 
Signa1 dias 11-12 e 13-11-2016, inscreva-se no site www.signatreinamentos.com.
br telefone 019-38757898

O uso da tecnologia pode ser encarada como uma faca de 
dois gumes. Ferramenta essencial nos dias de hoje, ela pode 
ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. 

Mas no caso da segurança, a tecnologia vem sendo cada 
vez mais uma grande aliada no combate contra à violência.  

Em Indaiatuba, por exemplo, não há sombra de dúvidas 
que as câmeras de segurança só vieram para somar... e bas-
tante. São inúmeros os casos solucionados e bandidos detidos 
graças as imagens captadas nas ruas. 

Esta semana mesmo, três homens foram detidos acusados 
de roubar um carro na cidade de Americana. Ao passarem 
pelo sistema de segurança, próximo a região da Estrada de 
Fogueteiro, a placa do veículo foi reconhecida como "produto 
de roubo" e o sinal de alerta foi emitido. Final de tudo isso: 
trio preso, arma retirada de circulação e o veículo roubado 
em outra cidade devolvido ao seu proprietário.

Essa , assim como outras inúmeras que ocorrem em In-
daiatuba, vem tendo um final feliz graças ao uso da tecnologia 
e também ao trabalho conjunto da Guarda Civil, da Polícia 
Militar e da Polícia Cilvil.

Tal ação dá uma sensação de segurança e os moradores de 
Indaiatuba e região agradecem. Espera-se que cada vez mais 
a segurança possa ser prioridade e que as novas tecnologias 
continuem caminhando por um bem maior: o combate à 
violência!

A formação do educador é um processo permanente
Em setembro de 2015, tive a honra de participar do lançamento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Dentre representantes de diversos países com suas mais variadas línguas e culturas, 
durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ouvi o então Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas, Ban Ki Moon, discursar sobre a Agenda 2030: um chamado à sociedade 
para a articulação de iniciativas em prol do desenvolvimento sustentável. 

Um ano se passou. Marco que nos chama a refletir sobre o quanto já caminhamos na implantação dos 
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Durante esse período, amadurecemos do processo natural 
de transição dos ODM (Objetivos do Desenvolvimento do Milênio) para os ODS para enxergar as novas 
metas como algo verdadeiramente transformador. Para auxiliar na implantação dos ODS nas empresas, a GRI 
(Global Report Initiative) e a WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) lançaram o 
Guia ODS, um documento munido de ferramentas que visam auxiliar empresários a colocar a sustentabili-
dade no centro da estratégia dos negócios, reforçando a premissa de que somente uma ação conjunta entre 
o setor público e o setor privado pode de fato gerar mudanças. O Pacto Global da ONU no Brasil traduziu 
o documento para auxiliar na sua divulgação entre empresas nacionais.

Para engajar o setor privado aqui no Brasil, outras iniciativas atuam para a disseminação dos ODS, como 
o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o próprio Pacto Global que articulam 
parcerias, desenvolvem projetos acerca da temática, entre outras atividades. Há também de se destacar o 
trabalho do PRME - Principles for Responsible Management Education (Princípios para Educação Exe-
cutiva Responsável), plataforma também da Organização das Nações Unidas que busca estabelecer bases 
para o desenvolvimento de uma nova geração de líderes de negócios, capaz de gerir os desafios complexos 
enfrentados pelas empresas e a sociedade no século 21.

No âmbito local, o Movimento Nós Podemos Paraná - estruturado desde 2006 pelo Sistema Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná - registra mais de cem empresas que assinaram o termo de adesão em 
prol dos 17 Objetivos. O governo também se mobilizou em algumas iniciativas. Desde junho deste ano, o 
movimento “Nordeste 2030 – Desafios e caminhos para o desenvolvimento sustentável” traçou alguns desafios 
para a implantação da Agenda na região: quer discutir políticas para o fortalecimento de instituições públicas, 
construir uma visão de longo prazo, promover a competitividade regional e superar os principais desafios. 

Sensibilizar pode parecer pouco quando falamos em 169 metas que abordam os mais diversos setores, 
e quando temos como alvo desafios que vão desde acabar com a fome até promover a industrialização 
inclusiva. Partindo desse ponto de vista, o tempo torna-se nosso inimigo e não há como ignorar o papel da 
educação nesse campo. Preparar crianças, jovens e principalmente líderes comprometidos com uma visão 
sistêmica sobre o desenvolvimento sustentável é fundamental para a continuidade e o sucesso desse trabalho. 
A educação só é transformadora quando proporciona a mudança através de atividades práticas e mensuração 
de resultados que vão ao encontro com os objetivos estratégicos das empresas, da sociedade e do planeta 
de forma equilibrada.

À frente da Presidência do Capítulo Brasileiro do PRME e do Instituto Superior de Administração e 
Economia (ISAE) adoto os princípios do Pacto Global e do PRME como valores da Instituição, inserindo 
os ODS na gestão e na estrutura curricular dos cursos ofertados, promovendo o tema de forma a extrapolar 
a teoria a partir de sua inserção no meio empresarial. Assim, busco incentivar os novos e futuros líderes a 
levarem para as empresas uma visão mais globalizada do desenvolvimento sustentável. 

O primeiro ano da implantação da Agenda 2030 foi registrado pelo governo brasileiro com o posicio-
namento da bandeira dos ODS ao lado da bandeira do nosso país em cerimônia oficial 
realizada pelo Tribunal de Contas da União em Brasília. Espero, fielmente, que a sim-
bologia desse ato possa se materializar em ações que nos aproximem cada vez mais do 
alcance dos Objetivos. Como visionário e crente do poder das parcerias, espero ansioso 
pelo dia que começaremos a pontuar e comemorar os resultados concretos que os ODS 
trouxerem à sociedade.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O inventário pode ser feito 
extrajudicialmente no cartório de notas

Os bens deixados por uma pessoa na maioria das vezes é motivo de discussão familiar que pode acabar 
em uma ação judicial para discussão de quem é o direito a propriedade do que foi deixado como herança.

Para tanto, o direito prevê no Código Civil a forma e o processamento do inventário que pode ser 
judicial ou extrajudicial se preenchido certos requisitos.

Atemos-nos somente ao inventário extrajudicial como tema deste artigo, sendo o meio mais célere 
para que seja feita a partilha dos bens deixados pelo falecido.

A sucessão nada mais é que a substituição de uma pessoa na titularidade de algum bem e é aberta assim 
que ocorre o falecimento do proprietário desses bens, de maneira que a substituição é feita pelos herdeiros.

O meio eficaz para a distribuição da herança entre os herdeiros é o formal de partilha após inventariado 
os bens, dada a possibilidade de ser feito através de uma escritura pública no cartório de notas, título este 
hábil ao registro imobiliário.

Para tanto, o inventário extrajudicial requer o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais 
são, herdeiros capazes, concordes quanto a partilha inexistência de testamento.

A lei prevê também um prazo para a abertura do inventário, sendo este prazo de 60 dias que cessa 
após o envio do pagamento do ITCMD ao posto fiscal responsável.

Ainda, há necessidade dos herdeiros serem assistidos por um advogado, o qual este assina conjunta-
mente com os interessados.

Finalizado o inventário extrajudicial, a escritura pública deve ser levada ao car-
tório de registro imobiliário para o assento na matrícula da titularidade dos herdeiros 
sobre os bens deixados pelo falecido, se imóvel no cartório de registro imobiliário, 
se automóvel junto ao Detran/SP.
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Cemitério da Candelária 
fará recadastramento de 
sepulturas a partir do dia 30 

Colégio Le Perini realiza Festa da Família no palco do Ciaei  

cidade

IDENTIFICAÇÃO 

Conta de luz deve ficar mais barata 

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

A conta de energia 
ficará mais barata 
para os indaiatuba-

nos e demais moradores de 
26 cidades atendidas pela 
Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL Piratininga). A 
redução média de 24,18% nas 
tarifas aplicadas pela empresa 
foi autorizada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) na última terça-feira, 
dia 18, e passa a valer a partir 
de domingo, dia 23. 

A conta de luz de 481 
clientes de alta tensão em 
Indaiatuba, que são as in-
dústrias, será reduzida em 
30,22%. Por sua vez, a tarifa 
dos 97.369 mil consumidores 
locais de baixa tensão, como 
residências e serviços comer-
ciais de pequeno porte, terá 
queda de 19,48%.

A queda no valor da conta 
de luz é referente ao Reajuste 
Tarifário Anual, que para In-
daiatuba ocorre anualmente 
em outubro. A última redu-
ção na taxa foi registrada em 
2013, na Revisão Tarifária 
Extraordinária promovida 

pelo Governo Federal. 
Segundo a CPFL, a re-

dução deste ano reflete a 
diminuição no valor cobrado 
na tarifa do encargo setorial 
CDE e do menor custo de 
compra de energia produzida 
pela usina hidrelétrica Itaipu, 
cotada em dólar (em 2016, 
houve redução da tarifa em 
dólar e valorização do real).

Outro fator que contribuiu 

para a queda foi a devolução 
da perda de receita causada 
pela liminar obtida pelos 
grandes consumidores para 
não pagar a CDE.

Esses custos compõem a 
chamada Parcela A, que não 
são gerenciáveis pela CPFL 
Piratininga e não compõem a 
sua remuneração.

A Parcela B, que consi-
dera os gastos operacionais 

gerenciáveis da empresa e 
determinam a sua remunera-
ção, representa uma pequena 
parcela da tarifa de energia 
estabelecida pela Aneel.

Investimento 
Em Indaiatuba, a CPFL 

Piratininga investiu mais de 
R$ 906 mil no primeiro tri-
mestre deste ano. A distribui-
dora do Grupo CPFL Energia, 

responsável pelo atendimento 
de aproximadamente 1,5 
milhão de consumidores, 
realizou obras de suporte ao 
crescimento de mercado, au-
mento de capacidade subesta-
ções e linhas de transmissão, 
adequação, manutenção e 
expansão de redes.

Do montante investido 
pela concessionária no Mu-
nicípio, cerca de R$ 400 mil 

foram destinados aos projetos 
que viabilizam a expansão 
do consumo de energia e o 
crescimento do mercado, por 
meio da ampliação da capa-
cidade redes, subestações e 
linhas de transmissão e a ins-
talação de novos medidores 
para a conexão de clientes.  

Um exemplo da aplicação 
desses recursos são as obras 
na Alameda das Glicínias, 
no Recanto das Flores, que 
passou a contar com rede 
primária do tipo “Compacta” 
e rede secundária “Multiple-
xada”. 

A CPFL Piratininga des-
tinou outros R$ 500 mil na 
manutenção, melhoria e mo-
dernização das linhas de 
distribuição de energia. Des-
se valor, R$ 261 mil foram 
aplicados na manutenção dos 
ativos, como a troca de trans-
formadores avariados, e R$ 
131,4 mil em melhoramentos 
da rede. Em linhas gerais, In-
daiatuba recebeu investimen-
tos que preparam o sistema 
elétrico para o aumento futuro 
tanto da demanda por energia 
do parque industrial quanto 
do consumo das classes co-
mercial e residencial.

Redução média de 24,18% na conta de luz foi aprovada durante a semana

DIVULGAÇÃO 

No último sábado, aconte-
ceu no Ciaei, a Festa da Famí-
lia do Colégio Le Perini, com 
os alunos do berçário ao 5º 
ano, do Ensino Fundamental. 

Em quatro sessões lotadas, 
o tema principal do encontro 
foi o “Ciclo da Vida”, envol-
vendo as transformações do 
ser humano e da natureza e 
incluiu uma releitura do livro 
Para Sempre, da escritora Pau-
la Santisteban, que promove 
o fortalecimento das relações 
humanas, troca de experiên-
cias, histórias e sentimentos 
entre entes queridos.

Quando se fala para crian-
ças sobre o nascimento, desen-
volvimento, envelhecimento 
e pessoas que vêm e que vão, 
são temas cuja dificuldade 
de alguns pais em explicar 
podem se tornar uma barreira 
no diálogo familiar. O livro 
Para Sempre visa auxiliar 
pais e professores e orientá-
-los quanto a melhor forma de 
exemplificar o assunto com 
tranquilidade. Além disso, as 
relações familiares, o desejo 
de se ter filhos, a alegria da sua 
chegada e a convivência com 
os rebentos foram cantados em 
letras especiais, num coro de 
vozes que emocionou a todos. 

“Plante sementes como se 
estivesse plantando as pessoas 

O Departamento de Cemi-
térios da Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente 
aproveitará o feriado do Dia 
de Finados para fazer o reca-
dastramento dos proprietários 
de sepulturas dos dois Cemi-
térios da Candelária - Taipas 
e Pedras. 

O objetivo é identificar 
os responsáveis por túmulos 
antigos e sem manutenção. 
Uma equipe de funcionários 
estará de plantão no local entre 
os dias 30 de outubro e 2 de 
novembro, das 7h às 17 horas. 

Conforme explicou o dire-
tor do Departamento, Harol-
do Dorta Bernardes, alguns 
túmulos sofreram erosão e 
apresentam rachaduras que 
causam infiltrações de água de 
chuva e se tornam ambientes 
propícios para a proliferação 
de escorpiões. 

O diretor conta que já fo-
ram feitas outras tentativas de 
cadastramento, mas ainda exis-
tem algumas sepulturas sem a 
identificação atualizada dos 
responsáveis. “Por isso vamos 
aproveitar as visitas do Dia de 
Finados para tentar atualizar 

que você ama ou seus sonhos. 
Solte-as na terra, regue-as, 
coloque-as sob o sol, deixe que 
elas respirem...”.

Segundo a mantenedora do 
Colégio Le Perini, Léia Perini 
Delegá, a proposta da festa 
deste ano foi a aproximação 
dos alunos com a compreensão 
do tempo e das transformações 
que ele promove na vida das 
pessoas e no contexto familiar. 
“Um passeio pelo passado, 
presente e futuro compõe as 
estações do ano, suas formas e 
cores; as mudanças climáticas 
com suas noções de tempo; o 
nascimento, desenvolvimento, 
pessoas que vem e pessoas que 
vão dos seres humanos, com 
uma releitura que contou com 
a participação dos pais, muita 

as documentações”, explicou.
Apesar dos cemitérios da 

Candelária serem administra-
dos pela Prefeitura, a responsa-
bilidade pela construção e ma-
nutenção das sepulturas é das 
famílias proprietárias. Quando 
as famílias se recusam a fazer 
a manutenção, a administração 
dos Cemitérios pode executar 
os reparos necessários e enviar 
a cobrança aos responsáveis.

Os Cemitérios da Cande-
lária têm túmulos com sepul-
tamentos datados do final de 
1800 e início de 1900.

Reformas
Para o feriado de Finados, 

a Secretaria de Urbanismo 
também está realizando refor-
mas nas áreas administrativas 
e de velório nos Cemitérios 
da Candelária e dos Indaiás. 
As obras incluíram a troca de 
pisos e pintura das áreas de ve-
lório, corredores e capelas. Na 
semana passada a Prefeitura 
concluiu as obras no Cemité-
rio dos Indaiás e a previsão é 
de que até o final de outubro 
também esteja tudo pronto no 
Taipas e Pedras.

música e poesia”, explica.  
“Quem sabe as crianças 

possam se transformar em 
broto, em muda e, finalmente, 
em uma árvore linda, com 
raiz, tronco, galhos, folhas, 
flores e frutos? Quem sabe 
as borboletas se apaixonem 
por seus aromas e suas cores? 
Quem sabe, um dia, os frutos 
de sua árvore deem sementes 
que se transformarão em outras 
árvores lindas como a sua?”

Com a interdisciplinarida-
de, a pesquisa dos alunos e pro-
fessores sobre o livro iniciou 
em março nas aulas de grade 
e foi trabalhada em casa como 
tarefa orientada, promovendo 
um belo desfecho que passou 
por uma Mostra Literária no 
meio do ano. “Um momento 

final especial e fraterno, no 
Ciaei, concluiu o trabalho que 
vai ficar guardado na memória, 
em fotos e no coração de cada 
família presente”, resume Léia.   

O Le Perini trabalha, todos 
os dias, por meio do empenho 
de seu corpo docente e colabo-
radores, de forma a atingir um 
objetivo especial: ajudar cada 
um de seus alunos a desenvol-
ver o máximo de seu potencial 
e realizar seus sonhos. Uma 
tarefa única para pessoas úni-
cas como nossos alunos e suas 
famílias. 

Agende seu horário e venha 
nos fazer uma visita, conhecer 
nossa estrutura física e propos-
ta pedagógica. Le Perini, segu-
rança, confiança e parceria na 
missão de educar seus filhos. 

DIVULGAÇÃO

Evento, para alunos do berçario ao 5º ano, ocorreu no sábado
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Dia das Crianças do Colégio Meta 
é marcado por muita diversão 
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Mais de 23 mil livros 
devem ser expostos 
hoje na Feira Literária 

cidade

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

O Centro Esportivo do 
Trabalhador recebe 
hoje, dia 22, a 10ª 

edição da Feira Literária. Or-
ganizada pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação, o evento 
ocorre das 9h às 16h30, e tem 
por objetivo expor os trabalhos 
realizados em sala de aulas 
pelos alunos da rede pública. 

Com entrada gratuita, a 
expectativa é que passe pelo 
local cerca de 30 mil pesso-
as entre alunos, familiares e 
visitantes.

O projeto Ler Faz Bem 
trabalha ao longo do ano o 
incentivo à leitura e a escrita, 
as produções são organizadas 
e demonstradas neste evento 
com mais de 23 mil livros 
produzidos pelos próprios 
alunos, sob a orientação dos 
professores. Os mesmos fica-
rão à disposição dos visitantes 
para conhecerem o trabalho da 
Rede Municipal. 

“A Feira tem efeito mágico 
e as escolas abusam do colori-
do, da magia dos personagens 
para compor o cenário deste 
dia. Além dos livros artesa-
nais também temos os livros 
virtuais produzidos pelos alu-
nos do Ensino Fundamental, 
EJA, Educação Especial, que 
estarão expostos no estande da 
Informática Educacional”, co-
menta a supervisora educacio-
nal da Secretaria de Educação, 

Aproveitando o tema deste 
ano, “O Fantástico Mundo do 
Circo”, o Colégio Meta pre-
parou diversas atividades para 
celebrar o Dia das Crianças. 
Foram dois dias “recheados” 
de muita alegria e descontração 
aos alunos do Ensino Funda-
mental 1, das unidades 1 e 2.

No dia 10, os alunos da 
Educação Infantil tiveram uma 
linda contação de história, com 
piquenique, muita brincadeira e 

Renata Sigrist.
Os visitantes poderão con-

ferir mais de 40 estandes com 
trabalhos os literários, mais 
os estandes especiais como o 
Projeto Base e um dedicado a 
conscientização da exploração 
do trabalho infantil, tema que 
foi discutido em sala de aula 
junto com o Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT).

Todos os livros expostos 
são escritos e criados pe-
los alunos dentro da sala de 
aula. Nas etapas de trabalho, 
que iniciaram no primeiro 
bimestre do ano, estão a apre-
sentação do projeto aos alu-
nos, a definição das histórias 
reescritas, o conhecimento 
de gênero textual, a escrita 
coletiva, a revisão coletiva, a 
organização coletiva do texto 
em páginas, a elaboração das 

no final se deliciaram com um 
refrescante sorvete. 

No segundo dia, as come-
morações não pararam. Os 
alunos tiveram uma sessão de 
cinema, com direito a pijamas, 
almofadas e ursinhos de pelú-
cia. Eles assistiram a um lindo 
filme, saborearam pipoca e um 
delicioso cachorro quente. 

Para os alunos do Ensino 
Fundamental 1, a diversão 
também foi garantida. Eles 

ilustrações do livro e a cons-
trução da capa e finalização. 
“Sendo assim, o objetivo cen-
tral é criar nas nossas escolas 
grandes comunidades leitoras, 
pois sabemos que através da 
leitura tudo acontece, o sujeito 
melhora seu conhecimento de 
mundo, torna-se mais críti-

puderam vivenciar um circuito 
com atividades circenses e um 
delicioso lanche coletivo rega-
do com muita música e sorvete. 
Os alunos participaram também 
de diversas oficinas, entre elas, 
confecção de um brinquedo 
com sucata, de jogos, culinária, 
bingo e também saborearam 
um delicioso cachorro quente.

Para finalizar as comemora-
ções os alunos ganharam deli-
ciosas guloseimas do Colégio.

co, e aprende com prazer os 
conhecimentos fundamentais 
que a escola precisa ensinar”, 
completa Renata.

Além de toda estrutura da 
Feira os visitantes poderão 
acompanhar a programação 
de apresentações. Veja o cro-
nograma.

Meta 
Para conhecer mais so-

bre as atividades desenvol-
vidas pelos profissionais 
do colégio, acesse a página 
do Meta no facebook. Faça 
também uma v is i ta ,  na 
unidade 1, localizada Rua 
Hermínio Steffen, 96, no 
Jardim Regina; e a 2 na 
Avenida Coronel  Antô-
nio Estanislau do Amaral, 
1.541, em Itaici.

Cronograma de apresentações
9h15 – Emeb Laura Fahl Corrêa - Cantinhos do Brasil: apresentação 
de músicas regionais com resgate das cantigas populares.
10h30 – Abertura Oficial 
11h – Emeb Wladimir Olivier – Coral: apresentação de músicas 
populares 
12h – Orquestra Sinfônica de Indaiatuba - A apresentação “Palhaço 
Tem Concerto?” 
13h30 – Mann Hummel do Brasil - Teatro: Amigos de Baobá. 
14h30 – Emeb Bosque do Saber - Contação de Histórias: “A casa 
sonolenta” e “O sapo bocarrão” 
15h – Fundação Pró-Memória – Cantando e contando Histórias de 
Indaiatuba

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura

Expectativa, segundo os organizadores, é que cerca de 30 mil passe pelo Centro Esportivo
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Equipe do Colégio Objetivo de Indaiatubas é 
campeã geral do Torneio Brasil de Robótica

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Agricultores podem fazer pré-cadastro 
para adquirir boxes em Itaici 

Os interessados em 
ocupar os boxes do 
barracão de Itaici, 

para a venda de produtos 
agrícolas, já podem se ins-
crever no site da Prefeitura. 
A pré-cadastro pode ser feito 
a partir de hoje, dia 21, e vai 
até o dia 22 de dezembro 
deste ano. O cadastro é des-
tinado aos agricultores do 
Município. 

Localizado na antiga Es-
tação Ferroviária, o projeto 
dos boxes prevê a exploração 
de atividade de lanchonete e 
espaço para pequenos agri-
cultores e congêneres, além 
de um museu de fotos e sala 
de informática.

Para participar os interes-
sados deverão desenvolver 
as atividades agrícolas cul-
tivadas dentro do município, 
podendo ser pessoa física 
ou jurídica e realizar seu ca-
dastro através do link http://
www.indaiatuba.sp.gov.br/
desenvolvimento/projeto-
-estacao-itaici/cadastro-pro-
dutores-rurais/. 

O pré-cadastro tem o ob-
jetivo de obter mais infor-
mações sobre os interessa-
dos, tais como: principais 
produtos, se pessoa física ou 

A equipe de Robótica do 
Colégio Objetivo Indaiatu-
ba Catchau conquistou dois 
prêmios na fase regional do 
Torneio Brasil de Robótica, na 
modalidade Middle (de 10 a 15 

jurídica, dados cadastrais, 
quanto tempo desenvolve 
esta atividade entre outras 
informações. A inscrição 
não garante que a empresa ou 
pessoa tenha o direito ao Box, 
esse cadastro é apenas um le-
vantamento de informações.

Obra
As secretarias municipais 

de Obras e Vias Públicas e de 
Urbanismo e Meio Ambiente 
concluiu a obra em agosto. O 
novo espaço fica ao lado da 
antiga Estação Ferroviária 
de Itaici, que foi revitalizada 
recentemente. A urbanização 
incluiu a pavimentação da 
via de acesso e construção 
de área de estacionamento. 
No entorno, a Secretaria de 
Urbanismo também instalou 
uma Academia ao Ar Livre e 
playground.

O barracão projetado pela 
Secretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia possui 
400m² de área construída, 
com 20 boxes de 12 m² cada 
um. Projetado em estilo rús-
tico, o local tem pilares de 
sustentação feitos com tron-
cos de eucalipto e coberto 
com telhas termoacústicas. 
A execução da obra ficou 
sob a responsabilidade da 
Secretaria de Obras e Vias 
Públicas.

apresentações no show de 
talentos do aluno Ian Soliani, 
com uma apresentação de ba-
teria improvisada com canos 
e latas, e da aluna Tatiana 
Andressa Angelo, cantando. 
Eu me surpreendi com o 
desempenho da equipe, que 
foi muito elogiada durante o 
torneio”, comenta o professor. 

“Foi minha primeira com-
petição e eu estava muito ner-
voso, porque sabia que ia en-
contrar muita gente e equipes 
mais experientes. Nós fomos 
muito bem no desafio! No 1º 
round fomos a equipe que 
mais marcou pontos, mas não 
sabíamos como nos sairíamos 

na pesquisa, porque como a 
equipe é nova, tivemos pouco 
tempo para prepará-la. Mas no 
final, deu tudo certo! Apesar 
de ter sido cansativo, foi bem 
divertido e ainda ganhamos os 
prêmios!”, comemora Lucas 
Silva Penteado, aluno do 6º 
ano.

Além da conquista dos 
troféus, a equipe se classificou 
para a etapa nacional que será 
realizada nos dias 3 e 4 de 
dezembro, em Niterói/RJ. Até 
lá, a previsão é de muito treino 
para aprimorar a pesquisa e 
fazer os ajustes necessários 
para a fase final do Torneio 
Brasil de Robótica.

Barracão localizado no bairro Itaici fica na antiga Estação Ferroviária; pré-cadastro deve ser realizado no site da Prefeitura

Equipe do Colégio Objetivo também foi campeã no Desafio Prático

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

anos): campeã do Desafio Prá-
tico e campeã geral do torneio.

A Catchau, formada há 
dois meses por alunos do 6º 
e 7º anos teve um excelente 
desempenho, de acordo com o 
professor e técnico da equipe, 
Leandro Mathias. “O torneio 
foi muito bom para a forma-
ção desses alunos, pois foi 
a primeira experiência deles 
como competidores. Foi bem 
puxado, disputamos quatro 
rounds no desafio prático e 
participamos de três avalia-
ções em sala, nos quesitos 
Organização e Método, Mé-
rito Científico, Tecnologia e 
Engenharia. Tivemos ainda 

DIVULGAÇÃO 
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Alunos do Colégio  Montreal realizam visita pedagógica a museus 

Ecobike já funciona em horário estendido 
ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

DIVULGAÇÃO

Pelo terceiro ano con-
secutivo, por conta do 
horário de verão que 

entrou em vigor no domin-
go, dia 16, duas estações do 
Projeto Ecobike vão funcio-
nar em horário estendido. 
De segunda a sexta-feira 
as estações localizadas na 
Prefeitura e na Guarda Civil 
funcionarão das 8h às 12 ho-
ras e das 13h às 19 horas. Os 
novos horários vão até 19 de 
fevereiro de 2017. 

Aos sábados, domingos 

Tornar a aula interessante 
dentro da sala de aula é um 
dos grandes desafios para os 
professores na atualidade. 
Poder vivenciar o conteúdo 
abordado pelo professor pode 
transformar a informação em 
conhecimento de forma bem 
mais prazerosa e eficaz.

Conhecendo a importân-
cia dessa vivência, o Colégio 
Montreal promove diversas 
excursões pedagógicas com 
o objetivo de enriquecer o 
aprendizado. No dia 13 de 
outubro, os alunos do Ensino 
Fundamental 2 conheceram 
dois museus na capital pau-
lista e puderam experimentar, 
na prática, o que aprenderam 

e feriados o horário perma-
nece o mesmo, das 8h às 12 
horas e das 14h às 18 horas. 
As estações das praças Dom 
Pedro II e Renato Villanova 
(Praça do Cato) continuam 
funcionando apenas durante 
a semana, das 8h às 12 horas 
e das 13h às 17 horas.  

Atualmente o projeto Eco-
bike conta com quase 19 
mil usuários cadastrados e 
desde julho de 2012 foram 
registrados mais de 69 mil 
empréstimos.

O Projeto Ecobike, inau-
gurado em 2012, oferece 
quatro estações na cidade 

na teoria, durante as aulas 
de Ciências, Arte, História, 
Educação Física e Geografia.

De acordo com a profes-
sora de Ciências, Adriana da 
Silva Andrade, o intuito da 
visita ao Museu Catavento é 
aproximar ainda mais o aluno 
do mundo científico. “O obje-
tivo principal é fazer com que 
o aluno relacione o conteúdo 
que foi trabalhado em sala de 
aula com atividades práticas 
realizadas no museu, para 
contribuir ainda mais com 
o aprendizado. Por se tratar 
de um espaço interativo que 
apresenta a ciência de forma 
instigante para o aluno, o 
estudo em Ciências se torna 

sob a responsabilidade da 
Secretaria de Obras e Vias 
Públicas, em parceria com 
a Secretaria de Urbanismo e 
do Meio Ambiente. São dis-
ponibilizadas gratuitamente 
200 bicicletas ecológicas que 
utilizam quadro fabricado 
com garrafas PET, mais 10 
bicicletas com cadeirinha 
acoplada para o transporte 
de crianças, e outras cinco 
bicicletas duplas.

Para se cadastrar, os usu-
ários do Projeto Ecobike 
devem ser pessoas maiores 
de 18 anos ou menores acom-
panhados por um responsável 

ainda mais interessante”, 
afirma a professora.

No Museu do Futebol, os 
alunos conheceram a história 
do esporte mais popular do 
Brasil. “A visita ao Museu 
mostrou aos nossos alunos 
a importância desse esporte 
para o nosso país, o impacto 
da modalidade na vida das 
pessoas, a história das Copas 
do Mundo, tudo de forma 
interativa. Eles descobriram 
que o futebol já se tornou 
parte da vida dos brasileiros 
e que é capaz de grandes 
transformações na vida de 
muitas pessoas e até de uma 
sociedade”, conta o professor 
de Educação Física, Flávio 

maior de idade. Para utilizar 
as bicicletas os interessados 
devem fazer o cadastro pelo 
link disponível no site da 
Prefeitura – www.indaiatuba.
sp.gov.br – e validar direta-
mente nas estações, mediante 
apresentação de CPF, com-
provante de endereço atua-
lizado e um documento com 
foto. Cada CPF dá direito a 
retirada de outras duas bici-
cletas extras para menores. 
O tempo permitido para uso 
é de quatro horas contínuas, 
que pode ser renovado, e as 
bicicletas podem ser devol-
vidas em qualquer estação.

Cardoso. 
A aluna do 7º ano do En-

sino Fundamental 2, Bruna 
Fontolan, não conseguiu 
controlar a emoção ao avis-
tar o gramado do estádio do 
Pacaembu. “Meu sonho é ser 
jogadora profissional de fute-
bol, por isso eu não consegui 
segurar as lágrimas e chorei. 
Eu aprendi um pouco mais 
sobre a história desse esporte 
e percebi a grandeza que essa 
modalidade esportiva adqui-
riu desde a sua invenção. 
Aprender sobre a história de 
algo que representa não só o 
Brasil, mas também vários 
outros países, sempre é váli-
do”, declara Bruna.

Horário especial de verão atende somente estações de 
Ecobike do Parque Ecológico

Conteúdos trabalhados em sala de aula se tornam mais 
interessantes 
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Colégio Episteme de Indaiatuba é sinônimo de ensino e garantia de aprendizado
EDUCAÇÃO 

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Empório Porcelanato oferece novo 
conceito em revestimento e decoração

JME

Na hora de reformar 
ou construir, nada 
melhor do que en-

contrar variedades e produtos 
de qualidade. Entre os mais 
procurados, estão os mármo-
res, cerâmicas, pedras, porém 
o que se destaca mais e que 
vem ganhando cada vez mais 
espaço no mercado é o por-
celanato.

O produto é sempre uma 
opção de procura para os en-
genheiros e arquitetos, tanto 
para obras residenciais quanto 
para empresariais. Pensando 
em atender essa demanda em 
Indaiatuba é que o Empório 
Porcelanato atua há quatro 
anos com uma linha completa 
de revestimento e decoração.

O diretor comercial da 
loja, o empresário Daniel 
Ribeiro, de 44 anos, ressalta 
que no Empório o cliente tem 
facilidade de encontrar seu 
produto, com qualidade e que 
caiba no bolso.

“O porcelanato é o nosso 
forte. Se a pessoa quer levar 
para sua casa uma linha mais 
conceitual, temos Portinari, 
Roca. Mas também possuímos 
a linha econômica, quando 
oferecemos ao cliente porce-
lanatos mais baratos, porém 
com a mesma qualidade”, 
explica.

Para atender a procura, no 
estoque do Empório são re-

postos por mês de 10 a 15 mil 
metros quadrados do produto, 
o que equivale a sete carretas 
com um item só. 

O porcelanato já caiu no 
gosto das pessoas e a procura 
é grande, segundo Ribeiro. “É 
um produto que vende toda 
hora. Contamos com nosso 
abastecimento daqui de In-
daiatuba e do Polo Cerâmico, 
que fica em Santa Gertrudes/
SP. Temos também produtos 

importados, mas em menor 
parte, pois temos grandes par-
cerias com fornecedores aqui 
e na China”, informa Ribeiro.

O Empório Porcelanato 
sempre oferece aos consu-
midores preço bom, outro 
grande diferencial segundo 
Ribeiro. “Viemos para trazer 
um aspecto visual de loja para 
a cidade, tendo um estilo de 
boutique, porém com preço 
de outlet. Esse é o nosso 

grande diferencial: qualidade 
com preço acessível, podendo 
atender públicos A e B, até 
por que Indaiatuba tem um 
mercado B bem abrangente”, 
ressalta. 

Mas o Empório não ofe-
rece apenas porcelanato, mas 
também inúmeras opções 
de piso, papéis de parede, 
madeiras e agora louças e 
sanitários, tudo que faz parte 
do acabando da casa.

Empório Porcelanato possui diversas opções em porcelanato, piso, papéis de parede, 
madeiras, louças e sanitários

CASA DECOR 
Para divulgar ainda mais a qualidade de seus produtos, 

o Empório Porcelanato está presente na principal mostra de 
arquitetura, decoração e paisagismo da região, o Casa Decor 
Indaiatuba, numa parceria com a arquiteta Catharina Vavassori, 
idealizado do ambiente “Banho Jovem”.

“Quisemos entrar para mostrar os produtos que possuímos, 
fazer parcerias e desenvolver um trabalho diferenciado. Quere-
mos mostrar ao público as possibilidades a serem feitas e foco 
maior que é convidá-las a visitarem nossa loja”. 

O Empório Porcelanato fica localizado na Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 1.743, no Jardim Esplanada. 
Mais informações pelo telefone (19) 3834-4395.

Ter um ensino de qualidade 
atualmente é benefício garan-
tido para crianças e jovens, já 
que estudar nos dias de hoje é 
o único meio de sempre estar 
preparado para grandes desa-
fios e novas conquistas. 

Há 16 anos o Colégio Epis-
teme presta serviço diferenciado 
em Indaiatuba, tendo estrutura 
adequada e uma proposta peda-
gógica eficiente. A escola possui 
Educação Infantil, Fundamental 
1 e 2, além do Ensino Médio. 

A diretora do colégio, a 
empresária Marta Ribeiro, de 
44 anos, salienta que a escola 
tem grande preocupação em 
ensinar e “cuidar” bem dos alu-
nos. “Uma das preocupações 
dos pais é aonde deixar os fi-
lhos que possuem menos de 10 
anos. Para isso, até o 5º ano, o 
aluno fica no colégio em tempo 

integral, sendo meio período 
no ano seguinte”, explica. 

Atualmente são cerca de 80 
alunos atendidos neste sistema. 
Segundo Marta, o período integral 
faz com que os alunos tenham um 
rendimento ainda melhor. “Eles 

têm o horário normal em sala de 
aula e depois, no restante do dia, 
participa de oficinas recreativas, 
momentos de descanso, acom-
panhamento psicopedagógico e 
acessos à biblioteca e a sala de 
informática”, enumera. 

Assim como no Infantil 
e no Fundamental, o Ensino 
Médio também tem estudo 
continuado. O colégio oferece 
auxílio para os alunos que vão 
prestar o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 

“Temos uma turma que 
conta com plantão de dúvidas 
juntamente com a oficina da 
redação, sendo que 60 % das 
provas com conteúdo do siste-
ma universitário e 40% já são 
questões que caem no Enem”, 
explica Marta. “Dessa forma, 
já preparamos e incentivamos 
eles a fazerem inscrição para 
o exame”, ressalta.

Outro diferencial no En-
sino Médio é que o Colégio 
Episteme possui os simulados 
que preparam os jovens para 
as grandes universidades fe-
derais e públicas. 

Marta, diretora do 
Episteme, atua há a 
mais de 20 anos na 
área da educação

O colégio também preza 
muito pela educação baseada 
na ética, solidariedade e res-
peito, o que, segundo Marta, 
são palavras que ajudam na 
formação das pessoas.

Na área da tecnologia, o 
colégio utiliza os materiais da 
Lego Education, que possibi-
lita preparar os jovens para o 
mercado de trabalho. "Essas 
aulas de Educação Tecno-
lógica trazem desafios que 
estimulam os alunos a traba-
lharem em grupo e, através de 
projetos e usando a linguagem 
da programação, criam robôs 
que contribuem com a solução 
dos problemas apresentados”, 
explica a diretora do Episteme. 

Experiência
Os diferenciais oferecidos 

pelo Colégio Episteme também 

estão atrelados a experiência de 
Marta. Formada em Pedagogia 
e pós-graduada em psicopeda-
gogia, a empresária atua na área 
da educação há mais de 20 anos. 

“O bom rendimento do 
Colégio Episteme deve-se a 
administração que é feita por 
alguém que realmente viven-
ciou o que é a educação do 
nosso País”, diz. “Atualmente 
a escola particular é melhor op-
ção para os pais. Hoje o colégio 
‘conhece’ cada um por nome, 
as famílias e o histórico delas, 
tendo um acompanhamento 
mais próximo.”

O Colégio Episteme está 
aberto para visitas e apresenta-
ção de sua proposta pedagógi-
ca, na Rua Leopoldo Sombini, 
105, no Jardim São Francisco. 
Mais informações no (19) 
3875-0189.
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Quadrilha é presa na segunda-feira logo 
após furtar residência no Jardim Monte Verde 

Motocicleta roubada 
é recuperada pela 
Guarda Civil  

AÇÃO AGILIDADE 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

polícia Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Perseguição e troca de tiros termina 
em prisão de trio após roubo de carro

FOTOS: COMANDO NOTÍCIA 

Depois de 20 quilô-
metros de persegui-
ção e troca de tiros, 

três indivíduos foram presos 
na tarde de quarta-feira, dia 
19, numa ação conjunta da 
Guarda Municipal e Polí-
cia Militar. Eles haviam 
roubado um veículo, um 
Pálio Weekend, na cidade 
de Americana e passado em 
uma câmera de monitora-
mento na região da Estrada 
do Fogueteiro. 

A ocorrência teve início 
quando o veículo, que esta-
va sendo monitorado devido 
a ser produto de roubo na 
cidade de Americana na 
segunda-feira, dia 17, pas-
sou por área de abrangência 
do sistema em Indaiatuba. 

O alerta foi imediatamente 
emitido aos patrulheiros das 
duas corporações, que ini-

ciaram as buscas com vistas 
ao referido automóvel.

Uma equipe da Guarda 

sendo que neste momento 
os ocupantes do veículo 
sacaram uma arma e dispa-
raram contra os agentes de 
segurança. Ninguém ficou 
ferido. 

A partir deste momento 
teve início o acompanha-
mento por mais de 20 quilô-
metros por diversas estradas 
rurais da cidade. Com o 
apoio de várias viaturas da 
Guarda Civil e da Polícia 
Militar, inclusive o heli-

cóptero Águia da PM, foi 
realizado um cerco tático, 
no qual os bandidos abando-
naram o carro e adentraram 
na mata.

Todos foram detidos e 
encaminhados a 2ª Seccio-
nal de Campinas para con-
fecção do Boletim de Ocor-
rência, onde permaneceram 
à disposição da Justiça. No 
automóvel foi encontrada 
uma arma calibre 36 tipo 
garruchão já sem munição.

Civil deparou com o Palio 
na região do Fogueteiro 
vindo em sentido contrário, 

Veículo com placas de Campinas foi roubada na segunda-feira na cidade de Americana 

A Guarda Civil prendeu 
na segunda-feira, dia 17, 
uma quadrilha que havia 
acabado de praticar furto a 
uma residência no Jardim 
Monte Verde. O vizinho foi 
quem viu os quatro indiví-

duos fugindo e passou as 
características dos mesmos 
e do veículo utilizado na 
fuga para os policiais. 

O Palio apontado como 
poss ível  automóvel ,  no 
qual os ladrões tinham fu-

giu, foi localizado por uma 
equipe de patrulhamento 
preventivo na Avenida Fá-
bio Roberto Barnabé, nas 
proximidades do Jardim 
São Francisco. 

Fei ta  a  abordagem e 

questionados os ocupantes 
os  Guardas  observaram 
que houve contradição nas 
respectivas versões, além 
do nervosismo dos aborda-
dos. Em conversa separada, 
com M.S.S., de 25 anos, a 
mesma decidiu contar como 
ocorreu o crime. 

Um quin to  e lemento 
apareceu no local da abor-
dagem e foi detido, pois a 
mulher já havia relatado 
a participação do mesmo 
no crime e em outro furto 
ocorrido na última sexta-
-feira, dia 14. 

Tudo e todos foram en-
caminhados até a Delegacia 
de Polícia, onde a autorida-
de de plantão designou dois 
investigadores para o des-
locamento até a residência 
da mãe de uma dos detidos 
juntamente com os Guardas 
Civis, mas nada de ilícito 
foi localizado. Na casa de 
M. foram encontrados di-
versos produtos de origem 
do crime.

Ação da Guarda ocorreu graças a denúncia anônima de um vizinho

A Guarda Civil recuperou 
na manhã de quarta-feira, dia 
19, uma motocicleta Honda 
150 Titan da cor azul. Uma 
equipe de patrulhamento pre-
ventivo visualizou uma moto 
sem placas e retrovisores cir-
culando pelo Jardim Morada 
do Sol. Diante da situação 
foi realizada a abordagem de 
rotina para averiguação. 

O condutor foi indagado 
sobre a origem da moto e 
disse não possuir qualquer 
documentação, confessando 
o crime de roubo.

Os agentes de segurança 
informaram o fato Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho (Coade). 

Naquele exato momento 

os operadores do Cento re-
ceberam a comunicação de 
um furto de moto ocorrido na 
Avenida Jacomo Nazario, no 
Cidade Nova, o qual a vítima 
tinha ligado para a Polícia 
Militar minutos antes. As 
características eram idênti-
cas, tanto da furtada quanto 
da localizada. Foi solicitado 
ao proprietário que fizesse o 
contato no local da abordagem 
com os respectivos documen-
tos da moto. 

Tudo e todos foram con-
duzidos até a Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade 
de plantão ratificou a voz de 
prisão do condutor da moto e 
a devolução do veículo ao seu 
proprietário, que é motoboy.

Além da prisão dos indivíduos, uma arma também foi apreendida
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Finalistas do campeonato de society 
do Indaiá saem neste domingo 

DECISÃO 

“Infelizmente perdemos 
a concentração em 

alguns momentos e foi 
justamente onde que 

sofremos o gol”
Julio César, treinador 

do Sub-20 do 
Primavera

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Tricolor decide vaga 
contra o Mirassol 

ANGELO GOUVÊA

O domingo, dia 23, será 
decisivo nas duas competições 
organizadas pelo Indaiatuba 
Clube. Quatro duelos, no cam-
po society, marcam as partidas 
de volta das semifinais das 
copas Colégio Renovação de 
Futebol Society – Categoria 
Máster e Hot Flowers de Fu-
tebol Society – Adulto. 

Pelo Máster, a partir das 
8 horas, o Nobel enfrenta o 
Marquinhos Tintas e joga pela 
vantagem do empate, já que 
no primeiro embate, disputa-
do domingo, dia 16, também 
empatou em 1 x 1.  

Na segunda semifinal, o 
RZ Comunicação encara o 
Colégio Renovação a partir 

das 9h10. Com a vitória de 3 x 
2 no primeiro duelo, a segunda 
equipe pode até empatar que 
está garantida na decisão do 
certame. 

Pela categoria Adulto, o 
primeiro jogo será às 10h15, 
quando o Vizzent enfrenta o 
Estilo Som & Luz e joga por 
um novo empate para ir à final, 
já que no jogo de ida empatou 
em 2 x 2.  

A definição do último fi-
nalista começa às 11h20, 
quando Casagrande Turismo 
e Império se enfrentam. O Ca-
sagrande venceu o embate de 
ida por 3 x 2 e agora pode até 
perder de um gol de diferença 
que estará na decisão. 

IMPRENSA – IC

Marquinhos Tintas e Nobel empataram em 1 x 1 na partida de ida

A equipe Sub-20 do 
Primavera decide 
contra o Mirassol, 

na casa do adversário, quem 
seguirá em frente na disputa 
do Campeonato Paulista. Na 
busca pela vaga nas quartas 
de final, os dois times entram 
em campo amanhã, dia 22, 
às 16 horas e no estádio José 
Maria de Campos Maia, para a 
disputa da segunda partida das 
oitavas de final do certame. 

O primeiro jogo entre as 
duas equipes, realizado no 
sábado, dia 15, no Gigante 
da Vila, terminou empatada 
em 1 x 1. 

Uma das grandes armas do 
Mirassol era a jogada aérea 
e foi dessa forma que o time 
abriu o placar aos 8 minutos 
de bola rolando na primeira 
etapa. 

Numa jogada de bola pa-
rada, ninguém do Primavera 
subiu para cortar e João Vic-
tor subiu sozinho para fazer 
de cabeça o único gol do 
Mirassol. 

Mesmo atrás no marca-
dor, o Primavera era rápido 
no ataque e criou inúmeras 
oportunidades de gol. Mas 
outra grande dificuldade en-
frentada pelo time na partida 
era a pontaria. Foram várias 
chances de gol desperdiçadas.

O Primavera penou e só 
conseguiu igualar o marcador 
logo no início da segunda 
etapa, aos 4 minutos. Após 
bate-rebate dentro da área, 
Jonas mandou para o fundo 
das redes, para a alegria dos 
poucos torcedores presentes 
no Gigante.

Logo depois do gol, Fábio 
foi expulso e o Mirassol ficou 
com um jogador a menos. 
Mesmo assim, o Fantasma 
não soube apro-
veitar e a partida 
terminou mesmo 
no 1 x 1. 

Para o téc-
nico da equipe 
primaverina, Ju-
lio César, seus 
comandados fi-
zeram uma boa 
partida. “Infe-
lizmente perdemos a concen-
tração em alguns momentos e 
foi justamente onde que sofre-
mos o gol”, lamenta. “Deixei 
bem claro para os atletas que 

eles (Mirassol) levam muito 
perigo na bola parada. Mas 
tivemos força para reagir e 
buscar o empate, que também 

poderíamos ter 
saído com a vi-
tória.”

Agora na se-
gunda partida, 
quem vencer por 
qualquer placar 
garante vaga nas 
quartas de final. 
Caso haja uma 
nova igualdade 

no marcador, será levado em 
consideração como critério de 
desempate menor número de 
cartões amarelos e vermelhos 
e, no último caso, sorteio na 

sede da Federação Paulista de 
Futebol (FPF). 

Desafio
Para a partida de amanhã, 

o técnico Julio César aguarda 
para saber se poderá contar 
com os jogadores Maicon e 
Guilherme, ambos no departa-
mento médico. “Acredito que 
não serão desfalques”, diz. 

Por isso, o grande desafio 
mesmo será bater o Mirassol 
fora de casa. “Vamos para Mi-
rassol confiantes na vitória e 
respeitando o adversário. Es-
tamos cientes de que teremos 
grandes dificuldades, mas sa-
bemos das nossas qualidades 
e condições.”

Fantasma desperdiçou inúmeras chances de gol e ficou no 1 a 1 na primeira partida

Tabela
 

16º Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos 

Rodada amanhã, dia 22, no Ginásio da Sol-Sol  
 
Primeira Divisão 
Horário  Partida      
15h30  Meninos do G5/4 C. Tintas x Grillos/Tamandaré Tintas
16h20  Sol-Sol x Sem Chance/Extintuba 

Segunda Divisão 
Horário  Partida      
14h40  Parque Indaiá x Nova Aliança/XII de Junho 

Terceira Divisão  
Horário  Partida      
12h50  Atlético Santa Fé x Tancredo Neves/Tecnommil
13h50  Grillos/Pura Gula x Olimpic
17h10  Zenit x Kautela  

Rodada amanhã, dia 22, no Carlos Aldrovandi
 
Primeira Divisão 
Horário  Partida      
14h40  Cebi Brasil x ML Informática 
15h30  R5/Col. Meta/Betão Motos x Flamengo/Marquinhos Tintas 
 
Segunda Divisão  
Horário  Partida      
18h  Juventus x União Audax/Atenas 

Terceira Divisão  
Horário  Partida      
12h50  NBF/Padaria Líder x Colégio Conquista
13h50  Focus Academia x BVB/Despachante Pachelli 
16h20  Atlético Oliveira x Desportivo 
17h10  Tapiratiba x Palermo

Rodada amanhã, dia 22, no Ginásio Municipal de Esportes
 
Primeira Divisão 
 
Horário  Partida      
16h30  União Tribuna x Futsal Futuro 

Segunda Divisão 
Horário  Partida      
14h40  Projeto Restitui x The Rocket
15h30  União Tribuna B x Bayern 07

Terceira Divisão  
Horário  Partida      
12h50  Dynamo/M. Lanches x Futshow/Meta/Cruz 
13h50  ADC Toyota x Projeto Restitui B

9º Campeonato Regional Aifa Grupo Marquinhos de Futsal Feminino
 
Rodada domingo, dia 23, no ginásio da Sol-Sol

Horário  Partida
8h50  Araçoiaba da Serra x Dinho Água/Sup. Cisol
9h50  Tatuí x XV Resende/PoliBrasil/Selam 
10h40  Sedesp/Sind. Dos Bancários x Gálatas
11h30  Araçariguama/Baby’s Futsal x Utopia  

Resultados da última rodada 
XV Resende/PoliBrasil/Selam 3 x 1 Araçoiaba da Serra 
Iperó 2 x 1 Social Galatas Sorocaba 
Dinho Água/Supermercado Cisol 5 x 4 Tatuí  
Sedesp/Sind. Dos Bancários 3 x 2 Araçariguama/Baby’s Futsal  
Utopia 0 x 2 XV XV Resende/PoliBrasil/Selam

10º Campeonato Amador (Aifas)
Rodada domingo, dia 23

Horário  Partida   Campo 
10h50  Estrela Dourada x Rêmulo Zoppi Belo Horizonte  
13h30  Estrela x 3 Estrelas  Ferroviário  
 
Resultados da última rodada 
Estrela 0 x 3 Ferroviário 
Independente 1 x 3 Estrela Dourada
SPQV 3 x 0 Rêmulo Zoppi  
3 Estrelas 0 x 3 Noroeste 

8º Campeonato Máster 50 (Aifa)

Rodada domingo, dia 23

Horário  Partida   Campo 
9h30  XV de Novembro B x Ferroviário  CET 2
10h50  Botafogo x XV de Novembro A XV de Novembro

Resultados da última rodada
Independente/Elias Fausto 3 x 3 Comunidade Independente
Botafogo 2 x 3 Ferroviário
XV de Novembro B 0 x 2 XV de Novembro A

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

Quartas de final domingo, dia 23

Campo 1
Horário Partida     Categoria 
8h  PCB Informática x A. E. Dirce/Race Pneus   Máster 
9h10  Freegelo/Big & Strong x Glaudeimar    Máster 
10h20  SSA Brasil x Smart Ar Condicionado    Veterano
Campo 2
Horário Partida     Categoria 
8h  Lofts Empreendimentos x Hot Flowers   Super Máster 
9h10  Cavifer x DD Max     Super Máster 
10h20  Centermaq x Visual Formaturas    Veterano
Resultados da última rodada 
Central/Voga Arquitetura 3 (2) x (3) 3 Madeireira Madelasca (Adulto)
Ice Bears Ar Condicionado 0 x 3 Fisiomag (Adulto)
Embalimp 4 (0) x (1) 4 SSA Brasil (Veterano)
Grupo Fênix 3 x 0 Luxafit Transportes (Veterano)
Cavifer 2 x 1 Hot Flowers (Super Máster)
DD Max 4 x 5 Casa das Embalagens (Super Máster)
Lofts Empreendimentos 5 x 0 Posto Tremendão (Super Máster)
Freegelo/Big & Strong 3 x 0 Madeireira Glaudeimar (Máster)
Jacitara 2 x 1 Jornal Exemplo (Máster)
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DESEMPENHO 
Judô garante vitórias no Paulista e vagas no Brasileiro

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

1º Torneio de Verão começa 
amanhã no Centro Esportivo 

CINEMA

O CONTADOR - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 14 anos  
-  128 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20),  Sexta (21), Segunda (24),  Terça 
(25)  e  Quarta (26):   16h00. Sábado (22)  e  Domingo (23):   17h25
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20),  Sexta (21), Segunda (24),  Terça 
(25)  e  Quarta (26):   18h45  /  21h30. Sábado (22)  e  Domingo (23):   
15h40  /  18h45  /  21h30
............................................................................................................
OUIJA - ORIGEM DO MAL - Lançamento  -  Suspense / Terror  
-  Classificação 14 anos  -  99 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (20),  Sexta (21), Segunda (24),  Terça (25)  
e  Quarta (26):   17h10  /  19h30  /  21h55. Sábado (22)  e  Domingo 
(23):   14h25  /  17h10  /  19h30  /  21h55
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   20h40
............................................................................................................
O SILÊNCIO DO CÉU - Estreia  -  Drama  -  Classificação 16 anos  
-  102 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Segunda (24):   20h20
............................................................................................................
A PASSAGEIRA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição*  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente na Terça (25):   19h30. *Atenção: para o 
Cineclube os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público 
em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
............................................................................................................
INFERNO - 2ª semana  -  Suspense / Policial  -  Classificação 14 
anos  -  117 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   16h25
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   19h00  /  21h40
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20),  Sexta (21), Segunda (24),  Terça (25)  
e  Quarta (26):   20h00. Sábado (22)  e  Domingo (23):   19h05  /  21h45
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   16h35  /  20h35
............................................................................................................
É FADA! - 3ª semana  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  86 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (20),  Sexta (21), Segunda (24),  Terça (25)  
e  Quarta (26):   18h15. Sábado (22)  e  Domingo (23):   16h00  /  18h15
Polo Shopping: Quinta (20),  Sexta (21), Segunda (24),  Terça (25)  e  
Quarta (26):   15h20  /  20h05. Sábado (22)  e  Domingo (23):   15h20  
/  17h40  /  20h05
...........................................................................................................
O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES - 4ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   15h45
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   18h35
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   21h20
............................................................................................................
GÊNIOS DO CRIME - 4ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 
anos  -  94minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (22)  e  Domingo (23):   18h20
............................................................................................................
MEU AMIGO, O DRAGÃO - 4ª semana  -  Aventura / Fantasia  
-  Classificação 10 anos  -  102 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (22)  e  Domingo (23):   14h45
“SESSÃO FAMÍLIA” :  NESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 
5,00 POR PESSOA
............................................................................................................
CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTARAM - 5ª 
semana  -  Animação / Comédia  -  Classificação livre  -  86 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (22)  e  Domingo (23):   14h10
Polo Shopping: Somente  Sábado (22)  e  Domingo (23):   14h50
“SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 
5,00 POR PESSOA (NOS DOIS SHOPPINGS)
............................................................................................................
PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS - 9ª semana  -  Animação 
/ Comédia  -  Classificação livre  -  86 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (22)  e  Domingo (23):   14h00
“SESSÃO FAMÍLIA” :  NESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 
5,00 POR PESSOA
............................................................................................................
O BEBÊ DE BRIDGET JONES - 4ª semana  -  Comédia / Romance  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Quarta (26):   20h20

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

ARQUIVO - CIDA SANTOS 

DIVULGAÇÃO 

A Liga Regional Des-
portiva Indaiatuba 
(Lidi) e o esportista 

Raul Fernandes realizam a 
disputa de uma nova com-
petição. Com cinco times, a 
partir de amanhã, dia 22, será 
dado o pontapé inicial ao 
Torneio de Verão Raul Fer-
nandes, categoria Veterano. 

As partidas de todas as 
rodadas acontecem no cam-
po 1 do Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET). 

Dois jogos estão pro-
gramados para amanhã. O 
primeiro, às 14h15, colocam 
frente a frente as equipes da 

Prefeitura de Indaiatuba/
Marquinhos Despachante x 
Rêmulo Zoppi. 

No segundo embate, às 
16h15, é a vez do São Fran-
cisco buscar uma estreia 
positiva diante do Noroeste. 

Além das equipes que 
entram em campo amanhã, 
participam ainda do campe-
onato o Manchester.

A competição contará, 
na primeira fase, com cinco 
rodadas. A última será dispu-
tada no dia 19 de novembro. 
Segundo regulamento do 
certame, todos jogos contra 
todos, em turno único, e 
classificam-se para a fase 
seguinte as quatro melhores 
equipes. 

Na semifinal, programada 
para o dia 26 de novembro, 
serão apenas jogos de ida. 
Caso haja empate, garante 
vaga na grande final o time 
que fizer melhor campanha 
na primeira fase. 

Já na grande decisão do 
campeonato, será com jogo 
único no dia 3 de dezembro. 
O campeonato premiará, 
com troféus e medalhas, 
o campeão, vice, a defesa 
menos vazada, o artilheiro e 
a equipe mais disciplinada. 

 
Disputas

Além do pontapé inicial 
do Torneio de Verão, a Lidi 
procede com a terceira ro-
dada da 1ª Copa Kokada e 
do 38º Torneio Walter Pi-
mental. (Confira a rodada 
completa no box) 

No último domingo, dia 

16, os times entraram em 
campo nos dois campeona-
tos. 

Pela Copa Kokada, foram 
seis partidas com os seguin-
tes resultados: Bandeirantes 
0 x 1 Camisa 10, Bahia 1 x 
0 União Agrícola Cardeal, 
Florence 1 x 0 Pimenta, 
Paulistinha 2 x 3 Operário, 
LBC 1 x 3 Mastiga Samba/
CDU e Independente 4 x 2 
Jardim Brasil. 

Já pelo Walter Pimentel 
foram disputados oitos jo-
gos: Unidos da Vila 0 x 2 
Tupã, América 3 x 0 Seati, 
SPQV 0 x 2 Manchester, 
Flamenguinho x Morada 
do Sol, Real Brasil x Hua-
xipato, Minas 0 x 0 Unidos 
de Indaiatuba, Unidos do 
Corolla 2 x 3 União Paulista 
Zona Sul  e Vale Verde 1 x 
1 Benfica.

1ª Copa Kokada
Horário  Partida    Campo
11h  Camisa 10 x Galo   Califórnia
11h   Operário x Bahia   Cruzeiro 
11h  Pimenta x Independente  Pimenta
11h  União Agrícola x Atlético Oliveira Cardeal
15h30  Mastiga Samba/CDU x Paulistinha Cruzeiro 
15h30  Jardim Brasil x Bandeirantes  Jardim Brasil 

38º Torneio Walter Pimentel 
Horário  Partida    Campo
11h  Vale Verde x Benfica  Vale Verde
11h  Atlético Paulista x U.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  Unidos do Corolla x U.P. Zona Sul  Bandeirantes 

Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi) Seis times buscam o título da primeira edição do Torneio de Verão  

Quatro lutadores obtiveram títulos inéditos para a cidade 

A equipe de judô ADI/
Secretaria Municipal de Es-
portes garantiu pódios e títulos 
inéditos para Indaiatuba no 
Campeonato Paulista Aspiran-
tes. A competição estadual foi 
disputada na cidade de Mauá, 
no último sábado, dia 15. 

Além de quatro medalhas, 
sendo duas de ouro, uma de 
prata e uma de bronze, duas 
lutadoras, Isabele Mative 
Gaspar e Heloisa Marcom da 
Silva, se classificaram para o 
Campeonato Brasileiro (Mee-
ting Interclubes), que acontece 
nos dias 4 e 5 de novembro em 
Jaraguá do Sul. 

E as conquistas não para-
ram por aí. “Lucas Antunes é 

o atleta mais jovem da cidade 
a obter o título de campeão 
paulista, tendo alcançado 
também a vitória na Copa 
paulista”, conta o técnico Jean 
Antunes. “Rayane Mariano 
de Souza também unificou 
os três maiores títulos de 
sua categoria, sendo campeã 
paulista, da Copa São Paulo 
e do Campeonato Paulista 
por Faixa, sendo a primeira 
indaiatubana a chegar a estes 
três feitos em um mesmo ano. 
Já Isabele e Heloísa foram as 
primeiras na equipe compe-
titiva do município a obter a 
classificação para o Brasilei-
ro em suas categorias, estão 
todos de parabéns”, completa.
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Banda de Indaiatuba 
vence festival de música 

Exposição conta com mais 
de 50 tipos de orquídeas

ROCK MOSTRA 

O ariano deve esperar uma grande mudança em sua 
vida profissional, pois uma reforma em sua maneira 
de agir também estará em desenvolvimento. Por 
estar mais agitado e enérgico do que o normal pode 
correr o risco de sofrer acidentes. No campo afetivo 
desejará uma maior estabilidade ou responsabilidade 

O taurino estará desejando reformar sua aparência 
e seus relacionamentos afetivos, mas o que estará 
sujeito a sofrer são as alterações em seu ambiente de 
trabalho. Maior responsabilidade e estabilidade serão 
exigidas. Tudo isso trará como saldo uma melhor 
visão de como crescer materialmente. 

O trabalho será o foco principal dessa semana. O 
nativo descobrirá onde tem satisfações naquilo 
que desenvolve e poderá gerar alegrias em seu 
ambiente de trabalho. No campo afetivo, grandes 
oportunidades de conhecer outras pessoas surgem 
nessa fase. A troca de idéias fluirá mais fácil. Saiba 
se expressar dentro de casa para não gerar conflitos.

Esta semana o canceriano poderá ficar focado no 
passado e sua familia tende a chamar sua atenção. 
O nativo pode agir de um modo inconstante demais 
e sua popularidade vir a ficar ruim devido a certas 
atitudes. Pode receber visitas de parentes ou pessoas 
que vem de longe, ou até mesmo de relacionamentos 
do passado.

O leonino estará focado em sua vida familiar, e 
desejará controlar a rotina dela, mas pode ter que 
gastar com filhos ou parentes. Sua maior dificuldade 
para esta semana será lidar com as emoções e as 
recordações , pois isso trará dificuldades para se 
expressar como deveria.

A mente do virginiano está absorta em trabalhos 
e rotinas e desejará se libertar dessas obrigações, 
pode ter dificuldade para conversar com os outros 
principalmente se tiver muito certo do que quer falar. 
Os gastos agora podem ser elevados, recomenda-se 
evitar gastar ao máximo para manter sua economia 
que será importante. Mudanças ocorrendo no trabalho.

Momento muito bom profissionalmente para o 
libriano. Novas oportunidades surgem, pode ter 
gastos com projetos que tenciona realizar, mas deve 
evitar essa atitude, pois o dinheiro pode vir devagar 
por ora. Momento muito introspectivo, o nativo corre 
o risco de ter alergias inesperadas e passageiras.

Momento para tomar cuidado com gastos, pois pode 
ser um período de adaptação a uma nova realidade 
em seu dia a dia. Sua filosofia de vida precisará ser 
renovada senão será fonte de dificuldades nessa fase. 
Reveja a forma como lida com as coisas em sua vida.

O nativo desejará ter mais seriedade nas escolhas 
das amizades, e nos projetos que fizer para seu 
futuro. Poderá estar mais econômico e mais focado 
em descobrir como melhorar seus ganhos. Tenderá 
a gastar com diversões nessa fase. Vá com calma, 
para não meter os pés pelas mãos.

Afetivamente ou emocionalmente, o nativo estará 
sentindo certa pressão, mas é importante que aprenda 
a liberar e não ficar preso a amarras de conceitos e 
até mesmo de visões dos fatos. Seja livre e verá que 
essa angustia emocional some.

Momento de saúde frágil o nativo tem que se cuidar, 
hora de procurar um terapeuta, um profissional da 
saúde ou de espiritualidade e se tratar. Sua família 
estará no seu foco de atenção. Pode haver o término 
de um relacionamento. Ao mesmo tempo surgem 
outras pessoas em sua vida.

Uma mudança em sua maneira de ser está em 
andamento, para isso a vida pode lançar mão 
das diversas maneira que puder para mobilizar o 
entendimento que tem de si: pode perder o emprego, 
pode adoecer, pode se sentir muito sozinho... O 
momento pede foco em si e na reforma de suas atitudes.

Funssol realiza 18º Miss e 
Mister 2016 neste domingo 

Horóscopo de 22 a 28/10 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

ELIANDRO FIGUEIRA – ARQUIVO SCS/PMI

Pela 18ª vez, o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Indaiatuba realiza o 

Concurso Miss e Mister, que 
também irá eleger o Miss e 
Mister Elegância. Este ano 13 
candidatas e cinco candidatos 
desfilam no palco do Centro 
Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba (Ciaei) 
neste domingo, dia 23, a partir 
das 19 horas, com entrada 
gratuita ao público.

Todos os concorrentes 
são representantes de grupos 
da terceira idade ligados ao 

Funssol. “Todos serão ava-
liados pelos jurados durante o 
desfile com traje social e gala 
e também farão uma encena-
ção de uma visita à praia nos 
anos 60”, explica a presidente 
do Funssol, Enides Nogueira 
Lopes Cruz. 

Com o tema “Envelhes-
cência” a arte do Envelheci-
mento, a ordem das apresen-
tações do concurso será dança 
temática, traje esporte chic e 
gala. “Como todos os anos, 
haverá apresentações cultu-
rais (dança) nos intervalos de 
preparação dos candidatos”, 
salienta a coordenadora do 
projeto do Funssol voltado 

aos grupos da Terceira Idade, 
Maria das Graças Araújo 
Mássimo. 

Concorrem ao título de 
Mister cinco homens, com 
idades entre 66 a 81 anos e 
ao de Miss, são 13 mulheres 
com idades entre 60 e 76 anos.

Os vencedores do Miss e 
Mister 2016 receberão como 
prêmio uma viagem no valor 
de R$ 1,5 mil cada. O mister 
e miss Simpatia ganharão 
também uma viagem cada, 
mas no valor de R$ 1,2 mil. 

No ano passado, os ven-
cedores do concurso foram 
Manoel Inácio e a miss foi 
Ana de Lourdes. 

Apoio
O Funssol conta com o 

apoio das empresas Anna 
Espaço moda e  Beleza, 
S t i l lus  Noivas  e  Fes ta , 
Viação Indaiatubana, Co-
cais Turismo, Jhoseff Lan-
che - Pizza e Bar, Shops-
tar Uniformes, Nutriplus 
Al imentação ,  Kanesaki 
Car  se rv ice ,  Pesque i ro 
Santo Agostinho, Vlade-
mir Semene Decoração e 
Belíssima Flor  loja das 
Sapatilhas.

O Ciaei está localizado 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.665, no Jardim Regina. 

Treze mulheres e cinco homens concorrem ao título de Miss e Mister 2016, evento que terá entrada gratuita no Ciaei

A banda Black Days, de 
Indaiatuba, foi a grande ven-
cedora da 14ª edição do Fes-
tival de Rock. Como prêmio, 
ela garantiu o valor de R$ 
5,5 mil. A disputa entre os 
10 finalistas aconteceu no 
último sábado, dia 15, em 
palco montado próximo à 
Concha Acústica do Parque 
Ecológico. 

A comissão julgadora, 
composta por Heitor Gomes, 
Roy Carlini e Ivan Busic, 
conferiu ainda os prêmios 
de R$ 4 mil para a segunda 
colocada, a banda Cidadão 
José, de Campinas; e R$ 3 mil  
para o terceiro lugar, a banda 
Zenith, de Mogi Guaçu. 

A Stupid levou o título de 

Desde quarta-feira, dia 19, 
o Parque Mall está com sua 
1ª Mostra de Orquídeas. Até 
o próximo dia 29, a exposi-
ção reunirá mais de 50 tipos 
da planta no 
piso superior 
do shopping, 
que podem ser 
adquiridas pe-
los preços que 
variam de R$ 
10 a R$ 120. 

A mostra é 
organizada em 
parceria com a 
Associação Indaiatubana de 
Orquidófilos (AIO) e estará 
disponível para visitação de 
segunda a sexta-feira, das 10h 
às 18 horas, e aos sábados, das 

Melhor Intérprete e a Pheu-
dal, o de Melhor Composição, 
ambas de Indaiatuba, com o 
prêmio de R$ 1,5 mil cada. 

O evento contou ainda 
com show da banda Doctor 
Mars, vencedora da edição 
2015, durante a avaliação das 
notas e, após a premiação, o 
público aproveitou também 
a apresentação gratuita da 
banda Dead Fish. 

O concurso, idealizado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, ocorre anualmente e 
é direcionado a solos, duplas 
e bandas da cidade e de todo 
o território nacional. Este 
ano, 74 bandas de 19 cidades 
se inscreveram para a com-
petição. 

10h às 14 horas.
“Como são plantas, a mos-

tra estará diferente a cada dia. 
Algumas flores duram mais 
tempo, outras murcham mais 

rápido. Dessa 
forma, todos 
os dias o vi-
sitante poderá 
encontrar algo 
novo”, explica 
o presidente 
da AIO e or-
ganizador da 
mostra, Mar-
cos  Scarpa , 

que estará presente na mostra 
para tirar dúvidas sobre o 
cultivo das plantas, além de 
expor curiosidades das espé-
cies raras.
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CT Toquinha da Raposa

Ágata Adão desfilou com look Cris Bandeira 
na festa para as crianças que aconteceu dia 
8 de outubro na loja do Jardim Alice

Vitoria Feitosa no desfile especial do Dia das 
crianças que aconteceu em frente à Loja Cris 
Bandeira do Jardim Alice, no dia 8 de outubro

Victor Hugo e Christian Gabriel fizeram 
a festa no desfile das crianças da Cris 
Bandeira no Jardim Alice

Os alunos do 3º ano no Dia das Crianças do Objetivo

O professor Ricardo Posso, do Colégio Rodin, com as sósias Julia 
Zerbini e Thainá Baracioli

Alunos do Colégio Objetivo no Dia das Crianças Luiza, Alice e Beatriz no Dia das Crianças do Objetivo

Alunos do 5º ano, do Colégio Le Perini, fizeram atividade de 
Arqueologia com o professor Ricardo Posso, do Colégio Rodin

Alunos do 5º ano do Colégio Le Perini durante aula de Arqueologia 
com o professor Ricardo Posso, do Colégio Rodin

Giovana, Raquel e Natália - Estados Unidos nas Objetíadas

O aluno Arthur comemorando o Dia das Crianças no Colégio Episteme

Alunas do 9º ano, do Colégio Rodin, vieram a caráter para o Trote 
das Crianças

Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde 
e noite, com professores capacitados para atender di-
versas idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento 
de seu filho!
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The Royal Palm Tower realiza 
almoço e apresentação do hotel

17ª Reunião Ordinária do Rotary 
Cocaes

Encerramento da tour brasileira de 
exames 

Festival Paixão por Teatro realiza 
apresentações teatrais gratuitas

Rotary Cocaes em Tietê

Os 52 anos de Anabel

FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO NA ASPMI 

Na terça-feira, dia 18, a imprensa de Indaiatuba e região foi 
convidada a conhecer o mais novo restaurante de Indaiatuba: o 
Simetria. Localizado nas dependências do recém-inaugurado 
hotel da cidade, o Royal Palm Tower Indaiatuba, o espaço 
tem capacidade para até 160 pessoas e um ambiente moderno 
e acolhedor. O Simetria Restaurante traz um delicioso buffet 
internacional inspirado na culinária contemporânea, com uma 
deliciosa variedade de carnes, aves, peixes, massas, legumes e 
saladas, tudo pelas competentes mãos do chef Luciano Medei-
ros. As tradicionais sobremesas do grupo Royal Palm Hotel & 
Resorts, como o famoso pudim e o saboroso quindim, também 
não podiam faltar no buffet do Simetria Restaurante. Além do 
almoço, os jornalistas puderem conferir as dependências do 
hotel.

A 17ª Reunião Ordinária do Rotary Cocaes contou com a 
palestra do companheiro Wilson Takada Jr., com o tema “As 
Quatro Disciplinas da Execução – Alavancando Suas Metas”. 
Houve ainda, na ocasião, homenagem ao companheiro Antônio 
Reginaldo Geiss.

A professora da Galpão 1 Academia de Dança, Erika Pena, 
e a examinadora da Royal Academy of Dance (RAD), Rosana 
Presente, no encerramento da tour brasileira de exames do 
semestre da instituição inglesa, no Núcleo de Dança Nice Leite-
-Ilara Lopes, em São Paulo.

A Cia de Teatro Nelson Polinário, assim como os alunos 
do Espaço Nelson Polinário, participam do Festival Paixão por 
Teatro. Serão quatro dias com nove apresentações encenadas no 
palco do Teatro Pianão, na Avenida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 5.924, com entrada gratuita!

O Festival apresentará peças de comédia, musical, monó-
logos, entre outros temas para adultos e crianças. O evento 
começa neste domingo, dia 23, e vai até quarta-feira, dia 26. 

Manhã de palestras e informação Rotária no Rotary Club 
de Tietê, no Distrito 4310, com belas e interessantes palestras 
sobre: ABTRF, Cadre, End. Pólio Now, Projetos com Subsídios 
Distritais e Globais, Empresa Cidadã e Doações à Fundação 
Rotaria, EPN e outras.

Aniversário 
de minha 
cunhada 
Anabel, 

celebrados 
em família 

os seus 
52 anos. 

Parabéns 
sua linda, 

que esta 
felicidade 

perdure para 
sempre. 
Beijos!
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Tio Bocão e família, na Festa da Família do Colégio Le Perini

Momento único em família, no evento realizado pelo Colégio Le Perini

Família Mitsutani comparece ao evento do Colégio Le Perini

Família Bull Regiani prestigia o evento do Colégio Le Perini

A Família Lyssa Galo participou do evento do Colégio Le Perini

Família Antoniolli na Festa da Família do Colégio Le Perini

Gabriel e Rafael, do Quincas Distribuidora de 
Bebidas, distribuem Carvão Indaiá

Rebeca, do Supermercado Bandeira, com Ivani de OliveiraAslan, da Adega SOS, cliente do Carvão Indaiá

Renato (supervisor), Luciana Guimarães (coordenadora de eventos do condomínio), 
Alessandro (sindico), Leonardo (supervisor), Angélica (gestora) e Vanessa (porteira)

Micaeli, Nicole e Evelyn, alunas do Colégio Meta

Manu e Clara, alunas do Colégio Meta

Equipe Colégio Meta no Dia das Crianças do Condomínio Mosteiro de Itaici

Alberto, Matheus e Isaque, estudantes do Colégio Meta Equipe super atenciosa do Açougue Filé na Brasa
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Moda festa

Salada do Sheike

Espaço Cultural Stahl Soler é a 
escola mais completa em cursos

Banho e tosa da Clínica Veterinária Bicho Amigo faz sucesso

Novidades Verão/2017

Coleção 
Primavera/
Verão

Final de ano está próximo e com ele 
muitas festas. Corra para "A Nova Loja" e 
confira de perto a nova coleção primavera/
verão em moda festa, na opção venda ou 
aluguel, para formaturas, casamentos, Natal 
e Réveillon. Uma moda maravilhosa com 
tecidos nobres, com as cores da nova esta-
ção, transparência, renda, e muito brilho. 
Demais! Fone 9.9540-8836 (Whattsapp) e 
3875-1760

Com esse calor nada melhor do que uma salada saudável 
e super saborosa. Por isso antes do prato principal saboreie 
a fantástica Salada do Sheike com: alface americana, rúcula, 
tomate seco, queijo chanclix e molho secreto. Só na Casa 
da Esfiha, é claro!

A Flor de Lis Ca-
be lo  D ep i l a ção  & 
Esmalteria está pre-
parada para atender 
você nos serviços de: 
cabelo, depilação tra-
dicional  e  egípcia, 
manicure, pedicure, 
unhas artísticas, lim-
peza de pele, design 
de  sobrance lhas  e 
alongamento de cí-
l i o s .  Os  t e l e fones 
pa ra  agendamen to 
são: (19) 3825-0623 
e  (19)  99921-7576 
WhatsApp .  O espa-
ço está localizado na 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 1.209 - Ci-
dade Nova 1 - entre 
as ruas Ademar de 
Barros e Tuiuti.

Dê um pulo na Vitorello 
muitas novidades em moda 
festa e clássica, com vestidos 
longos e curtos, até o plus size. 
Confira também novidades 
em calça legging estampadas e 
calças de bandagem. Continua 
a promoção fitness com peças a 
R$ 39,90 e promoção de blusas 
de R$ 20 a R$ 50. Imperdível!

Você nao pode deixar 
de conferir na Estilo Mil 
Coisas a nova coleção ve-
rão/2017 das mais famosas 
marcas que você já conhece 
inclusive Stroke que está di-
vina. Coleção maravilhosa!

É um prazer para "A Nova Loja" fazer parte de 
momentos únicos e maravilhosos. A loja agradece 
a preferência e confiança no trabalho de toda a sua 
equipe. Priscila Marques, você ficou maravilho-
sa... que você tenha uma união repleta de amor e 
felicidade!

Alexandre e Neusa, com sua cadelinha Teka, junto com a 
veterinária Sueli Midori. Informações: 3875-2715

A tosadora Lucileyde com a cliente 
Maria

João Carlos e o professor Mauricio, durante aula de Guitarra. Saiba 
mais pelo telefone (19) 3835-6247
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Waldemir, Ademir e Willian, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José 
Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Telefone: 3816-7767

Vanessa, João Pedro e Eduardo, no restaurante Faisão, que fica 
na Rua 7 de Setembro, 659. Telefone: 3894-4840

Thaísa e Guilherme, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua 
Martha Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Pollyana, no Açafrão, que fica 
na Rua XV de Novembro, 492

Nelson, Betti, Adriana e Sandro, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizado na Avenida 
Presidente Vargas, 1.540 - contate-nos: 3834-1008

Marcos e Nivaldo, no restaurante e pizzaria Rincão Gaúcho, que fica 
na Avenida Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. América - Tel: 3875-2974

Letícia, Juliana, Evelyn e Andressa, na Pizzaria Skinão, situada na Rua Tocantins 
com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Leonardo, Bruna, Angélica, Felipe, Aline, Tiago e Tuf, na Crazy For Burger, que fica na Rua 24 de 
Maio, 790 - Telefone: 3328-1319

Cesar Filho, Cesar, Tatiane e Nina, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Beatriz, Romualdo e Maria Cecília, na Fit Burgers, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Anderson e Kely, na Fit Burgers, localizada na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Sara e Josi, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com a 
marginal do Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916
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caderno de negóciosNº 719

OPORTUNIDADES DA SEMANA

LOCAÇÃO
CASAS EM CONDOMÍNIO

CA06116 - CONDOMINIO MORADAS DE 
ITAICI - AT.150 m² AC 75m² - 02 dormitórios, 
sala dois ambientes, cozinha planejada, 
WC social, lavanderia coberta, quinta de 
grama,02 vagas de garagem descoberta. R$ 
1.200,00 + COND. + IPTU.
CA05731 - MORADAS DE ITAICI – AT 
130m², AC 70m² - 02 dormitórios, WC so-
cial, Sala, Cozinha, Lavanderia, 02 vagas 
de garagem. R$1.350,00 + COND + IPTU.
CA04535-VILLAGGIO DI ITAICI-AT150m², 
AC90m² - 03 dormitórios, sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos.R$1.600,00 + COND. + IPTU.
CA06628 - RESIDENCIAL CARIBE - AT 
160m², AC 106m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala ampla, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, quintal, garagem para 
02 autos. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU.
CA04546 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², 
AC 145m² - Parte Superior: 03 suítes e hall 
de entrada; TÉRREO: sala, lavabo, copa com 
varanda, cozinha planejada, lavanderia com 
armários, churrasqueira com pia, garagem 
para 02 autos, sendo 01 coberta. R$ 2.300,00 
+ COND. + IPTU
CA06781 - VISTA VERDE - AT 175m² , AC 
120m² - Casa ampla com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala ampla com 
pé direito alto, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, área gourmet, garagem para 
02 autos. R$ 2.400,00 + COND. + IPTU.
CA06727- MONTREAL RESIDENCE - 
AT150M²- AC150M²- Lindo sobrado com 03 
suítes, sendo 01 máster, WC social, sala 
para 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
quintal, 01 vaga de garagem. R$ 2.500,00 
+ COND+ IPTU.
CA06643 - JARDIM PORTAL DE ITAICI 
- AT 300m², AC 260m² - Casa ampla com 
03 dormitórios sendo 01 suíte máster, WC 
social, sala ampla dois ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 
área gourmet com churrasqueira, piscina, 
WC externo, garagem para 04 autos sendo 
02 cobertas. R$ 3.300,00 + 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 planejada, 
lavanderia planejada, piscina, jardim, biblio-
teca, portaria 24 horas, aluguel R$ 4.000,00 
+ COND. IPTU. 
CA06276 - CONDOMINIO FECHADO - AT 
360m² AC 204m² 03 dormitórios planejados 
sendo 01 suíte, sala de jantar, sala de es-
tar, lavabo com fino acabamento , escada 
diferenciada , cozinha planejada , escritório 
planejado, despensa, área de serviço plane-
jada, WC externo piscina com hidromassa-
gem embutida , churrasqueira , pergolado , 
garagem para 04 autos sendo 02 cobertos 

CA06780 - JARDIM RESIDENCIAL ALTO DE ITAICI - AT 323m², AC 174m² - Casa nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet 
e armários, WC social, Sala ampla dois ambientes com pé direito de 4 metros, lavabo, cozinha planejada com cooktop, despensa, 
lavanderia, área gourmet com churrasqueira, piscina com cascata, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas, aquecimento solar, 
preparação para ar condicionado. R$ 780.000,00.

e 02 descobertos. Casa linda com fino 
acabamento. R$ 4.200,00 +COND.+ IPTU. 
CA06733 - RESIDENCIAL VILLA ROMANA 
- AT 282,62m², AC 200m² - 03 suítes sendo 
01 closet, 02 com armários todas com ar 
condicionado, WC social, sala 02 ambien-
tes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia 
planejada, área gourmet com churrasqueira e 
piscina garagem para 04 autos. R$ 4.500,00 
+ COND. + IPTU.

APARTAMENTOS
AP02713 - EDIFÍCIO BARBARA - AU 60m² 
- 01 dormitório, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 700,00 
+ COND. + IPTU.
AP03240 - JARDIM MOACYR ARRUDA 
- AC 58m² - AC 58m² - 01 dormitório, WC 
social, cozinha, lavanderia, garagem para 
01 auto.AC 58m² - 01 dormitório, WC social, 
cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto.
Kit net mobiliada R$: 800,00 COM CON-
DOMÍNIO, ÁGUA E IPTU INCLUSO.
AP02176 - JARDIM JULIANA - AU 68m² 
- 03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem coberta para 01 auto.
R$ 850,00 + COND. + IPTU
AP01284 - CENTRO - AU 46,14m² - 01 
dormitório, WC social, sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 01 auto. R$ 1.050,00 + 
COND. + IPTU.
AP01917 - EDIFÍCIO GRAÚNA - AU 83m² - 
03 dormitórios sendo 01 suíte com armários, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
1.100,00 + condomínio + IPTU.
AP01099 VILA GEORGINA - AU 112,97m² 
- 02 dormitórios com armários (01 suíte), 
WC social, sala 02 ambientes com sacada, 
cozinha planejada, lavanderia planejada, 
garagem para 01 auto. R$ 1.100,00 + COND 
+ ISENTO DE IPTU.
AP03229 - CIDADE NOVA II - AU 60m² - 02 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, 
varanda, cozinha planejada, ar condicio-
nado, garagem para 02 autos.R$ 1.200,00 
+ COND. + IPTU.
AP02950-VILLAGGIO D’AMORE - AU. 73 
m² -0 2 dormitórios sendo 01 com armários,, 
WC social, sala para 2 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia e garagem para 1 auto.
R$ 1.200,00 + COND. + IPTU.
AP01819-JARDIM MOACAYR ARRUDA-
AU116m²- 03 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, área de serviço .PISO SUPERIOR: 
área com pia e terraço, garagem coberta para 
01 auto.R$ 1.250,00 INCLUSO ÁGUA, IPTU 
E CONDOMÍNIO.
AP03130 - RESIDENCIAL VICTORIA - AU 
64m² - Excelente apartamento mobiliado com 
02 dormitórios, WC social, sala ampla dois 
ambientes, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 01 auto.**Condomínio com in-
fraestrutura de lazer completa**R$ 1.200,00 

+ COND. + IPTU.
AP03242 - CIDADE NOVA - AU 90m² - amplo 
apartamento com 03 dormitórios sendo 01 
suíte com armários, WC social, sala ampla 
dois ambientes, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, WC de serviço, 
garagem para 02 autos. R$ 1.500,00 + 
COND. + IPTU.
AP03008 - RESIDENCIAL VITÓRIA- 
AU.88,00m² com 03 dormitórios, sendo 
uma suíte, todos os dormitórios com armários 
planejados, sala dois ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia com armário, banheiro 
social, 01 vaga de garagem coberta. R$ 
1.500,00 + COND. + IPTU.
AP03228 - PATIO ANDALUZ - AU84m² - 03 
dormitórios sendo 1 suíte com armários 
planejados, sala dois ambientes com rack,  
banheiro social, cozinha planejada, corredor 
com roupeiro, lustres em todos os cômodos 
e duas vagas de garagem. Condomínio 
com área de lazer completa. R$ 1.700,00 + 
COND. + IPTU.
AP03238 - CIDADE NOVA - AU 100m² 
03 dormitórios sendo 01 suíte planejada , 
WC social, cozinha planejada, lavabo, sala 
02 ambientes, salão de festa, playground, 
sauna, academia, portaria 24 horas. R$ 
1.800,00 + COND. + IPTU

AP02422 - MAROC - AU 78m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte com armários, WC 
social, sala 02 ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos. **Condomínio bem localizado com 
área de lazer completa**R$ 1.800,00 + 
condomínio + IPTU.
AP03234 - PREMIUM RESIDENCE  -  
AU.91,19m²  - 03 dormitórios com armários 
sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha 
planejada,  área de lazer com salão de festas, 
piscina, playground, portaria 24 horas R$. 
1.900,00  excelente localização proximo ao 
centro e parque ecológico. R$ 1900,00 + 
COND. + IPTU.
AP03241 – WINDS - AU:103,47 - 03 
dormitórios sendo 1 suíte planejada, sala 
dois ambientes, lavabo, roupeiro, cozinha 
planejada, varanda gourmet, lavanderia 
com armários, 2 vagas, aquecimento a gás, 
janelas anti-ruido. Condomínio com por-
taria 24h e área de laser completa (piscina, 
campinho de futebol, playground, academia, 
salão de festa, sauna...). R$ 2.400,00 + 
COND. + IPTU.

CASA COMERCIAL - SALÃO 
COMERCIAL – SALA COMERCIAL

SL00589 - DIPLOMAT - AU 38m² - AU 38m² 

- Sala comercial com WC, piso e iluminação 
instalados. R$ 1.200,00 + COND. + IPTU.
SL00486 - OFFICE PREMIUM - A U 50m² 
- ótima sala comercial em localização 
privilegiada, com 01 vaga e wc.R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU.
CA06787 - CIDADE NOVA I - AT 150m², 
AC 80m² - Casa comercial reformada com 
03 salas, WC, copa, deposito, quintal, ar 
condicionado, vaga para 02 autos. R$ 
2.200,00 + IPTU.
SL00151 - JD. REGINA - AU. 138 m² - Salão 
comercial, piso inferior c/ 02 WC e cozinha. 
R$ 2.400,00 + IPTU.
SL00637-CENTRO, AT311m² AC306m²- 
Salão com 03 wcs, sendo 01 adaptado, 
mezanino, escritório com móveis , 04 ar 
condicionado com 190 BTU, jardim de 
inverno, lavanderia, 04 vagas de garagem. 
R$ 5.500,00 + IPTU.
SL00642 - CENTRO - AT 300m² - Amplo 
salão comercial novo com 280m² mais 80m² 
de mezanino, totalizando 360m², cinco WCs 
incluindo um para deficiente, quatro vagas 
de garagem na frente. R$ 8.000,00 + IPTU
CA03393 - CENTRO - AT 460m², AC 400m² 
- casa comercial com 10 salas com pia, 02 
recepções, 05 WCs, sendo 02 para cadei-
rante. R$ 10.000,00. 
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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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TERRENOS PARA VENDA
Barcelona – R$ 90.000,00.
União – R$ 115.000,00.
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 moradia, Terreno no Jardim 
Morada do Sol, com 3 casas de 3 cô-
modos cada casa, ótimo localização na 
bairro, próximo a escolas, supermerca-
dos, farmácias. R$ 250.000,00 – Aceita 
Proposta no Valor.

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.
3 Cômodos – R$ 550,00 Reais.
2 Cômodos – R$ 620,00 Reais.
3 Cômodos – R$ 660,00 Reais.
3 Cômodos – R$ 730,00 Reais.
3 Cômodos – R$ 750,00 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.
Salão Comercial – R$ 1200,00 Reais.

CASAS PARA VENDA
Casa Jardim Morada do Sol, com 4 Cômo-
dos para acabar R$ 175.000,00.
Casa Jardim Dos Colibris, com nova 4 
cômodos R$ 240.000,00.
Casa Jardim Morada do Sol com 3 cômodos 
R$ 185.000,00.
Casa Jardim Morada do Sol, com 4 cômodos 
R$ 250.000,00.
Casa Jardim Colibris, com 5 cômodos nova 
R$ 285.000,00.
Casa Jardim Paulista, com 4 cômodos ótimo 
local R$ 350.000,00.

 

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,  piscina, 
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 ambi-
entes, cozinha planejada com despensa, 
lavanderia,salão de festa piscina e chur-
rasqueira- 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, lavander-
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 
planejada, churrasqueira c/ salão de festa, 
piscina em alvenaria, quadra poliesportiva, 
casa de caseiro – AT/ 5.500m² – AC/ 800m² 
– R$ 1.500.000,00.
CH0026 – VALE DAS LARANJEIRAS 
– 04 dorms(02 sts), lavabo, sala 03 am-
bientes, sala jantar,cozinha planejada, 
lavanderia e dependência de empregada, 
mais Casa de caseiro, piscina e chur-
rasqueira – 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$850.000,00 Aceita 30% em permuta.
CH0017 – COLINAS DO MOSTEIRO – 04 
dorms(02 suite), sala 02 ambientes, piscina, 
churrasqueira – AT/ 2.500m² – AC/ 340m² – 
R$ 1.350.000,00-  Chácara com fundos para 
lago – Aceita 30% em permuta sendo casa e 
fora de condominio 

CASAS VENDE 
CA0144 – VISTA VERDE– 03 dorms(01st c/
closet), sala 02 ambientes, cozinha americana 
com AE,  lavanderia,piscina e churrasqueira – 
AT/ 150m² – AC/ 160m² – R$ 600.000,00. 
CA0234 – JARDIM AMÉRICA – 02 dorms(01 
st), sala 02 ambs, sala de jantar, cozinha plane-
jada, 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 ban-
heiro, – R$ 340.000,00
CA0051 – CHÁCARAS AREAL – 04 suites(01 
master), lavabo, sala 03 ambientes, escritório, 
cozinha planejada, lavanderia, piscina, chur-
rasqueira 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 ambien-
tes, cozinha planejada com despensa, pisci-
na, área gourmet – AT/300m² – AC/ 240m² 
– R$900.000,00 –Aceita 30  % em permuta.
CA0008 – CARIBE VILLAGE – 03dorms(01 
st), sala 02 ambs, cozinha, lavanderia e gara-
gem AT 160m² – AC/ 110m² – R$ 520.000,00.

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 
financiamento. 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  
TE2367 – ALTO DE ITAICI – 400m² – R$ 
212.000,00
TE0026 – MONTREAL – 150m² – R$ 130.000,00.
TE0050 – JARDIM DOS LARANJAIS -  3.000m² 
– alambrado com poço artesiano, 10.000li-
tros hora, pomar mais edícula de 70m² – R$ 
500.000,00
TE0043 – JARDIM SÃO PAULO -   – 300m² – 
R$ 280.000,00
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.

APARTAMENTO SÃO CAETANO – 03 
suites, lavabo, sala 04 ambientes, cozinha, 
lavanderia, 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 –  SPAZIO ILUMINARE– 03 
dorms, 02 banheiros, sala, cozinha, 01 vagas 
de garagem R$ 1.000,00, mais condomínio 
e IPTU.

CHÁCARA LOCAÇÃO
CH0026  - COLINAS DO MOSTEIRO – 03 
Dorms( 01 suite), sala 02 amb,escritório, 
cozinha plan, churrasqueira  e piscina – R$ 
3000,00.
CASA MORADAS DE ITAICI – 02 dorms, 
sala, cozinha e WC – R$ 1.200,00

LOCAÇÃO

VENDAS

AP00228 – VL FURLAN - 2 
DORMTS, SALA, COZ, WC, 
GAR 1 VAGA. R$ 1.000,00
AP00616 -  CENTRO -  2 
DORMTS, SALA, COZ, WC, 
GAR 1 VAGA. R$ 800,00
AP00636 - CIDADE NOVA I –, 3 
DORMTS (1 SUÍTE), SALA, WC, 
GAR 2 VAGAS. R$ 1.600,00
SL00169 – CIDADE NOVA – 
239,25 A/C. R$ 6.000,00
GL00254 – DIST IND NOVA 
ERA – AREA FABRIL, ESCRI-

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

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

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

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

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

AP00431 – ED.VALQUIRIA 3 dorm. 
c/ moveis planejados, sala cozinha, 
lavanderia planejada, 2 vagas área útil 
80m R$1.300,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00380 – COND. AZALEIA 3 dorm. 
Cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 1.000,00 + 
Cond. 250,00 + Iptu
AP00254 – COND. AZALEIA 3 dorm,-
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 planejada, 
com grande bancada em granito e cook-
top instalado. Lavanderia com armários 
e vidro divisor de ambiente. 2 vagas 
amplas no subsolo tipo gaveta. R$ 
1.900,00 + cond. 400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – SOLAR DO ITAMARACA 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. 
Sendo 1 suite com armários planejado 
, sala com 2 ambientes, varanda, WC 
social, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, R$ 1.300,00 + Cond 

550,00 + 74,00 IPTU, com elevador e 
janelas anti ruído.
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
AP00489 -  SPAZIO ILUMINARI -  3 
dorm. Sendo 1 suite, sala 2 ambientes 
R$ 1.000,00 +cond 300,00 .
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 fechada, 
garagem para 5 carros, câmeras de 
segurança , cerca elétrica portão ele-
trônico. 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
CA01044- 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
SA00021 –DIPLOMAT OFFICIE– 1 
sala  38m no 3 andar  R$ 1.300,00+cond. 
423,00 + Iptu
SA00019 – OFFICE PREMIUM TOR-
RE CORPORATE  41m, 1 wc 1 gara-
gem  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 INDAIATU-
BA  4suites máster com sacadas-clo-
set- hidro- escritório, 2 salas ambiente, 
com jardim e lavabo, cozinha planejada, 
salão de festa com cozinha , varanda e 
churrasqueira R$ 6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

Monte Mor - Gleba na Estrada Mu-
nicipal de Indaiatuba a Monte Mor 
2.571.800 m2 R$ 110,00/m2

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

Área 1: excelente área para lotea-
mento – gleba adjacente ao bairro 
Campo Bonito  3.000.000 m2 ( três 
milhões), R$120,00/m2 – área 2  
Campo Bonito, 1.839.878 m2  R$ 
130,00/m2

AP00486  - Cond Maroc   
3 dorm. Sendo 1 suite , com área de 
lazer total  at 85m2  R$ 500.000,00

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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50035 -  Village Azaleia - 3 dorm / sala 
/ coz / as / wc / gar / R$ 750.00 + cond + 

iptu R$240.000,00

64084 – Pau Preto – 2 dormt / sala / coz / 
wc / as / gar 2 R$1.300,00

64085 - Terra Magna - Terreno com 
460 m² em condomínio fechado. 

R$240.000,00

64093 -  Jardim Alice -  2 dormt / sala / 
coz / wc / as / gar R$230.000,00

64094 - Recreio Campestre Joia - AT 
1.000 m² - AC 609 m²-  com escritório, 

recepção, banheiros e recuo na frente para 
carros. R$5.000,00 + IPTU

64109 – Jardim Alice – 2 dormt / 1 suite / 
sala / coz / wc / 2 gar R$1.270,00

64114 - Jardim Europa - Terreno com 
250 m² em ótimo bairro com excelente 

topografia. R$175.000,00

64058: 3 dormt / 1 suite / sala / coz / copa / 
wc social / lavanderia / quintal / edícula com 
dormt e wc / gar R$600.000 / R$1.900 + IPTU

64090 – Cond. Portal de Itaici - 3 suítes / 
sala 2 amb / 5 wc / coz planej / escritório/ 
despensa / varanda gourmet/ churras / 

piscina / as / 2 gar R$ 850.000,00

59380 – Vila Suiça – 5 dormt  / 4 suites 
/ sala / coz planejada / 2 wc  social / 

as / churras / 4 gar / portao eletrônico 
R$3.000,00 + IPTU

63505 - Residencial Duas Marias - 5 
Dormt / 4 Suites / 2 Salas / 7 Wc / 3 Gar 

Coberta / 2 Descoberta / Churras / Piscina 
R$1.700.000,000

63997 - Vila Vitoria - 2 Dorm / Sala / Coz 
/ Wc / Gar - R$ 1.400,00 Isento Iptu
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES E FOTOS NO 
FACEBOOK- PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.108 – JD.EUROPA I – R$270 MIL – 
dorm, WC, 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 – SOBRA-
DO – 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 DOR-
MITORIOS 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 des-
coberta 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.311 – HELVETIA PARK – R$1.480.000,00 
– 3 sts, sala de estar, jantar e TV, copa, coz, 
lavanderia, escritório, 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
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, 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 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem.
JD.CALIFORNIA – R$1000,00 – 2dorms, 
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.DO VALE – R$1100,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, lavanderia, garagem para 
2 carros.
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.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
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, 
WC, 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$700,00 – 
45m², wc
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 condicionado, 
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 



Mais Expressão 07B



08B Mais Expressão



09BMais Expressão



10B Mais Expressão



11BMais Expressão



Mais Expressão12B



13BMais Expressão



Mais Expressão14B



15BMais Expressão



Mais Expressão16B



17BMais Expressão



Mais Expressão18B



19BMais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Dentista Oficina de Motos

Papelaria Pousada Litoral Norte RestauranteReparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

Casas - 2 dorms – Financ. 
pela caixa econômica do 
terreno e da construção 
– consulte-nos F. (19) 
98136-7331 ou (19)3885-
4500 - CRECI 74.092
Jd. Europa c/ 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
Oport. única! Jd. Do Valle 
- próx. ao Pq. Ecológico - 2 
dorms, sendo 1 suíte, sl., 
coz, wc social e lav., entr. 
p/ vários autos e parte 
em estrutura p/ sobrado. 
Precisa pequena reforma 
externa, p/ vender urgente! 
R$250mil F. 9.9762-7997. 
Ac. financ. Estuda 50% 
de entr. e parc. do saldo 
direto c/ o propriet.. Oferta 
válida apenas p/ os próx.s 
30 dias.
O p o r t . !  C a s a  J d . 
Esplanada: sl., quarto, 
coz., wc, varanda. AC 
64m² - AT 300m² - Valor 
380.000,00.  Contato: 
3875-5385/ 99258-2654
Oport.! P/ investimento: 2 
residências edificadas em 
½ lote de 130m², de frente 
p/ a rua Silvio Candelo em 
pleno Centro Comercial. 
R$ 260mil F. 9.9762-7997. 
Ac. lote no negócio.
Oport.!!! Casa c/ 3 dorm. 
no Jd Regente por R$270 
mil F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Nair Maria:  c/  3 
cômodos em ponto de 
andaime c/ estrutura p/ 
sobrado R$ 110 mil F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. 
R$ 170 mil estuda financ. 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.  
Vendo – Jd. Montreal 
Residence casa 3 dorm. 
Suíte, WC, sl., coz. Planej., 
lav. 2 vagas R$ 495 mil 
creci 90879 F. (19) 9.8406-
6590

Morada do Sol:  Sobrado 
lindo: 1 dorm., sl. coz., 
varanda, ed. c/ lavand. 
nos fundos R$ 210 mil 
ac. financ., terreno F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
M o r a d a  d o  S o l :  3 
cômodos em lote de 250m. 
Parece uma chácara R$ 
270 mil ,  ac. Terreno, 
carro, Parc. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jd. Regente: Nova  3 
dorm, suíte financia. R$ 
285 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar. 
Morada do Sol: c/ 2 dorm., 
sl., coz., wc, lavand., gar. 
p/ 2 carros. Ac. Financ.. R$ 
255 mil. Ac. 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 sl., coz, wc, 
gara – 2ª - 1 dorm, sl. e 
coz – 3ª - 1 dorm, sl. e 
coz, quintal. R$ 270 mil F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Monte Verde: (Nova) c/ 
3 dorm. sendo 1 suíte, 
sl. copa e coz., lavand., 
gar. p/ vários carros (Ac. 
Terreno e Financ.), R$ 
390 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: (Casa 
Nova) 1 dorm., sl., coz., 
wc, vaga p/ p/ 4 carros. 
Ac. terreno, Financ. R$ 
225 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Jd. Laguna Linda 
3  d o r m  s u í t e ,  a r m . 
planej., troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Vendo Jd. Esplanada 
casa térrea c/ 3 suítes 
sendo 2 c/ closet, sl. 
2 amb. pé direito alto, 
lavabo. Coz. Americana, 
área serv. Coberta, área 
gourmet c/ churrasq. pia e 
lavabo, 3 vagas cobertas 
– R$ 680.000 – ac. imóvel 
como parte de pagto.. Tr. 
Luiz creci 166766 F. (19) 
9.9147-5947

Casa Nair Maria troca 
por casa em Indaiatuba 
(consulte-nos) F. 3017-
6659 /  99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 3 
dorm. Sendo 1 suíte c/ 
closet c/ arm., lavabo, sl. 
2 amb., pé direito alto, WC 
social, mezanino, escr., 
coz. C/ planej., 4 vagas 
R$ 650.000 aceito terreno 
em cond. como parte de 
pagto.. Luiz creci 166776 
(19) 9.9147-5047
Sobrado terreno 127 
mts, 2 dorm, sendo 2 st 
sl., coz, 2 vagas de gar. 
na Estr. do Fogueteiro. 
R $ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .  F : 
38012880 994790454
Cond. Alto de Itaici – 3 
suítes, sl. 2 amb, lavabo, 
coz., lavand., 3130m² AC/ 
160m² R$ 750.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771.
Casa Vila Homero – 
2 dorms (1st), 2 sl.s c/ 
varanda, coz., lavand., 
gar.. AT/390m² AC/ 150m² 
(frente p/ o pq. das frutas) 
R$ 580.000,00 OBS: ac. 
troca por casa térrea no 
Villagio de Itaici ou Vista 
Verde. F: (19) 9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sl. 
3 amb., sl. jantar, coz. 
planejada,  lavand.  e 
dependência de empr., 
mais Casa de caseiro, pisc. 
e churrasq. AT 3.000m² 
AC/450m² R$ 950.000,00. 
F: (19) 9.9887-7771
Vendo Casa Moradas de 
Itaici - 03 dorms (01 suíte), 
sl., coz. e WC. Totalmente 
reformada - Ac. 50% em 
permuta. R$ 400.000,00 
F: (19) 9.9887-7771 

V e n d o  J d .  B e l o 
Horizonte - 3 dorms (1 st) 
c/ hidro, sl., coz. planejada, 
churrasq., portão eletr. R$ 
380.000,00- Aceito terreno 
até R$ 130.000,00 como 
parte de pagto. F: (19) 
9.9887-7771

 
A l u g o  c a s a  p /  f i n s 
comercial ou resid. na 
Cidade nova, casa c/ 3 
dorm, 2 suítes, WC, 3 
sl.s, área gourmet no 
fundo, lavand. e coz. C/ 
moveis planej.. 5 vagas, 
c /  câmeras de seg. . 
R$2.400,00 + Iptu. Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
F. (19) 9.9177-7051
Alugo casas térreo e 1 
andar no Jd. Califórnia 
– 1 e 2 dorm. coz. WC 
c/ Box de vidro, s/ gar.. 
R$ 700,00 a 850,00 Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
– (19) 99177.7051
Alugo um quarto c/ banh. 
no centro da cidade, ir 
ver no local na parte 
da manhã, Rua Pedro 
Gonçalves, 1249 fundos
Aluga casa no centro, 2 
dorm, sl., coz. R$1000,00. 
F: 3801-2880 ou 9.9479-
0454
Aluga casa no centro, 2 
dorm, sl., coz. R$750,00. 
F: 3801-2880 ou 9.9479-
0454
Aluga casa na Mercedes, 
3 dorm, sl., coz, gar. p/ 
2 carros. R$1500,00. F: 
3801-2880 ou 9.9479-
0454
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Apto em salto: novo c/ 
2 dorm, vaga de gar., 
área gourmet, campo de 
futebol R$ 160 mil ac. 
financ. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Troca – Apto no Butantã 
– 3 suítes, sl. 2 amb., 
lavabo, coz. americana, 
varanda c/ churrasq., 
pisc., salão de festa, 2 
vagas de gar., a duas 
quadras do metrô Butantã 
área de 131m²   valor 
R$ 1.200.000,00  - Troco 
por chácara no Mosteiro 
ou Vale das Laranjeiras 
c/ 4 dorm. podendo dar 
volta em dinheiro. F: (19) 
9.9887-7771.

Vendo – Cond. Vila das 
Praças – apto 2 dorm. 
Todos c/ planej. ,1vaga R$ 
235 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Vendo Portal dos Ipês - 03 
suítes todas c/ arm., lavabo, 
sl. 02 amb., coz. planejada 
c/ despensa, pisc., área 
gourmet AT/300m² AC/ 
240m² R$900.000,00 –Ac. 
30% em permuta. F: (19) 
9.9887-7771 

 
Aluga-se apto Cond. 
V i l l age  Aza le ia  -  3 
quartos, sl., coz, wc, salão 
de festas, playground, 
quadra,  qu iosque no 
direto c/ propriet.. R$ 
950,00 mais iptu e cond. 
F.  9.9885-0454 c/ Juliana 
ou 9.9315-5273 c/ Rafael
Apto na Praia Grande – 
Cidade Ocean, p/ finais 
de semana ou temporada, 
p/ 06 pessoas, gar. p/ 
1 veículo. Contato: (19) 
3875-8595 / 99191-4176

Al uga  casa  no  Jd . 
Califórnia, 2 dorm, sl., coz, 
1 vaga de gar.. R$800,00 
+ IPTU. F: 3801-2880 ou 
9.9479-0454

 

Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa 
Minha Vida. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Apto Barbara - 1 dorm, sl., 
coz. e banheiro, 1 vaga de 
gar. R$ 210.000,00 F: (19) 
9.9887-7771  



classificados
Alugo Apto. no Centro 
– Edifício Ana Lúcia, 3 
dorm. (1 suíte), sl. ampla 2 
amb. c/ sacada, coz., área 
de serviço c/ WC empr., 
WC social, 120m² área 
útil, 2 vagas cobertas, 
portaria 24 horas c/ seg.. 
R$2.000,00 Isento de 
cond. e IPTU Fones: 
3875-4297/99725-2157.

 

Pq. Da Grama - c/ muitas 
árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 220 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Sítio em Toledo, próx. 
a Bragança Paulista. 
13.000m², casa semi-
acabada c/ 3 dorms, 2 
wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, 
boa topogr., água de 
m ina ,  2  tanques  c / 
p e i x e s  s e n d o  u m 
compartilhado e outro 
excl., div. aves, animais 
e árvores frutíferas, a 
8km do centro, a beira 
do asfalto, R$270 mil. 
Ac. imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entr. + parc.. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 3 
dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gar. fechada, 
gramada, pomar, área de 
plantio, água de mina, 
1 tanque c/ peixes, div. 
aves, e árvores frutíferas, 
bosque, a 12 km do 
Centro, a beira da estr. 
municipal,   ac. imóvel em 
Indaiatuba
Vendo ou troco chácara 
1100m² no Vale do Sol, 
casa com pisc., área 
gourmet e área frutífera, 
AC 130m² por casa próx. 
ao Centro. R$550.000,00. 
Contato c/ propriet. F: 
3816-2011
C h á c a r a  R e c . 
V i racopos ,  1000 m 
c/ 350m2 construído, 
3 dorm 1 suíte, c/ ed. 
quarto e WC. Sobrado 
2  a m b .  e  w c .  R $ 
480.000,00. Contato: 
(19) 988213770

 
Jd. Colibris - Lote 150m² 
c/ ót. topografia, próx. da 
escola – R$120.000,00 
Contato F: 3894-6629
J d .  V e n e z a  -  L o t e 
150m² c/ ót. localização, 
R$120.000,00 Contato F: 
3894-6629
Jd. Colibris Lote de 150m² 
c/ ót. topografia, um tapete 
R$ 93 mil topografia F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Jd. União: Lote de 150m² 
c/ ót. topografia R$ 110 
mil F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, c/ 
alicerce p/ 2 dorm. + F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Ipiranga Elias Fausto: 
3000 m² - só terra, ac. 
casa de lote inteiro R$ 
320 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar. 
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parcelas 
de R$ 520,00, ac. carro 
ou moto R$ 13 mil. F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Vendo – Cond. Terra 
Magna terreno de 360m c/ 
boa topografia R$ 225.000 
Creci 27252 J F. (19) 
9.8406-6590
Vendo Jd. Monte Carlos 
– Oport. terreno 150m R$ 
98.000 creci 27252J F. 
(19) 9.9147-5047
Terrenos  a part i r  de 
R$30.000,00. Parcelas 
2 4 / 3 6 / 4 2  v e z e s ,  ó t . 
localização. F: 3801-2880 
ou 9.9479-0454
Vendo - Terreno – Terras 
de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização 
Rua Zenite Furakawa. 
Parte alta. F: (19) 9.9887-
7771
Vendo Terreno Terras 
de Itaici - 2.750M² R$ 
300.000,00 F: (19) 9.9887-
7771.
Vendo Terreno Vale das 
Laranjeiras - 2.830m² 
R$ 350.000,00 F: (19) 
9.9887-7771

 
Título familiar Clube 9 - 
R$ 2.500 em 10 x no cartão 
mais tx transferência. F. 
(19) 3016-2836 
Vendo título do Clube 9 
de julho, motivo mudança 
d e  c i d a d e .  C o n t a t o 
3894.3845 / 99749.3688. 
C o l c h ã o  d e  c a s a l , 
e x c e l e n t e  e s t a d o 
“Novíssimo” D45. Tel.: (19) 
9 8378-7713 ANTONIO
Máquina  over loque 
usada, semi industrial 
c /  mesa,  acompanha 
porta fios, motor e pedal, 
completa e toda revisada, 
em pe r fe i t o  es tado . 
R$350,00 F. (19) 3392-
2979 c/ Vera

 
Honda Civic, 2007. C/ 
Renata no tel.: (19) 98273-
3203

 

Manicure e pedicure 
R$20. Sobrancelha R$8. 
Selamento de Cabelo a 
partir de R$50,00(ganha 
corte) a domici l io.  F. 
3935.0499 - 99369-5615
Precisa-se de doméstica 
3 vezes na semana p/ 
o período da tarde. C/ 
re fe rênc ia .  Con ta to : 
982328303.
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O f e r e ç o - m e  c o m o 
Motorista. Categorias 
A/D. Exp. c/ cargas de 
pequenos e  grandes 
portes. Tel.: 3936-4053/ 
99804-7578
Ofereço-me p/ trabalhar 
c o m o  c a s e i r o  o u 
chacareiro. Tenho 39 anos, 
divorciado, s/ filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar c/ Denis (11) 
952237579.
Ofereço-me p/ conserto 
de máquina de costura 
industrial F: (19) 99212-
1731.
Ofereço-me p/ Motorista 
administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conhec. 
Capital e Interior – Fixo ou 
Freelancer F (19) 99793-
4700.
Cuidadora ofereço me 
p/  cu idar  de idosos, 
cr ianças,  pessoas c/ 
necessidades especiais 
etc. Atendimento resid. 
e hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. Possuo 
exp. e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-
2723
Ofereço-me p/ trabalhar 
como cuidadora de idoso, 
diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. 
F: 9.9479-0454 ou 2516-
7008
Ofereço-me p/ trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referência. Tratar 
c/ Leni F: 3894-4778.
O f e r e ç o - m e  c o m o 
marido de aluguel. Faço 
conser tos  gera is  em 
residências (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: (19) 
99830-0614 c/ Kiko
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Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

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

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

site: www.expertconsultoria.com.br

ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA 
Ensino Médio Completo, com experiência 
em análise de crédito e disponibilidade de 
horário de trabalho das 13:00 às 21:48 de 
segunda á sexta-feira. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE LOGÍSTICA PLENO Gradu-
ação em Logística, inglês e excell avançado, 
conhecimentos em cadeia de Suprimentos, 
Logística, PCP, Processos de Transportes 
operacionais diversos, armazenagem, cál-
culos de estoque, cálculos de rotas de trans-
portes e Milk Run. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PROJETOS Ensino Médio 
Completo, com experiência em projetos em 
Auto Cad. Residir em Indaiatuba.
DESENVOLVEDOR WEB FRONT END 
Com experiência em programação (PHP), 
montagem de briefing de projetos para web. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO 
LOGÍSTICO Graduação em Logística 
ou Administração de Empresas, inglês 
intermediário, com experiência em arma-
zenagem, planejamento e operação de 
projetos, conhecimentos em WMS e TMS, 
controle de inventário e conceitos de Lean 
Manufacturing/Lean Logistics/TPS. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE SOLUÇÕES  Graduação 
em Engenharia Mecânica, Mecatrônica ou 
Produção, possuir conhecimentos em infor-
mática pacote Office e japonês avançado, 
com experiência no segmento logístico em 
melhorias de processos. Residir na região 
de Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO TI Cursando a partir do 3º se-
mestre Tecnologia Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas ou Ciências da Computação, 
para atuar como Help Desk dando suporte 
técnico à usuários em Windows 2007/2010, 
correio eletrônico,  gerenciamento de "Jobs" 
de "Bachup", impressoras e suprimentos, 
serviços disponíveis nos servidores, possuir 
conhecimentos em protocolo de rede TCP/IP 
e roteadores sem fio (Wi-Fi) e demais rotinas 
da área. Residir em Indaiatuba ou Salto.  
FARMACEUTICO Graduação Completa 
com CRF ativo, pode ser recém-formado, 
com experiência em vendas e rotinas admi-
nistrativas. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
LÍDER DE CENTRO DE USINAGEM Ensino 
Médio Completo, curso de Preparação e 
Operação de CNC, com experiência. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MEIO OFICIAL SERRALHEIRO Com Ensi-
no Fundamental Completo, com experiência 
em solda eletrodo e serra.
METROLOGISTA Ensino Médio Completo, 
com conhecimentos em operação de máqui-
nas tridimensionais Mitutoyo ou DEA CNC. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA 
Ensino Médio Completo, com experiência 
em extrusora plástica. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES Ensino Médio Técnico Com-
pleto em Química com CRQ ativo, com 
experiência e conhecimentos de produtos 
químicos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS Com Ensino Fundamental 
Completo, desejável experiência na área de 
produção. Residir em Indaiatuba ou Salto. 

Rua Pedro de Toledo nº 379 - 
sobre loja sala 2 em cima da 

Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba
Fone: (19) 3801-4029  

atendimentoindaia@workcell.com.br

ASSISTENTE DE LABORATO-
RIO: Possuir experiência na área 
de analises de materiais coleta-
dos para exames.COREM ativo.
ASSISTENTE DE VENDAS: 
Possuir experiência em aten-
dimento a clientes na área co-
mercial e marketing/divulgação 
da área de análises clínicas, 
hospital, clinicas ou afins.
AUXILIAR DE RH:Para atuar em 
rotinas de Admissão/Demissão, 
Apontamento de cartão ponto, 
Beneficios, Exames,CTPS.
CALDEIREIRO:Produzir peças 
soldadas, sobretudo curvadas 
ou dobradas, a partir de chapas 
de aço; Ler e compreender 
desenhos técnicos; Montar e 
reparar equipamentos petroquí-
micos; Participar na manutenção 
dos mesmos. Experiência para 
trabalhos em campos, experi-
ência com trabalho em campo, 
ter NR’S
LIDER DE FERRAMENTA-
RIA: Coordenar, inspecionar e 
efetuar serviços de usinagem, 
desmontagem, limpeza, retífica 
de peças, furação, rosca, fre-
sagem, montagem e ajuste 
final. Desenvolver processos de 
trabalho obedecendo níveis de 
tolerância e demais especifica-
ções de ferramentaria. Executar 
manutenção preventiva e corre-
tiva nos moldes e equipamentos 
que utiliza na ferramentaria. 
Receber documentos do sistema 
da qualidade. Ter conhecimento 
em moldes plásticos.
METROLOGISTA/QUALIDADE:  
Saber operar maq. Tridimensio-
nal/Mitutoyo/DEA CNC.
PROGRAMADOR CNC: Conhe-
cimentos em ferramentaria de 
precisão. UG/NX
RETIFICADOR PLANO: Ex-
periência em ferramentaria de 
usinagem de precisão !
TECNICO ELETRONICO: Co-
nhecimentos em Comandos Elé-
tricos; Manutenção em Maquinas 
CNC(tornos, centro de usinagem), 
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 
na área elétrica. Para trabalhar em 
empresa do Ramo de Olaria. Ensi-
no médio completo e formação na 
área de gestão de produção 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 armazenagem 
de materiais, conferência. Possuir curso 
e vivência em operar empilhadeira. CNH 
“B”. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA COMERCIAL (7823): Su-
perior completo. Vivência em indústria. 
Fará a gestão de equipes e análises 
comerciais. Fará análise de vendas de 
campanhas específicas, de produtos, 
análise de clientes e negociações. Estra-
tégias para alcançar metas com equipe e 
cobrança de resultados. Se reportará ao 
diretor comercial da empresa. Necessário 
domínio em Excel , residir na região de 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE COMPRAS  JÚNIOR 
(7809): Ambos os sexos. Superior em 
comércio exterior ou administração de 
empresas. Vivencia em industria. Co-
nhecimento em pacote office e domínio 
em Excel.
ANALISTA PROCESSOS (7774): Téc-
nico e/ou Superior Cursando Engenharia 
de Produção, Mecânica ou áreas afins. 
Conhecimento na área de processos, 
processos industriais ou similares e 
qualidade. Domínio em AutoCAD e 
pacote office. Desejável conhecimento 
com sistema SAP. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (7795): Su-
perior completo em Ciências contábeis, 
Administração e/ou afins. Vivência 
na função, contas a pagar e receber, 
conciliação bancária e negociações. 
Conhecimento em sistema microsiga. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FISCAL (7794): Ambos os 
sexos. Superior completo em Ciência 
contábeis e/ou afins.  Vivência no setor 
fiscal e contábil. Conhecimento em cálcu-
los de impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS). 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO (7783): Superior Completo em 
Tecnologia da Informação. Vivência na 
função. Conhecimento com sistemas 
operacionais. Instalação, configuração, 
operação e suporte de OSX, Windows 
XP,7,8,10, Server 2003, 2008, 2012 
(AD/ GPO/ DNS/ DHCP/ TS), Untangie 
e PfSense (Linux). Softwares: Instalação, 
configuração, operação e suporte de: 
SAP, Office, Project, Visio, SQL Server, 
Interbase - Firebird / MySql / SQL Server 
/ PABX / VOIP / Tarifação telefônica / 
CFTV / E-mail “Google Apps” (IMAP/
POP). Gerenciamento de impressões. 
Manutenção e atualização do Web Site, 
CMS, Backups. Hardwares: Configuração 
e manutenção de: Desktops, Laptops, 
Schitws, Roteadores, Impressoras. Re-
des: Configuração, Cabeamento, Rotea-
dores, Switch, Patch Panel. Conhecimen-
tos gerais em todos os módulos do SAP.  
Instalação, configuração e atualização do 
SAP e Addons. Implantação Go-live. Ins-
talação e manutenção dos add-on's Triple 
One, SFA-AGL, BankSync e B1-Plus. 
Copy Express, SQL (criação de consul-
tas, 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 

ESTAMOS CADASTRANDO:

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



23BMais Expressão



24B Mais Expressão


