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O Colégio Objetivo Indaia-
tuba foi condecorado no XIII 
Grande Prêmio de Arquitetura 
Corporativa, realizado no úl-
timo dia 18, no Tivoli Hotel, 
em São Paulo, com o Prêmio 
Retrofit Educação. Mais de 1,7 
mil projetos concorreram em 
diversas categorias.

Dados do Município são referentes ao terceiro trimestre deste ano. Pág. 13

O Esporte Clube Primavera terá um dia decisivo na próxima 
quinta-feira, dia 3, quando realizará uma eleição para a escolha 
de seu presidente e demais diretores que “comandarão” o clube 
em 2017, numa espécie de “mandato tampão”.

A beleza das flores poderá ser conferida de perto durante 
três dias na próxima semana. De sexta-feira a domingo, de 4 a 6 
novembro, o Clube 9 de Julho recebe a 4ª edição na Exposição 
Nacional de Orquídeas, evento organizado pela AIO.

Segundo o Ministério da Educação, 7.468 mil devem fazer a prova no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) em Indaiatuba e a ansiedade é grande entre os estudantes.

Quatorze de novembro é 
considerado o Dia Mundial de 
Diabetes. Para celebrar a data 
e o mês de conscientização 
sobre a prevenção da doença, 
a Associação de Diabetes 
Sempre Amigos de Indaia-
tuba realiza dois eventos no 
Município.
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Colégio Objetivo 
é premiado em 
São Paulo 

Primavera tem dia decisivo na quinta 
com eleição para nova diretoria

Exposição de Orquídeas começa na 
próxima sexta com mais de mil espécies

Novembro Azul 
alerta sobre 
diabetes

Roubos de celulares crescem 74%

Prefeitura pode 
arrecadar meio 
milhão só com 

motoristas ao telefone
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Você acredita que, 
com o aumento no 
valor das multas, os 
motoristas ficarão 
mais conscientes?

RADARES DIAS - 29/10 A 04/11

Editorial EnqueteArtigos

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - 
DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

“Eu acho que não mudaria nada. 
Deveria ter radar em todos os 
semáforos para multar a qualquer 
instante"
Claudio Miranda, 44 anos, 
soldador

“Não, mas acredito também que 
varia conforme o valor da multa. 
Se for considerado um limite 
alto, as pessoas vão tomar mais 
cuidado"
Arlindo da Silva, 22 anos, téc-
nico em farmácia

“Não resolve nada. O que muda 
é a educação no trânsito, elas 
precisam ter essa consciência. 
Multas são pagas e pronto" 
Roberto Gonçalves, 67 anos, 
aposentado

“Não. As multas já são caras e 
mesmo assim isso não fez com 
que os acidentes reduzissem"
Edna Nascimento, 40 anos, 
dona de casa

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

"Acredito que não, pois o pessoal 
já deveria ter aprendido faz tempo 
a respeitar um ao outro no trânsito" 
Rafael Oliveira Leite, 28 anos, 
supervisor operacional 

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

Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Administração do CIEE, do Conselho Diretor do 
CIEE Nacional e da Academia Paulista de História (APH).

Multas e roubos: para onde fugir?

opinião

Desemprego
Está na hora de você começar a pensar o que realmente te pertence nesta vida? O que 

é que ninguém consegue te tirar.  Atualmente tenho uma série de amigos com disponibili-
dade no mercado de trabalho,(desempregados) a maioria com pós graduação, alguns com 
mestrados, doutorados muitos anos de experiência na profissão, sofrendo com as agruras 
da falta de oportunidades para uma recolocação em um novo emprego. Corta me o coração 
ver tantas pessoas sem um "chão"que os ampare para dar sustentação aos seus familiares, 
cortando muitas despesas, pagar escolas dos filhos ou muitas vezes afronta-los tirando-os 
de uma escola particular e passando para as escolas do estado, onde tudo é muito dife-
rente e estranhos para essas crianças. São profissionais que sacrificaram muitas horas de 
convivência com seus familiares, fins de semana, prorrogaram o trabalho em horas extras, 
alguns até postergaram as férias para estar presente junto as empresas nos momento de 
grande demanda no consumo.  Na hora que mais precisam das empresas são colocados a 
disposição no desemprego, sentem-se desamparados, inseguros, amedrontados pelo futuro 
da família e dos filhos. Sempre chamo a atenção das pessoas, quando dizem que já fizeram 
muitos treinamentos, costumo dizer-lhes, tudo o que você fez até aqui foi para conquistar 
o que tens até agora e o que está fazendo para o futuro? A maioria diz. - Estou empregado 
e tenho a segurança do meu salário no final do mês. A questão é - Que segurança?  De um 
momento para outro te tiram tudo e te jogam na amargura do desemprego! "Em meio à re-
cessão e um cenário ainda de incertezas, o empresário prefere esperar para voltar a investir 
e empregar. Apesar de alguns indicadores que mostram uma melhora, eles precisam de algo 
mais sustentável. O mercado de trabalho é  rígido e exigente. Quando nada temos, acredito 
que é a hora de fazer novas escolhas e talvez partir para o mundo do empreendedorismo, 
queimando os barcos e atravessando uma nova ponte. Prepare-se para uma nova jornada. 

O conhecimento ninguém te tira. Dias 11-12 e 13-11-2016 teremos um 
novo treinamento Signa1, inscreva-se www.signatreinamentos.com.br 
telefone 019-38757898

Celular em uma mão e volante na outra. É assim que 
muitos levam multas no trânsito. Mas, convenhamos, antes 
uma multa do que um acidente, não? 

As multas de trânsito terão aumento no preço a par-
tir do primeiro dia de novembro. Dependendo da in-
fração os motoristas desembolsarão 66% a mais. No 
caso de estar dirigindo no celular, a multa muda de 
categoria - de média para gravíssima, partindo de R$ 
85,13 para R$ 293,47. Mas   multa não é imposto. Paga 
quem infringe. Ou seja, se não quer sentir na pele (ou 
no bolso) o aumento, é só respeitar as leis de trânsito.

No caso dos roubos de celulares (que tiveram alta de 
74% no terceiro trimestre deste ano) não tem como fugir. 
Como os celulares (cada vez mais caros e tecnológicos) 
estão nas mãos de todos pelas ruas, ficou até mais fácil 
para a bandidagem. É só escolher e... "perdeu, distraído".

Como aconselha o capitão da PM Indaiatuba, é 
bom prestar atenção em quem está em volta e não "dar 
mole", como dizem na gíria. E quem duvida que em 
pouquíssimo tempo o próprio celular "avisará" o perigo? 

No caso do trânsito, para quem cumpre todas as re-
gras não tem tempo ruim. Só paga multa quem quer. 
Ou alguém quer chegar cinco minutos mais cedo 
ou falar ao celular enquanto dirige e acabar falido?

Professores eméritos
O bom professor é imprescindível para uma boa educação. Quais são os pais que não 

querem que os filhos tenham docentes de qualidade nas escolas? No entanto, quem são os 
pais, hoje, que querem ver seus filhos dando aula? A desvalorização da carreira do ma-
gistério é tamanha que as escolas já encontram dificuldades em contratar professores para 
determinadas matérias. O governo federal vem priorizando os cursos de licenciatura nos 
sistemas de financiamento estudantil para tentar diminuir esse vácuo preocupante. Mas 
apesar de mal remunerados e com baixo prestígio social, grande parte dos mestres resiste 
por vocação, apaixonados que são pela arte de ensinar.

São essas figuras fundamentais para qualquer sociedade que serão homenageadas pelo 
CIEE na semana que marca o Dia do Professor. Na sexta-feira será realizada a cerimônia 
de entrega do Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita 
2016, que premiará o professor de história diplomática e relações internacionais, o em-
baixador e ex-ministro Rubens Ricupero. Atual diretor da Faculdade de Economia da 
FAAP, Ricupero foi embaixador em Washington, nos Estados Unidos, e em Genebra, na 
Suíça, país-sede de importantes organismos internacionais. Liderou o Ministério do Meio 
Ambiente e Amazônia Legal e teve importante participação como ministro da Fazenda, 
na consolidação do real como moeda, no governo Itamar Franco. 

Mesmo ministro, Ricupero não se afastou das aulas na Universidade de Brasília (UnB). 
Também destacou-se como professor do Instituto Rio Branco, escola ligada ao Itamaraty 
para a formação de diplomatas. Segundo seus alunos, a principal característica do mestre 
é sua admirável didática, passando conhecimentos sempre com muita clareza.

O prêmio é considerado um dos mais importantes na área de educação e já homenageou 
19 personalidades que tiveram trajetória ímpar no desenvolvimento da educação em seus 

segmentos como a antropóloga Ruth Cardoso, o jurista Miguel Reale, a 
educadora Esther de Figueiredo Ferraz, o cardiologista Adib Jatene, o 
biólogo Paulo Vanzolini, o filólogo Evanildo Bechara e o crítico Antonio 
Candido, entre outros. É uma homenagem merecida estendida a todos os 
professores que lutam para que o sonho de um país melhor não pereça nas 
primeiras dificuldades.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O empregador poderá reduzir a jornada dos seus 
empregados para evitar demissões

Atualmente o país vive uma crise financeira real que tem ceifado vários empregos, 
principalmente no setor industrial. São diversas notícias de cunho negativo para as indús-
trias que vem tentando se manter no mercado reduzindo custos, despedindo funcionários, 
dando férias coletivas, etc.

Atento a isso, em julho o governo lançou o Programa de Proteção ao Emprego que tem 
como objetivo: proteger os empregos em momentos de redução temporária da atividade 
econômica; manter vínculos empregatícios de longo prazo; preservar a saúde econômica 
financeira das empresas; manter as contribuições o FGTS e INSS; fomentar a negociação 
coletiva e aperfeiçoar as relações de trabalho.

O programa traz para as empresas que aderirem, a possibilidade de reduzir a jornada 
dos empregados temporariamente em até 30% mediante acordo coletivo, resultando a re-
dução dos salários dos empregados dessas empresas que aderirem ao programa. Importante 
ressaltar que o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) complementará 50% da redução, 
ou seja, o empregado terá redução parcial do salário em 15% e os demais 15% será pago 
pelo FAT.

Durante o período que foi aderido pela empresa, esta não poderá demitir os funcioná-
rios. Poderá a empresa aderir um prazo de 6 meses sendo prorrogado por mais 6 meses se 
necessitar. A empresa interessada terá até 31 de dezembro para poder aderir o PPE.

Para aderir o plano, a empresa interessada deverá celebrar acordo coletivo com o sin-
dicato da categoria comprovando a sua realidade financeira, que obrigatoriamente, deverá 

estar em condições de dificuldade para justificar a aderência ao plano, 
lembrando que empresas de qualquer setor poderão participar.

Procure um profissional do ramo contábil ou jurídico para maiores 
esclarecimentos de como aderir ao plano.
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Multas por uso de celular ao 
volante podem crescer até 244%

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Mais de R$ 577 mil, 
ou um aumento de 
244% - isto é o que 

seria arrecadado por ano em 
Indaiatuba apenas com as 
multas dos infratores que 
usam o telefone ao dirigir se 
os novos preços - que entram 
em vigor na próxima quarta-
-feira, dia 1º-, já estivessem 
valendo. 

Em média, de acordo 
com o setor responsável da 
Prefeitura, foram 1,9 mil 
multas por esta infração nos 
últimos anos. Se for flagrado 
ao celular, o motorista paga-
va R$ 85,13. Em novembro, 
o descumprimento da lei 
passa de "médio" para "gra-
víssimo" e a punição chega a 
R$ 293,47. As elevações nos 
preços serão em todos os es-
tágios (leve, médio, grave e 
gravíssimo) indo entre 52% 
e 66%. A multa mais baixa, 
antes em R$ 52,20, passa 
para R$ 88,38% - indo até 
R$ 293,47. Dependendo da 
reincidência na infração, o 
total a ser pago é multipli-
cado por dez (veja os novos 
valores no box).

Para o secretário municipal 
de Obras e Vias Públicas, o au-

Outra mudança na punição 
às infrações de trânsito está na 
possibilidade de multar carros 
com som alto sem a neces-
sidade de decibelímetro. De 
acordo com a Prefeitura, no 
ano passado foram 144 autu-
ações. Neste ano, até agora, 
foram 70. 

A cidade não aplica a pu-
nição com base no Código 
Brasileiro de Trânsito, mas 
baseada na "Lei do Silêncio", 
aprovada em 2014 na Câmara  
- já autorizando os agentes a 

mento nas multas pode refletir 
no comportamento do motoris-
ta. "Infelizmente a maioria dos 
brasileiros têm essa cultura de 
precisar sentir no bolso para 
mudar as atitudes", analisa. 
"Temos características de uma 
cidade que está em desenvol-
vimento, apresentando alguns 
pontos de lentidão em horários 
de pico, mas nada preocupan-
te", afirma. 

Até o dia 20 deste mês, fo-
ram emitidas mais de 35,2 mil 
multas na cidade em 2016. As 
"campeãs" são excesso de ve-
locidade superior em até 20% 
ao permitido na via, avançar 
o sinal vermelho e excesso 

multar sem necessidade de 
equipamento específico e me-
dição de decibéis.

"Eu nunca levei essa multa, 
mas conheço amigos que já", 
conta Allan Nunes - que tem 
som de competição no carro. 
O jovem participa do grupo 
"Pregados Indaiatuba", com 
mais de seis mil curtidas no 
Facebook. O movimento reú-
ne jovens que gostam de carros 
rebaixados e com som. O líder 
do grupo, Bruno Paulo, afirma 
que já participou de reuniões 
com o prefeito licenciado, 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
e com o prefeito eleito, Nilson 
Gaspar (PMDB). 

"Nós vamos fazer um pro-
jeto de um local para que nós 
possamos nos reunir", afirma. 
"Faremos uma associação para 
cuidar disso", conta. Durante a 
campanha eleitoral deste ano, 
Nogueira prometeu em vídeo 
que haveria um local para os 
jovens com som automotivo se 
reunirem sem problemas com 
moradores como acontecia 
no estacionamento do Parque 
Ecológico. A Prefeitura disse 
que a construção ainda está 
em estudo e o prefeito eleito 
preferiu não se manifestar. 

Aumento nas multas

- Leves (estacionar sobre a faixa de pedestres): de R$ 
53,20 (+66%) para R$ 88,38;
- Médias (parar por falta de combustível): de R$ 85,13 
(+52%) para R$ 130,16;
- Graves (não usar cinto de segurança): de R$ 127,69 
(+52%) para R$ 195,23;
- Gravíssimas (disputar racha): de R$ 191,54 (+53%) para 
293,47; 

Infrações em Indaiatuba

2014 - 48.881 multas
2015 - 42.021 multas
2016 - 35.203 multas* 

*até 20 de outubro

de velocidade superior a 20% 
a 50% permitido na via. Nos 
últimos anos, o total de infra-
ções vem caindo, mas a ten-
dência é que elas aumentem 
se a fiscalização por câmeras 
de segurança entrar em vigor. 
Atualmente, de acordo com 
a Prefeitura, são 230 agentes 
municipais trabalhando nesta 
função. As multas via câme-
ras, ainda segundo o departa-
mento municipal, ainda não 
começaram e não há previsão 
para implantação. Uma segun-
da lombada eletrônica - como 
já há na marginal inversa à 
Prefeitura, ainda não tem 
previsão de instalação.

Carro com som alto pode ser 
autuado sem o uso do decibelímetro

HUGO ANTONELI JUNIOR

Novos valores das multas passam a entrar em vigor na próxima semana
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‘O Pequeno Príncipe’ é tema de 
Exposição de Artes do Le Perini

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

HUGO ANTONELI JUNIOR
Especial para o Mais Expressão 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Reinaldo Nogueira e Núncio são 
afastados a pedido do MP

cidade

O Tribunal de Justiça 
do Estado de São 
Paulo (TJ-SP) de-

terminou o afastamento do 
prefeito licenciado Reinal-
do Nogueira (PMDB) e do 
secretário de Administra-
ção, Núncio Lobo Costa, na 
terça-feira, dia 25. Eles são 
acusados de improbidade 
administrativa. 

De acordo com a denún-
cia da Promotoria, Noguei-
ra é suspeito de liderar um 
esquema de “cobrança de 
percentual” a empreiteiras 
que ganharam licitações para 
obras públicas no Município. 
O valor da propina era 5% em 
cada uma. 

A Prefeitura afirmou que, 
até a tarde desta quinta-feira, 
dia 27, não tinha sido noti-
ficada.

A denúncia atinge também 
o empresário Sérgio Mário de 
Almeida Filho, proprietário 
de três empresas que ven-
ceram licitações para obras 
em Indaiatuba entre 2013 e 
2015, no valor total de R$ 40 
milhões.

Segundo o MP, a cobran-
ça do valor acontecia depois 
que a companhia vencesse 

a licitação de maneira legal. 
Após a disputa, era cobrada 
a propina para a obtenção de 
autorizações e procedimentos 
burocráticos.

A liminar determina o 
afastamento dos dois, mas 
não a perda de remuneração, 
que também era pedida pelo 
Ministério Público. Núncio 
era, de acordo com o MP, o 
responsável por intermediar 
as negociações entre o prefei-
to e Sérgio depois que o pro-
cesso licitatório já estivesse 
encerrado. 

A denúncia foi feita pelo 
promotor Michel Betenjane 
Romano no dia 18 de outubro 
e a decisão do TJ-SP, assinada 
pelo juiz Sérgio Fernandes, da 
2ª Vara Cível de Indaiatuba, 
aconteceu na última sexta-
-feira, dia 21. No entanto, o 
caso estava em segredo de 
Justiça.

Afastado
No início de novembro 

completam-se seis meses des-
de o primeiro afastamento do 
prefeito Reinaldo Nogueira. 
O primeiro pedido de retirada 
à Câmara aconteceu em maio 
e ele chegou a ficar 14 dias de 
licença, mas precisou voltar 
porque o vice, Antonio Carlos 
Pinheiro, também tirou férias. 
Após a volta de Pinheiro, 

Reinaldo voltou a ficar afas-
tado e teve pedido de férias 
aprovado pela Câmara. 

No dia 23 de junho, No-
gueira foi preso em uma 
operação do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), 
com apoio do Batalhão de 
Ações Especiais da Polícia 
Militar (Baep). Ele também é 
suspeito de fraudes na desa-
propriação de terras e de lava-
gem de dinheiro. Ele ficou 48 
dias preso em Tremembé e foi 
libertado no dia 11 de agosto.

No próximo dia 5 acontece 
no Colégio Le Perini a Expo-
sição de Artes dos alunos do 
berçário 1 ao 7º ano, do Ensi-
no Fundamental. “O Pequeno 
Príncipe” é tema principal, 
inspirado no livro do escritor 
francês: Antoine de Saint-
-Exupéry, famoso no mundo 
inteiro e traduzido para mais 
de 220 países com 8 milhões 
de exemplares vendidos só 
no Brasil. 

O piloto poeta guiado pe-
las estrelas, Antoine, viajou 
pelo mundo, decifrou o céu, 
criando laços entre as pesso-
as, diminuindo as distâncias 
e fazendo o mundo parecer 
menor. 

Antoine de Saint-Exupéry 
partiu para Nova York no fim 
de dezembro de 1940, onde 
começou a desenhar o recor-
rente menino de cabelos rebel-
des. Quando lhe perguntavam, 

respondia: “Não é nada de 
mais, é apenas o garoto que 
existe no meu coração”. A 
primeira edição do Pequeno 
Príncipe apareceu em abril 
de 1943. Antoine recebeu 
um dos primeiros exempla-
res alguns dias antes do seu 
embarque para a África do 
Norte. Atravessou o Atlântico 
a bordo de um navio com tro-
pas americanas para lutar pela 
França ocupada pelo exército 
alemão. No dia 31 de Julho 
de 1944 não retornou da sua 
última missão. Toda sua obra 
é centrada em valores fun-
damentais e universais. Elas 
fazem parte do patrimônio da 
Unesco que retratam os va-
lores dos homens solidários, 
responsáveis e persistentes.

Para enriquecer este pro-
jeto, estará presente na expo-
sição o escritor Josué Limeira 
de Recife, autor do livro “O 

Pequeno Príncipe em Cordel”, 
pela Editora Carpe Diem, 
o qual está concorrendo ao 
prêmio Jabuti 2016.

Um pequeno príncipe con-
vida os alunos dos Colégios 
Le Perini e Rodin a olharem 
com atenção o planeta que 
habitamos, cheio de presen-
tes oferecidos pela natureza, 
aparentes ou escondidos, 
renováveis ou limitados. Mas 
todos eles revelam segredos 
quando os observamos com 
o olhar cristalino e ingênuo. 
Assim, as histórias resgatam 
a criança que existe dentro 
de cada um de nós, pois elas 
sabem o que procuram.

Ao longo do ano, os alunos 
realizaram com as professoras 
pinturas e construíram objetos 
de decoração orientadas pela 
artista plástica e professora de 
artes Adriana Ferrari. Dia 05, 
as famílias e os amigos estão 
convidados a prestigiar as 700 
obras realizadas pelos nossos 
pequenos artistas no espaço 
do  Colégio Le Perini. 

Colégio Le Perini

Rua Armando Sales de Oli-
veira, 623, Centro/Indaiatuba 
 
Mais informações: (19) 
3875-4731 / (19) 3825-6550. 

 
www.facebook.com/colegio-

leperini

O prefeito licenciado Reinaldo Nogueira é suspeito de liderar um esquema de ‘cobrança de percentual’

DOMINIQUE TORQUATO/AAN



05AMais Expressão

cidadeVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

HUGO ANTONELI JUNIOR
Especial para o Mais Expressão 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

“A pressão é muito 
forte, o trabalho já 
vem sendo feito há 

meses, agora é hora 
de relaxar, olhar para 

esses dois dias com 
responsabilidade e 

confiança, não adianta 
tentar tirar a diferença 

agora é preciso ter 
consciência da sua 

capacidade"
Orienta o professor 
Filiphe Falchioni

Sala Acrísio de Camargo recebe festival 
de dança beneficente da Abid no feriado

SOLIDARIEDADE

Estudantes revelam ansiedade e 
expectativa para a prova do Enem 

HUGO ANTONELI JUNIOR

Quando Vinícius da Silva, 
de 19 anos, começou 
a estudar para o Exa-

me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), Dilma Rousseff era pre-
sidente do País, Eduardo Cunha, 
da Câmara, Dunga, o técnico da 
seleção e a mesma estava na sexta 
posição nas eliminatórias para a 
Copa do Mundo da Rússia, em 
2018. Muita coisa mudou nes-
te período. Dilma 
e Dunga caíram, 
Cunha está preso 
e a seleção, agora 
com Tite, é líder da 
competição. A uma 
semana da prova, 
o jovem morador 
do Jardim Morada 
do Sol revela que 
é só ansiedade pela 
chegada do exame. 
"Sinto que estou 
muito ansioso", 
conta. "Tenho fa-
cilidade em mate-
mática e em redação. Acho que 
o tema deste ano será relacionado 
ao social, mas eu me daria bem 
se fosse algo sobre o meio am-
biente", torce.

"Os alunos sempre vão dei-
xar para última hora", revela o 
professor Filiphe Falchioni, de 
39 anos, que atua numa escola 

preparatório para o exame. "Não 
é à toa que as pessoas deixam 
para fazer a declaração de Im-
posto de Renda no último dia", 
brinca. Fazer provas anteriores 
nesta reta final ajuda. "Ao fazer 
simulados o aluno consegue 
diagnosticar seus acertos e erros. 
Hoje são chamados de Simulados 
Inteligentes, além de testar o 
seu conhecimento, essas novas 
ferramentas ajudam a direcionar 
as aulas, criar planos de estudos 
entre outras coisas", conta. 

Talles Machado, de 21 anos, 
não se entrega à an-
siedade. "Não tem 
como você ter todas 
as respostas. Tem 
que analisar a prova 
e fazer conforme 
estudou. Costumo 
sair da sala várias 
vezes para respi-
rar um pouco, ir no 
banheiro, sem pres-
sa", revela. Talles 
e Vinícius estão 
entre os 7.468 mil 
inscritos para fazer 
o Enem em Indaia-

tuba de acordo com o Ministério 
da Educação.

No último final de semana an-
tes do exame haverá um "aulão" 
das 9h às 17h30, na Faculdade 
Max Planck, com entrada livre, 
mas com necessidade de inscri-
ção no site do Mundo Enem. "A 
pressão é muito forte, o trabalho 

já vem sendo feito a meses, agora 
é hora de relaxar, olhar para esses 
dois dias com responsabilidade e 
confiança, não adianta tentar tirar 
a diferença agora é preciso ter 
consciência da sua capacidade", 
diz Falchioni. 

Já a "veterana" em vestibu-
lares, Flávia Renata, de 18 anos, 
que mora na Vila Suíça, diz que 
melhorou muito a redação nos 
últimos meses. "Ano passado a 
gente teve um aulão sobre a ques-
tão da mulher na sociedade e este 
foi o tema da redação", conta. É o 
que espera a xará Flávia Eduarda, 
de 17 anos, do Jardim Brasil. "Me 
descobri boa em redação mesmo 
tendo vindo de uma escola públi-
ca e com ensino defasado", diz. 

A aposta deste ano é inclu-
são social, segundo Falchioni. 
"Acertamos o tema de redação 
nos últimos três anos. O Enem 
sempre alinha a sua proposta de 
redação baseada na "Declaração 
Universal dos Direitos Humanos" 
cobrando uma dissertação sobre 
a solução para determinada situ-
ação imposta. Segundo a nossa 
professora de Redação, Carolina 
Mesquita, este ano podemos 
ter algo relacionado à inclusão 
social", encerra. Aos colegas, 
além de sorte, Flávia dá outro 
conselho. "Neste ano vou procu-
rar relaxar um pouco mais, fazer 
tudo o que sei, pular as que não 
sei e depois voltar. Acho que vai 
funcionar."

Faltando uma semana para o “grande dia”, alunos 'correm' para irem bem na prova do Enem

O Festival de Dança Crian-
ça Indaiatubana Feliz 2016, da 
Associação Beneficente Irmã 
Dulce (Abid) será na terça, 
dia 1º de novembro, às 20 
horas, e quarta-feira, dia 2, às 
19 horas. A entrada é gratuita. 

A retirada de ingressos 
começará com uma hora e 
meia de antecedência no 
local. 

O tema do evento é Rádio 
- Dance Music. 

Mais informações pelo site 
www.associaçãoabid.org.br/
cif/festival ou pelo telefone 
(19) 3834 8851.

A Abid é uma instituição 
beneficente sem fins lucra-
tivos que trabalha hoje com 
alta e baixa complexidades 
através de seus quatro projetos 

que são norteados pelas leis: 
Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas) e Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA).

Serviço 
Sala Acrísio de Camargo 

(Ciaei) 
Av. Eng. Fábio Roberto Bar-
nabé, 3665, Jardim Regina
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Temporal deixa 25 mil 
sem energia elétrica
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Colégio Objetivo é premiado na 13ª edição do 
Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa

DIVULGAÇÃO 

O Colégio Objetivo 
Indaiatuba foi con-
decorado no XIII 

Grande Prêmio de Arquite-
tura Corporativa, realizado 
no dia 18 de outubro, no 
Tivoli Hotel, em São Paulo, 
com o Prêmio Retrofit Edu-
cação. Mais de 1,7 mil proje-
tos concorreram em diversas 
categorias, avaliados por um 
corpo de jurados formado 
por especialistas. 

O evento, promovido pela 
Flex Eventos, e que é consi-
derado o maior prêmio de Ar-
quitetura da América Latina e 
o único a premiar o arquiteto 
e o cliente final, reuniu os 
nomes mais importantes da 
arquitetura do Brasil. 

O projeto do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, assina-
do pelo Escritório Ricardo 
Bandeira, foi premiado ao 
lado de outros trabalhos 
importantes e de projeção 
nacional, como a Casa da 
Sustentabilidade - Cam-
pinas, na categoria Obras 
Públicas (projeto), a Orla 
Conde do Rio de Janeiro-
-RJ, na categoria Obras 
Públicas (obra realizada) e 
o Estúdio Olímpico da TV 
Globo, utilizado nos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, na ca-
tegoria Equipamento Urbano 
(obra realizada). “Foi um 
momento muito importante, 
muito legal! Afinal, os maio-
res nomes da arquitetura 
brasileira estavam presentes 
na premiação, tanto no júri 
quanto entre os concorren-
tes. Receber o prêmio motiva 
a equipe, além do reconheci-
mento tanto do profissional, 
quanto do cliente que quer 
fazer algo bom, que valoriza 
a arquitetura”, comenta o 
arquiteto Ricardo Bandeira.

A categoria Retrofit, na 
qual concorreu o Objetivo, 
refere-se aos projetos de 

arquitetura que utilizam o 
recurso de adaptar, revitalizar 
e atualizar edifícios pré-exis-
tentes. No Colégio Objetivo 
Indaiatuba, o projeto do novo 
prédio consistiu na constru-
ção e reforma de mais de 5 
mil m2. “Ficamos muito feli-
zes com o prêmio! Pensamos 
no projeto com muito carinho 
e não medimos esforços para 
executar e concluir a obra”, 
afirma a mantenedora do 
Colégio Objetivo Indaiatuba, 
Loide Rosa. 

Loide lembra que a in-
fraestrutura não determina a 
qualidade do ensino minis-
trado e, tampouco, interfere 

A ventania e a chuva do 
final da tarde de quarta-feira, 
dia 26, causaram estragos 
pela cidade. Cerca de 25 mil 
residências ficaram sem ener-
gia elétrica de acordo com a 
Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL). 

Até o começo da tarde de 
quinta, dia 27, ainda havia 800 
pontos que não tinham sido 
religados. Segundo a Defesa 
Civil, 15 árvores caíram, mas 
não houve alagamentos.

Na Rua Pedro Batista Apo-

na formação do aluno, mas 
proporciona conforto ao 
docente no exercício de sua 
profissão, abre um leque de 
possibilidades para desen-
volver atividades e estímulos 
variados, além de melhorar a 
motivação do aluno. “Quere-
mos fazer um agradecimento 
especial a toda a comunidade 
escolar, alunos, professores, 
funcionários e pais, pois sa-
bemos que foi um ano difícil, 
que trouxe algum desconfor-
to, mas que hoje nós alcan-
çamos, reconhecidamente, 
a melhor infraestrutura para 
o ensino em nossa cidade”, 
ressalta a mantenedora.

linário no Parque Residencial 
Indaiá, o muro de um lotea-
mento não resistiu ao forte 
vento e caiu sobre 11 casas. 
A Defesa Civil  realizou uma 
vistoria no local e constatou 
perigo eminente. 

Os moradores foram orien-
tados a não frequentar o cô-
modo atingindo até a vistoria 
técnica de um engenheiro. 
Após a vistoria o local foi 
liberado para remoção de 
escombros e ação de manu-
tenção.

Prêmio recebido pelo Objetivo é considerado o maior de Arquitetura da América Latina

Até a tarde de ontem 800 pontos na cidade estavam sem energia

HUGO ANTONELI JUNIOR
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Aumentam mortes por câncer de mama e colo 
de útero em Indaiatuba, segundo a Saúde 

DADOS 

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Novembro Azul 
quer conscientizar 
sobre diabetes

Quatorze de novembro 
é considerado o Dia 
Mundial de Diabetes. 

Para celebrar a data e o mês 
de conscientização sobre a 
prevenção da doença, a As-
sociação de Diabetes Sempre 
Amigos de Indaiatuba realiza 
dois eventos no Município. 

Um deles acontece neste 
domingo, dia 30, quando a 
equipe da associação estará na 
Feira da Saúde, que acontece 
nas dependências da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, 
localizada na Rua Antonio 
Brunetti (antiga 23), no Jar-
dim Morada do Sol. 

O evento, que é aberto ao 
público, contará com teste de 
glicemia, aferição de pressão 
arterial, massagem com pro-
fissionais de Fisioterapia, além 
de orientação com psicóloga 
e nutricionista. As atividades 
ocorrem das 8h30 às 13h30.

As mortes de mulheres por 
câncer de mama e de colo de 
útero em Indaiatuba neste ano 
já superaram os números do 
ano passado de acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Durante os doze meses 
de 2015 foram 19 mortes (17 
por câncer de mama e duas 
por câncer de colo útero). Até 
outubro deste ano são 20 (18 
de mama e duas por útero). 
Todas as vítimas tinham entre 
50 e 69 anos. 

Para que não haja mais au-
mento neste números a preven-
ção é essencial. Especialistas 
afirmam que, dependendo do 
estágio em que o câncer for 
descoberto, há mais chance de 
cura - em alguns casos, supe-
rior a 90%. Este é o mote da 
campanha Outubro Rosa que 
realizou mais de 264 exames 
de mamografia em Indaiatuba 
desde o dia 4 deste mês, quan-
do começou o itinerário do 
Mama Móvel - caminhão que 

Já o segundo encontro de 
conscientização do diabetes 
ocorre no dia 20 de novembro 
(domingo), quando será rea-
lizado o evento “Piquenique 
Azul” Saudável” 
no Espaço Ópera, 
localiza na Ave-
nida Engenheiro 
Fábio Roberto 
Barnabé, mar-
ginal do Parque, 
215, das 9h às 15 
horas. 

Na ocasião, 
cada convidado 
deverá levar um 
prato de salgado. 
Também haverá, 
neste dia, teste 
de glicemia, afe-
rição de pressão 
arterial, massa-
gem com profis-
sionais de Fisioterapia, além 
de orientação com psicóloga 
e nutricionista.

Na sexta-feira que antece-
de o evento, dia 18, no período 

está passando pelas unidades 
de saúde da cidade (confira 
onde ele vai passar até o dia 
11 no box).

Além dos exames de mama, 
há também o papanicolau para 
detectar a anomalia no colo de 
útero. Algumas unidades de 
saúde realizaram atividades 
de conscientização e palestras 
envolvendo toda a família para 
que todos cobrem mães, tias, 
avós e irmãs sobre a saúde. Se 
a mulher não tem casos destes 
cânceres na família deve iniciar 
os exames mais frequentes 
após os 45 anos, segundo re-
comendação dos especialistas. 

da tarde e no estacionamento 
do Parque, será montada uma 
estrutura com o objetivo de 
divulgar e convidar as pesso-
as para o evento de sábado. 

Também haverá, 
no mesmo dia, 
uma aula de zum-
ba gratuita. 

Tanto para o 
evento de domin-
go quanto para o 
dia 20 a ideia é 
identificar novos 
portadores da do-
ença. 

“Já devería-
mos ter uma po-
lítica preventiva 
de busca por es-
sas pessoas que 
são diabéticas e 
não foram ainda 
diagnosticadas”, 

diz o presidente da Sempre 
Amigos, Edvaldo Furtado 
Apolinário, conhecido como 
Didi. “Segundo dados da So-
ciedade Brasileira de Diabetes 

Mas se já houver histórico fa-
miliar o ideal é que os cuidados 
com a saúde comecem pelo 
menos dez anos antes. 

Novembro Azul
Houve 30% de aumento no 

número de mulheres atendidas 
pelo laboratório particular 
Edna Jaguaribe neste mês em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. O diretor exe-
cutivo da empresa, Fernando 
Jaguaribe, fala da empolgação 
da campanha anual. "É bom 
ver que as pessoas estão se 
conscientizando com uma 
causa tão importante", afirma. 

Programação Mama Móvel
29/10 (sábado) - UBS Parque Corolla
03/11 (quinta) - UBS João Pioli
04/11 (sexta) - UBS 01 no Hospital Dia
07/11 (segunda) - UBS Itaici
08/11 (terça) ESF Carlos Aldrovandi
09/11 (quarta) -  M.I. (Moléstias Infecciosas) do Hospital Dia
11/11 (sexta) - UBS 10 Jardim Califórnia

44% da população não sabe 
que possui a doença.”

O presidente da Sempre 
Amigos salienta ainda que 
os dados sobre a diabetes são 
alarmantes. São 15 milhões 
de diabéticos no Brasil e, em 
Indaiatuba, 20 mil portadores. 
Outros 20 mil no Município 
não sabem que possuem a 
doença.

No mundo, a cada 6 se-
gundos uma pessoa morre em 
decorrência da doença. 

Associação
A Sempre Amigos foi 

fundada em 2007 por um 
grupo de mães que tinha como 
objetivo entender as causas e 
consequências da diabetes, 
bem como lutar pelos direitos 
e buscar melhor acolhimento e 
tratamento a seus filhos. Mais 
informações sobre a ONG no 
facebook.com/sempreami-
gos, no www.sempreamigos.
com.br ou pelo telefone (19) 
9.9462-6291.

Para a próxima campanha de 
saúde programada, o Novem-
bro Azul, o laboratório ofere-
cerá exames de sangue, o PSA, 
para os homens "praticamente 
a preço de custo", segundo 
Jaguaribe. "Qualquer homem 
que quiser se prevenir durante 
este mês tão importante pode 
cotar os exames com a gente. 
O resultado sai no mesmo 
dia online", revela. O preço, 
ainda segundo o diretor, será 
cerca de 50% menor do que 
normalmente. 

"Os homens podem ir a 
qualquer uma das nossas seis 
unidades (na Cerqueira César, 
Centro; na Siqueira Campos, 
Centro; Jardim Morada do 
Sol; Visconde de Indaiatuba 
ou Cecap) que poderá fazer 
o exame preventivo", diz. A 
empresa também firmou uma 
parceria com os beneficiários 
da Seprev. "Os conveniados 
podem nos procurar para con-
ferir os benefícios", encerra.

DIVULGAÇÃO

Atividades de conscientização sobre a diabetes acontecem neste domingo e no dia 20 de novembro

“Já deveríamos 
ter uma política 

preventiva de busca 
por essas pessoas 
que são diabéticas 
e não foram ainda 

diagnosticados. 
Segundo dados da 

Sociedade Brasileira 
de Diabetes, 44% da 
população não sabe 

que possui a doença.”
Edvaldo Furtado 

Apolinário, 
presidente da 

Sempre Amigos
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Colégio Escala garante ensino de 
qualidade há 38 anos na cidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A educação é um item 
importante para os 
dias hoje. Por isso, ter 

um acompanhamento desde 
o início, já na fase infantil, é 
primordial para colher “bons 
frutos” no futuro.

As escolas de Educação 
Infantil particulares são cada 
vez mais procuradas pelos 
pais, que buscam melhor 
desenvolvimento pessoal e 
disciplinar para seus filhos.

Atuando há 38 anos em 
Indaiatuba, o Colégio Escala 
atende crianças e jovens, do 
Infantil ao Fundamental, ten-
do como foco uma proposta 
pedagógica voltada para as 
inteligências múltiplas. 

Segundo a diretora peda-
gógica do colégio, Rosangela 
Silva, de 49 anos, a proposta 
é atuar com o aluno nas ati-
vidades que ele mais gosta 
e tem habilidade, para que 
futuramente possa escolher a 
profissão de seu gosto.

“Antigamente os pais que-
riam que os filhos entrassem 
nos cursos mais desejados, 
como Medicina, Odontologia 
e Engenharia. Mas atualmente 
esse leque ampliou bastante e 
hoje eles também procuram 
cursos como Artes Plásticas, 
Música, Dança e Teatro, os 
quais utilizam também a inte-
ligência corporal”, diz.

Por isso, o colégio atua 
com três níveis de ensino: 
avançado, mediano e razo-
ável. “Nossa escola é muito 

rica em propostas. Os alu-
nos apreciam a arte fazendo 
pinturas, modelagem, tudo 
para desenvolver essa área. 
Os seminários também são 
uma das atividades no ano 
letivo, quando eles apre-
sentam seus projetos para 
a sala, pais e professores, 
aprendendo a falar em pú-
blico”, ressalta Rosangela.

O desenvolvimento inte-
lectual dos alunos acontece 
desde cedo no Colégio Escala. 
A partir do 1º até o 5º ano, 
os alunos já têm uma meta 
de textos para entregar, onde 
todo esse material é repassado 
para os pais acompanharem o 
avanço acadêmico. 

“A parte linguística é bem 
trabalhada com eles, para que 
possam ter uma boa escrita, 

fala, e ser um bom leitor. A 
escola proporciona para eles 
uma aproximação com escri-
tores da cidade, para que o 
interesse seja ainda maior”, 
diz ela.

Os alunos do 6º ao 9º ano 
tem a tarefa de fazer projetos 
como: livros de recordações, 
produção de coletâneas, pro-
dução de crônicas e uma 
autobiografia. Na lógica mate-
mática, os desafios são em so-
lucionar problemas operando 
bem com números e contas.  

“Eles leem e escrevem 
muito. Aprendem também a 
trabalhar em equipe e como 
apresentar uma aula, utilizan-
do mapas, slides e encena-
ções a diversas riquezas em 
nossas produções”, ressalta 
a diretora do Escala.

Para Rosangela, o papel 
principal da escola é formar 
os alunos para serem bons ci-
dadãos, com acompanhamento 
nesse período importante de 
mudanças. “Estamos forman-
do alunos, não podemos esque-
cer isso. Tudo o que plantamos 
vamos colher lá na frente. Aos 
menores devemos ensinar o 
caráter, personalidade e os 
valores essenciais”, completa.

Participação 
A participação dos Pais no 

ambiente escolar também é de 
suma sua importância.

Apesar da correria do dia, 
o acompanhamento do filho 
pode trazer resultados po-
sitivos. “A participação da 
família é crucial. É sempre 
bom podermos falar a mesma 

linguagem, por que no final 
quem sempre ganha é a famí-
lia”, explica Rosangela.

Para isso, o Colégio Escala 
promove cafés filosóficos, 
quando é possível essa aproxi-
mação dos pais e professores, 
tendo palestras que ajudam 
nas questões de relacionamen-
to formando não só os alunos 
mais também os pais. 

O Colégio Escala fica lo-
calizado na Rua Hércules 
Mazzoni, 1.696, no Jardim 
Pau Preto. Mais informações 
pelo telefone (19) 3885-1625 
e/ou 3801-1160.

Conheça o Colégio Escala:
Rua Hércules Mazzoni, 1.696, 
no Jardim Pau Preto
Telefone: (19) 3885-1625/ 
3801-1160

Diversas atividades fora da sala de aula são desenvolvidas pelo Colégio Escala Escola oferece ensino diferenciado para crianças do Ensino Infantil ao Fundamental 
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Colégio Montreal promove conhecimento sobre o aleitamento materno
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"Hoje em dia está assim: 
morreu, acabou", diz a ven-
dedora de flores Regina Célia 
Gomes, de 50 anos, moradora 
do Santa Cruz e no comér-
cio de flores para o Dia de 
Finados há quatro décadas. 
"Antigamente as pessoas lem-
bravam bem mais. Os jovens 
dificilmente vêm ao cemité-
rio", analisa. 

A forte queda nas vendas é 
consenso entre os comercian-
tes que começaram a montar 
as barracas com flores no Par-
que dos Indaiás ontem, dia 27, 
no aguardo pelos visitantes 
na próxima quarta-feira, dia 
2 de novembro, no feriado de 
Finados.  

"Tivemos uma queda de 
50% de uns anos para cá", 
conta a vendedora que em 
produtos entre R$ 3 e R$ 20. 
As barracas estarão montadas 
a partir deste final de sema-
na nos cemitérios já que o 
feriado cairá na quarta-feira. 
A Secretaria Municipal de 
Urbanismo estima de mais de 
30 mil pessoas devem passar 
pelos cemitérios no período.

A jovem Cíntia Barbosa, 
de 19 anos, moradora do Jar-
dim Morada do Sol e que tra-
balha há três anos neste ramo 
concorda que os costumes 
mudaram. "Antigamente era 
mais rígido, mas a geração de 
hoje não vai mais ao cemitério 

Desde o início desse se-
mestre, os alunos dos 3ºs 
anos do Ensino Fundamental 
1 do Colégio Montreal estão 
participando do Projeto Alei-
tamento Materno na Escola 
(Pame). O projeto é desenvol-
vido pela Associação Portella, 
uma entidade não governa-
mental, que desenvolve e 
apoia ações para a promoção 
de vida saudável e de qualida-
de para o indivíduo, a família 
e a comunidade.

O momento Pame aconte-
ce uma vez por mês, durante 
as aulas de Ciências, em ações 
com duração de 15 minutos e 
atividades variadas como: de-
senho animado, livro de his-
tória, história em quadrinhos, 

toda semana como era anti-
gamente", diz ela, autônoma 
que organiza também festas 
de casamento. "Eu trabalho 
em um momento de felicidade 
que é o casamento e em mo-
mentos tristes como Finados", 
lembra. "Mas ajuda bem na 
renda", completa. Mantendo 
as tradições de quem ainda as 
têm, haverá programação de 
missas no cemitério da Cande-
lária às 8 horas, 10 horas e 17 
horas, com responsabilidade 
da Paróquia Santa Rita. No 
Cemitério dos Indaiás, a mis-
sa das 8 horas será celebrada 
pela Paróquia Nossa Senhora 

música, jogos, poesia, pintura, 
vídeos e teatro de fantoche. 

A professora de Ciências, 
Ana Claudia Neumeister, ex-
plica que uma das habilidades 
específicas que compõem o 
conteúdo curricular do 3º ano 
do Ensino Fundamental I, em 
Ciências, refere-se à repro-
dução e desenvolvimento dos 
seres vivos. “Nesse momento 
de estudo compreende-se 
as semelhanças e diferenças 
entre os animais e, conse-
quentemente, seu ciclo de 
vida - nascem, crescem, repro-
duzem e morrem. E no caso 
da maioria dos mamíferos, 
esse processo de desenvol-
vimento se consolida com a 
alimentação através do leite 

do Perpétuo Socorro; das 10 
horas, pela Paróquia Nossa 
Senhora da Candelária; e das 
16 horas, pela Paróquia São 
Francisco de Assis.

Falou de tradição pode 
chamar a dona Arcelina Go-
mes, de 52 anos, do Jardim 
Morada do Sol. "Eu gosto 
de vir [ao cemitério]. A vida 
inteira a gente foi assim", 
relembra. Ela também vende 
flores três vezes por ano no 
local. "Sou dona de casa, mas 
no Dia das Mães, Dia dos 
Pais e Finados estou aqui", 
conta. "Faço isso há uns 30 
anos, mas de uns anos pra 

materno. O projeto ampliou 
os conhecimentos das turmas 
e despertou a curiosidade e o 
interesse a essa causa, o alei-
tamento materno”, comenta a 
professora. 

“Nosso objetivo é cons-
truir uma cultura para a ama-
mentação através da informa-
ção, promovendo conceitos 
corretos para que o período 
do aleitamento materno seja 
respeitado, apoiado e reco-
nhecido como algo natural e 
fundamental para o desenvol-
vimento humano”, informa 
Mônica Portella, coordena-
dora do Pame, enfermeira 
na área materno-infantil e  
especialista em aleitamento 
materno há 23 anos.

cá as vendas estão caindo", 
lamenta. "As pessoas estão 
esquecendo das que se foram. 
Antigamente é que era bom, 
lembravam dos mortos. Por-
que eu penso assim: a gente 
ainda está aqui, então, temos 
que homenagear", analisa.

"Cansa - diz Regina, se 
fosse para começar hoje eu 
não começaria. É que já veio 
da minha mãe que foi uma das 
primeiras a montar barracas 
ali no cemitério da Cande-
lária. Aí quando inaugurou 
aqui, viemos para cá", relem-
bra. "Por incrível que pareça, 
no Dia dos Pais vende mais 

A professora Claudia afir-
ma que os alunos participam 
ativamente dos encontros. 
“Eles esclarecem dúvidas, 
fazem perguntas, entendem e 
relacionam os assuntos com 
os conteúdos já trabalhados 
em sala, como: por que somos 
mamíferos, mamíferos que 
voam ou que vivem na água”, 
conta. 

“Acreditamos que essa vi-
vência pode fazer a diferença 
no futuro de nossos alunos 
para que se tornem multipli-
cadores dessas informações 
e entendam e respeitem esse 
momento tão importante na 
vida de qualquer ser humano 
envolvido com a maternidade 
e o aleitamento materno, em 

do que no Dia das Mães. 
Sabe porquê? Eu sempre falo 
assim: mãe lembra de pai, 
mas pai não lembra de mãe", 
encerra.

Recadastramento
O Departamento de Ce-

mitérios da Secretaria apro-
veitará Finados para fazer o 
recadastramento dos proprie-
tários de sepulturas dos dois 
Cemitérios da Candelária 
- Taipas e Pedras. O objetivo 
é identificar os responsáveis 
por túmulos antigos para que 
sejam feitas as manutenções 
necessárias. Uma equipe de 
funcionários estará de plantão 
no local entre domingo, dia 
30, e quarta-feira, das 7h às 
17 horas. 

Para garantir a segurança 
dos pedestres,  o Departa-
mento Municipal de Trânsito 
da Secretaria de Obras e Vias 
Públicas fará a interdição do 
trecho da Rua Candelária, 
na quadra que fica em frete 
às portarias dos Cemitérios 
Taipas e Pedras, das 7h às 
18 horas. A medida é neces-
sária para evitar acidentes em 
virtude do grande volume de 
pessoas que circulam pelo 
local nessa data.

Apesar do pessimismo nas vendas, flores já estão sendo vendidas em frente aos cemitérios de Indaiatuba

Programação de missas no Feriado de Finados

Cemitério da Candelária 
8h, 10h e 17h - Paróquia Santa Rita de Cássia
Cemitério dos Indaiás 
8h (Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)
10h (Paróquia Nossa Senhora da Candelária)
16h - (Paróquia São Francisco de Assis)

toda a sociedade”, ressalta 
Mauricéia Pereira, coordena-
dora pedagógica do Colégio 
Montreal.

O último encontro Pame 
deste ano, no Colégio Mon-
treal, está marcado para o dia 
22 de novembro.

Projeto tem participação dos alunos dos 3ºs anos do Fundamental 1

DIVULGAÇÃO

Sem tradição, vendas de flores
devem cair 50% no Dia de Finados
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Comércios são roubados em mais 
de R$ 20 mil durante a semana 

Três roubos de veículos são 
registrados em apenas dois dias

Jovem morre no Jardim América

Homem abusa de criança de cinco  
anos em festa de aniversário

HUGO ANTONELI JUNIOR 
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Roubos de celular aumentam 74% 
no terceiro trimestre deste ano

políciaVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Andar com celular em 
Indaiatuba está mais 
perigoso. Os roubos 

de aparelhos aumentaram 
74% no terceiro trimestre em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, de acordo com 
dados divulgados esta semana 
pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado. Em julho, 
agosto e setembro de 2015 fo-
ram 27 roubos e neste ano, 47. 

Para o capitão da Polícia 

Militar, Alexandre Valério 
de Freitas, os bandidos se 
aproveitam da distração dos 
pedestres para praticar os cri-
mes. "Com a maior facilidade 
para comprar celulares mais 
caros e funcionalidade dos 
aparelhos como câmera, por 
exemplo, as pessoas andam 
com eles nas mãos", analisa. 
"A recomendação que nos 
damos é que não andem com 
eles nos bolsos de trás, não os 
deixem em locais distantes se 
estiverem em locais públicos 
e para que tenham atenção às 
pessoas que estão ao redor", 

Três comerciantes sofre-
ram com ações de bandidos 
nas últimas semanas. Os ca-
sos foram registrados nesta 
semana e o prejuízo passa de 
R$ 20 mil.

No primeiro caso, um co-
merciante passou por mo-
mentos terríveis na noite de 
segunda-feira, dia 24. Três 
bandidos armados invadiram 
o pesqueiro e a casa dele - lo-
calizados na Rodovia Cônego 
Cyriaco Scaranelo Pires -, 
rendendo a família (esposa e 
filho de 10 anos). Eles leva-
ram aparelhos eletrônicos, um 
carro e mais de R$ 18,5 mil 

Em menos de 24 horas 
foram registrados três roubos 
- dois de motos e um de carro. 
O primeiro caso aconteceu na 
noite de segunda-feira, dia 24, 
no Jardim Morada do Sol. Um 
homem de 56 anos foi assaltado 
por dois ladrões que levaram o 
carro na Rua João Martini. Eles 

Um rapaz de 25 anos come-
teu suicídio no Jardim América 
na tarde de quarta-feira, dia 26. 
Ele subiu em uma caixa d'água 
e alguns moradores percebe-

Um homem foi preso 
acusado de ter abusado de 
uma criança de apenas cinco 
anos em sua própria festa de 
aniversário, no domingo, dia 
23. De acordo com o pai da 
criança, ele foi visto passan-
do a mão em partes íntimas 
da criança. 

Com ajuda da Guarda Ci-
vil de Indaiatuba, o homem 
foi preso em casa negando os 
fatos. A criança confirmou 
que houve o estupro. 

"Estávamos no aniversá-
rio da minha filha e um ami-
go de um vizinho também 
foi. Outro vizinho subiu em 
uma laje e viu ele passando 
a mão nas partes íntimas da 
minha filha. Perguntamos 
para ela o que tinha aconte-
cido e ela confirmou. Nós 

aconselha
Durante todo o ano pas-

sado foram 130 casos e neste 
ano são 123. O mês em que o 
delito bateu recorde foi agos-
to, com 22 casos, número iné-
dito em dois anos. O mês com 
maior registro de casos até 
então era dezembro de 2015 
quando foram 16. Consideran-
do só o mês de setembro dos 
dois anos, a prática do crime 
triplicou de cinco para 15.

"Percebemos que os la-
drões se aproveitam de um 
momento de distração e, em 
uma moto ou bicicleta, pra-

em dinheiro. Segundo a víti-
ma o Boletim de Ocorrência, 
enquanto o assalto acontecia, 
um dos ladrões falava com um 
quarto elemento pelo telefone. 
Depois do roubo, eles fugiram. 

Na sexta-feira, dia 21, 
um homem invadiu uma loja 
na Rua 15 de Novembro, no 
Centro, e rendeu a atendente 
de 17 anos. Enquanto falava 
ao telefone, ele a obrigou a 
entregar R$ 350. De acordo 
com a vítima, o ladrão mos-
trou estar com uma arma da 
cintura.

Outro comércio também 
foi alvo de assaltante. Um ra-

estavam armados e o deixaram 
na frente de uma empresa.

Na terça, dia 25, foi o dia 
das motos. Uma dupla em 
uma moto roubou outra no 
Mosteiro de Itaici. A vítima é 
um mecânico de 46 anos. Eles 
encostaram na moto dele e o 
obrigaram a descer. Do outro 

ram a movimentação. 
De acordo com testemu-

nhas, o rapaz já teria tentado 
tirar a própria vida outras ve-
zes. Mesmo com os esforços 

fomos atrás dele para 'dar 
um corretivo' nele, mas não 
achamos", conta o pai da 
vítima. "Foi feito o Boletim 
de Ocorrência e foi consta-
tado que houve abuso. Os 
guardas que estavam na 
Delegacia puxaram a placa 
do veículo e foram até a casa 
dele, onde foi preso. Ele 
negou, inventou histórias, 
mas a menina confirmou e 
duas testemunhas também 
viram o acontecido. Uma 
outra menina de três anos 
de idade ele levou para pas-
sear mais cedo. Não temos 
certeza se ele mexeu com 
ela, mas se ele mexeu com 
a minha filha, quem garante 
que não tenha feito o mesmo 
com ela? A menininha não 
sabe falar. Ele deu azar que 

ticam o roubo. Isso acontecia 
também em casos de 'saidinha 
de banco'. Por isso, a orien-
tação é sempre estar atento 
quando se está andando em 
uma via pública", afirma.

Apesar da alta nos roubos 
de celular, o total de roubos 
diminuiu 8,7% se comparados 
de janeiro a setembro. O mês 
em que mais houve casos 
neste ano foi setembro, com 
66. No ano passado, o que 
apresentou mais infrações 
desta categoria foi maio, com 
76. Os furtos também caíram 
5,5%.

paz armado roubou um posto 
de gasolina localizado na Rua 
Ademar de Barros, na Vila 
Georgina, sexta-feira, dia 14, 
mas registrado apenas nesta 
semana. De acordo com um 
funcionário do estabelecimen-
to, o ladrão o rendeu e levou 
R$ 1,5 mil e fugiu à pé pela 
mesma rua. A Guarda Civil de 
Indaiatuba e a Polícia Militar 
foram chamadas. Imagens 
do circuito de câmeras serão 
usadas para tentar identificar 
o ladrão. 

Não se sabe se há ligação 
entre os casos, mas a Polícia 
Civil investiga.

lado da cidade, no Jardim Hu-
bert, um ladrão armado levou 
uma moto. Como ele estava de 
capacete, a vítima não conse-
guiu identificá-lo, mas passou 
as características de roupas 
para as autoridades. A Polícia 
Civil investiga os casos e até o 
momento ninguém foi preso.

do Corpo de Bombeiros, o 
rapaz se jogou. Ele foi socor-
rido, mas não resistiu. O caso 
está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

a minha filha sabe falar", 
encerra.

O guarda Monteiro, que 
atendeu a ocorrência, con-
tou como aconteceu. "Eles 
chegaram na Delegacia que-
rendo registrar um caso de 
abuso de menor e nós os au-
xiliamos", informou. A Po-
lícia Civil investiga o caso.

De acordo com dados da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Pau-
lo, casos como este caíram 
no interior do Estado, mas 
aumentaram 10% deste o ano 
passado em Indaiatuba. 

Em 2015 eram 35 estu-
pros até setembro. Neste 
ano, no mesmo período, os 
casos de abuso superam os 
40. O total dos doze meses 
de 2015 é de 50 abusos.

Segundo o capitão da PM, moradores devem ficar atentos a 
ação dos criminosos quando estiverem pelas ruas da cidade   

COMANDO NOTÍCIA
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Aifa comemora 10 anos 
no esporte amador

esportes
Tabela

 
16º Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos 

Rodada amanhã, dia 29, no Ginásio da Sol-Sol  
 
Primeira Divisão 
Horário Partida      
13h50 ML Informática x Futsal Futuro 
14h40 União Tribuna x Cebi Brasil 
15h30 Sem Chance/Extintuba x R5/Meta/Betão Motos 
16h20 Meninos do G5 x Sol-Sol 
17h10 Flamengo/Marquinhos Tintas x Grillos/Tamandaré Tintas

Segunda Divisão 
Horário Partida      
13h20 Nova Aliança/XII de Junho x Projeto Restitui  

Terceira Divisão  
Horário Partida      

Rodada amanhã, dia 29, no Carlos Aldrovandi
 
Segunda Divisão  
Horário Partida      
12H50 The Rocket x Parque Indaiá 
13h50 Bayern 07 x União Audax/Atenas 
14h40 União Tribuna B x Juventus Futsal 

Terceira Divisão – Quartas de final 
Horário Partida      
14h20 Atlético Oliveira x BVB/Despachante Pachelli 
15h20 S. Grillos/Pura Gula x Palermo 
16h10 Kautela x ADC Toyota 
17h Tapiratiba x Focus Academia 

Resultados da última rodada
 
Primeira Divisão  
União Tribuna 3 x 2 Futsal Futuro 
Cebi Brasil 0 x 5 ML Informática 
R5/Col. Meta/Betão Motos 0 x 3 Flamengo/Marquinhos Tintas 
Meninos do G5/4 C. Tintas 1 x 5 Grillos/Tamandaré Tintas
Sol-Sol 6 x 0 Sem Chance/Extintuba 
 
Segunda Divisão 
Projeto Restitui 1 x 2 The Rocket
União Tribuna B 5 x 2 Bayern 07
Parque Indaiá 2 x 3 Nova Aliança/XII de Junho 
Juventus 6 x 2 União Audax/Atenas 
 
Terceira Divisão  
Atlético Santa Fé 4 x 12 Tancredo Neves/Tecnommil
Grillos/Pura Gula 4 x 0 Olimpic
Zenit 1 x 3 Kautela  
NBF/Padaria Líder 2 x 4 Colégio Conquista
Focus Academia 1 x 1 BVB/Despachante Pachelli 
Atlético Oliveira 4 x 1 Desportivo 
Tapiratiba 5 x 0 Palermo
Dynamo/M. Lanches 8 x 4 Futshow/Meta/Cruz 
ADC Toyota 2 x 1 Projeto Restitui B

9º Campeonato Regional Aifa Grupo Marquinhos de Futsal Feminino
 
Rodada domingo, dia 30, no ginásio da Sol-Sol

Horário Partida
8h50 Araçariguama/Baby’s x Araçoaiaba da Serra 
9h50 Prefeitura de Tatuí x Vorotantin/Sind. dos Bancários
10h40 Gálatas x XV Resente/PoliBrasil/Selam 
11h30 Dinho Água/Supermercado Cisol x DME/Utopia Iperó  
 
Resultados da última rodada 
Araçoiaba da Serra 3 x 5 Dinho Água/Sup. Cisol
Tatuí 1 x 0 XV Resende/PoliBrasil/Selam 
Sedesp/Sind. dos Bancários 1 x 3 Gálatas
Araçariguama/Baby’s Futsal 3 x 2 Utopia 

1ª Copa Kokada (Lidi)

Rodada domingo, dia 30 
 
Horário  Partida   Local 
9h  Bandeirantes x Galo  Bandeirantes 
11h  Paulistinha x LBC  Belo Horizonte 
11h  Bahia x Atlético Oliveira  Bandeirantes 
13h30  Operário x U.A. Cardeal  Belo Horizonte 
15h30  Independente x Florence  Belo Horizonte 
15h30  Jardim Brasil x Camisa 10 Jardim Brasil 
 
Resultados da última rodada   
Pimenta 2 x 2 Independente 
U. Paulista Zona Sul 3 x 0 Atlético Paulista 
Benfica 3 x 3 Comercial 
União Agrícola Comercial 0 x 2 Atlético Oliveira 
Jardim Brasil 1 x 0 Bandeirantes 
Camias 10 1 x 2 Galo 
Operário 1 x 1 Bahia 
Mastiga Samba/CDHU 2 x 0 Paulistinha

 
38º Torneio Walter Pimentel (Lidi) 

Rodada domingo, dia 30 
 
Horário  Partida   Local 
9h  Minas x Flamenguinho  CET 1 
9h  SPQV x União Bahiana  Vale Verde 
11h  Vale Verde x Comercial   Vale Verde
11h  U. do Rêmulo Zoppi x Huaxipato CET 1 
13h30  Unidos de Indaiatuba x Benfica  Bandeirantes 
13h30  Tupã x Manchester  CET 2
13h30  Atlético Mirim x Real Sporting Jardim Brasil
13h30  Unidos da Vila x América FC CET 1 

Resultados da última rodada  
Seati 0 x 4 Unidos da Vila
U. Rêmulo Zoppi 2 x 0 Atlético Mirim
Manchester 3 x 3 União Bahiana
Tupã 1 x 1 SPQV
Morada do Sol 3 x 3 Minas
Unidos de Indaiatuba 2 x 1 Vale Verde
Huaxipato 1 x 1 Real Sporting

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

Quartas de final domingo, dia 30

Campo 1
Horário Partida     Categoria 
8h  Posto Tremendão x Thunder - Remota    Super Máster
9h10  Tukka’s Lanchonete x Pai & Filhos    Super Máster
10h20  Fisiomag x Unilabor     Adulto
11h30  Cato Supermercados x Central/Voga    Adulto

Campo 1
Horário Partida     Categoria 
8h  Jornal Exemplo x Balilla     Máster
9h10  Jacitara x Tecnosemillas     Máster
10h20  Vizzent Calçados x Birô - Brio! Informática  Veterano
11h30  Grupo Fênix x Embalimp     Veterano

Resultados da última rodada 
SSA Brasil 2 x 1 Smart Ar Condicionado (Veterano)
Centermaq 3 x 5 Visual Formaturas (Veterano)
PCB Informática 1 x 5 Auto Escola Dirce/Race Pneus (Máster)
Freegelo/Big & Strong 6 x 2 Madeireira Glaudeimar (Máster)
Lofts Empreendimentos 4 x 3 Hot Flowers (Super Máster)
Cavifer 0 x 5 DD Max (Super Máster)

A Associação Indaiatuba-
na de Futebol Amador 
(Aifa) comemorou este 

mês uma década de atividades 
no esporte da cidade. No dia 19 
de outubro de 2006 foi assinada 
a ata de fundação da entidade 
que atualmente é responsável 
pela realização de 12 competi-
ções entre futebol e futsal. 

Entretanto, a primeira reu-
nião dos fundadores da Aifa 
ocorreu em julho do mesmo ano, 
na sede do Independente. 

Segundo o atual presidente e 
um dos fundadores da entidade, 
Jonas Anhaia, na ocasião esta-
vam presentes dirigentes con-
siderados “excluídos” da Liga 
Regional Desportiva Indaiatuba 
(Lidi), na época única entidade 
organizadora do futebol e do 
futsal amador da cidade. 

“Na outra entidade não éra-
mos muito bem-vindos, porque 
questionávamos muito as deci-
sões tomadas”, lembra. “Mas 
queríamos ser ouvidos, partici-
par em busca de melhorias e para 
isso fundamos a Aifa.”

Prestes a entrar no seu quarto 
mandato, Jonas lembra que o tra-
balho na entidade sempre foi de 
muitos desafios, mas que hoje, 
com uma década de trabalho, 
garante que a entidade conseguiu 
atingir mais de 100% do objetivo 

projetado na primeira reunião da 
entidade.

Anualmente, a Aifa é orga-
nizadora de seis competições 
no futebol de campo, além de 
ser credenciada à Federação 
Paulista de Futebol Amador 
(Aifa). Na quadra, por meio da 
Liga Regional Aifa de Futsal, 
promove outros seis campeo-
natos e também é devidamente 
filiada à Federação Paulista de 
Futsal (FPFS). 

Coube a entidade também 
regularizar a situação da Asso-
ciação de Árbitros de Indaiatuba, 
a qual se encontra em plena ativi-
dade e devidamente legalizada.  

A Associação conta ainda, 
em média, com 10 equipes no 
futebol de campo e outras 60 no 
futsal, disputando anualmente 
mais de 700 jogos. Ativos, a Aifa 
tem inscritos 700 jogadores nos 
campos e quadras da cidade. 

Segundo Jonas, a criação da 
Aifa fez com que se elevasse o 
nível de disputa das competições 
amadoras em Indaiatuba. “Vejo 
que a entidade foi um agente 
transformador. Criamos várias 
ações administrativas que ‘obri-
garam’ a Lidi a evoluir também. 
Ter criado essa concorrência foi 
muito boa para o esporte amador 
local”, salienta.

Previsões 
Se pudesse presentear a Aifa, 

Jonas diz que daria um ginásio 

para a entidade, visto que atual-
mente há um déficit na cidade. 

Mas para continuar a evoluir 
por mais dez anos, o atual presi-
dente da associação acredita que 
a Aifa precisa caminhar mais 
com as “próprias pernas”. 

“Temos que criar mecanis-
mos de auto independência, há 
uma necessidade urgente que 
isso aconteça”, salienta. “Sei 
que a Aifa tem condições de sair 
um pouco dessa parte municipal, 
pois neste período de dez anos 

de trabalho adquiriu confiança 
e credibilidade para isso.”

Atualmente ,  segundo 
Anhaia, a Aifa tem custo admi-
nistrativo de R$ 30 mil anuais. 

De acordo com ele, a evo-
lução da entidade também ne-
cessidade da participação mais 
efetiva dos dirigentes e jogado-
res. “Atualmente se ouve muitos 
boatos na beira do campo, sobre 
problemas que seriam facilmen-
te resolvidos se fossem trazidos 
para as reuniões”, diz. 

Há dez anos grupo se reuniu para criar uma entidade onde pudessem ser mais ouvidos e ter participação ativada 

ARQUIVO - MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

Amador e Máster 50 tem 
rodada neste domingo

Tanto o Campeonato Ama-
dor quanto o Máster 50 terão 
rodada neste domingo, dia 30. 
São quatro partidas pela pri-
meira competição e outras duas 
pelo Máster. 

No primeiro jogo do Ama-
dor, o Estrela pega o Rêmulo 
Zoppi no campo da Osan, a 
partir das 8h40. Mais tarde, 
às 10h50, Independente e 3 
Estrelas jogam no Belo Ho-
rizonte. 

No mesmo horário, no Fer-
roviário, o embate será entre 
Ferroviário e SPQV. Para fi-
nalizar a rodada, também às 
10h50, o duelo no Parque Indaiá 
será entre Noroeste x Estrela 
Dourada.

Duas partidas marcaram a 

rodada passada, no último do-
mingo, dia 23. O Rêmulo Zoppi 
fez 3 x 1 no Estrela Dourada, 
enquanto que Estrela e 3 Estre-
las ficaram no empate por 2 x 2. 

Rodada 
Pelo Máster 50 serão duas 

partidas também no domingo, 
ambas às 8h40. No Belo Hori-
zonte, o Botafogo pega a Comu-
nidade Independente; enquanto 
que em Elias Fausto jogam 
Independente/Elias Fausto x 
Ferroviário. 

Outros dois jogos ocorreram 
no último domingo. O Ferroviá-
rio venceu o XV de Novembro 
B pelo placar magro de 2 x 1, 
enquanto que o Botafogo goleou 
o XV A por 5 x 1. 
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DECISÃO 

Finais das competições de society no Indaiatuba Clube ocorre neste domingo 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Fantasma da Ituana tem dia 
decisivo na próxima quinta-feira

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O Esporte Clube Pri-
mavera terá um dia 
decisivo na próxima 

quinta-feira, dia 3, quando 
realizará uma eleição para 
a escolha de seu presidente 
e demais diretores que “co-
mandarão” o clube em 2017, 
numa espécie de “mandato 
tampão”. A votação será fei-
ta a partir de duas chamadas, 
às 19h e 20h30, no Gigante 

O domingo, dia 30, será de 
muita disputa no campo socie-
ty do Indaiatuba Clube. Quatro 
times entram em campo pelo 
título das copas Renovação de 
Futebol Society – categoria 
Máster e Hot Flowers de Fu-
tebol Society (Adulto). 

Pela primeira competição, 
a partir das 9h10, o RZ Co-
municação enfrenta o Nobel. 
Logo depois, com início mar-
cado para às 10h20, o Vizzent 
Calçados encara o Império 
no último jogo da Copa Hot 
Flowers.

Neste ano nenhum time 
tem vantagem na final. Após 
empate no tempo normal o 
jogo segue para a prorrogação. 
Se o empate persistir o título 
será definido nos pênaltis.

Antes das duas decisões, 
a partir das 8 horas, os alunos 
das escolinhas de futebol do 

da Vila. 
Terão direito ao voto 

quatro sócios contribuintes, 
considerados pelo estatuto 
do Primavera como aqueles 
que contribuem com o clube 
sem ter benefício em troca, 
além de 20 conselheiros que 
também considerados sócios 
contribuintes.

O estatuto do clube prevê 
que cada presidente eleito 
tem direito de ficar no cargo 
por três anos. Porém, neste 
caso, o novo eleito ficará no 

Clube vão participar de um 
jogo amistoso que servirá 
como preliminar das finais.

De acordo com o regula-
mento das copas, não haverá 
disputa pelo terceiro lugar, 
que foi definido pela melhor 
pontuação dos times que fo-
ram eliminados. Com isso, no 
Máster, o Colégio Renovação 
ficou em terceiro e no Adulto 
o bronze é do Casagrande 
Turismo.

Semifinais 
Os finalistas do certame 

foram definidos no último 
domingo, dia 23. Melhor time 
da fase regular, o RZ Comu-
nicação entrou em campo pre-
cisando vencer o Renovação 
para ser o primeiro finalista. 
Com melhor desempenho 
ofensivo do que no jogo de 
ida, quando perdeu por 3 a 2, 

ANGELO GOUVEA

Derrota por 5 x 0 pôs um ponto final na trajetória do Sub-20 

Sub-20 é goleado na segunda partida das oitavas de final e dá adeus ao Campeonato Paulista  

ANGELO GOUVEA

Eliseu Marques pode continuar no comando 
do clube mesmo não se candidatando

IMPRENSA – IC 

Caso haja empate nos jogos, campeão será definido nas cobranças de pênaltis 

Terminou no último sá-
bado, dia 22, o sonho de 
conquista do Campeonato 
Paulista por parte do Prima-
vera. 

Depois de empatar em 1 x 
1 com o Mirassol, no primeiro 
duelo das oitavas de final, o 
time comandado pelo técnico 
Julio César viajou para Miras-
sol e acabou sendo eliminado 
depois de ser goleado pelo 
placar de 5 x 0. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o técnico primaveri-
no ressaltou que faltou mais 
atenção ao time no jogo. “Não 
tivemos uma tarde agradável 
e infelizmente a nossa falta 
de concentração fez com que 

César tais acontecimentos 
não interferiram em campo. 
Para o presidente do Fantas-
ma, Eliseu Marques, pode ter 
atrapalhado o psicológico dos 
jogadores. 

“Foi solicitado o veículo e 
a empresa contratada acabou 
mandando este ônibus. Não 
poderíamos mudar o que foi 
programado, mas sem o ba-
nheiro a viagem ficou mais 
cansativa”, diz. “Mas acredito 
que o que mais atrapalhou 
foi a ausência do atleta, pois 
o time foi treinado a semana 
toda com ele. Houve uma 
interpretação errônea da regra 
e não observaram o relatório 
do árbitro. No caso do hotel, 

Segundo informações co-
letas pela reportagem, tam-
bém houve problemas fora 
de campo. Um dos principais 
jogadores da equipe, o meia 
Carlos, foi avisado que não 
poderia entrar em campo, 
pois estava com três cartões 
amarelos. Porém, o aviso 
só ocorreu pelo árbitro da 
partida, quando o jogador já 
aquecia em campo. 

A viagem à Mirassol, que 
durou cerca de 7 horas, ocor-
reu ainda num ônibus sem ba-
nheiro e sem muito conforto. 
Para completar, toda a delega-
ção precisou ficar em Tanabi, 
30 minutos de Mirassol.  

Mas para o técnico Julio 

não tinha o que reclamar. Era 
apenas 30 minutos de viagem 
de Tanabi para Mirassol.”    

 
Desempenho 

Apesar da derrota, esta 
foi a primeira vez que um 
time Sub-20 passa de fase na 
disputa do Paulista. “O grupo 
fez uma excelente campanha 
e os jogadores provaram que 
podem chegar a um time 
profissional, até mesmo no 
Primavera, pois este é nosso 
objetivo: formar jogadores”, 
diz. “Na campanha geral 
terminamos em 13º, numa 
competição com 46 equipes. 
Dentro das nossas condições, 
isso foi excelente.”

comando do clube apenas até 
o próximo ano. Isso porque 
o presidente escolhido não 
irá iniciar uma nova era, mas 
sim terminar a atual. 

“Quem for eleito encer-
rará o mandato do Nenê 
Brito e, em 2018, nova elei-
ção deve ser feita para os 
normais três anos”, explica 
o presidente interino do 
clube, o empresário Eliseu 
Marques. 

Nenê Brito tornou-se 
presidente do Fantasma em 

2015, mas deixou o cargo 
após saída da empresa para 
qual trabalhava, a Magno 
Relógios, que durante um 
ano investiu no futebol pro-
fissional do Fantasma. 

Um dos candidatos ao 
cargo pode ser exatamente 
o presidente interino. “Ainda 
não está definido será irei 
concorrer ao cargo”, diz Eli-
seu. Até 72 horas da votação 
um dos 20 conselheiros têm 
direito de entrar com sua 
chapa. 

a equipe aproveitou melhor 
as chances e venceu por 3 a 1.

A segunda semifinal foi de-
finida no fim do jogo. Depois 
de perder muitas chances de 
gol, o Nobel sofreu o castigo 
e viu o Marquinhos abrir o pla-
car em linda jogada individual.

Buscando o empate que 
lhe garantia a vaga, o Nobel 
se expôs, deixando o contra- 
ataque para o Marquinhos, 
que perdeu uma chance clara 
para fazer o segundo gol e pra-
ticamente se garantir na final. 
Literalmente no último lance 
do jogo, em uma cobrança de 
falta direta, o Nobel empatou 
o jogo e comemorou a chance 
de disputar a final.

No Adulto, com a des-
vantagem de saber que o ad-
versário jogava, na série, por 
dois resultados iguais e que 
o Casagrande havia vencido 

o primeiro jogo por 3 a 2, o 
Império entrou em campo 
buscando algo que não acon-
teceu em nenhum jogo das se-
mifinais até aquele momento. 
Reverter uma desvantagem 
de dois gols. E conseguiu, 
vencendo a partida por 2 x 0. 

Se os três primeiros jogos 
do dia tinham sido muito 
disputados, a últi-
ma partida supe-
rou qualquer outro 
jogo do campeo-
nato.

Depois do 1 a 1 
no primeiro tempo, 
Vizzent Calçados e 
Estilo Som & Luz 
fizeram um segun-
do tempo digno de 
final.

Precisando da 
vitória, o Estilo ar-
riscou mais e apro-

veitou as falhas do adversário 
para fazer 2 a 1. Vantagem 
que não durou muito, já que 
após uma cobrança de pênalti 
o Vizzent voltou a empatar.

Quando o 2 a 2 parecia 
o placar final, praticamente 
no último minuto o Estilo 
conseguiu fazer o terceiro 
gol, quase que decretando a 

classificação.
Isso porque, menos de um 

minuto depois, no último lance 
da partida, em uma cobrança 
de escanteio, o goleiro do 
Vizzent foi para a área e, sem 
marcação, cabeceou para o 
fundo da rede, empatando o 
jogo em 3 a 3 e colocando a 
equipe na decisão.

saíssemos derrotados”, anali-
sa. “Até tivemos um começo 
de jogo muito bom, sabíamos 
que sofreríamos uma pressão 

do adversário, onde também 
estávamos preparados, mas o 
futebol é feito de detalhes e 
foi aí que pecamos.”

Caso não 
haja concor-
rência e mes-
mo  o  a tua l 
presidente não 
se candidate, o 
estatuto prevê 
que Marques 
é “obrigado” a 
assumir o car-
go, já que atual-
mente também 
é o presidente 
do conselho de-
liberativo. 
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“Quem for ao evento 
e realizar a doação de 
um litro de leite longa 

vida, ganhará uma 
muda de orquídea”

Marcos Fábio 
Azevedo Scarpa, 
organizador da 

Exposição Nacional 
de Orquídeas

GRATUITO 
Pró-Memória abre inscrição para o projeto Escola do Patrimônio 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Exposição Nacional de 
Orquídeas deve ter mais 
de mil espécies expostas

CINEMA

TROLLS - Lançamento  -  Animação  -  Classificação livre  -  95 
minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  e  Sexta (28):   15h30. Sábado (29):  
14h40  /  16h50. Domingo (30):   14h40  /  16h50  /  19h00. Segunda 
(31)  e  Terça (1º):   15h30  /  19h00
Polo Shopping: Quinta (27),  Sexta (28),  Segunda (31)  e  Terça (1º):   
21h00. Sábado (29)  e  Domingo (30):   14h00  /  21h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Terça (1º):   16h20  /  18h40
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27):   19h00
............................................................................................................
A GAROTA NO TREM - Lançamento  -  Suspense / Policial  -  
Classificação 14 anos  -  116 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Terça (1º):   15h30
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Terça (1º):   16h30  /  19h15  /  
21h50
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Terça (1º):   20h40
............................................................................................................
DEIXE-ME VIVER DE LUIZ SÉRGIO - Estreia  -  Drama -  Clas-
sificação 14 anos  -  106 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (27),  Sexta (28)  e  Sábado (29):  17h30  
/  20h00. Domingo (30):   15h05  /  17h30  /  20h00. Segunda (31)  e  
Terça (1º):   15h05  /  20h00
............................................................................................................
O CONTADOR - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  128 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Terça (1º):   15h50  /  18h45  /  
21h30
............................................................................................................
OUIJA - ORIGEM DO MAL - 2ª semana  -  Suspense / Terror  -  
Classificação 14 anos  -  99 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Terça (1º):   18h20  /  21h45
............................................................................................................
A PASSAGEIRA - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  -  
Classificação 14 anos  -  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente no Sábado (29): 15h00. *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 - 3ª semana  -  Suspense / Policial  -  Classificação 14 
anos  -  117 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Terça (1º):   21h20
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Terça (1º):   21h10
Polo Shopping: Quinta (27)  e  Sexta (28):   19h00. Sábado (29)  a  
Terça (1º):   15h50  /  19h00
............................................................................................................
É FADA! - 4ª semana  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  86 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (27),  Sexta (28),  Segunda (31)  e  Terça 
(1º):   15h10  /  20h05. Sábado (29)  e  Domingo (30):   14h45  /  
17h35  /  20h05
............................................................................................................
O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES - 5ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (29)  e  Domingo (30):   15h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (27)  a  Terça (1º):   18h00
............................................................................................................
MEU AMIGO, O DRAGÃO - 5ª semana  -  Aventura / Fantasia  
-  Classificação 10 anos  -  102 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (29)  e  Domingo (30):   14h10
“SESSÃO FAMÍLIA” : NESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 
5,00 POR PESSOA

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br cultura &  lazer

A beleza das flores po-
derá ser conferida de 
perto durante três dias 

na próxima semana. De sexta-
-feira a domingo, de 4 a 6 no-
vembro, o Clube 9 de Julho 
recebe a 4ª edição na Exposição 
Nacional de Orquídeas, evento 
organizado pela Associação 
Indaiatubana de Orquidófilos 
(AIO). A entrada para o evento 
é gratuita em todos os dias. 

Para este ano, além de mais 
de mil espécies da planta em 
exposição, o evento terá ainda 
cunho social. “Quem for ao 
evento e realizar a doação de 
um litro de leite longa vida, ga-
nhará uma muda de orquídea”, 
salienta o presidente da AOI e 
organizador do evento, Marcos 
Fábio Azevedo Scarpa, que 
cultiva e “coleciona” plantas 
desde os 12 anos de idade. 

Durante os três dias de 
evento, os visitantes poderão 
conhecer a diversidade das 
orquídeas através do trabalho 
de 120 expositores, vindos de 
25 cidades.

Nas pratelei-
ras estarão espé-
cies conhecidas, 
desde as mais 
comuns como as 
Cattleyas, Den-
drobiums, Bul-
bophyllum e Van-
da; as espécies 
mais raras como 
Phragmipedium 
(Sapatinho), La-
elia e outras.

Cerca de 4 mil mudas de 
orquídeas também estarão 
disponíveis para venda, com 
preços que variam de R$ 10 
a R$ 50, mas com outras que 
podem chegar até R$ 300. 

A Fundação Pró-Me -
mória está com inscrições 
abertas para mais um curso 
gratuito do projeto Escola do 
Patrimônio. O tema da ofici-
na de novembro é “Aleijadi-
nho e o Barroco Brasileiro”, 
que será ministrado pelo 
professor doutorando da 

Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), Ma-
teus Alves Silva. 

O curso gratuito será 
realizado na próxima sexta-
-feira, dia 5, das 9h às 12 
horas, no Casarão Pau-Preto. 
As vagas são limitadas e as 
inscrições podem ser feitas 

no site www.promemoria.in-
daiatuba.sp.gov.br, ou pelo 
telefone (19) 3875-8383.

A proposta do curso é en-
sinar a reconhecer o Barroco 
brasileiro, além de abordar 
temas como Aleijadinho e sua 
oficina; análise das principais 
obras do barroco mineiro; e o 

Barroco em São Paulo.
O projeto Escola do Pa-

trimônio é realizado desde 
2014 em parceria com a 
Unicamp, trazendo para 
Indaiatuba profissionais da 
área de ciências humanas 
para ministrar cursos gratui-
tos de excelente qualidade. 

Trabalho
A Associação Indaiatubana 

de Orquidófilos (AIO) foi fun-
dada no Município em 2012 
e tem por objetivo debater, 
informar e orientar sobre as 
inúmeras espécies da planta. 

Todo primeiro domingo do 
mês, 20 associados realizam 
a reunião mensal e debatem 
assuntos como exposições 
realizadas, próximos eventos 
e dúvidas sobre o cultivo da 

4ª Exposição Nacional de Orquídeas 

Sexta-feira, dia 4 de novembro
19h - Abertura oficial 
19 às 22h – Visitação pública 
Sábado, dia 5 de novembro 
9h às 20h – Visitação pública 
16h – Palestra sobre “Cuidados Básicos de Orquídeas”  
Sábado, dia 5 de novembro 
9h às 17h – Visitação pública 
10h – Palestra sobre “Cuidados Básicos de Orquídeas”
17 – Encerramento da Exposição 

Fonte: Associação Indaiatubana de Orquidófilos (AIO)

Para quem está começando 
a “colecionar” a planta, haverá 
toda uma programação com 
palestras e orientação sobre o 
cultivo das orquídeas. (Confi-
ra no box)

Mais de cinco mil pessoas, 
público da edição passada 

do evento, são 
aguardadas nos 
três dias de ex-
posição. “Que-
remos trazer um 
b o m  p ú b l i c o 
para apreciar a 
beleza das plan-
tas. São pesso-
as que vêm de 
diversos locais, 
desde ‘colecio-
nadores’ a pes-

soas que querem ter a planta 
e buscam orientação de como 
cuidá-las”, diz Scarpa. “No 
local teremos espécies ex-
postas e para vendas, além de 
restaurante para as refeições 
no próprio local.”

planta.  
A associação também conta 

representantes em exposições 
realizadas em outras cidades, 
numa espécie de competição 
para a escolha da orquídea 
mais bonita, assim como outros 
municípios que estarão em In-
daiatuba para o mesmo fim. Na 
exposição em Indaiatuba, serão 
“disputas” em nove categorias 
e o produtor campeão recebe 
uma medalha simbólica.

Diversas espécies de orquídeas estarão expostas e mudas da planta serão vendidas 

DIVULGAÇÃO



O ariano continua recebendo uma forte energia que 
deve refletir em mudanças em sua vida profissional, 
ao mesmo tempo uma reforma em sua aparência 
em sua maneira de se apresentar ao mundo está em 
andamento. Gastos com parceiros comerciais ou 
cônjuge. Pode receber algum bem vindo dos outros 
nesse momento. 

O taurino estará renovando sua aparência e seus 
relacionamentos afetivos, mas é em seu ambiente 
de trabalho que ele verá a necessidade de modificar 
algumas atitudes, pois seus padrões  precisam de re-
novação. Afetivamente uma mudança está ocorrendo, 
o nativo estará mais aberto a ser amado.

O trabalho ainda será o foco principal dessa semana. 
É nesse período que o nativo conseguirá descobrir 
mais acerca de sua mente e de sua maneira de se ex-
pressar, descobrirá também qual a imagem que está 
passando para os outros, e pode inclusive encontrar 
um romance no meio dessa agitação.

Esta semana o canceriano poderá ficar focado seu 
trabalho, pois este exigirá mais atenção e dedicação. 
Uma mudança com relação aos ganhos pode ocorrer 
nesse período, sua maneira de pensar também está 
envolvida. Nesse momento alguns problemas ligados 
a família podem surgir, ou hábitos de longa data pre-
cisam ser modificados para evitar problemas.

O leonino continua com uma atenção ligada aos fami-
liares, como irmãos, a pessoas que tenha certo contato 
superficial, e sua busca por conhecimentos pode ter 
uma ampliação nesse momento. Estará mais atraente 
e os outros vêm até o nativo. Suas recordações podem 
ser redirecionadas para não ser algo pesado. Mudan-
ças profundas são esperadas no trabalho.

O virginiano estará enfrentando inesperadas mudanças 
ocorrendo no trabalho. Também estará confuso com re-
lação ao seu cônjuge. Esse momento é muito introspec-
tivo, podendo gastar com estudos e cursos, além disso, 
uma mudança em sua estratégia de vida pode ocorrer.

O libriano estará em um momento muito introspec-
tivo, deve ter cuidado com seus gastos, e sua vida 
material precisa ser bem organizada. No serviço pode 
ter dificuldades em se ajustar aos propósitos exigidos 
pelo local ou regras de trabalho. Precisa saber se 
expressar melhor com as palavras.

O escorpiano precisa aprender, nesse momento, como 
lidar com suas ferramentas pessoais de sobrevivência 
na vida. Será exigida uma maior seriedade com seus 
gastos e sua mente estará em reforma profunda. Seus 
irmãos, familiares, cursos rápidos são os assuntos que 
exigem atenção do nativo.

O ambiente de trabalho passa por uma evolução e o 
sagitariano que não evoluir poderá ser visto como 
alguém que não quer crescer e que atrapalha o de-
senvolvimento da empresa. Precisará renovar sua 
maneira de ver e de pensar. Mesmo que acredite 
dominar um assunto, se permita revê-lo, pois surgirá 
novos ângulos que não via antes.

O capricorniano estará tendo que segurar as pontas 
de sua família nesse período, situações que não es-
perava podem causar grande desconforto e o nativo 
precisará ser bem estrategista para lidar com os fatos. 
Financeiramente podem surgir imprevistos. Se for 
casado o cônjuge pode ser uma fonte de preocupações 
nesse momento.

A mente do aquariano não está em uma fase muito 
boa, pode se sentir mais confuso e as atitudes trazem 
dificuldades para lidar. O momento exige uma nova 
filosofia de vida, uma expansão nos seus valores 
pessoais, saia de dentro da caixinha, pense fora do 
quadrado. É isso o que o momento pede.

O pisciano tem esse momento focado em seu relacio-
namento conjugal ou social que pode estar passando 
por um momento de mudança ou alguma transfor-
mação física (como cirurgia, cortes, etc). Alguns 
nativos terminam seu relacionamento nesse período. 
Sua família ou lar está passando por uma fase difícil.
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Agito Food Truck começa hoje e vai até domingo
GASTRONOMIA 

Maria Ivone e Jacyntho 
Pedro vencem o Miss
e Mister 3ª Idade 

Horóscopo de 28/10 a 03/11 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

O último domingo, dia 
22, foi mais que espe-
cial para Maria Ivone 

Galé Garlipp, de 37 anos, do 
Grupo Amigos para Sempre, 
e Jacyntho Pedro, de 81 anos, 
do Viver a Esperança. Eles fo-
ram eleitos representes deste 
ano do Miss e Mister 3ª Idade. 
A grande final aconteceu no 
Centro de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), com a 
presença de aproximadamente 
700 pessoas. 

O concurso também ele-
geu como Miss e Mister Ele-
gância, Lucilia Franzão, de 
68 anos, da Comunidade em 
Geral; e Antônio Bargas, de 
68 anos, do grupo Nova Vida. 

A miss e o mister Sim-
patia foram escolhidos pelos 
18 participantes durante o 
último ensaio geral e foram 
vencedores Dirce Colleone 
Simmo Naggio, de 76 anos, 
do Vivendo e Aprendendo, e 
Milton Barnabé, de 82 anos, 
do Grupo Alegria de Viver.

Este ano o concurso con-
tou com a participação de 

18 candidatos, sendo cinco 
homens e 13 mulheres, to-
dos na faixa etária de 60 a 
82 anos. 

Os candidatos foram ava-
liados pelos jurados durante o 
desfile com traje casual e gala 
e também a uma encenação de 
uma visita à praia nos anos 60, 

O Polo Shopping Indaia-
tuba sedia a partir de hoje, 
dia 28, a 3ª edição do Agito 
Food Truck. O evento vai até 
domingo, dia 30, das 12h às 
22 horas, no estacionamen-
to do empreendimento. Os 
presentes poderão saborear 
pratos de mais de operações 
entre trucks, vans e bikes. 

Também estará no festi-
val o truck Mexicano Loko, 
caracterizado pela experiên-
cia que sintetiza o sabor das 
comidas paulistas de rua com 
o da gastronomia mexicana 
por meio de nachos, tacos, 
burritos e quesadilhas.

Para quem também pro-
cura por comidas orgânicas e 
vegetarianas, o evento conta 
com o Fit Truck, que oferece 
refeições com menos gorduras 
e ricas em energia, como lan-
ches naturais, crepes, salgados 
e saladas.

3º Agito Food Truck no Polo 
Shopping Indaiatuba
 
Quando: hoje, amanhã e do-
mingo, dias 28, 29 e 30
Horário: das 12h às 22h
Local: Alameda Filtros Mann, 
670, Jardim Tropical, Indaia-
tuba/SP

ao som de músicas Banho de 
Lua e Biquini de Bolinhas. 

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

Nas sobremesas, o desta-
que é o Kombosa Shake, que 
esteve nas duas edições do 
evento e arrebatou multidões 
de fãs das dezenas de sabores 
de shakes, com pedaços de 
fruta, lascas de chocolate bel-
ga, iogurte grego, cheesecake 
ou creme de avelã espalhados 
pelo copo.

Todos os trucks partici-
pantes podem ser conferidos 
no site do Polo Shopping 
Indaiatuba, no www.polosho-
ppingindaiatuba.com.br.

Cinco homens e quinze mulheres participaram desta edição do concurso, que no domingo escolheu os seus representantes 

Evento acontece até domingo no estacionamento do shopping 

GIULIANO MIRANDA - ACS/PMI

Apoiadores
O Funssol conta com o apoio das empresas Anna Espaço 

Moda e Beleza, Stillus Noivas e Festa, Viação Indaiatubana, 
Cocais Turismo, Jhoseff Lanche - Pizza e Bar, Shopstar 
Uniformes, Nutriplus Alimentação, Kanesaki Car Dervice, 
Pesqueiro Santo Agostinho, Vlademir Semene Decoração 
e Belíssima Flor Loja das Sapatilhas.

DIVULGAÇÃO
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CT Toquinha da Raposa
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!

O professor Zeca e João 
Paulo Dantas em recente 
campeonato interno

O professor Zeca e Ryan 
Carlos durante campeonato 
interno

O professor Zeca e Eduardo 
Matheus em recente 
campeonato interno

Zeca e Ian Felipe durante 
disputa de campeonato 
interno

A moda infantil das Lojas Cris Bandeira estão cheia de novidades com 
looks incríveis para a garotada arrasar no visual. São 2 lojas no Jardim 
Morada do Sol, 1 loja no Jardim Alice e mais duas unidades em Salto

A sala de Contação de Histórias despertou a imaginação das 
crianças na Feira do Conhecimento do Objetivo

A professora Josiane Barbosa, Manuela e Milena Dias na Feira do 
Conhecimento do Objetivo

Equipes de Robótica do Objetivo na Feira do Conhecimento do 
Colégio 

Bebês se preparando para a Dança Materna na Feira do 
Conhecimento do Objetivo

Alunos e professores do Colégio Rodin se divertem no Halloween Alunos do 7º ano, do Colégio Rodin, fantasiados para o Halloween

Alunas do 9º ano, do Colégio Rodin, com suas fantasias de 
Halloween

A professora Adriana, Andrei, Bianca e Giovana, na aula Lego do 
Colégio Meta

Matheus Henrique, durante aula de Educação Tecnológica do Colégio Meta Giovana, Jamile e Fernanda, durante atividade no Colégio Meta

Caroline e Maria Eduarda, alunas do Colégio Meta

Alunas do 7º ano, do Colégio Rodin, durante o Halloween feito pela 
escola
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Cia de Dança de Indaiatuba 
apresenta novo trabalho domingo

Tornados 
41 x 15 
Wallys

Rotary Club de Indaiatuba Votura 
- visita do Governador Distrital

End Polio Now

Grupo Escoteiro 
Indaiá 235/SP 

na abertura 
e entrega de 
medalhas do 

Jogos Escolares 
do Estado de SP

Interpretar sentimentos que não são revelados, por meio da 
dança. Esta é a proposta do novo trabalho da Galpão 1 Erika 
Novachi Cia. de Dança, que será apresentado, em Indaiatuba, 
no domingo, dia 30, a partir das 18 horas, na sala Acrísio de Ca-
margo, e que por meio das sensações e emoções do ser humano 
propõe retratar as reações que vivenciamos em nosso dia a dia. 

O nosso querido Tor-
nados venceu, pelo placar 
de 41 x 15, a forte equipe 
do Wallys, pela dispu-
ta do terceiro lugar do 
Campeonato Paulista B 
de Rugby 2016. Foi uma 
campanha quase perfeita, 
sendo 11 jogos e somente 
uma derrota na semifinal. 
Isso é um time a caminho 
da série A. 

Na noite do último dia 19, o Rotary Club de Indaiatuba 
Votura recebeu em sua sede, na Casa da Amizade, a visita do 
governador distrital Marcos Marcelo Moraes e Matos, junto de 
sua cônjuge, a coordenadora distrital Viviane Moreno de Lopes 
e Matos. Na ocasião, também foi empossado o senhor Ivan 
Cleto Valli. Teve música boa com o companheiro Joais, do RC 
de Salto Moutonnée; palestra com o representante das Óticas 
Carol, que trouxe um projeto bem interessante, o “Pequenos 
Olhares”, para atender as crianças mais carentes; e homenagem 
mais que especial ao companheiro Sebastião, do Votura, feita 
pelo companheiro Fernando do RC Salto Moutonnée. Houve 
ainda jantar de gala e todas as homenagens que são peculiares 
em uma reunião como esta. A festiva terminou com o parabéns 
rotário aos aniversariantes do mês.

Campanha "End Polio Now", do Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes, aconteceu domingo, dia 23, no Shopping Jaraguá, em 
comemoração ao dia internacional de combate a Poliomielite 
no mundo. A data oficial foi na segunda-feira, dia 24, mas nós 
começamos as comemorações um pouquinho antes.

O Grupo Escoteiro Indaiá 
235/SP na abertura e entrega 
de medalhas dos Jogos Esco-
lares do Estado de São Paulo. 
Na foto, a chefe Edna, o es-
coteiro Henry, a pioneira Ka-
mylla e a escoteira Amanda.

Momento único entre amigas no parque do Colégio Le Perini

Tio Bocão com os alunos do maternal em aula no Colégio Le 
Perini

2º Torneio de Pesca, realizado no Pesqueiro Veneza, 
domingo, dia 23, com a participação de 35 duplas

Isabele na Expoflora 2016

Os arquitetos Ricardo Bandeira e Márcia Leitão recebem 
juntamente com Loide Rosa e Renato Rosa, do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, o prêmio de Arquitetura Corporativa

Alunos do 5ºano do Colégio Le Perini, em aula no Laboratório 
de Ciências
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Você sabe o que é o Outubro Rosa? É uma campanha internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esta semana, os 
colaboradores das 3 unidades da Visão Imóveis vestiram-se de rosa para apoiar esta campanha

Tom, Bruno e Dj Carlinhos, do Filé na Brasa, em 
momento de descontração

Evento realizado no Condomínio Villaggio di Itaici contou com a participação da equipe Atendo 
Segurança. Na foto, Renato (supervisor), Luciana Guimarães (coordenadora de eventos do 
condomínio), Alessandro (sindico), Leonardo (supervisor), Angélica (gestora) e Vanessa (porteira)

Lino, Bia, Sílvia e Márcio curtindo a Noite do Flashback do 
Indaiatuba Clube

Abilio 
Moura, 

do Coisas 
Antigas 
Indaiá, 

convida 
todos para 

conhecerem 
seu 

showroom, 
na Rua José 

Francisco 
Cecon, 153 

- Parque das 
Nações

Fernanda, do Supermercado 
Bandeira, com Cristina Queiroz

Equipe Sanare participando da Saem e Arqmax – Semana 
Acadêmica de Engenharia e Arquitetura da Faculdade Max Planck

Cliente Jeferson, da Agropecuária Bonjorno, com 
o colaborador Ronaldo

O cliente Fábio, da Adega Borsatti, com o 
colaborador Fábio

A cerimonialista Ivanilde Reis com seu 
cabelelireiro Tiago Costa

A cerimonialista e blogueira, Ivanilde Reis, no encontro de 
blogueiras na Day Spa Willy

Caroline, Everton, Emily 
e Sabrina, da Adega 
do Tom, atendendo 
super bem no evento 
Porco no Rolete que 
aconteceu no último 
sábado, dia 22.

A equipe de monitores do Colégio Rodin também se fantasiou para o Halloween
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Clínica Veterinária Bicos & 
Focinhos: 15 anos de sucesso!

A clínica Veterinária Bicos 
& Focinhos está atendendo em 
novo endereço, na Avenida 
Major Alfredo de Camargo 
Fonseca, 309 (ant. Cecal) - Fo-
nes: 9.9113-5773 - 24h/ 3835-
7750. Clínca especializada em 
cirurgias, laboratório, vacinas 
e banho e tosa, atendendo to-
dos os tipos de animais como 
aves, coelhos, répteis, cães, 
gatos, cavalos, roedores, etc. 
Muita dedicação, carinho e 
profissionalismo do doutor 
Alexandre Antoniou. Por to-
dos esses motivos a Bicos & 
Focinhos faz sucesso há 15 
anos e, em 2016, receberá mais 
um Troféu Frutos de Indaiá 
como a melhor clínica vete-
rinária. Parabéns Alexandre!

João e Mara, proprietários da Sonhare Colchões, receberão 
mais um Troféu Frutos de Indaiá como a melhor loja de colchões 
e também o Troféu Especial de 21 anos de tradição. Parabéns 
e muito mais sucesso!

Para formaturas, casamentos e festas 
em geral, não deixe de conferir a maravi-
lhosa coleção verão moda festa, até plus 
size na "A Nova Loja", com opções venda 
ou aluguel. Infinitos modelos com tecidos 
nobres, muitas transparências e brilho. 
Confira também a coleção de vestidos de 
noiva que estão de arrasar. Demais! Fone 
9.9540-8836 (Whattsapp) e 3875-1760

Conheça um espaço bonito, agradável e 
aconchegante em Indaiatuba! A Flor de Lis 
Cabelo Depilação & Esmalteria oferece os ser-
viços de: manicure, pedicure, unhas decoradas, 
cabelo, depilação tradicional e egípcia, limpeza 
de pele, alongamento de cílios e design de so-
brancelhas. Dê um pulinho lá e tome um café 
com as meninas. Com certeza você será muito 
bem recebida!

Acaba de chegar na Vitorello a coleção 
verão em moda festa e fitness. Incríveis no-
vidades como vestidinhos super fresquinhos a 
partir de R$100, muitas blusinhas a partir de 
R$ 29,90 e preços incríveis na moda festa com 
vestidos longos e curtos até plus size. Confira 
também biquinis para você curtir esse verão. 
Também continua a promoçao moda e fitness 
com peças a partir de R$ 20. Imperdível!

Não há quem não goste de almoçar na Kostela do Japo-
nês. Comida super saborosa e preparada no capricho com 
produtos de primeira qualidade e com o melhor atendi-
mento. Você saboreia arroz, feijão, farofa, saladas diversas 
e costela grelhada que derrete na boca. Não existe nada 
melhor. Parabés Hideki e equipe. Nota 10! Quem não co-
nhece confira na Rua Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito 
Industrial João Narezzi. Telefone: (19) 3894-6646

Moda festa Coleção verão Kostela do Japonês: tudo de bom!

Veterinário Dr. Alexandre Antoniou

Os clientes da Clínica Veterinária Bicho Amigo, Shoyo e Sushi dos proprietários João Pedro e Guilherme

Parabéns a querida noiva Stéfanie Navickas 
pelo lindo casamento. "A Nova Loja" 
agradece a preferência e deseja felicidades.
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Renato, Maria José e Luana, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659 - Contate-nos: 3894-4840

Rafael, Marlice e Rogério, no Restaurante Açafrão, que fica 
na Rua Quinze de Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347

Otávio, José Aristéia e Luciene, na Crazy For Burguer, que fica na Rua 24 
de Maio, 790 - Contate-nos: 3328-1319

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

Matheus, Emerson e Marcos, garçons da Pizzaria Babbo Giovanni, 
localizada na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Contate-nos: 3834-1008

Marcão, segurança do Restaurante 
Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Luciano e Luis, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866

Liliane, Letícia, Elizandra e Ângela, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Letícia, Regina e Newton, na Fit Burgers, localizado na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Leonardo e Giulia, na Fit Burgers, na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Jean e Patrícia, na Fit Burgers, situada 
na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Guilherme, Mariana, Emerson e José, no Cintra Restaurante, localizado na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711, no Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417
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VENDA

LOCAÇÃO

EXCELENTE OPORTUNIDADE

CASAS EM BAIRRO
CA06137 - VILA VERDE - AT 150m², 
AC 137m², 03 dormitórios sendo 01 
suíte com sacada, WC social, sala 02 
ambientes, lavabo, cozinha, lavande-
ria, área de lazer com churrasqueira, 
garagem para 02 autos. **Casa com 
acabamento em porcelanato, ent-
regue com projeto de armários** R$ 
1.600,00 + IPTU.
CA05868 - VILA AURORA - AT 
175m² AC 100m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte , Wc social, cozinha 
planejada, quintal, lavanderia cobe-
rta, garagem para 02 autos sendo 01 
coberta e 01 descoberta. R$ 1.800,00 
Já incluso IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO/
OPORTUNIDADES

CA06387 - MONTREAL RESI-
DENCE - AT 150m², AC 105,55m² 
-  03 dormitórios sendo 1 suíte,  sala 
para dois ambientes,  cozinha plane-
jada, banheiro social, duas vagas de 
garagem, churrasqueira. Piso com 
porcelanato polido, aquecedor solar 
e paisagismo. Aceita permuta. R$ 
445.000,00
CA05555 - VILLAGGIO DI ITAICI - 
AT 150m², AC 100m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala 
dois ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, espaço gourmet, chur-
rasqueira, garagem. R$ 450.000,00
CA05681 - VILA NOSSA SENHORA 
APARECIDA - AT 90m², AC 85m², 
02 suítes planejadas, sala de jantar, 
sala de TV, lavabo, cozinha plane-
jada, churrasqueira e garagem para 
01 auto coberta (lindíssima) - R$ 
480.000,00
CA05269 - BELEVILLE ITAICI - AC 
122m²,  AT 122m² - Sobrado em 
condomínio com  acabamento de 
primeira linha, cozinha completa, 
duchas aquecidas a gás,  sala am-
pla, 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 
banheiros, lavanderia, quintal com 
cobertura de vidro, garagem para 2 
autos. Casa com mobília. Área de 
Lazer completo, piscina, playground, 
churrasqueira, sala de ginástica - se-
gurança 24 horas. R$ 490.000,00.

Apartamento residencial jatobá (CENTRO) de 
R$ 800.000,00 por R$ 690.000,00 * APROVEITE*

CA06642 - JARDIM MOACYR AR-
RUDA - AT 266m²,AC 284m² - 03 dor-
mitórios sendo 1 suíte com armários,  
WC social, sala de estar, lavabo, 
escritório, sala de jantar, sala de TV, 
cozinha planejada, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, forno 
de pizza, chuveiro, quintal, garagem 
para 04 autos. R$ 2.500,00 + IPTU.
CA06673 - VILA SFEIR - AT 325m²- 
AC 250m²- 03 Dormitórios sendo 01 
suíte com armários, EC social, sala 
de jantar, sala estar, sala de TV, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira 
,garagem para 03 autos. R$ 2.500,00 
+ IPTU.
CA06793-JARDIM REGINA – AT 

sendo 02 cobertas, aquecimento solar, 
preparação para ar condicionado. R$ 
780.000,00
CA03160 - PORTAL DE ITAICI - AT 
300 m², AC 213 m² - casa térrea com 
03 dormitórios sendo 01 suíte com 
banheiro planejado, banheiro social 
planejado, sala com 02 ambientes, 
área de luz, copa, cozinha plane-
jada, lavanderia, edícula com quarto/
despensa e banheiro, mezanino com 
sala de TV, banheiro e ampla sacada, 
04 vagas de garagem sendo 02 co-
bertas, quintal/jardim. R$ 850.000,00
CA06778 - TERRA NOBRE - AT 
300m², AC 190m² - Casa nova ampla 
com 03 suítes, roupeiro, sala ampla 
02 ambientes, lavabo, cozinha plane-
jada, lavanderia, quintal, garagem 
para 04 autos sendo 02 cobertas. 
R$ 850.000,00**Aceita permuta por 
imóvel até R$ 500.000,00.
CA06503 - RESIDENCIAL DONA 
LUCILA - AT 300m², AC 190m² - 
03 Suítes, sendo uma máster com 
closet, duas duchas e dois lavatórios, 
sala estar e sala jantar c/ pé direito 
duplo, cozinha americana c/ Ilha e 
armários planejados, escritório, la-
vabo, lavanderia, espaço gourmet c/ 
churrasqueira, coifa de inox e armário 
planejado, piscina com preparação 
para aquecimento solar, paisagismo, 
aquecimento solar em toda a casa e 
4 vagas de garagem. Aceita permuta. 
R$ 870.000,00.

290m², AC 142m²- 03 Dormitórios, 
sendo uma suíte com closet, ar condi-
cionado em 02 quartos, sala com ar 
condicionado, WC social, copa, coz-
inha planejada, micro-ondas, coifa, 
cooktop, forno, dispensa, lavanderia, 
02 vagas cobertas, quintal, câmeras 
de monitoramento, portão automa-
tizado. R$ 2.800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO
CA04935 - JARDIM PORTAL DAS 
ACACIAS - AT 130m² AC 100m² - 03 
dormitórios sendo uma suíte, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha, 
lavanderia, garagem para 02 autos,. 
R$ 2.200,00 + 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.
CA06089 - RESIDENCIAL PORTO 
FINO - AT 314m²,AT186m² - sobrado 
com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
todos com armários, WC social, 
sala 02 ambientes, lavabo, cozinha 
planejada,  despensa, lavanderia 
com armários, WC empregada, área 
gourmet com churrasqueira, 02 vagas 
cobertas de garagem e 2 descobertas 
R$3.800,00+ COND. + IPTU.
CA06773 - JARDIM RESIDENCIAL 
ALTO DE ITAICI - AT 300m², AC 

230m² 04 dormitórios sendo 03 suítes 
01 com closet e ar condicionado 
todas com sacadas, WC social, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia planejada, piscina, jardim, 
biblioteca, portaria 24 horas, aluguel 
R$ 4.000,00 + COND. IPTU
CA06460 - VILA BORGHESE - 
Sobrado em condomínio, com 03 
suítes com closet, sacada, escritório, 
lavabo, sala 03 ambientes, cozinha, 
despensa, área de serviço, área 
gourmet, lavabo, depósito, piscina, 
garagem para 04 carros.* Possui 
aquecimento solar, e preparação 
para ar condicionado. R$5.500,00 + 
COND. + IPTU.

CA06450 - VISTA VERDE - AT 175m², 
AC 120m² -  03 dormitórios sendo 
01 suíte,  sala para dois ambientes,  
banheiro social, cozinha planejada, 2 
vagas de garagem, aquecedor solar e 
quintal com churrasqueira. Linda casa. 
R$ 490.000,00
CA06685 - MONTREAL RESIDENCE 
– AT 150m², AC 130m² - Linda  casa 
térrea com 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, todas com armários e prepara-
ção para ar condicionado, WC social, 
cozinha planejada com cooktop, forno 
e coifa, sala para 02 ambientes, chur-
rasqueira, e lavanderia coberta. Duas 
vagas de garagem sendo 01 coberta. 
R$ 535.000,00.
CA04393 - PALM TREE - AT 200m² 
, AC 181m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte com armários e ar condicionado, 
WC social, sala 02 ambientes, lavabo, 
sacada, cozinha planejada , quintal, la-
vanderia, dependência de empregada, 
garagem para 04 autos.**Excelente 
imóvel com produção de energia elé-
trica própria** R$ 575.000,00
CA06780 - JARDIM RESIDENCIAL 
ALTO DE ITAICI - AT 323m², AC 
174m² - Casa nova com 03 dor-
mitórios 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 

caderno de negóciosNº 720
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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,  pisci-
na, churrasqueira, com salão de festa, 
mini Campo de futebol – AT/3.000m² – 
AC/400 – R$ 1.200.000,00
CH2393  – Vale das Laranjeiras – 03 
dorms (01 st c/ closet), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada com despensa, 
lavanderia,salão de festa piscina e 
churrasqueira- Casa de Caseiro – AT/ 
3.000m² – AC/ 310m² – R$ 900.000,00.
CH2358 – Terras de Itaici – 04 suite 
(01 c/ closet),  sala 02 ambientes, sala 
de jantar,  cozinha planejada, lavan-
der ia ,  dependência de empregada, 
piscina   AT/1.900m² – AC/ 420m² – R$ 
900.000,00.(Aceita 50% em permuta).
CH2339 – Mosteiro de Itaici – 05 suites, 
sala 03 amb, sala jantar, cozinha plane-
jada, churrasqueira c/ salão de festa, 
piscina em alvenaria, quadra poliesporti-
va, casa de caseiro – AT/ 5.500m² – AC/ 
800m² – R$ 1.500.000,00.
CH0026 – Vale das Laranjeiras – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala 03 ambi-
entes, sala jantar,cozinha planejada, 
lavanderia e dependência de empre-
gada, mais Casa de caseiro, piscina e 
churrasqueira – AT 3.000m² – AC/450m² 
– R$ 950.000,00.

CH0008 – Jardim dos Laranjais – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala jantar, sala de 
estar, jardim de inverno, coz., lavand., piscina, 
churrasq. 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 planeja-
da, 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, coz., lavand. e banh.,  – R$ 340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 
master), lavabo, sala 03 ambientes, escritório, 
cozinha planejada, lavanderia, piscina, 
churrasqueira c/WC e despensa.  AT/ 430m² 
– AC/ 380m² – R$ 750.000,00 Aceito 30% 
em permuta.

CA2358 – Vila Homero – 02 dorms(01st), 
02 salas c/varanda, cozinha, lavanderia, 
garagem – AT/390m² – AC/ 150m² (frente 
para o parque das frutas) – R$ 580.000,00 
OBS:aceita troca por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde.
CA0017 – Portal dos Ipês – 03 suites todas 
com armários, lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada com despensa, piscina, 
área gourmet – AT/300m² – AC/ 240m² – 
R$900.000,00 – Aceita 30  % em permuta.
CA0008 – Caribe Village – 03dorms(01 
st), sala 02 ambs, cozinha, lavanderia e 
garagem AT 160m² – AC/ 110m²  – R$ 
520.000,00
CA0017 – Paradiso -  04 suites, lavabo, sala 
02 ambientes, churrasqueira, piscina- Obs: 
esta casa tem asceso com elevador para 
cadeirante – AC/ 380m² – R$ 1.800.000,00 

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 financiamen-
to. Pronto para morar totalmente acabado.

Apto0008 – Residencial Ravenna -   03 
dorms(01 st), sala 02 amb., cozinha, lavan-
deria(mobiliado) – AT/ 72m² – R$ 330.000,00

TERRENO VENDE
TE1025 – Vale das Laranjeiras  –  2.800m² 
– R$ 350.000,00  
TE2367 – Alto de Itaici – 400m² – R$ 
212.000,00
TE0026 – Montreal –  150m² – R$ 130.000,00.
TE0050 – Jardim dos Laranjais -  3.000m² – 
alambr. c/ poço artesiano, 10.000 litros hora, 
pomar mais edíc. 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, la-
vabo, 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 (mobi-
liado) – 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

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

TERRENOS

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

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

VENDAS

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

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

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

CHÁCARA

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

AP00431 – ED.VALQUIRIA 3 dorm. 
c/ moveis planejados, sala cozinha, 
lavanderia planejada, 2 vagas área 
útil 80m R$1.300,00 + Cond. 250,00 
+ Iptu
AP00380 – COND. AZALEIA 3 
dorm. Cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
1.000,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00254 – COND. AZALEIA 3 
dorm,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00438 COND. BELVEDERE 3 
dorm. Sendo 2 com armários planej. 
1 suite, cozinha com planej. 1 vaga , 
area de lazer com piscina, com saca-
da – 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 – 
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 ( condo-
mínio + Iptu incluso)
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-
randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e 
espelho. Cozinha Americana planeja-
da, com grande bancada em granito 
e cooktop instalado. Lavanderia com 
armários e vidro divisor de ambiente. 
2 vagas amplas no subsolo tipo ga-
veta. R$ 1.900,00 + cond. 400,00 + 
Iptu 100,00
AP00462 – SOLAR DO ITAMARA-
CA – APTO NO COND. RACHID 
SFEIR, 3 dorm. Sendo 1 suite com 
armários planejado , sala com 2 am-
bientes, 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 .
 – 4 suites, todas com planejados 
com sacada, 1 suite  master, sala 
3 ambientes com lavabo, coz, planj. 
Lavanderia com armários , varanda 
gourmet com churrasqueira, piscina 
jardim, quarto de empregada com 
WC., 4 vagas sendo 2 cobertas.   R$ 
5.000,00 com cond. e IPTU.
CC00370 – Vila das Palmeiras – 2 
dorm. Coz. americana, sala com porta 
balcão para o quintal R$ 1.300,00 + 
Cond.280,00 + Iptu
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  
e um pequeno quintal ,1 vaga  R$ 
1.300,00 +Iptu

CA00982 – VILA RUIZ PERES- 
Casa para Locação    - Linda  casa 
próxima ao centro e parque ecoló-
gico com cômodos grandes sendo e 
edícula no fundo com 1 dorm, sala e 
cozinha , wc , na frente 2 dormitórios,  
copa e cozinha separada ambas 
com pia ,1 sala grande , 1 banheiro, 
1 cômodo para dispensa ou quarto, 
garagem para 3 carros, R$ 2.000,00 
aceitamos  proposta de locação so da 
casa da frente . 150,00 M2 construída, 
250,00 M2 total 
CA 01000 – CIDADE NOVA   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 
eletrônico. R$ 2.400,00 + Iptu 100,00
CA 00998 -  PARQUE ECOLÓGI-
CO – 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

CA01046 – JARDIM CALIFÓRNIA, 
varias casas num quintal, 1 e 2 dorm.
wc. coz. tudo novinho,R$ 700,00 a 
850,00
CA01056 – CIDADE NOVA- comer-
cial ou residencial – 3 dorm. Com 1 
suite, sala, coz com planej.no salão 
fechado com  2 wc fem. 2 wc masc. 1 
wc para cadeirante, lavanderia fecha-
da, ideial para clinicas, consultórios 
etc. R$ 1.800,00 + Iptu.
CA01059 – VILA VITORIA II -  1 
dorm. Sala. Coz. e WC e lavanderia 
coberta, Casa de fundo , totalmente 
independente ,R$ 750,00 
S A00021 –D I P L O M A T O F F I -
CIE– 1 sala  38m no 3 andar  R$ 
1.300,00+cond. 423,00 + Iptu
SA00019 – OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE  41m, 1 wc 1 
garagem  R$ 1.000,00 + cond. 330,00
SA00018  - OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE 47,04 1 wc, 
1 garagem R$ 1.000,00 + cond 330,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIA-
TUBA  4suites máster com saca-
das-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, co-
zinha planejada, salão de festa com 
cozinha, varanda e churrasqueira R$ 
6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

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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64093 – Res Nações Unidas – Au 60 m² 
- 2 dorm – 1 gar – R$ 230.000,00

64091 – Jd Esplanada – Ac 175m² - 3 
suítes – 2 gar – R$ 750.000,00

64114 – Jd Europa – At 250m² - R$ 
175.000,00

53056 – Jd do Sol – Ac 151m² - 2 dorm 
– 2 gar – R$ 420.000,00

“CRIANÇA MERECE SER FELIZ”
A Visão Imóveis, junto com seus parceiros e 

colaboradores, realizou mais uma vez a campanha 
"Criança merece ser feliz" no dia das crianças. A 
campanha presenteou os pequenos com brinquedos, 
doces e muito carinho.

A Visão Imóveis também gostaria de parabeni-
zar as organizações que auxiliam diariamente estes 
garotos e garotas, fazendo um trabalho digno e hon-
roso com aqueles que são a esperança de um futuro 
ainda melhor para Indaiatuba e para nosso país: As-
sociação Amigos Bairro XII Junho, Creche Ana 
Maria Pigatto Professora, Creche do Veredas e 
EMEB Profª Vera Tosca Magnusson Belluomini. 
A empresa e seus parceiros acreditam que ações 
como essa beneficiam a comunidade ao promover 
a solidariedade e a compaixão para com o próximo.

REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM:
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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.223 – CIDADE JARDIM – R$310 
MIL – 2dorms(1st c/closet), sala, coz 
planejada, WC, lavanderia, churras-
queira, garagem
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc.
COD.250 – JD.BELA VISTA – R$300 
MIL – 2dorms, 2 sala, coz, WC, chur-
rasqueira, quintal grande.
COD.256 – VL.VITORIA – R$325 MIL 
– 2dorms, sala, copa, coz, wc
COD.260 – CENTRO – R$500 MIL 
– 2dorms grandes, sala, copa, coz, 
WC, lavanderia, quintal, garagem 
para 1 carro.

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 

ECÔNOMICA DO TERRENO E DA 
CONSTRUÇÃO

CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.306 – JD.BELO HORIZONTE – 
R$320 MIL – 3dorms(1st), sala grande, 
coz planejada, wc, portão eletrônico, 
garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 

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, aquece-
dor solar, dorm. De empregada c/WC, 
piscina, área gourmet, garagem cober-
ta p/2 carros e descoberta p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA – 
R$998 MIL – 3dorms (1reversivel), 
sala de estar, jantar, TV, lavabo, coz 
americana, pisc., churrasq., Ra condic.
CA.367 – COND.MONTREAL – R$420 
MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, 
coz americana, lavanderia, WC, 
churrasqueira c/pia, garagem coberta 
para 1 carro e descoberta para 1 carro.
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.528 – JD.ALICE – R$220 MIL – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
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$160 MIL – 
300m²  - SOMENTE ESSA SEMANA

TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 

TE.19 – HELVETIA – R$370 
MIL – 490m²
TE.31 – COND.QUINTAS TER-
RACOTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.41 – JD.ESPLANADA – 
R$261 MIL – 300m²
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – 
R$3.905.000,00 – 71.000m²
TE.51 – JD.BRECIA – R$135 
MIL – 200m²
TE.56 – JD.ESPLANADA – 
R$235 MIL – 310m²
TE.59 – PINHEIRINHO/ITUPEVA 
– R$135 MIL – 250m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APAR-
TIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH.703 – VALE DO SOL – R$650 
MIL – 3dorms, sala ampla, coz 
ampla, 3wc, churrasqueira, pis-
cina.  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – 
R$220 MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 
MIL – 1000m²
CH.730 – JD.DO EDEM/SO-
ROCABA – R$2.600.000,00 
– 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, lavabo, lavanderia, 
WC, casa de caseiro, piscina, 
churrasqueira, quiosque de sapê, 
quadra de tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

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, sl, coz, WC, s/ gar.
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
CECAP III – R$650,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 
dorm, coz, WC, entrada de moto
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
CENTRO – R$850,00 – dorm, sala, coz, 
WC, garagem.
PORTAL DO SOL – R$880,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada para carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem

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.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.CALIFORNIA – R$1000,00 – 2dor-
ms, sl, coz, WC, lavand., entr. 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 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
para 3 carros.
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD.ITAMARACA  R$1300,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dor-
ms, 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
JD.AMERICA –  R$2.300,00  – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, coz 
planejada, WC, nos fundos dorm e WC, 
are acoberta, garagem para 2 carros.

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 
COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMERCIAL 
-   4 salas,  recepção, 2 wc (1 p/cadeiran-
te),  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 – so-
brado – 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.
JD.PARAISO – R$700,00 – dorm, sala, 
coz, WC, as, entrada de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio e IPTU)
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 CON-
DOMINIO)
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 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 
1 vaga de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
coberta.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 
2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Obs :dorms e 
coz com a/e, varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem

CHÁCARAS

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

SALÃO

CIDADE NOVA – R$700,00 – 34m², 
WC, mesanino
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 entr.
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 pri-
vativo, incluso água, luz, IPTU, ar 
condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA –KENNEDY OFFICE 
-  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condi-
cionado, 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$4.400,00 –  
219m², escritório, 4wc.
DISTR. INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²

CASAS VENDE-SE
M.SOL-RUA-57, 01 Dormitórios Sala, Cozinha –Wc Social- Lavanderia, 
Garagem. Toda Em Em Estrutura Para Sobrado. Oportunidade Única!! 
Valor: Apenas: R$215.000,00 Ac. Financ, Ou Terreno No Negócio. F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 Corra!! 
OPORTUNIDADE! PARA INVESTIMENTO: 02 Residências Edificadas 
Em ½ Lote De 130M², De Frente Para A Rua Silvio Candelo Em Pleno 
Centro Comercial. Valor: R$ 260.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997. 
Aceita Lote No Negócio. 
M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios Sala, Cozinha –Wc Social- Lavanderia, Ga-
ragem. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: R$220.000,00 Ac. Financ, Ou 
Terreno Na Metade Do Valor. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!! 
ÁREA RURAL-VENDE-SE 20.000M²/40.000M² PRÓXIMO A MONTE 
MOR: Boa Topografia; R$23,00 P/M².Ac. Veículo, Ou Imóveis F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294. 

SÍTIOS- VENDE-SE 
SÍTIO EM TOLEDO, Próximo 
A Bragança Paulista.13.000M², 
Casa Semi-Acabada C/ 03 Dor-
mitórios, 02 Wcs – Toda Avaran-
dada, Gramada, Pasto, Pomar, 
Boa Topografia, Água De Mina, 
02 Tanques Com Peixes Sendo 
Um Copartilhado E Outro Exclu-
sivo, Diversas Aves, Animais E 
Árvores Frutíferas, A 08 Km Do 

Centro, A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 Aceita Imóvel Em Indaiatuba 
De Igual Ou Menor Valor.estuda Entrada + Parcelamento. F=9-3017-
2608/99762-7997/3935-3294. 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², Casa C/ 03 Dormitórios, 02 Wcs , 
Toda Avarandada, Gramada,  Pomar, Área De Cultura, Bosque, Água De 
Mina, 01 Tanques Com Peixes Abastecido Com Água Por Gravidade,  Di-
versas Árvores Frutíferas, Play Groud ,A 12 Km Do Centro,  R$390.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor.estuda Entrada + 
Parcelamento. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
 

ALUGA-SE 
JD. MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc –Ga-
ragem R$800,00 Garantia:fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc – 
Sem Garagem R$750,00 Garantia:fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT-27) (Fundos)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem 
Garagem R$500,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia 
JD. MORADA DO SOL (ANT-34). 01-Dorm, Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia 
JD. MORADA DO SOL (ANT-57).  01-Dorm - Sala-Coz –Wc – Lav –Ga-
ragem R$ 700,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia 

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

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

VENDAS

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

CA10895 – JD REGENTE – 
SÃO 8 CASAS A VENDA NO 
JARDIM REGENTE DE 3 E 2 
DORMTS, (1 SUITE), SALA, 
COZ, WC, GAR. A PARTIR 
DE  79 M² C/ PREÇOS ENTRE 
R$ 300.000,00 a 330.000,00 
! ACEITA FINANCIAMENTO, 
PERMUTA E NEGOCIAÇÃO.
CA01311 – JD AMERICA – 2 
DORMTS, WC, SALA, COZ, 
LAV, GAR 2 VAGAS, 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 HOSPE-
DE, SAUNA, VESTUÁRIO, 
PISCINA, GAR 6 VAGAS. 
R$1.200.000,00
SL00178 – CIDADE NOVA – 
SALA DE REUNIÃO, 5 WCS, 
COZ, MESANINO C/ ESCRIT 
E WC, GAR INDIVIDUAL 1 
VAGA C/ PORTÃO ELETR. R$ 
2.500.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica 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 com dorm e WC AT: 
250 AC: 50 R$290 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Pau Preto - casa de 2 dorms 
R$450 mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Oportunidade única! Jd. do Valle 
- próx. ao Pq. Ecológico - 2 dorms, 
sendo 1 suíte, sala, coz, wc social 
e lav., entr. p/ vários autos e parte 
em estrutura p/ sobrado. Precisa 
pequena reforma externa, p/ vender 
urgente! R$250mil F. 9.9762-7997. 
Ac. financ.. Est. 50% de entr. e parc. 
do saldo direto c/ o propr.. Oferta 
valida apenas p/ os próx.s 30 dias.
Oportunidade! Casa Jd. Esplana-
da: sl, quarto, coz., wc, varanda. AC 
64m² - AT 300m²  - R$ 380.000,00. 
Tr: 3875-5385/ 99258-2654
Oportunidade! Para investimento: 
2 residências edificadas em ½ lote 
de 130m², de frente para a rua Silvio 
Candelo em pleno Centro Comer-
cial. R$ 260mil F. 9.9762-7997. Ac. 
lote no negócio.
Oportunidade!!! casa com 3 
dorm.s no Jd Regente por R$270 
mil F. 98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: 3 cômodos em pon-
to de andaime c/ estrut. p/ sobrado 
R$ 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.  
Morada do Sol:  Sobrado lindo: 
1 dorm., sala coz., varanda, ed. 
com lavand. nos fundo R$ 210 mil 
ac. financ., terreno F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.

Morada do Sol: 3 cômodos em lote 
de 250m. Parece uma chác. 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: com 2 dorm.s, 
sala, coz., wc, lavand., gar. para 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 sala, coz, 
wc, gara – 2ª - 1 dorm, sala e coz – 
3ª - 1 dorm, sala e coz, quintal. R$ 
270 mil F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Monte Verde: (Nova) com 3 dorm.s 
sendo 1 suíte, sala copa e coz., 
lavand., gar. para 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.s, sala, coz., wc, vaga para 
p/ 4 carros. Ac. terreno, Financ. R$ 
225 mil. F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Jd. Laguna Linda 3 dorm 
suíte, arm. planejados,  troca por 
casa em Indaiatuba (consulte-nos) 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar.
Jardim Montreal Residence casa 
3 dorm. suíte, WC, sala, coz. Planej. 
,lav. 2 vagas R$ 495 mil creci 90879 
F. (19) 9.8406-6590
Vendo Jd. Esplanada casa térrea 
com 3 suítes sendo 2  com closet, 
sala 2 amb. PE direito  alto, lavabo. 
Coz. americana, área serv. Coberta, 
área gourmet com 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

Vendo Casa térrea em Cond. Ter-
ra Magna, 3 dorm. Sendo 1 suíte  
com closet com arm.. , lavabo, sala 
2 amb. , PE direito alto , WC social 
, mezanino , escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 650.000 
ac. terreno em cond. como parte 
de pagto.. Luiz creci 166776 (19) 
9.9147-5047
Sobrado terreno 127 mts, 2 dorm, 
sendo 2 st sala, coz, 2 vaga de 
gar. na Estrada do Fogueteiro. 
R$150.000,00.  F:  38012880 
994790454
Cond. Alto de Itaici – 3 suítes, 
sala 2 amb, lavabo,  coz., lavand.,  
3130m² AC/ 160m² R$ 750.000,00 
F: (19) 9.9887-7771.
Casa Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, coz., 
lavand., gar.. AT/390m² AC/ 150m² 
(frente para o parque das frutas) R$ 
580.000,00 OBS: ac. troca por casa 
térrea no Villagio de Itaici ou Vista 
Verde. F: (19) 9.9887-7771
OPORTUNIDADE – Vendo casa 
térrea Cond. Vista Verde 3 Dorms. 
(1 suíte) com arm., sala 2 amb., 
coz. americana planej. (cooktop, 
forno a gás e coifa) lavand. c/ arm., 
churrasq., quintal, gar. p/ 3 carros 
(sendo 1 coberta) F: (19)3394-2197 
/ (19) 98635-7556.

Vale das Laranjeiras – 4 dorms 
(2 sts), lavabo, sala 3 amb., sala 
jantar, coz. planej., lavand. e depen-
dência de empregada, 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), sala, coz. e WC. 
Totalmente reformada - Ac. 50% 
em permuta. R$ 400.000,00 F: (19) 
9.9887-7771 
Vendo Jardim Belo Horizonte - 3 
dorms (1 st)com hidro, sala, coz. 
planej., churrasq., portão eletrônico 
R$ 380.000,00- Ac. terreno até R$ 
130.000,00 como parte de pagto. F: 
(19) 9.9887-7771
Jd. dos Colibris – Casa nova, 
3 dorms; (1 suíte), 2 wc c/ box e 
gabinete, coz; (pia c/ gabinete), 
instalação aquecimento solar, vaga 
3 carros, A/C 100m², estudo terreno 
(1/2 lote) como parte de pgto. Ac. 
financ.. F: (19) 98716-9978
Casa Cond. Moradas de Itaici 
(infraestrutura completa) – Sala 2 
amb., coz. planej., 2 Dorms; (1 suíte 
com ar condicionado), ambos com 
armário embutido. Área de serviço 
coberta, churrasq., gar. coberta p/ 
2 carros. R$340.000,00. F: (19) 
993449304

Mais Expressão20B

Alugo um quarto com banheiro 
no centro da cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua Pedro 
Gonçalves, 1249 fundos
Aluga casa no centro, 2 dorm, 
sala, coz. R$1000,00. F: 3801-2880 
ou 9.9479-0454
Aluga casa no centro, 2 dorm, 
sala, coz. R$750,00.F: 3801-2880 
ou 9.9479-0454
Aluga casa na Mercedes, 3 
dorm, sala, coz, gar. para 2 car-
ros. R$1500,00. F: 3801-2880 ou 
9.9479-0454
Aluga casa no Jd. Califórnia, 2 
dorm, sala, 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.
Vendo – Cond. Vila das Praças  – 
apto  2 dorm. Todos com planejados  
,1vaga R$ 235 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406-6590
Troca – Apto no Butantã – 3 
sts., sl 2 amb., lav., coz. americ., 
varanda c/ churrasq., pisc., salão 
de festa, 2 vg. de gar., 2 quadras 
do metrô Butantã área de 131m²   
R$ 1.200.000,00  - Troco p/ chác. 
no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras 
c/ 4 dorm.s podendo dar volta em 
dinheiro. F: (19) 9.9887-7771.

Apto em salto: nv. c/ 2 dorm, vg. de 
gar., área gourmet, campo  futebol  R$ 
160 mil ac. financ. F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a cobrar.
Apto Barbara - 1 dorm, sala, coz. 
e banheiro, 1 vaga de gar. R$ 
210.000,00 F: (19) 9.9887-7771  
Vendo Portal dos Ipês - 03 suítes 
todas com arm., lavabo, sala 02 
amb., coz. planej. com despensa, 
pisc., área gourmet AT/300m² AC/ 
240m² R$900.000,00 –Ac. 30  % 
em permuta. F: (19) 9.9887-7771 

 
Apto na Praia Grande – Cidade 
Ocean, p/ finais de semana ou 
temp., p/ 06 pessoas, gar. p/ 1 veícu-
lo. Tr: (19) 3875-8595 / 99191-4176

 

Alugo casa para  fins comercial ou 
residencial na Cidade nova, casa 
com 3 dorm, 2 suíte, WC, 3 salas, 
área gourmet no fundo, lavand. e 
coz. Com moveis planejados. 5 va-
gas , com câmeras de seguranças . 
R$2.400,00 + Iptu. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 F. (19) 9.9177-7051
Alugo casas térreo e 1 andar no 
Jardim Califórnia – 1 e 2 dorm. coz. 
WC com Box de vidro , sem  gar.. R$ 
700,00 a 850,00 Tr. Regina Kuga 
creci 167606 – (19) 99177.7051
Alugo: Prox. a Rodoviária, 1º 
Andar, c/ elevador, 8 salas comer-
ciais, todas com wc, parte inferior 
3 salas. Excelente ponto. F: (19) 
98716-9978



classificados
Aluga-se apto Cond. Village 
Azaleia - 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, playground, 
quadra, quiosque no direto com 
propr.. R$ 950,00 mais iptu e cond. 
F.  9.9885-0454 com Juliana ou 
9.9315-5273 com Rafael
Alugo Apto. no Centro – Ed. Ana 
Lúcia, 3 dorm.s (1 suíte), sala ampla 
2 amb. c/ sacada, coz., área de ser-
viço c/ WC empregada, WC social, 
120m² área útil, 2 vagas cobertas, 
portaria 24 horas com segurança. 
R$2.000,00 Isento de cond. e IPTU 
Fones: 3875-4297/99725-2157.
 

PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² R$ 220 
mil (19) 98136-7331 CRECI 74.092
Sítio em Toledo, próx. a Bragança 
Paulista.13.000m², casa semia-
cabada c/ 3 dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, pasto, po-
mar, boa topografia, água de mina, 
2 tanques c/ peixes sendo um 
compartilhado e outro exclusivo, 
diversas aves, animais e árvores 
frutíferas, a 8km do centro, a beira 
do asfalto, R$270 mil. 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 ava-
randada, gar. fechada, gramada, 
pomar, área de plantio, água de 
mina, 1 tanque c/ peixes, diversas 
aves, e árvores frutíferas, bosque, a 
12 km do Centro, a beira da estrada 
municipal, R$390mil ac. imóvel em 
Indaiatuba

Vendo ou troco chác. 1100m² 
no Vale do Sol, casa com  pisc., 
área gourmet e área frutífera, AC 
130m²  por casa próx. ao Centro. 
R$550.000,00. Contato com propr. 
F: 3816-2011
Chác. Rec. Viracopos, 1000 m com 
350m2 construído, 3 dorm 1 suíte, 
com ed. quarto e WC. Sobrado 2 
amb. e wc. R$ 480.000,00. Contato:  
(19) 988213770

 

Jd. Colibris Lote de 150m² com 
ótima topografia, um tapete R$ 93 
mil topografia F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a cobrar.
Jd. União: Lote de 150m² com 
ótima topografia R$ 110 mil F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m², R$ 100 mil, com alicerce p/ 2 
dorm.s + 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  ter-
reno de 360m com boa topografia  
R$ 225.000 Creci  27252 J F. (19) 
9.8406-6590
Vendo Jardim Monte Carlos 
– Oportunidade terreno 150m 
R$ 98.000 creci 27252J F. (19) 
9.9147-5047

Terrenos a partir de R$30.000,00. 
Parcelas 24/36/42 vezes, ótima 
localização. F: 3801-2880 ou 
9.9479-0454
Vendo - Terreno – Terras de 
Itaici – 1.000m² - R$ 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 Laran-
jeiras - 2.830m² R$ 350.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771

 

Colchão de casal, excelente es-
tado “Novíssimo” D45. Tel.: (19) 9 
8378-7713 ANTONIO
Máquina overloque usada, semi 
industrial com mesa, acompanha 
pota fios, motor e pedal, completa 
e toda revisada, em perfeito esta-
do. R$350,00 F. (19) 3392-2979 
c/ Vera
Vendo cortador de grama Bruden 
220V com 1,5 HP em ótimo estado 
R$500,00 Tel: 3894-8275
Bota imobiizadora longa - tam. G 
(41 - 46) F. 3017-3314 falar com 
Spencer

MANICURE E PEDICURE R$20. 
Sobrancelha R$8. Selamento de 
Cabelo a partir de R$50,00(ganha 
corte) a domicilio. F. 3935.0499 - 
99369-5615
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Ofereço-me  como Motorista. 
Categorias A/D. Experiência 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936-4053/ 
99804-7578
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos de jardina-
gem (corte de grama) também. 
Tenho maq., não tenho vícios . 
Tr. com Denis (11) 952237579.
Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o perí-
odo da tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.
Ofereço-me para conserto de 
maq. de costura industrial F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.
CUIDADORA ofereço me para 
cuidar de idosos, crianças, 
pessoas com necessidades 
especiais etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. Possuo ex-
periência e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-2723
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, diur-
no ou noturno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-0454 ou 
2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tr. c/ Leni 
F: 3894-4778.
Ofereço-me  como marido de 
aluguel. Faço consertos gerais 
em residências (hidráulica, elé-
trica e etc.). F: (19) 99830-0614 
c/ Kiko



empregos
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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.
COSTUREIRA – Possuir experi-
ência na função. Experiência na 
operação das máquinas Overloque, 
Interloque e Costura Reta Ensino 
fundamental. Residir em Indaiatuba.
FORNEIRO – Para trabalhar em 
Cerâmica. Experiência na área de 
produção e / ou Construção civil. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Possuir experiência na função e 
na área elétrica. Para trabalhar em 
empresa do Ramo de Olaria. Ensino 
médio completo e formação na área 
de gestão de produção elétrica e 
mecânica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE 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 (A) DE TELEMARKE-
TING – Ensino médio completo. 
Experiência na função. 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 
Informática. 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.
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 – 
Possuir Técnico em Plásticos. 
Experiência em controle de arquivos 
de parâmetros de processos. Try-
-out, construção e troca de moldes. 
Conhecimentos 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.

AJUDANTE GERAL (7829): Ensino 
Fundamental. Vivência em carga e des-
carga. Disponibilidade para trabalhar aos 
sábados. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA COMERCIAL (7823): Sup. 
completo. Vivência em ind. Fará a gestão 
de equipes e análises comerciais. Fará 
análise de vendas de campanhas espe-
cíficas, de produtos, análise de clientes 
e negociações. Estratégias para alcançar 
metas com equipe e cobrança de resulta-
dos. 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. Sup. em co-
mércio exterior ou administração de em-
presas. Vivencia em industria. Conhec. 
em pacote office e domínio em Excel.
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.
ASSISTENTE FINANCEIRO (7812): Am-
bos os Sexos.  Ensino Médio Completo. 
Vivência na função. Conhecimento na 
área RH.  Residir em Indaiatuba
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUX. 
ESCRITÓRIO (7776): Ensino Médio 
Completo ou Superior Cursando Adminis-
tração. Vivência na área. Conhecimento 
na Junta Comercial, Receita Federal, 
registros em cartórios, secretaria da 
Fazenda e áreas afins. Conhecimento 
em  Departamento Societário será um 
diferencial. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ ESCRI-
TA FISCAL (7782): Ambos os sexos. 
Ensino Médio ou Superior cursando 
Contábil. Vivência em abertura e en-
cerramento de empresas para trabalhar 
em escritório contábil. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR FINANCEIRO/ DEPARTA-
MENTO PESSOAL (7820):  Cursando 
superior. Vivência em contas a pagar e 
receber, conciliação bancária, fluxo de 
caixa, baixa de pagamentos. Atuará no 
depto pessoal .  Conhecimento em Excel. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPEZA (7821): Ensino 
Fundamental. Vivência na função, limpe-
za em escritório. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPEZA (7797): Ensino 
Fundamental. Vivência na função. Pos-
suir condução própria. Residir em Salto.
CALDEIREIRO (7813): Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Conhe-
cimento em trabalhos de campo com 
montagens industriais. Possuir NR's e 
cursos na área. Disponibilidade para 
viagens a longo e curto prazo e início 
imediato. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.
Ajudante de cozinha – 1 
Atendente de lanchonete – 1 
Auxiliar de cozinha – 1 
Churrasqueiro – 1 
Confeiteiro – 1 
Consultor de vendas – 1
Coordenador administrativo – 1 
Cozinheiro – 1 
Cuidador de idosos – 1 
Oficial de serviços gerais – 1 
Padeiro – 1 
Serralheiro – 1 
Supervisor comercial – 1 
Torneiro mecânico – 1 

ESTAMOS CONTRATANDO:

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiên-
cia na função. Disp. para trabalhar de 
segunda à sábado das 13:40 às 22:00. 
Desejável ter condução própria.

ESTAMOS CADASTRANDO:

PORTEIRO - Masculino. Desejável ex-
periência em Portaria e Ronda. Possuir 
CNH A/B (carro e moto), desejável ter 
condução própria. Ter disp.de horários 

para escala 12X36 e conhecimento de 
informática.
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS  - 
Masculino. Exp. na função. Desejável 
conhec. c/ serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na 
área hidráulica e elétrica, e manut. de 
piscinas.
ZELADOR - Exp. na função. Desejável 
conhec. c/ serviços de portaria, entrega 
de corresp., medição de gás e água, 
limpeza, jardinagem, pisc.e pequenos 
reparos na área hidráulica e elétrica.
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