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Um morre e dois se ferem 
em acidentes na rodovia 
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Faltam 29 dias para a gran-
de noite de premiação em 
Indaiatuba. Como forma de 
reconhecimento dos melhores 
empresários, no dia 3 de de-
zembro (sábado), a partir das 
20 horas, o Indaiatuba Clube 
recebe a 11ª edição do Troféu 
Frutos de Indaiatuba.

A VB completou um mês à frente dos coletivos municipais 
em Indaiatuba nesta semana. De acordo com o Departamento de 
Transporte Coletivo da Prefeitura, terminaram na terça, dia 1º, a 
substituição de 11 coletivos fabricados nos anos de 2007 e 2008.

As equipes do Nobel (foto) e Império sagraram-se campeãs no society do Indaiatuba Clube, 
nas respectivas copas Colégio Renovação – Categoria Máster e Hot Flowers – Adulto. As duas 
partidas decisivas foram realizadas no último domingo, dia 30 de outubro, no Indaiá. 

Dois acidentes de trânsito graves aconteceram nesta semana. Um deles teve uma vítima fatal 
e o outro envolveu um caminhão e duas motos. Um acidente na madrugada de sábado, dia 29 
de outubro, matou o motociclista Ricardo Almeida dos Santos, de 40 anos.

A alegria de ter um filho pode se transformar em um pesadelo se não tiver com quem dei-
xá-lo quando precisar voltar a trabalhar. Este drama é uma realidade vivida por algumas mães 
indaiatubanas que não encontram vagas nas creches municipais.

O prefeito afastado Rei-
naldo Nogueira (PMDB) e o 
ex-deputado federal e ex-can-
didato à Prefeitura Rubeneu-
ton Lima estão entre os 433 
ex-deputados acusados de 
participarem de um esquema 
que ficou conhecido como 
“farra das passagens”.
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Frutos acerta os 
últimos detalhes 
para 3 de dezembro

VB Transportes substitui 11 ônibus 
por veículos fabricados em 2008

Reinaldo é citado 
na ‘farra das 
passagens’  

Mães esperam até sete 
meses por vagas em creches

Saiba quem é a cantora 
local que encantou os 
jurados no The Voice Brasil   
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Nobel e Império são 
campeãs no society do IC
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Você é contra ou a 
favor da ocupação 
de escolas feita por 
estudantes?

RADARES DIAS - 5 A 11/11

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

“Acho válido qualquer forma de 
manifestação desde que essa seja 
pacífica, porém seria ideal o uso do 
bom senso para não atrapalhar o co-
tidiano da população ou até mesmo 
infringir o direito de ir e vir"
Fagner Heller, 35 anos, designer 
gráfico

“Acho que a ocupação interfere no 
direito daqueles que vão fazer as 
provas, acredito que todo protesto 
sendo pacífico é valido desde que 
não interfiram nos direitos de todos. 
O que no caso as ocupações têm feito 
é interferir no direito de quem vai 
fazer as provas"
Michelly Paz, 24 anos, operadora 
de caixa

“Acredito ser um protesto legíti-
mo e de caráter democrático, pois 
muitas vezes o estudante protesta 
nas ruas é taxado de bandido, so-
fre repressões e é silenciado por 
parte da grande mídia, e muitas 
vezes a saída para mostrarem sua 
voz é com situações como esta" 
Luiz Vicentin, 23 anos, desem-
pregado

“Sou a favor. Quando direitos fun-
damentais são ameaçados por gente 
que tem obrigação de defendê-los, 
alguém tem que ir contra o sistema, 
resistir. Num país como o nosso, se 
não há protestos significativos não 
há mudanças"
Ketlen Vieira, 20 anos, assistente 
comercial

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

"Sou a favor pelo simples fato 
do que está em jogo e acho que 
o governo não está dando aten-
ção que deveria para nós alunos 
no caso que nós somos os mais 
afetados, as ocupações são uma 
forma de eles prestarem mais aten-
ção na gente porque vamos lutar." 
Aline Costa Silva, 15 anos, estu-
dante 

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.) 

Alexandra Vieira de Almeida, escritora e doutora em Literatura Comparada (UERJ)

Descaso na educação é crônico

opinião

Desemprego
O conhecimento ninguém te tira. E.mails que recebi sobre a publicação que fiz  neste jornal  do 

dia 29-10-2016 -   Boa tarde Trevisan, adorei seu texto desta semana. Estamos passando por esse 
momento, infelizmente o desemprego chegou aqui em casa. Vou compartilhá-lo com meu marido, 
sempre bom ler palavras que nos dão força. “O conhecimento ninguém te tira” vamos sempre pensar 
nessa frase...obrigada e ótima tarde! Daiane Ribeiro.  Segundo e.mail do Sr. José Hermínio Scachetti.  
Seu texto é real, perfeito para o momento atual. O que pode ser explorado também, é o fato de muitos 
profissionais que se apegam ao seu "inseguro"emprego, como se "seguro" fosse, não se preocupando 
com o dia de amanhã, gastam tudo o que ganham. Até pra mostrar "status" aos colegas de trabalho 
ou parentes próximos, para que digam "olha o fulano tá muito bem empregado hein?, faz isso, faz 
aquilo .." As pessoas tem que aprender a poupar tudo o que for possível, se preciso ser "mão de vaca" 
porque as crises vão e voltam, sempre, e isso não é só Brasil, no mundo todo, mas repito seu texto 
está ótimo, fiel a uma triste realidade do Brasil atual. Muitos pós graduados, mestres, etc, moram de 
aluguel, não tem nem casa própria para sua família.Mas conhece todos os pubs de Londres, as vielas 
de Veneza, se orgulha de dizer que comeu caranguejo nas ruas de Pequim.....etc.  Isto não é geral, 
lógico, tem muita gente conhecida bem preparada para eventuais crises.  São os que empreendem, 
abrem novos negócios, Um amigo meu, Diretor Sr. Industrial, desempregado,  montou uma clinica 
de implante de cílios, já viu falar?, está se dando bem, com mulher e filha tocando o negócio.  Um 
engenheiro civil conhecido, foi trabalhar de ajudante de pedreiro, após 3 semanas o Diretor viu e 
o promoveu a Encarregado de Obras.  Tem também o aspecto de que nossa atual crise está fora de 
controle, é talvez a maior de todos os tempos e tem a ver também com o fato de nos últimos 15 anos, 
as classes sociais evoluíram, foram estudar,  muita gente mesmo, deixou de ser "operário" para virar 
funcionário graduado, e agora está tendo que regredir. Abraços. Desculpe se escrevi demais. José 
Hermínio Scachetti. Foi diretor de Recursos Humanos em grandes empresas multinacionais, é Coach 

e consultor de empresas. 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 - Trevisan José.

Educação é um direito de todos. Agora, ir à escola é opcio-
nal. Se dedicar, idem. O advento  das ocupações nas escolas por 
todo o Brasil mostra que há quem lute realmente por educação 
e não fica apenas no discurso.

Todo mundo sabe que um País só muda com educação de 
qualidade. Mas falar até papagaio fala. E na hora de conseguir 
vaga nas creches para os filhos, onde estão os defensores da 
educação?

Em tempos de PEC 241 é bom lembrar que educação não 
é gasto, é investimento. Além disso, é um direito garantido na 
Constitução a todos os cidadãos - assim como saúde e segurança 
(pelo menos deveriam). 

Enquanto os nossos jovens lutam por um ideal que conside-
ram justo, muitas mães indaiatubanas se sentem desamparadas 
pelo poder público. 

Uns ocupam escolas, outros não podem ir porque não tem. 
Há pecado maior do que o de negar o direito de um jovem 
mudar sua história  através dos estudos?

A falta de vagas em creches que ainda atingem alguns cida-
dãos de Indaiatuba são como os "sintomas de um incêndio" que 
o sargento do Corpo de Bombeiros falou em entrevista desta 
edição. "A negligência é o maior vilão no caso dos incêndios". 
Isso se repete na educação. 

Se  não garantirmos que nossas crianças frequentem ins-
tituições de ensino, como esperar que um dia este País seja 
diferente? 

A força da literatura infanto-juvenil
Um livro destinado às crianças jamais deve demonstrar fraqueza, falta de poeticidade e riqueza 

literárias. Infelizmente, observamos um filão de livros infanto-juvenis que não impulsionam o caráter 
lúdico das crianças e jovens.

A literatura para os pequenos acabou seguindo os mesmos padrões da literatura adulta, ou seja, a lei 
do mercado, da literatura fácil, cheia de obviedades. A literatura tem de problematizar, levar a reflexões 
e isto deve surgir desde a infância. Os pequenos têm de desenvolver suas potencialidades imaginativas 
sendo aceleradas à medida que eles crescem.

Quando jovens, encontramos a fase de transição para a vida adulta e à literatura cabe o papel de 
transformação, de indagação face aos problemas do mundo. Deve revelar a beleza, a magia, mas também 
as doses de ironia juntamente com a leveza do poético. Porque a poesia não está só nos versos, também 
está na prosa. Ambos se misturam. Esta é uma visão tradicionalista, ver o texto somente por uma face. 
E a outra, a do enigma?

Podemos nos reportar ao texto “Pausa”, de Mário Quintana em que este revela que o escritor tem 
de lançar desafios ao leitor, provocar enigmas. E o que temos? Uma enxurrada de clichês e lugares 
comuns que não satisfazem a potencialidade do literário, este sim criador das imagens vibrantes, ricas 
e impactantes.

Aprendi com um professor de filosofia que para o texto literário demonstrar sua riqueza  deve reve-
lar imagens inusitadas e não esperadas, sugerir e não esclarecer. Após suas palavras, mudei o jeito de 
escrever não seguindo as linhas mais básicas da vida como vestir uma simples camiseta. Preferi optar 
por costurar os véus da admiração filosófica, o espanto e a surpresa de que tantos filósofos falaram, o 
“thauma” dos pensadores.

Do simples, do corriqueiro, do cotidiano, o escritor pode construir o sublime, o grandioso, o mons-
truoso, que é a própria força do literário unido ao dom de “enigmar”, pois a literatura não pode estar 
separada da filosofia, sua prima em indagações.

É preciso construir uma geração de pequenos questionadores. Cabe ao escritor tirar 
do mais simples o original, novo e enigmático. Portanto, a literatura infanto-juvenil 
tem de tirar esta fraqueza dos pequenos, seus mimos, seus doces facilitadores e incutir 
neles a força da inventividade poética para saírem de sua fase de sonolência para o 
acordar das questões e das criações, sendo eles mesmos uns inventores de mundos 
possíveis e impossíveis. 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

O Que é o Dpvat e como receber
Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo denominado 

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

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

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

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

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

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

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber 
de forma célere e integral a indenização, pois em casos de invalidez por muitas 
vezes se recebe valor muito abaixo do devido e somente com um advogado para 
buscar a complementação na justiça. Lembrando com o auxílio correto o segurado 
poderá receber o seguro em sua conta em até 30 dias.
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Mães relatam espera de até sete 
meses por vagas em creches 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

A alegria de ter um filho 
pode se transformar 
em um pesadelo se 

não tiver com quem deixá-
-lo quando precisar voltar a 
trabalhar. Este drama é uma 
realidade vivida por algumas 
mães indaiatubanas que não 
encontram vagas nas creches 
municipais.

Uma das mães que procu-
ra por vaga na creche é Letí-
cia Teixeira, de 22 anos, do 
bairro Pimenta. "Necessito 
trabalhar, mas não tem com 
quem ficar e se eu fosse pagar 
particular ia quase metade do 
salário", lamenta. Ela está 
esperando há cinco meses. 
"Segundo eles (Prefeitura) 
não há vaga e onde chamar 
eu terei que levar para não 
perder. Só o ano que vem 
agora, a moça falou."

A promessa é a mesma 
para Karolaine Santos Fer-
reira, de 22 anos, do Jardim 
Morada do Sol. "Como a 
gente paga aluguel, preciso 
trabalhar. Meu último empre-
go foi em um supermercado, 
mas desde abril espero pela 
vaga", diz. "Disseram que em 
janeiro começa, mas é longe 
da minha casa", reclama. 

Caso semelhante passa 
Gilvania Sampaio, de 21 anos, 
que é do Monte Verde. “En-
trei com o pedido em agosto, 
falaram que só no ano que 
vem, mas a creche é longe da 
minha casa, no Cidade Nova", 

afirma. "Precisava trabalhar 
este ano já porque estou tendo 
que ficar em casa por não ter 
com quem deixar", diz. 

Quem também lamenta 
não ter creche para a filha é 
uma mãe de 24 anos, residente 
no Jardim Morada do Sol, que 
preferiu não se identificar. 
"Como eu tenho que trabalhar 
fora, deixo minha filha com a 
tia do meu marido", conta. Se-
gundo ela, a cuidadora cobra 
R$ 200 por mês pelo serviço. 
"Fiz a inscrição em março e 
agora tenho entrevista mar-
cada para a cre-
che Nízio Vieira, 
mas falaram que 
é só para o ano 
que vem."

Estes são ape-
nas alguns casos 
recebidos diaria-
mente, segundo 
o líder comunitá-
rio da associação 
Unidos Por Uma 
Indaiatuba Me-
lhor, Jamerson 
Santos. "Outro dia atendi uma 
mãe que está esperando há um 
ano", informa. 

Segundo Santos, atual-
mente há mais de 50 famílias 
sendo atendidas por ele. "Che-
guei a ouvir de servidores 
públicos da Educação que a 
população tinha que parar de 
fazer filhos, dando a entender 
que somente quem não depen-
de de creches públicas tem o 
direito de constituir família", 
diz indignado. "A população 
não tem nada a ver com a ela-
boração de políticas públicas. 

Quem tem que fazer isso é o 
agente público. Nós temos é 
o direito constitucional de va-
gas gratuitas em instituições 
de ensino próximas à nossa 
residência."

Conselho 
Segundo a coordenadora 

do Conselho Tutelar de In-
daiatuba, Roselene Aparecida 
de Castro, de 41 anos, desde 
o ano passado foram 324 
pedidos por vaga, média de 
um pedido a cada três dias. 
"Normalmente quando o Con-

selho Tutelar é 
acionado leva em 
média no máxi-
mo um mês para 
se obter a vaga", 
revela. 

Segundo Ro-
selene, os pais 
devem procu-
rar o Conselho 
necessariamen-
te depois de ter 
realizado inscri-
ção da criança 

na creche mais próxima de 
sua residência, dessa forma o 
cadastro entra no Sistema da 
Secretaria da Educação, sendo 
válido para todas as creches. 
Não sendo atendido, o res-
ponsável deverá comparecer 
no Conselho Tutelar, munido 
de documentos pessoas, dela 
e da criança, para que o órgão 
possa requisitar e reiterar a 
solicitação de atendimento 
da vaga. 

Francislaine de Morais, 
moradora do Jardim Paulista, 
conseguiu uma vaga rápido 

para a filha, mas na creche 
do Jardim Morumbi. "Todos 
os dias eram 14 quilômetros 
para ir e 14 para voltar. A 
gente levava ela três vezes 

Por conta da falta de vaga 
nas creches, Indaiatuba já foi 
alvo de uma ação do Minis-
tério Público em 2008. De 
acordo com o documento, na 
época faltavam quase mil va-
gas de creches. Caso a cidade 
não acabasse com a fila de 
espera teria que pagar multa 
de R$ 10 mil por dia. 

O déficit em 2010 ultra-
passou duas mil vagas, ainda 
segundo a ação do MP. A pro-
motora de Justiça da cidade, 
Adriana Franulovic, informa 

que nunca precisou haver a 
execução. 

"O que mais interessa à 
Promotoria é que a criança 
tenha a vaga. Então sempre 
que é possível resolver a 
situação com um ofício, eu 
evito executar a multa", in-
forma. "A orientação é que 
as mães não aguardem. A 
partir do momento em que 
se depararem com a falta de 
vaga devem procurar o Con-
selho Tutelar", diz. "O déficit 
chegou a ser inclusive maior e 

Cidade já foi alvo de ação do MP em 2008

“Entrei com o 
pedido em agosto, 
falaram que só no 
ano que vem, mas 
a creche é longe 

da minha casa, no 
Cidade Nova"
Diz Gilvania 

Sampaio, de 21 anos

apesar disso foi solucionado. 
O fato é que Indaiatuba possui 
a melhor situação da região. 
Houve construção de novas 
creches e ampliação de outras, 
isso é algo bastante positivo", 
encerra.

A reportagem do Mais Ex-
pressão contatou a Secretaria 
de Comunicação Social da 
Prefeitura na segunda-feira, 
dia 31 de outubro, para co-
mentar as reclamações das 
mães, mas até o fechamento 
da matéria não houve retorno.

Sem vaga nas creches, algumas mães não estão conseguindo trabalhar

na semana que era para não 
perder a vaga. Depois de mais 
de um mês é que conseguimos 
transferência", conta. 

A mesma sorte não teve 

Patrícia Fernanda de Almeida, 
de 25 anos, moradora do El-
dorado, que precisou esperar 
cinco meses para conseguir a 
vaga na creche.

HUGO ANTONELI JUNIOR
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Atividades lúdicas no Montreal 
estimulam o aprendizado do Alfabeto 

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

11º Frutos de Indaiá acontece 
no dia 3 de dezembro no IC 

cidade

Faltam 29 dias para a 
grande noite de pre-
miação em Indaiatuba. 

Como forma de reconheci-
mento das melhores empresas 
e empresários em 2015, no 
dia 3 de dezembro (sábado), 
a partir das 20 horas, o In-
daiatuba Clube recebe a 11ª 
edição do Troféu Frutos de 
Indaiatuba, promovido pelo 
Grupo Mais Expressão. 

Para a edição deste ano, 
cerca de 110 empresas foram 
eleitas e subirão ao palco 
para receber seus troféus. “A 
expectativa é sempre enorme, 
pois precisamos e queremos 
atender os participantes, que 
são nossos clientes e parcei-
ros. Vamos repetir, com toda 
maestria possível, a qualidade 
do evento para que o nível de 
satisfação do ano passado seja 
mantido, que foi de 100%”, 
diz o diretor do Grupo Mais 
Expressão, o empresário Ad-
milson Redecopa.

Para a escolha dos pre-
miados, o Mais Expressão 
realizou uma pesquisa com a 
população, entre a segunda e 
terceira semanas de outubro 
do ano passado, nas ruas; e em 
novembro do mesmo ano no 
jornal. No total, foram 4 mil 
pessoas ouvidas. 

Conhecer as letras e des-
cobrir suas combinações para 
a formação das palavras é 
um processo lento e gradual, 
mas que pode ser estimulado 
através de atividades lúdicas 
na escola.

No Colégio Montreal, 
os alunos do Jardim 2 estão 
participando de uma ativida-
de que tem exatamente esse 
objetivo.  Para que eles des-
cubram as letras e percebam 
a presença delas no cotidia-
no, as professoras estão se 

Além do privilégio de 
receber o prêmio mais tra-
dicional de Indaiatuba, para 
este ano uma das novidades 
será que cerca de 10 empresas, 
que resistem ao mercado há 
mais de 15 anos, serão ho-
menageadas e receberão uma 
placa especial pelos serviços 
prestados à sociedade. 

Outra mudança positiva 
este ano foi o retorno do prê-
mio para o Indaiatuba Clube, 
o que permitirá ainda mais 
conforto aos premiados. 

“Anualmente precisamos 
alugar um espaço para fazer 
o evento e durante oito anos 
o salão social do Indaiá era o 
único local existente na cida-
de”, lembra Redecopa. “Com 
a inauguração do salão do 
Clube 9, surgiu uma outra op-
ção e ficamos lá por dois anos. 
Porém, neste ano, o valor do 
Clube 9 ficou muito fora do 
orçamento, e a diretoria do 
Indaiatuba Clube, além de co-
brar um valor justo, nos tratou 
com muito mais respeito.”

Outros serviços de quali-
dade, marcas registradas em 
todas as edições do Frutos, 
serão mantidos para garantir 
a satisfação dos premiados. 

Um deles é o jantar espe-
cial que irá abrilhantar ainda 
mais a noite dos empresários. 
“Será um cardápio leve, co-
lorido e saboroso, para que 

utilizando de um baú. “Cada 
aluno escolheu uma letra 
para levar para casa. Com a 
participação da família trou-
xeram para a escola um objeto 
relacionado à letra escolhida 
e o guardaram no baú. Na 
sala de aula, brincamos de 
adivinhação, para tentar des-
cobrir quais objetos estavam 
lá. Esse exercício despertou a 
curiosidade sobre qual objeto 
estava guardado”, explica a 
professora Adriana Sombini 
de Veza. 

todos os tipos de convidados 
possam se apetecer das gulo-
seimas servidas, sem limites, 
pois o Buffet Âncona não 
mede quantidade. Todos, com 
certeza, sairão muito satisfei-
tos”, garante Redecopa. 

RPM
Para uma noite agradável, 

com empresários de desta-
que, nada bem que uma boa 
música. Para a 11ª edição do 
Frutos, sobe ao palco do salão 
social do Indaiatuba Clube a 
banda RPM. “É uma banda 
conhecida e que a maioria dos 

Dessa forma, através da 
brincadeira, os alunos des-
cobriram que uma só letra 
pode nomear vários objetos. 
“Essa atividade aumentou nas 
crianças a curiosidade sobre 
o alfabeto. Elas compreende-
ram que para aprender a es-
crever é preciso refletir sobre 
os sons e não apenas sobre 
o significado das palavras e 
que se trocarmos uma letra 
transformamos uma palavra 
em outra palavra”, esclarece 
a professora Luana Oliveira.

Uma das bandas mais tradicionais do País, RPM estará no 
palco do Frutos de Indaiá que acontece no dia 3 de dezembro

DIVULGAÇÃO

laureados gostou e escolheu 
dentre outras opções, além 
disso, uma das nossas preo-
cupações é agradar a todos os 
gostos e públicos, e por isso 
anualmente mudamos o estilo 
de show”, salienta Redecopa. 

Entre os premiados, a em-
presária Eva Maria Ferreira de 
Araujo estará presente no dia 
3 de dezembro. “O Frutos de 
Indaiá é um evento que gosto 
muito, pois, além de ser muito 
bem organizado, tem como 
foco a valorização do empre-
sário. Por isso é um prêmio 
diferenciado nos demais na 

Luana comenta que os 
alunos, através da atividade 
Segredo do Baú aprenderam 
também a trabalhar em equi-
pe, conheceram cada letra do 
alfabeto, aprenderam a con-
trolar a ansiedade, guardando 
segredo e, ainda, exercitaram 
a escrita espontânea.

Para concluir cada letra 
trabalhada, os alunos regis-
traram através de desenhos os 
objetos do baú num livro. Ao 
final do projeto, cada um le-
vará para casa o seu exemplar. 

cidade”, diz a empresária que 
adorou a atração da noite. “A 

escolha do RPM foi extraor-
dinária.”
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Exposição de Artes do Le Perini conta com a presença de Josué Limeira 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Reinaldo Nogueira e Neuton Lima 
são acusados em caso conhecido 
como "farra das passagens" 

O prefeito afastado 
Reinaldo Nogueira 
(PMDB) e o ex-de-

putado federal e ex-candidato 
à Prefeitura Rubeneuton Lima 
estão entre os 433 ex-deputa-
dos acusados de participarem 
de um esquema que ficou 
conhecido como "farra das 
passagens". A denúncia é da 
Procuradoria da República 
na 1ª Região na última sexta-
-feira, dia 28 de outubro. 

O crime atribuído a eles é 
de peculato, cuja pena varia de 
2 a 12 anos de prisão em caso 
de condenação. Na lista dos 
denunciados não há qualquer 
parlamentar no exercício do 
mandato ou ministro de Es-
tado. Nem o prefeito, nem o 
ex-deputado se manifestaram 
sobre o caso.

As acusações contra os 
ex-parlamentares estão dis-
tribuídas em 52 denúncias 
assinadas pelo procurador 
Elton Ghersel. Caberá ao re-
lator, o desembargador Olindo 
Menezes, preparar um voto 
recebendo ou rejeitando o pe-
dido do Ministério Público. O 
voto dele será levado para jul-

gamento na 2ª Seção do TRF 
1. Caso a denúncia seja aceita, 
os ex-deputados viram réus e 
passam a responder a ações 
penais. Nessa etapa, eles serão 
chamados a dar explicações e 
se defender das acusações. Só, 
então, os políticos poderão ser 
julgados.

Na quinta-feira, dia 3, a 
pedido do procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) arquivou toda a inves-
tigação criminal sigilosa. O 
parecer elaborado por Janot 
livrou 12 deputados da suspei-
ta de comercializar créditos 
da cota de passagens aéreas, 
uma apuração que começou 
há dez anos.

Os únicos punidos no epi-
sódio até agora foram servido-
res de gabinetes de deputados, 
que acabaram exonerados. Em 
parecer sigiloso, de março 
de 2016, o procurador-geral 
diz não ter encontrado indí-
cios de que os parlamentares 
soubessem do esquema de 
desvio de recursos. Com base 
na recomendação, o ministro 
Teori Zavascki determinou 
em março o arquivamento 
do inquérito. Mas só agora a 
decisão veio à tona.

O Ministério Público iden-
tificou que as passagens aéreas 
foram utilizadas pelos ex-par-
lamentares denunciados para 
fins distintos do que estabele-
cia o ato normativo que criou 
o benefício: basicamente, 
para que os congressistas se 
deslocassem entre suas bases 
eleitorais e Brasília. Centenas 
de deputados e senadores 
viajavam pelo Brasil e pelo 

Segundo pesquisas, a leitu-
ra torna mais fácil entender o 
mundo e nos ensina palavras 
para expressar nossos senti-
mentos! Ler faz bem para a 
saúde além de todos os bene-
fícios na educação, porque ler 
é aprender, função essencial 
desenvolvida pelo cérebro. 

Para a Exposição de Artes 
do Colégio Le Perini, que 
acontece amanhã, dia 5, a 
partir das 9 horas, o convida-
do é o escritor Josué Limeira 
de Recife, autor do livro “O 
Pequeno Príncipe em Cordel”, 
pela editora Carpe Diem, o 
qual está concorrendo ao prê-
mio Jabuti 2016. 

Josué faz uma releitura 
da obra do também 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 
pelas estrelas, Antoine, viajou 
pelo mundo, decifrou o céu, 
criando laços entre as pesso-
as, diminuindo as distâncias 
e fazendo o mundo parecer 
menor. 

A obra de Josué narra a 
história no formato de sexti-
lhas e conta com dezenas de 
ilustrações de Vladimir Bar-
ros, cujos traços ficam entre 

a xilogravura e a estética ar-
morial. A forma e conteúdo do 
texto, aliados aos desenhos, 
inserem a dupla de autores 
em um panteão de cordelistas 
e artistas gráficos dedicados 
a misturar o enredo de obras 
universais a características 
típicas do Nordeste. 

Pelo chapéu de couro com 
estrelas bordadas, não resta 
dúvidas: o Pequeno Príncipe 
é um “pequeno vaqueiro”. 
Em certo ponto da ficção, a 
asa branca cantada por Luiz 
Gonzaga é o pássaro res-
ponsável por fazê-lo voar. O 
rei de Exupéry vira o Rei do 
Maracatu. O Homem Vaidoso 

é encarnado pelo Homem da 
Meia-Noite, figura típica do 
carnaval pernambucano. “Li 
o livro na infância, aos 10, 
11 anos, e nunca esqueci as 
frases de efeito, os filmes que 
adaptam o enredo. Decidi 
fazer homenagem e misturar 
a filosofia de Exupéry com 
a nordestina, um casamento 
matuto”, explica bem humo-
rado Josué.  

Para a mantenedora Léia, 
esse tipo de adaptação vai à 
contramão da tradição dos 
poetas cordelistas: O comum 
é criar a história dentro do 
regionalismo, com aconteci-
mentos recentes, na oralidade 

e escrita. Não é todo dia que 
um autor se dispõe a pegar 
um clássico e transformar em 
cordel. “A proposta preserva 
o encantamento da ficção, a 
partir de novas maneiras de 
contá-la e  enaltece o cordel, 
que é a literatura mais próxi-
ma das crianças em fase ini-
cial do contato com a leitura”, 
explica. 

A leitura deve ser vista 
como o instrumento de trans-
formação da realidade – o 
professor de hoje não é só 
um transmissor de conhe-
cimentos e conteúdos, ele 
deve ter habilidades múl-
tiplas que auxiliam numa 

formação cidadã. “A busca 
por uma educação que pro-
mova a evolução representa 
uma inovação e, para ela, é 
necessário interação, estar 
aberto a prender, assimilar 
novas abordagens, buscar 
ferramentas que tragam uma 
linguagem interessante. A 
leitura também ajuda a formar 
indivíduos reflexivos num 
universo globalizado e cheio 
de possibilidades. Transfor-
mando um aluno pode se 
transformar sua família, seu 
universo, abrindo a sua frente 
um leque de oportunidades. E 
esse é um dos papéis da boa 
leitura”, resume Léia. 

exterior com dinheiro público, 
muitas vezes para passear, ou 
cediam suas cotas de bilhetes 
aéreos para terceiros, como 
parentes, amigos e cabos 
eleitorais. Após a repercussão 
negativa do episódio, a Câma-
ra reviu as regras para tornar 
mais explícita a determinação 
de que a verba só poderia ser 
usada para exercício da ativi-
dade parlamentar.

Para fazer as denúncias, a 
Procuradoria recebeu apoio 
da Polícia Federal. Foram 
examinados 160 mil bilhetes 
aéreos pagos pela Câmara 
aos deputados entre 2007 e 
2009 às companhias Gol e 
TAM. Os gastos com esses 
bilhetes chegaram a R$ 70 
milhões em valores da épo-
ca. Só com viagens interna-
cionais, foram 1.588 trechos, 

que saíram ao custo de R$ 
3,1 milhões. Outros R$ 64 
milhões bancaram 112 mil 
voos nacionais. A principal 
dificuldade dos investigado-
res, além do número elevado 
de passagens a examinar, foi 
saber quais trajetos estavam 
relacionadas ao exercício 
da atividade parlamentar 
e quais tinham propósitos 
particulares.

JEANS MARTINS

Reinaldo Nogueira segue licenciado da Prefeitura e, 
respondendo a outro processo, não poderá retomar o cargo
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Alunos do Objetivo conquistam 
5 premiações na Olimpíada 
Brasileira de Química Junior

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

Com veículos de 2008, 
VB substitui 11 ônibus

INFORME PUBLICITÁRIO

Essa semana foram divulga-
dos os resultados da Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior 
(OBQJr) e o Colégio Objetivo 
Indaiatuba conquistou 5 pre-
miações.

O aluno Jean Lucas Ferrei-
ra Brandt Silva conquistou a 
medalha de bronze e os alunos 
Bárbara Bechelli Keidel, Bea-
triz Zaros Sofia, Tales Nicoletti 
e Yaoheng Wu Liang receberam 
menção honrosa. 

O Objetivo Indaiatuba co-
meçou sua participação nessa 
olimpíada em 2012 e ao todo 
os alunos já conquistaram 21 
premiações.

A Olimpíada Brasileira de 
Química Júnior (OBQJr) é uma 
atividade promovida pela As-
sociação Brasileira de Química 
(ABQ) e coordenada anualmen-
te pela Universidade Federal 
do Ceará (UFC) e Universi-
dade Federal do Piauí (UFPI), 
direcionada para estudantes 
matriculados no 8º ou 9º ano do 
ensino fundamental de escolas 
brasileiras (públicas e privadas) 
de todo o Brasil. De 
acordo com a orga-
nização do evento, 
a OBQJr tem por 
objetivo estimular o 
interesse pelas Ci-
ências da Natureza, 
de modo especial 
a Química; contri-
buir na melhoria do 
ensino e identificar 
jovens talentos com 

aptidão para essa área.
O Colégio Objetivo Indaia-

tuba participa de olimpíadas 
científicas desde 2008 e a cada 
ano os resultados demonstram 
que o investimento na prepara-
ção dos alunos tem sido recom-
pensador. Este ano, os alunos 
já garantiram 53 premiações, 
sendo 12 medalhas de ouro, 
10 de prata, 26 de bronze e 5 
menções honrosas. Ainda resta 
a divulgação de resultados de 4 
olimpíadas.

O número de prêmios con-
quistados pelos alunos em 2016 
já supera os 51 conquistados em 
todo o ano de 2015. “Quando o 
aluno participa de uma olimpía-
da científica um mundo de pos-
sibilidades se abre para ele, que 
descobre o prazer de estudar e 
aprender. Para nós é gratificante 
estimular em nossos jovens o 
gosto pelas ciências e vê-los 
constatar que com trabalho, 
dedicação e esforço é possível 
conquistar seus objetivos”, de-
clara Loide Rosa, mantenedora 
do Objetivo Indaiatuba.

A VB Transportes com-
pletou um mês à frente 
dos coletivos munici-

pais em Indaiatuba nesta sema-
na. De acordo com o Departa-
mento de Transporte Coletivo 
da Prefeitura, terminaram na 
terça, dia 1º, a substituição de 
11 coletivos fabricados nos 
anos de 2007 e 2008 - o que fez 
com que a Indaiatubana levasse 
multas diárias até ser vendida, 
em setembro. 

Foram colocados na rua 
ônibus amarelos, movidos à 
biodiesel, com fabricação em 
2008 - em meses que ainda 
estão no prazo sem multa di-
ária. A VB foi procurada para 
falar sobre os carros, mas não 
respondeu até o fechamento 
da matéria. 

Nas ruas, o serviço ain-
da está longe de agradar os 
moradores. “É uma confusão 
danada", diz a cadeirante Mar-
ciana Rosa de Lima, de 71 anos, 
moradora do Parque Campo 
Bonito. "Eles não gostam de 
me levar. Nem todo ônibus 
é adaptado e tem o elevador. 
Várias vezes nos deixaram e aí 
pedimos ajuda", conta ela, que 
vai ao Centro para ir ao médico. 

Para outra usuária, de 62 
anos e moradora no Jardim 

morada do Sol, o que melhorou 
no transporte é que os veículos 
estão mais rápidos. Eu detesto 
andar de ônibus. Se preciso 
fazer alguma coisa no bairro 
prefiro ir a pé", revela. "Só uso 
quando venho ao médico no 
Centro. É claro que eu quero 
que melhore. É o que a gente 
espera", completa.

A aposentada Antonia 
Maria, de 53 anos, diz que 
ainda não é possível saber se 
o transporte melhorou com 
a nova empresa. "Para mim 
está normal. Olha, chegando 
ao trabalho na hora certa está 
bom. O que precisa é colocar 
dois ônibus em um horário só 
no Campo Bonito, onde eu 
moro", pede. "Acho que não 

mudou nada não. A outra vez 
que falou que tinha mudado só 
pintaram os ônibus", completa 
outro usuário, morador do 
Parque Residencial Indaiá, de 
46 anos. 

Desenvolvimento 
O Departamento de Trans-

porte Coletivo informou que o 
serviço ainda está em fase de 
transição de uma empresa para 
a outra, portanto as avaliações 
e acompanhamentos ainda 
estão em andamento. "Con-
forme compromisso da nova 
administração já divulgado, 
está em processo de finalização 
a substituição de nove ônibus 
com ano de fabricação 2007 
que, conforme o contrato de 

concessão, estão com idade 
média exigida de até cinco 
anos ultrapassada, o que acar-
retou em multas aplicadas pela 
administração. Estes ônibus 
estão sendo substituídos pro-
visoriamente por ônibus ano 
2008, que ainda se adequam 
às exigências do contrato", 
afirmou, em nota.

No prazo de 120 dias a 
empresa ainda terá que cumprir 
outras exigências firmadas na 
compra da Indaiatubana. "Irá 
investir cerca de R$ 6 milhões 
na aquisição de 20 ônibus 
zero quilômetro, todos com 
elevadores para pessoas com 
deficiência e motores com 
baixa emissão de resíduos, para 
renovação da frota", encerrou.

HUGO ANTONELI JUNIOR

Ônibus amarelos, fabricados em 2008, já estão circulando pelas ruas da cidade 

Colégio Objetivo participa da Olimpíada 
desde 2012 e já conquistou 12 premiações

DIVULGAÇÃO
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Com novidades, Feira da Bondade 
deve receber 12 mil pessoas

APAE 

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Entidades arrecadam 
R$ 75 mil com vendas 
durante o Esfiha Amiga

Setenta e cinco mil 
reais foi o valor total 
arrecadado durante 

a 11ª edição da campanha 
Esfiha Amiga. A quantia re-
corde só foi possível graças 
a doação de 30 mil unidades 
do salgado, por parte da Casa 
da Esfiha, as quais foram 
vendidas pelas próprias en-
tidades assistenciais que são 
credenciadas à Federação 
das Entidades de Indaiatuba 
(Feai).

Durante 15 dias, as enti-
dades receberam 3 mil kits, 
com 10 esfihas de carne 
cada, e puderam vendê-las 
tendo a garantia do valor 
total revertido. 

A entrega simbólica do 
valor total e dos cheques 
por entidade foi realizada na 

O Pavilhão da Viber recebe, 
entre os dias 17 e 22, de quinta a 
domingo,  a 17ª edição da Feira 
da Bondade da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) de Indaiatuba. A 
programação envolve cerca 
de 100 expositores e muitas 
novidades para as mais de 12 
mil pessoas que devem passar 
pelo evento das 10 às 22 horas.

"Teremos várias atrações. 
Haverá dois desfiles: um na 
sexta, dia 18, à noite e um no sá-
bado, dia 19. Além disso, dança 
do ventre e do Fundo Social de 
Solidariedade (Funssol)", conta 
Mariza Bernardinetti, integran-
te da entidade e da organização 
do evento. "Nós visitamos mui-
tas feiras neste ano e trouxemos 
algumas novidades. Quem for 
à Viber poderá conferir tudo, 
principalmente na praça de 
alimentação com a ajuda da 
Sociedade Italiana em alguns 
pratos e doces tradicionais fran-
ceses também", revela. A Feira 
da Bondade também tem apoio 
do Rotary Indaiatuba.

A crise chegou a ajustar as 
expectativas de Mariza, mas a 
procura de expositores surpre-
endeu.

"Estávamos um pouco pre-
ocupados, mas tivemos uma 
grande procura desde o come-
ço. Para você ter ideia, temos 
expositores que estão conosco 
desde a primeira edição, há 17 
anos", comemora. "Esperamos 
uma grande quantidade de vi-
sitantes de fora de Indaiatuba 

até pelas visitas que fizemos 
às feiras pela região, mas aqui 
também contaremos com o 
apoio da comunidade que abra-
ça o evento", prevê.

Uma semana depois da Fei-
ra da Bondade haverá o evento 
que encerra o ano no calendário 
da Apae, o churrasco no In-
daiatuba Clube. "Os ingressos 
estão quase esgotados, mas para 
quem quiser ainda dá tempo", 
convida. "Os convites dão 
direito a prêmios e a refeição 
com bebida no dia", diz. Mais 
informações sobre o evento 
podem ser obtidas pelo telefone 
(19) 3801-8898.

Como ajudar
Atualmente, a Apae Indaia-

tuba tem mais de 200 alunos e 
atende mais de 700 crianças. 
"Nós falamos 700, mas você 
pode multiplicar este número 
por cinco. Porque temos crian-
ças que passam por diversos 
profissionais como psicólogo, 
fisioterapeuta, cardiologista e 
dentista, por exemplo", afirma 
Mariza. "Foi um ano bastante 
difícil, muita coisa aconteceu, 
mas a Apae está firm ee forte. 
A gente sempre conta com 
a colaboração da população 
através do telemarketing com 
o quanto puder. Temos os 
mensageiros que vão em casa 
receber para que continuemos 
com todo este respaldo", en-
cerra. (HUGO ANTONELLI 
JUNIOR, especial para o 
Mais Expressão) 

Programação envolve cerca de 100 expositores e muitas novidades

Valores arrecadados com a venda das esfihas foram entregues as entidades na última segunda-feira 

DIVULGAÇÃO

JEAN MARTINS

tarde de segunda-feira, dia 
30 de outubro, na sede do 
Manaem no Jardim Tancredo 
Neves. 

De acordo com o presi-
dente da Feai, Mário Cesar 
Coabianchi, o valor arreca-
dado vai auxiliar as entida-
des com os custos extras de 
fim de ano. “Nesta época há 
um gasto maior, principal-
mente por conta do 13º dos 
funcionários”, salienta. “A 
Casa da Esfiha hoje é um 
exemplo de responsabilidade 
social. Se tivéssemos mais 
empresas apoiando, faríamos 
a campanha a cada dois me-
ses e arrecadaríamos meio 
milhão para ser dividido.”

O presidente da Feai in-
formou ainda que todas as 30 
mil esfihas foram vendidas 
bem antes do prazo estipu-
lado pelas entidades, cerca 
de 12 dias antes do Dia D da 

campanha (26 de outubro). 
Um dos idealizadores 

da campanha, o empresário 
João Hélio acredita que o 
Esfiha Amiga é o mínimo 
que ele e seu irmão e sócio, 
Hélio Rubens, fazem para 
retribuir o que a cidade já 
proporcionou em suas vidas. 
“Estamos retribuindo todo 
o carinho que Indaiatuba 
já nos concedeu desde que 
chegamos a cidade há 18 
anos”, diz Hélio. “A ideia é 
melhorar este relacionamen-
to com outras instituições, 
para que mais pessoas pos-
sam ser ajudadas”, comple-
menta Rubens. 

Nos últimos dez anos da 
campanha, já foram doadas 
400 mil esfihas em Indaia-
tuba e Montes Claros/MG, 
sendo arrecadados R$ 670 
mil, revertidos integralmente 
as entidades participantes.

Auxílio
Uma das entidades bene-

ficiadas pela campanha foi 
o Manaem que, há 20 anos, 
oferece a 105 crianças em 
situação vulnerável aulas de 
música, informática, culiná-
ria e outras, todas realizadas 
no contraturno do horário 
escolar. 

A entidade, idealizada 
pela Igreja Batista Nova 
Aliança, conta atualmente 
com 26 funcionários e custo 
mensal de R$ 30 mil. “O 
dinheiro do Esfiha Amiga 
é sempre bem-vindo e já 
está no orçamento de final 
de ano, período em que os 
encargos são bem maiores. 
É uma campanha que tem 
incentivo da população, 
com facilidade para vender 
as esfihas”, salienta a dire-
tora executiva da entidade, 
Silvana Amaro. 
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Colégio Meta realiza 1º 
Torneio Olímpico no Sesi 

INFORME PUBLICITÁRIO

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

O Empório Via Man-
toanelli chegou a 
Indaiatuba com a 

ideia de oferecer produtos 
diferenciados e importados, 
tendo como destaques os 
vinhos, cervejas, destilados 
e queijos, além de peixes e 
carnes.

Instalado no bairro Itaici, 
o empório conta com mais 
300 rótulos de vinhos vindo 
da Itália, Espanha, Portugal, 
entre outros, e, além disso, 
também oferece mais de 100 
rótulos de cervejas nacio-
nais, importadas e artesanais. 
“Queremos oferecer para 

as pessoas que moram em 
Indaiatuba e região, produ-
tos que não são encontrados 
facilmente em qualquer es-
tabelecimento”, salienta a 
proprietária Eliane Silvestre.

A Via Mantoanelli ainda 
conta grande quantidade de 
frios tendo como destaque 
os queijos italianos, portu-
gueses, franceses e alemães, 
o salame italiano e o cheddar 
inglês. “Sempre buscamos 
produtos diferenciados, po-
rém com preços que sejam 
acessíveis para os nossos 
clientes”, diz Eliane.

Contando com mais de 3 
mil itens, o Empório oferece 
também uma padaria comple-
ta, hortifrúti e uma variedade 

de produtos a granel como 
damasco, castanha de caju, 
amendoim e castanha do Pará. 

O estabelecimento conta 
com produtos vegetarianos 
e veganos, massas e molhos 
e itens sem glúten e sem 
lactose. 

“A nossa ideia inicial foi 
se moldando conforme os 
clientes foram questionando 
e sugerindo que incluíssemos 
determinado produto”, conta 
a proprietária. “O retorno 
está sendo bastante positivo 
conforme vamos acrescen-
tando as sugestões de nossos 
clientes”, completa.

Para o futuro há planos 
para expandir o negócio como 
a construção de um lounge 

para melhor atender seus 
clientes. “Quando abrimos o 
negócio a nossa ideia inicial 
era manter um empório com 
os produtos diferenciados e 
com mesas para que nossos 
clientes pudessem consumir 
dentro do estabelecimento”, 
explica Eliane. “Mas não 
desistimos de manter essa 
ideia, e agora para o futuro 
temos como foco expandir 
nosso empório para assim 
concretizar o nosso desejo e 
atender da melhor forma os 
nossos clientes”, friza. 

A Via Mantoanelli está 
localizada na Alameda Eze-
quiel Mantoanelli, 289, bairro 
Itaici. Telefone para contato 
(19) 3392-6967 e 3392-6987.

Empório conta com mais de 300 rótulos de vinhos O Via Mantoanelli conta com uma padaria completa e hortifruti

JME

O Colégio Meta realizou 
no último sábado, dia 29 de 
outubro, a primeira edição do 
Torneio Olímpico. O evento, 
organizado pelos professores 
de Educação Física do co-
légio, aconteceu na unidade 
local do Serviço Social das 
Indústrias (Sesi). 

O objetivo foi utilizar o 
esporte como meio de inte-
gração, intercâmbio e confra-
ternização entre pais, alunos 
e professores, bem como vi-
venciar e desenvolver os sete 
valores Olímpicos e Paralím-
picos: amizade, respeito, ex-
celência, igualdade, coragem, 
inspiração e determinação. O 
projeto teve inicio no colégio 
e as atividades esportivas fo-
ram realizadas no Sesi.

Estiveram presentes nas 
atividades alunos da Educação 
Infantil, Ensino Fundamen-
tal e Ensino Médio. Foram 
divididos em equipes que, 
em formato de “rodízio”, 
participaram das modalidades 
propostas: judô, tiro com arco, 

rugby, atletismo, basebol, gi-
nástica artística e remo.

“Com essas atividades 
buscamos o desenvolvimento 
de qualidades pessoais tão ne-
cessárias para o convívio em 
sociedade”, comenta a edu-
cadora física Carolina Zazeri.

Evento 
Já no domingo, dia 30 

outubro, dando continuidade 
ao trabalho em equipe, foi 
realizado o 1º Bingo Lego em 
patrocínio das equipes Meta-
droid 1 e 2 e Tecnometa para 
o First Lego League (FLL) 
– torneio que acontecerá em 
Indaiatuba no próximo dia 19.

Foi uma semana de empe-
nho e dedicação dos alunos, 
pais e funcionários para que 
esse bingo fosse mais um 
evento de grande sucesso.

O Colégio Meta fica lo-
calizada na Rua Hermínio 
Steffen, 96, no Jardim Regina 
(unidade 1) e a 2 na Avenida 
Coronel Estanislau do Ama-
ral, 1.541, em Itaici. 

Via Mantoanelli oferece 
produtos diferenciados

Torneio foi realizado no último sábado nas dependências do Sesi 
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Acidentes deixam um morto e dois 
motociclistas feridos na SP-75 

Jovem é presa por tráfico de drogas

Furto faz empresa ter prejuízo de 
quase R$ 800 mil na última sexta

TRÂNSITO 

ILEGAL

AÇÃO 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressaoClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

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

Problemas elétricos são os vilões 
em incêndios recentes, diz Corpo de Bombeiros

políciaVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Dois incêndios fo-
ram registrados na 
cidade neste final 

de  semana.  Um at ingiu 
uma mecânica  no  Cen -
tro no sábado, dia 29 de 
ou tubro ,  e  ou t ro  numa 
residência no Jardim São 
Francisco, no domingo, dia 
30 do mesmo mês. 

Os motivos ainda estão 
sendo investigados, mas a 
suspeita é de que as chamas 
tenham sido causadas por 
problemas elétricos. 

Estes são, segundo in-
t eg ran te s  do  Corpo  de 
Bombeiros de Indaiatuba, 
os maiores "vi lões" em 
acidentes domésticos que 
podem acabar em um in-
cêndio. 

"Embora o Corpo de 
Bombeiros do Estado de 
São Paulo cumpra rigo-

rosamente a apresentação 
das medidas de segurança 
contra incêndio de uma 
edificação e áreas de risco 

que devem ser projetadas 
para avaliação, por vezes 
as ações humanas de ne-
gligência, imprudência ou 

itens de segurança como a 
instalação e manutenção 
elétrica feita por profissio-
nal qualificado; materiais 
utilizados que atendam às 
normas de segurança; má-
xima atenção ao cozinhar, 
é comum o esquecimento 
de panelas no fogão com a 
chama aberta; instalar de 
botijões de gás na área ex-
terna da residência, em lo-
cal arejado e distante de ra-
los; não estocar recipientes 
contendo líquidos ou gases 
inflamáveis no interior da 
residência", informa.

Outros cuidados que de-
vem ser tomados de acordo 
com o brigadista são: ao 
acender velas atentar para 
que o recipiente onde ela 
esteja não seja inflamável 
e seja superior ao seu ta-
manho a fim de ampará-la 
em caso de queda evitando 
a proximidade de qual-
quer material inflamável; 
desconec ta r  da  tomada 
aparelhos  e lé t r icos  que 
não estão em uso e manter 
longe das crianças disposi-
tivos capazes de produzir 
chamas devem estar fora 
do alcance de crianças.

Além dos cuidados do-

mésticos, os comerciantes 
também devem ficar aten-
tos. Recentemente houve 
incêndios grandes em locais 
comerciais. O depósito do 
hipermercado Carrefour foi 
em maio de 2015 e uma loja 
na Cecap também foi infes-
tada de fumaça em setembro. 

"A vistoria técnica opera-
cional realizada pelo Corpo 
de Bombeiros visa que as 
medidas de segurança contra 
incêndio de uma edificação 
e áreas de risco sejam ri-
gorosamente projetadas em 
conformidade com a lei. A 
validade das vistorias varia 
de acordo com o grau de 
risco da edificação, porém 
anualmente o treinamento 
da brigada e a substituição, 
manutenção ou recarga dos 
equipamentos de proteção 
devem ser efetuados", afirma 
Silva. 

Sobre os casos recentes, 
ele tem outra justificativa. 
"Além da negligência, no 
contexto geral, fatores como 
condições climáticas e o 
crescimento demográfico da 
região representam pro-
porcionalmente o aumento 
de ocorrências do gênero", 
encerra.

Incêndio atingiu uma casa no Jardim São Francisco e precisou ser contido até mesmo pelos vizinhos 

COMANDO NOTÍCIA

ARQUIVO DE FAMÍLIA 

Dois acidentes de trânsi-
to graves aconteceram nes-
ta semana. Um deles teve 
uma vítima fatal e o outro 
envolveu um caminhão e 
duas motos.

Um acidente na madru-

Ricardo Almeida dos Santos 
morreu ao bater moto na 
traseira de um caminhão

gada de sábado, dia 29 de 
outubro, matou o moto-
ciclista Ricardo Almeida 
dos Santos, de 40 anos. De 
acordo com testemunhas, 
ele bateu na traseira de um 
caminhão no quilômetro 53 
da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75). 

Os socorristas chegaram 
a levar o homem para o 
Pronto Socorro do Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), mas ele 
não resistiu.

Outro
Um acidente envolvendo 

duas motocicletas deixou 
duas pessoas feridas nes-
ta quarta-feira, dia 2, no 
quilômetro 52 da rodovia 
Santo  Dumont ,  sen t ido 
Salto Indaiatuba. 

Um dos motociclistas 
disse que bateu na traseira 
de um caminhão e caiu. O 

Uma mulher de 24 anos foi 
presa por envolvimento com 
o tráfico de drogas no final da 
tarde de quarta-feira, dia 1º. 

Integrantes da Guarda Ci-
vil de Indaiatuba (GCI) foram 
chamados até a Rua Músico 
Augusto Coppini, no Jardim 

Lauro Bueno de Camargo. 
Quando ela foi abordada 
disse que já tinha passagem 
pela polícia, mas que não 
traficava mais. A mãe da 
jovem também foi pergun-
tada e confirmou a história. 
Porém, durante a conversa ela 

confessou que, por causa dos 
problemas financeiros, voltou 
a vender. Com ela foram en-
contradas quase 50 porções 
de maconha e cocaína. Ela foi 
levada à Delegacia e as drogas 
apreendidas. No depoimento, 
preferiu ficar calada.

Uma empresa do Recreio 
Campestre Joia foi furtada no 
final de semana. De acordo 
com o dono, foram levados 
oito equipamentos e 38 ferra-

mentas, totalizando cerca de 
R$ 790 mil. 

Não se sabe quando o cri-
me aconteceu porque, ainda 
segundo o proprietário, a em-

presa foi fechada na sexta-
-feira, dia 28, e quando os 
funcionários voltaram os equi-
pamentos não estavam mais. A 
Polícia Civil investiga o caso.

outro contou que até tentou 
parar, mas não conseguiu e 
também foi atingido.

Usuár ios  que  passa -
vam pela via ajudaram na 
orientação ao trânsito até 
a chegada dos socorristas 
da concessionária Colinas 
e do Corpo de Bombeiros 
que encaminharam as víti-
mas ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc). 
Uma ambulância particular 
também ajudou no socorro 
às vítimas. Também houve 
auxílio da Guarda Civil de 
Indaiatuba até a espera da 
Polícia Rodoviária que fez 
o atendimento da ocorrên-
cia.

De acordo com a con-
cessionária, a faixa da di-
reita precisou ser interdi-
tada por 30 minutos para o 
atendimento da ocorrência, 
mas não houve congestio-
namento.

imperícia torna o sistema 
de prevenção ineficiente e, 
em decorrência disso, aci-
dentes acontecem", explica 
o segundo sargento J Silva, 
de 29 anos. 

Segundo ele,  aciden-
tes só ocorrem quando a 
prevenção falha. “Deste 
princípio devemos atentar 
rigorosamente para alguns 
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Oito partidas marcam as semifinais do 
Minicampo do Clube 9 de Julho no domingo 

SOCIETY 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Inscrição para a corrida
‘Cidade de Indaiatuba’ começa 
na próxima segunda-feira

esportes
Tabela

10º Campeonato Amador (Aifa)
 
Semifinais domingo, dia 6 
 
Horário Partida    Local 
10h50    Estrela Dourada x Rêmulo Zoppi  Belo Horizonte  
10h50  SPQV x Independente    Osan  
 
Resultados da última rodada  
Estrela 1 x 8 Rêmulo Zoppi 
Independente 6 x 0 3 Estrelas  
Ferroviário 2 x 6 SPQV 
Noroeste 1 x 3 Estrela Dourada  

8º Campeonato Máster 50 (Aifa) 

Rodada domingo, dia 6 
 
Horário Partida    Local 
8h40   Botafogo x Independente/Elias Fausto  Osan
8h40   Independente x XV de Novembro  B  Belo Horizonte 
10h50   XV de Novembro A x Ferroviário  XV de Novembro  
 
Resultados da última rodada  
Botafogo 2 x 2 Independente  
Independente/Elias Fausto 1 x 4 Ferroviário 

 
16º Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos 

Rodada amanhã, dia 5, no Ginásio da Sol-Sol  
 
Primeira Divisão 
Horário Partida     
14h20 Grillos/Tamandaré Tintas x Cebi Brasil 
15h30 Sol-Sol x União Tribuna
16h20 Flamengo/Marquinhos Tintas x ML Informática 
17h10 Futsal Futuro x Sem Chance/Extintuba  
18h R5/Meta/Betão Motos x Meninos do G5/C. Tintas  
 
Segunda Divisão  
Horário Partida     
12h50 The Rocket x Parque Indaiá 
13h20 Nova Aliança/XII de Junho x Projeto Restitui  
13h50 Bayern 07 x União Audax/Atenas 
14h40 União Tribuna B x Juventus Futsal 
 
Semiginais Rodada amanhã, dia 5, no Carlos Aldrovandi
    
Terceira Divisão
Horário Partida     
15h20 Kautela x Grillos/Pura Gula  
16h20 Tapiratiba x Atlético Oliveira
 
Resultados da última rodada
 
Primeira Divisão  
ML Informática 6 x 4 Futsal Futuro 
União Tribuna 15 x 4 Cebi Brasil 
Sem Chance/Extintuba 7 x 2 R5/Meta/Betão Motos 
Meninos do G5 1 x 3 Sol-Sol 
Flamengo/Marquinhos Tintas 6 x 5 Grillos/Tamandaré Tintas
 
Terceira Divisão  
Atlético Oliveira 3 x 0 BVB/Despachante Pachelli 
S. Grillos/Pura Gula 1 x 1 Palermo 
Kautela 5 x 1 ADC Toyota 
Tapiratiba 2 x 2 Focus Academia 

9º Campeonato Regional Aifa Grupo Marquinhos de Futsal Feminino
 
Rodada domingo, dia 6, no ginásio da Sol-Sol

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

1ª Copa Kokada (Lidi)

Rodada domingo, dia 6 
 
Horário Partida    Local 
9h Bandeirantes x Pimenta   Bandeirantes 
11h U.A. Cardeal x LBC   Cardeal  
11h Camisa 10 x Florence   Califórnia  
11h Atlético Oliveira x Paulistinha  Oliveira Camargo  
11h Bahia x Mastiga Samba/CDHU   Bandeirantes 
15h30 Galo x Independente   Osan 
 
Resultados da última rodada   
Bandeirantes 0 x 2 Galo
Paulistinha 4 x 4 LBC
Bahia 0 x 1 Atlético Oliveira
Operário 2 x 1 União Agrícola Cardeal
Independente 0 x 0 Florence
Jardim Brasil 2 x 1 Camisa 10

 
38º Torneio Walter Pimentel (Lidi)

Rodada domingo, dia 6 
 
Horário Partida    Local 
9h Benfica x Flamenguinho   Oliveira Camargo  
9h Huaxipato x Unidos do Corolla  Vale Verde 
11h Mastiga Samba x Morada do Sol  Vale Verde 
13h30 Comercial x Minas   Califórnia 
13h30 Real Sporting x Atlético Paulista  Bandeirantes 
13h30 Real Brasil x União Paulista Zona Sul  Osan 
15h30 SPQV x Seati   Bandeirantes 
15h30 Manchester x América   Oliveira Camargo 
15h30 União Bahiana x Unidos da Vila  Califórnia 
 
Resultados da última rodada  
Minas 3 x 0 Flamengo
SPQV 1 x 5 União Bahia
Vale Verde 2 x 0 Comercial
Unidos do Rêmulo Zoppi 3 x 1 Huaxipato
Unidos de Indaiatuba 1 x 1 Benfica
Tupã 1 x 4 Manchester
Atlético Mirim 2 x 1 Real Sporting
Atlético Paulista 0 x 2 Unidos do Corola
Unidos da Vila 0 x 1 América

Corredores, amadores 
e profissionais, po-
dem se inscrever para 

tradicional corrida Cidade de 
Indaiatuba a partir da próxima 
segunda-feira, dia 7. Em sua 
22ª edição, a prova, que cele-
bra os 188 anos da cidade (9 
de dezembro), acontece no dia 
11 de dezembro (domingo), a 
partir das 8 horas, em frente à 
Prefeitura. 

Ao todo serão disponibili-
zadas 750 vagas  para o per-
curso de 5 quilômetros, outras 
750 para o trajeto de 10 km e 
mais 500 oportunidades para 
caminhada de 5km. 

Os interessados devem 
fazer a inscrição no site www.
corridaindaiatuba.com e rea-
lizar o pagamento da taxa no 
valor de R$ 40. Podem partici-
par da prova de corrida atletas 
a partir dos 16 anos e para a 
caminhada dos 14 para cima. 
Alunos do projeto Esporte 
Cidadão também competirão 
na Corrida Kids, a partir das 
9h30. 

Tanto na corrida de 5 km 

quanto na de 10 km, haverá 
premiação com troféu do 
primeiro ao quinto colocado, 
no masculino e no feminino.

Ainda na prova de 10 km, 
em cada categoria, haverá o 
prêmio de R$ 2 mil para o 
primeiro colocado, R$ 1,4 
mil ao segundo, R$ 800 para 
o terceiro que cruzar a linha de 
chegada e mais R$ 800 para o 
corredor indaiatubano melhor 
colocado, sendo o prêmio não 
acumulativo e necessário a 

comprovação, no local da pro-
va, de que o atleta realmente 
reside na cidade. 

Kit 
Todos os corredores vão 

receber o kit com camiseta, 
número de peito, medalha de 
participação, além de chip de 
cronometragem para quem 
irá fazer as provas de corrida. 

Haverá ainda pontos com 
água para hidratação e frutas 
no final da competição. 

Os kits deverão ser retira-
dos no Velódromo Municipal, 
nos dias 9 e 10 de dezembro, 
das 14h às 19h30; ou então 
no dia da prova, num estande 
montado no local, das 6h às 
7h15. 

A corrida é realizada pela 
Prefeitura e conta com apoio 
da SEW Eurodrive Brasil e 
Fundação Toyota. Mais infor-
mações pelo (11) 4805-5259 
ou pelo e-mail contato@e2x.
com.br. 

Corrida Cidade de Indaiatuba marca os 188 anos do Município, celebrados em 9 de dezembro 

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI

EDUARDO TURATI 

Com disputas em quatro 
categorias, o Campeonato de 
Futebol Minicampo do Clube 
9 de Julho chega a sua fase 
semifinal. Oito partidas estão 
programadas para este domin-
go, dia 6, nos campos do Clube. 

Os confrontos serão: Auto 
Escola Dirce/Race Pneus x 
Jacitara e Freegelo/Big & 
Strong x Jornal Exemplo 
(Máster); SSA Brasil x Grupo 
Fênix e Visual Formaturas x 
Vizzent Calçados (Vetera-

no); Lofts Empreendimen-
tos x Tukka’s Lanchonete 
e Restaurante e DD Max x 
Thunder Vision – Portaria 
Remota – Grupo GTA (Super 
Máster); e Sanare x Unilabor e 
Madeireira Madelasca x Cato 
Supermercados (Adulto). 
(Confira os horários e campos 
das partidas)

Classificação 
No último domingo, dia 

30 de outubro, oito partidas 

foram disputas e definiram 
os classificadas para as se-
mifinais. 

Na categoria Adulto, o 
Unilabor venceu o Fisiomag 
por 2 x 1, enquanto que o Cato 
Supermercados fez 4 x 2 no 
Escritório Central Contabili-
dade/Voga Arquitetura. 

No Veterano, o Vizzent 
Calçados fez 6 x 1 no Birô – 
Brio! Informática e o Grupo 
Fênix goleou o Embalimp 
por 4 x 1. 

Confira os jogos deste domingo, dia 6 
Campo 1
Horário Partida    Categoria 
8h   Dirce/Race Pneus x Jacitara  Máster
9h10   Freegelo x Exemplo   Máster
10h20   SSA Brasil x Grupo Fênix  Veterano
11h30   Visual Formaturas x Vizzent  Veterano
Campo 2
Horário  Partida   Categoria 
8h   Lofts x Tukka's Lanchonete  Super Máster
9h10   DD Max x Thunder Vision  Super Máster
10h20   Sanare x Unilabor   Adulto
11h30   Madeireira Madelasca x Cato  Adulto

Fonte: Clube 9 de Julho 

Pela categoria Máster, 
os últimos resultados antes 
das semifinais foram Jornal 
Exemplo 4 x 1 Balilla e Jaci-
tara 3 x 0 Tecnosemillas. 

Para encerrar, no Super 
Máster o Thunder Vision 
– Portaria Remota – Gru-
po GTA fez 2 x 0 no Posto 
Tremendão, enquanto que 
Tukka’s Lanchonete e Restau-
rante e Pai & Filhos Materiais 
para Construções empataram 
em 4 x 4. 

O Tukka’s garantiu vaga na semifinal mesmo empatando 
contra o Pai & Filhos 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao
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CAMPEÕES 
Nobel e Império conquistam títulos no Society do Indaiá

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Ginásio Municipal recebe 
pela 2ª vez o Brasileiro de 
Karatê Interestilos  

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

CINEMA

DOUTOR ESTRANHO - Lançamento  -  Aventura / Fantasia  -  
Classificação 12 anos  -  115 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (2 - feriado)  a  Quarta (9):   14h30  /  
20h30
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado)  a  Quarta (9):   16h10  /  21h50
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (2 - feriado)  a  Quarta (9):   17h20
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado),  Sábado (5)  e  Domingo (6):  
13h30  /  18h50. Quinta (3),  Sexta (4),  Segunda (7)  e  Quarta (9):   
18h50. Terça (8):   18h50  /  21h25
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado):  20h30
Quinta (3)  a  Segunda (7)   e  na  Quarta (9):   21h25
Terça (8):   não será exibida a versão 3D legendada
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (2 - feriado)  a  Quarta (9):   15h45  /  
18h40  /  21h40
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado):  15h10  /  17h50. Quinta (3)  a  
Quarta (9):   15h10  /  17h50  /  20h30
...................................................................................................A LUZ 
ENTRE OCEANOS - Lançamento  -  Drama / Romance  -  Classi-
ficação 12 anos  -  133 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado):  17h20, Quinta (3)  a  Domingo 
(6):   14h40  /  17h20  /  20h10, Segunda (7),  Terça (8)  e  Quarta 
(9):   17h20  /  20h10
...................................................................................................
MENINO 23: INFÂNCIAS PERDIDAS  NO BRASIL - Sessão do 
Cineclube Indaiatuba, com debate após exibição*  -  Documentário  
-  Classificação 10 anos  -  82 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (8):   19h40. *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
...................................................................................................
TROLLS - 2ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (2 - feriado):  14h10  /  16h40. Quinta 
(3)  a  Segunda (7)   e  na Quarta (9):   15h10  /  19h00. Terça (8):   
somente  15h10
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado):   14h15  /  21h25. Quinta (3),  
Sexta (4),  Segunda (7),  Terça (8)  e  Quarta (9):   15h30. Sábado (5)  
e  Domingo (6):   14h15
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado),  Sábado (5)  e  Domingo (6):  
16h40  /  19h10. Quinta (3),  Sexta (4),  Segunda (7),  Terça (8)  e  
Quarta (9):   19h10
...................................................................................................
A GAROTA NO TREM - 2ª semana  -  Suspense / Policial  -  Clas-
sificação 14 anos  -  116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (2 - feriado):   16h10  /  19h20  /  21h55. 
Quinta (3)  a  Domingo (6):   16h30  /  19h20  /  21h55
Segunda (7),  Terça (8)  e  Quarta (9):   16h30  /  20h00.
Polo Shopping: Somente na Quarta (2 - feriado):   20h10
...................................................................................................
DEIXE-ME VIVER DE LUIZ SÉRGIO - 2ª semana  -  Drama 
-  Classificação 14 anos  -  106 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quarta (2 - feriado):  13h50  /  18h55
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   18h35
...................................................................................................
O CONTADOR - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  128 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (2 - feriado)  a  Segunda (7)   e   na Quarta 
(9):   21h10*. *Atenção: terça, dia 8  não haverá sessão deste filme
...................................................................................................
OUIJA - ORIGEM DO MAL- 2ª semana  -  Suspense / Terror  -  
Classificação 14 anos  -  99 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente na Quarta (2 – feriado):   18h15  (última 
exibição)
............................................................................................................
INFERNO - 4ª semana  -  Suspense / Policial  -  Classificação 14 
anos  -  117 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado)  a  Quarta (9):   20h50
............................................................................................................
É FADA! - 5ª semana  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  86 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quarta (2 - feriado):  13h50  /  15h50. Quinta (3)  a  
Quarta (9):   15h50
............................................................................................................
O LAR DAS CRIANÇAS PECULIARES - 6ª semana  -  Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Últimas exibições, somente nos dias: Quarta (2 - 
feriado):  14h40. Quarta (9):   14h00  (Cinematerna)

Nobel e Império sagraram 
se campeões no society do 
Indaiatuba Clube, nas res-
pectivas copas Colégio Re-
novação – Categoria Máster 
e Hot Flowers – Adulto. As 
duas partidas decisivas foram 
realizadas no último domingo, 
dia 30 de outubro, no Indaiá. 

No primeiro duelo do dia, 
Nobel e RZ Comunicação 
entraram em campo na disputa 
do título do Máster. Numa 
partida disputadíssima, com 
viradas no placar, a primeira 
equipe garantiu o “caneco" 
da competição após vitória 
apertada por 5 x 4. 

Pela mesma competição, o 
Colégio Renovação ficou com 
a terceira posição. O goleiro 
Du, do Marquinhos Tintas, 
sofreu 25 gols durante a com-
petição e foi o menos vazado. 
Coube ao jogador Koda, do 

RZ, balançar as redes em 18 
oportunidades e ficar com o 
troféu de artilheiro.

Disputado  
Também por um placar 

apertado, por 2 x 1, o Império 

garantiu o título da Copa Hot 
Flowers depois de vencer a 
equipe do Vizzent Calçados. 

A terceira posição da ca-
tegoria Adulto ficou com o 
time do Casagrande Turismo. 
Pela mesma equipe, Fernando 

Torres sofreu 28 gols e foi 
o goleiro menos vazado do 
certame. O prêmio de arti-
lheiro fico com Rodolfo, do 
Vizzent, por ter balançado 
as redes adversárias em 18 
oportunidades.

Império venceu o Vizzent, por 2 x 1, e garantiu o título da categoria Adulto 

IMPRENSA – IC

O Ginásio Municipal de 
Esportes será palco do 
Campeonato Brasilei-

ro de Karatê Interestilos, da Pri-
meira Divisão, promovido pela 
Federação Brasileira de Karatê 
Interestilos (CBKI). O evento, 
gratuito à população, começa 
na próxima sexta-feira, dia 11, 
e vai até domingo, dia 13. 

Nos tatames, estarão 1,4 
mil competidores de todo 
o Brasil, divididos em 148 
categorias individuais 16 por 
equipe. Só no domingo, com 
a disputa da Divisão Especial, 
serão 330 caratecas, cujo cam-
peões têm vagas garantidas nos 
campeonatos Sulamericano, 
Panamericano e Mundial.  

A expectativa, segundo 
os organizadores, é de que 
3 mil pessoas compareçam 

diariamente para acompanhar 
os combates. “Nossos eventos 
são considerados os mais bem 
organizados do mundo. Temos 
orgulho por isso e a cada even-
to é um expectativa grande por 
parte dos atletas do Brasileiro 
inteiro, pois sabe que esta-
rão num evento de primeiro 
mundo", garante o presidente 
CBKI, o empresário Osvaldo 
Messias de Oliveira. 

Esta será a terceira vez 
que uma competição da Con-
federação é realizada em 
Indaiatuba. No ano passado, 
em novembro, foi disputado 
o Campeonato Brasileiro e, 
em abril deste ano, o Zona 
Sul Sudeste. “Além do apoio 
da Secretaria de Esportes, 
Indaiatuba é uma bela ci-
dade, acolhedora, com rede 
hoteleira satisfatória e uma 
qualidade de vida excelente”, 
salienta Oliveira.

Programação – Campeonato Brasileiro Interestilos 

Sexta-feira, dia 11 – a partir das 9h
Kata Equipe Masculino e Feminino
Kata Individual Coloridas Masculino e Feminino
Kata Individual com Faixas Pretas Masculino
Kata Individual com Faixas Pretas Feminino
 
Sábado, dia 12 – a partir das 9h
Desfile de Abertura Oficial
Kumitê Individual Faixas Coloridas
Kumitê Individual Masculino e Feminino com Faixas Pretas
Kumitê Equipe Feminino
Kumitê Equipe Masculino
 
Domingo, dia 13 – a partir das 9h
Desfile Solene de Apresentação dos Finalistas
Semifinais e Finais de Kumitê Individual Feminino
Semifinais e Finais de Kumitê Individual Masculino
Finais da Copa do Brasil – Kata e Kumitê
Semifinais e Finais de Kumitê Equipe Feminino
Semifinais e Finais de Kumitê Equipe Masculino

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes

Comandada pelo técnico 
Levi Felix, a equipe Indaiatu-

bana será representada na com-
petição por 40 competidores.
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Com entrada gratuita em 2 sessões, Centro Cultural 
Jardim Morada do Sol recebe peça ‘Eu, Chaplin’ 

TEATRO  

Conheça a indaiatubana 
que 'virou' as 4 cadeiras 
no The Voice Brasil

Horóscopo de 04 a 10/11 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

Nove anos. Este foi o 
período que se passou 
entre a chegada da 

paulistana Carol Vianna à In-
daiatuba, sua cidade do cora-
ção, e a apresentação para todo 
o Brasil no maior concurso de 
calouros da televisão mundial, 
o The Voice Brasil da TV 
Globo. Quatro cadeiras "vira-
das" e uma semana depois da 
apresentação a vida da jovem 
de 18 anos já mudou. 

"Até pessoas de outros 
países estão me parabenizando 
pela apresentação", conta ela, 
moradora do Recreio Campes-
tre. "Eu e minha família somos 
apaixonados pela tranquilida-
de da cidade de Indaiatuba", 
revela. 

"Sozinho", de Peninha e 
eternizada por Caetano Veloso 
no ano em que Carol nasceu, 
1998, foi a música escolhida 
por ela e, ao que 
parece, aprovada 
pelos três "técni-
cos" do progra-
ma, Lulu San-
tos, Carlinhos 
Brown, Cláudia 
Leitte e Michel 
Teló. 

O minuto e 
meio da canção 
a classificou para 
a segunda fase 
do programa. 
"Queria muito que as quatro 
cadeiras 'virassem'. Mas é uma 
competição. Você nunca sabe 
o que realmente pode aconte-
cer. Quando a primeira cadeira 
'virou', senti um alívio muito 

grande, do tipo: ‘Ufa! Agora 
tô no programa’! E as quatro 
cadeiras 'virando' foi a cena 
mais grandiosa que imaginei 
acontecer e ocorreu bem ali na 
minha frente", lembra.

Até o come-
ço desta semana 
ela estava gra-
vando no Rio de 
Janeiro. "É uma 
loucura. Muito 
rápido e dinâmi-
co. Estava ab-
sorvendo cada 
segundo, para 
aproveitar  ao 
máximo aquela 
experiência que 
muitos passam a 

vida inteira tentando adquirir. 
Por isso, sei o que significa 
estar no programa, e indepen-
dentemente do resultado, sou 
muito grata pela experiência 
e pelo tanto de pessoas novas 

que estão conhecendo e admi-
rando meu trabalho. Isso não 
tem preço", conta. 

Carol conta que desde 
pequena sempre adorou ser 
filmada cantando, dançando, 
apresentando e representan-
do. O passatempo preferido 
da jovem, até hoje, é escutar 
música e ver filmes. “É uma 
coisa que nasce com você. É 
como uma extensão do que 
você é", revela.

Futuro 
Carol conta que iniciou 

agora sua carreira na música e 
segue na busca por um “lugar 
ao sol”. 

“Um artista não cresce sem 
o apoio dos seus fãs. Afinal, 
minha musica é para eles, então 
é sempre bom ver que eu estou 
conseguindo fazer com que se 
identifiquem com meu traba-
lho", analisa. "Como minha 

apresentação no programa é 
recente, tenho recebido várias 
propostas para shows e eventos, 
todas estão sendo avaliadas. 
Minha agenda está bem mais 
lotada, isso posso garantir. 

A madrugada de quinta-
-feira, dia 27 de outubro, 
dificilmente sairá da mente da 
caloura tão cedo. "Fiquei acor-
dada até 4 horas da madrugada 
respondendo as pessoas e não 
pense que o meu trabalho já 
acabou. É muito carinho. Já 
tenho três fãs clubes no Insta-
gram. Sou grata por todo amor 
que venho recebendo e quero 
deixar uma mensagem aos 
meus fãs: independentemente 
do resultado do programa, 
quero que vocês continuem 
torcendo por mim", pede. "O 
The Voice é passageiro, mas 
a minha música será eterna, 
e eu conto com o carinho de 
vocês!", encerra.

Carol Viana, de Indaiatuba, é uma das classificadas para a segunda fase do The Voice Brasil 

“Quando a primeira 
cadeira 'virou', senti um 
alívio muito grande, do 
tipo: ‘Ufa! Agora tô no 
programa’! E as quatro 

cadeiras 'virando' foi 
a cena mais grandiosa 
que imaginei acontecer 

e ocorreu bem ali na 
minha frente"

Carol Vianna, cantora 
de Indaiatuba 

O Centro Cultural Jardim 
Morada do Sol recebe a peça 
“Eu, Chaplin”, encenada 
pela Cia. Imperial do Brasil, 
inspirada nas memórias da 
infância de Charles Chaplin. 
As apresentações, gratuitas, 
acontecem neste domingo, 
dia 6, com sessões às 16h e 
às 18 horas. 

Com direção de Ralph 
Maizza e dramaturgia de 

Leandro D’Errico, a peça 
relata os episódios mar-
cantes da infância do ator 
britânico emergem em um 
ficcional encontro de Cha-
plin com seu irmão Sid, em 
um ambiente que alude a 
uma sala de psiquiatria. Os 
acontecimentos ora trágicos 
ora epifânicos de Chaplin 
servem de suporte para 
uma discussão sobre o valor 

da arte e as angústias do 
artista. Embora livremente 
inspirado em Minha Vida, 
autobiografia de Chaplin, 
o espetáculo transcende a 
história de um dos maiores 
artistas da história do ci-
nema, para pensar sobre o 
próprio teatro e seus perso-
nagens além de estabelecer 
um olhar sobre a construção 
da personalidade.

Eu, Chaplin é realizado 
através do Programa de 
Ação Cultural do Governo 
do Estado de São Paulo 
[ProAC] e da Secretaria da 
Cultura do Estado de São 
Paulo. Idealizado e ence-
nado pela Cia. Imperial do 
Brasil, o espetáculo conta 
com a produção da Caboclas 
Produções e o patrocínio da 
Plastek do Brasil.

DIVULGAÇÃO

O ariano está vivendo uma semana excelente 
de querer festejar sua vida, de obter prazeres e 
levar a vida de forma suave e apaixonada. Isso 
pode facilitar o encontro afetivo com algumas 
pessoas, mas para alguns é um momento muito 
favorável para ter contato com seus filhos e com 
seu lado mais criança.

O taurino estará focando sua atenção e objeti-
vos em seu lar, em sua família e é provável que 
seus parentes estejam em destaque durante esse 
período. Cuidado para evitar disputas acaloradas 
com seus familiares, afinal algumas dificuldades 
estarão surgindo dentro de casa, mas é passagei-
ro, tenha calma.

Semana de alegria para os geminianos, que 
acabam tendo muitos contatos prazerosos, com 
diversas pessoas, sua necessidade de se expandir 
e libertar-se de amarras pode ficar mais intenso, 
cuidado para não trocar os pés pelas mãos.

Momento que os gastos podem ocorrer e estarão 
relacionados seus planos de como lidar com sua 
sobrevivência, com seu trabalho ou modo de 
ganhar a vida. Momento de muito planejamento. 
Sua cabeça pode ficar presa a muitas recordações 
nesse momento, mas não deixe essas lembranças 
se tornarem pedras em suas realizações.

Os leoninos estarão mais irritadiços nesse mo-
mento, essa agitação pode vir de forma inespe-
rada, mas estará percorrendo o corpo do nativo 
de forma intensa. Alguns estarão focando s seus 
ganhos e como melhorar sua vida financeira.Ain-
da está muito focando em sua família e situações 
de estabilidade materiais.

A vida espiritual do nativo de virgem está mui-
to atuante nesse momento, da mesma forma 
sua vida sexual pode estar passando por uma 
necessidade de expansão podendo vivenciar 
novos horizontes. Sua mente estará muito agi-
tada e elétrica. Mudanças em seus sentimentos 
podem ocorrer.

O nativo pode receber visitas de pessoas que vem 
de longe ou terá sua vida acadêmica facilitada, a 
conversa com os outros, o contato com diversas 
pessoas estará facilitado permitindo ver novas 
idéias. Por outro lado o libriano pode ficar sem 
saber organizar algumas coisas no trabalho e se 
perder na agenda.

O escorpiano estará mais focado no desenvolvi-
mento de sua profissão, do seu status e de como 
criar as possibilidades de expandir seus projetos. 
Estará batalhando firme pela sua projeção. Seus 
esforços nesse período podem trazer muita esta-
bilidade a si como para os outros.

Sua fase financeira mais apertada está termi-
nando, tenha paciência. Seu relacionamento 
pode entrar em uma etapa de maior amizade. 
Seus projetos de uma ligação romântica podem 
ocorrer nesse período. Conjuge pode realizar 
contratos importantes.

O capricorniano estará mudando sua atitude, 
seus sentimentos e até mesmo aquilo que causa 
sua irritação tende a sofrer mudanças. Essas 
reformas passam pela sua família ou pelo que 
considera tradicional. Muitas sensações pesadas 
tendem a sumir. 

O aquariano precisa controlar o seus impulsos 
nestas semanas pois tenderá a se irritar facil-
mente com as atitudes dos outros, mas o que ele 
precisa mesmo é saber como ter atitudes diante 
de formas de pensar contraditórias as suas.Mu-
danças financeiras a vista.

O pisciano estará com mais apetite sexual que 
o normal e isso pode levá-lo a instabilidade no 
seu ambiente, caso não consiga canalizar essa 
energia toda. Se estiver em um relacionamento 
poderá se sentir totalmente sob o controle de seu 
cônjuge ou sócio comercial.
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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!

Miguel criou seu look para o verão  com as opções em moda infantil 
das Lojas Cris Bandeira

A Miss Infantil de Indaiatuba Yasmin Vitória 
esteve participou de um desfile em São Paulo 
para o estilista revelação Kennedy Esquezary

Os bebês da sala 3 do Berçário participando das Brincadeiras de 
Halloween do Colégio Objetivo

Os bebês da sala 1 do Berçário participando das Brincadeiras de 
Halloween do Objetivo

Melissa Parschalk de Camargo 
Basso e Betina Hashimoto Vergueiro 
da Silva no Halloween do Objetivo

Maria Eduarda Bredariol 
Martim e Victor Vieira Zivieri no 
Halloween do Objetivo

ISABELA E SIMONE PEREIRA no Sarau Cultural 
sobre o Direito das Mulheres no Objetivo

Helena Von Ah de Toledo Silva 
e Matheus Rodrigues de Oliveira 
no Halloween do Colégio Objetivo

Gustavo Souza de Almeida e 
Isadora Moschetta Fleck no 
Halloween do Objetivo

GIOVANA e ROSANA MELLO 
no Sarau Cultural sobre o Direito 
das Mulheres no Objetivo

Alunos do Maternal 1 em atividade para a Exposição de Artes do 
Colégio Le Perini

Alunos do JD 1 durante a Exposição de Artes do Colégio Le Perini

Alunos do Berçário 2 em Exposição de Artes do Colégio Le PeriniAlunos do 2º ano em atividade para a Exposição de Artes do 
Colégio Le Perini
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Os cinco da Amma

O Navio Fantasma do Let’s Eat

Mariana Carolina 10 anos

Café Bassoli e Bistrô Seminário Distrital da Juventude

A Amma Fisioterapia e Estética comemorou na noite de 
terça-feira, dia 1º, seus cinco anos de excelentes trabalhos. Tudo 
foi celebrado com muita alegria, carinho e amizade, além da 
extrema dedicação aos clientes.

Luzinete Araújo e sua filha Thamara inauguraram na noite de 
terça-feira, dia 1º, o Café Bassoli e Bistrô, na Avenida Major Al-
fredo de Camargo Fonseca, 554, sob a supervisão de cozinha da 
chef Eliane Ramalho. O Bistrô tem um delicioso ar irlandês, com 
bebidas típicas irlandesas, além dos tradicionais cafés nacionais. 
Com decoração impecável, o espaço promete ser um sucesso. Em 
adjunto ao espaço está o escritório da Imóveis Bassoli.

Seminário Distrital da Juventude do Distrito 4310, no 
Anfiteatro da Prefeitura. O encontro ocorreu na manhã 
de domingo, dia 30 de outubro, sob a tutela dos clubes de 
Rotary de Indaiatuba. Foram apresentadas no dia palestras 
enriquecedoras, motivadoras e encantadoras. Mais uma 
vez, parabéns aos rotarianos, rotaractianos, interactianos, 
e rotakidianos presentes, de Indaiatuba e região. Tudo 
terminou em um delicioso almoço na Casa da Amizade.

Noite de sábado com Halloween no Let's Eat Indaiatuba. 
Decoração supimpa e atendimento como sempre à caráter.

A linda empresária da moda de Indaiatuba, Maria Carolina, 
reuniu suas clientes e amigas para comemorar os dez anos de 
sua loja, que tem o mesmo nome da dona. O evento contou com 
decoração da querida Taciana, sua sogra, e gostoso coquetel.

Cerimonialista Ivanilde Reis aos cuidados do massagista  
Afonso Luiz Pinto Carvalho

Mister Indaiatuba, Wesley 
Ometto, escolhe a moda das 
Lojas Cris Bandeira para 
prestigiar os eventos da cidade

Adriane conferiu as novidades 
em vestidos para festa que a Loja 
Cris Bandeira, do Jardim Alice 
trouxe para este final de ano

Jamile, Franciele e Heloise em participação do 1º Torneio 
Olímpico do Colégio Meta

Fabiola, Carol Zazeri e Carol Silva, colaboradoras do 
Colégio Meta

Henrique e Elcio, do Colégio Meta, durante torneio esportivo Vilma e Daiany, participando do Torneio Olímpico do Colégio Meta

Personagens circularam pelo estacionamento e corredores 
do Polo Shopping Indaiatuba no evento de Halloween

Cerimonialista Ivanilde Reis e sua equipe, com os noivos  
João e Mariana
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Aniversariante Atento
A empresa Atento parabeniza seus 
colaboradores pelos aniversários 
comemorados. Desejamos muito 
sucesso e saúde. Parabéns!

Suzy Reigado com a profissional de cabelo Mayara Profeta

Ronaldo, representante do Carvão Indaiá, com Odilon do Osika 
Pescados

Palestra sobre o Outubro Rosa, realizada pela equipe da Sanare 
Serviços de Saúde, na empresa Inoxcva South America

Clientes Leandro e Camila, do Mercados Valencia Wash, parceiros 
do Carvão Indaiá

Simonato's Consultoria realiza palestra para a equipe da Sanare 
Serviços de Saúde

Conscientização do Outubro Rosa no Colégio Episteme

Aline Daniele e Rita em Ação do Indaiatuba ClubeA equipe do Colégio Episteme comemorando o Halloween

Marcos Paulo comemorou do último 
dia 29 de outubro 

Ormir Riscalla e Conceição Noronha no Feito 
Para Dançar do Indaiatuba Clube

Joana, do Supermecado Bandeira, com 
Sandra Dias Manrique

Mari Gavo no Pilates Studio Luz e Equilíbrio

André Caruso, novo gerente da Embracon
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades

Alan Buenno, Nina Spinelli, Williman e Marcelo Delsoto, no evento 
Outubro Rosa, que aconteceu na Willie's Day SPA com várias 
palestras sobre o câncer de mama

Coleção Verão Moda Festa

Petisco - Filé Mignon

Coleção Verão

Podologia

Vinicius Stegani, aluno de flauta tranversal da professora Fabricia, 
tocando em recente apresentação, acompanhado da Professora 
Karen de Piano, do Espaço Cultural Stahl Soler

No sábado, dia 29 de outubro, ocorreu a apresentação da peça 
de teatro "Outra Vez...Era um Vez", sob direção da professora 
Isabela Veronezi do Espaço Cultural Stahl Soler

Parabéns linda Mayara, foi um prazer para "A Nova Loja" participar 
do seu aniversário. Que Deus abençoe sempre a sua vida, com 
muita saúde e felicidade. 

A Vitorello semanalmente recebe 
novidades incríveis da coleção verão: 
moda festa com vestidos longos e 
curtos até o plus size, moda com vesti-
dinhos blusinhas e calças e fitness com 
modelos super fashion. E continua a 
promoção de moda e fitness com peça 
a partir de R$ 20. Aproveite!

Confira na "A Nova Loja" a maravilhosa coleção verão 
de vestidos de festa, longos e curtos com padronagens super 
finas, com muita transparência e brilho com cores da nova 
estação. Excelente coleção para as festas de final de ano, 
casamentos, formaturas na opção venda ou aluguel. Para as 
futuras noivas, confira de perto a maravilhosa coleção Tut-
tiSposa com modelos incríveis da nova estação. Demais! 
Fone 9.9540-8836 (Whattsapp) e 3875-1760

Darik e Daniela, da Clínica Veterinária Bicho Amigo, com 
os cães Antônio e Domingos

Com podóloga é mais garantido fazer 
os pés e as mãos, pois além da esterili-
zação prevenindo a hepatite, HIV, além 
de eliminar problemas como micose de 
unha e possuir aparelhos adequados, para 
o melhor procedimento. A podóloga Pris-
cila Melo atende na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.460 - Telefone: 3834-1281

Generosa porção de filé mignon grelhado e champignon 
solteado, regados com molho madeira com um toque de 
especiarias árabes. Só na Casa da Esfiha, é claro!

Em momento de confraternização, os 
irmãos Flávia, Fábio e Fabiana Fonseca

Promoção: A Flor de 
Lis Cabelo, Depilação & 
Esmalteria lançou para todo 
o mês de outubro uma mega 
promoção: "botox capilar" 
por apenas R$ 99,90. Este 
tratamento é indicado para 
cabelos sem vida, desbotados, 
fracos, quebradiços e desvi-
talizados. O produto age no 
interior da fibra permitindo 
uma completa reconstrução 
capilar e permitindo ao cabelo 
recuperar todos os nutrientes 
perdidos. Resultado: cabelos 
hidratados e nutridos por 
muito mais tempo. Aproveite e agende o seu horário 
pelos telefones (19) 9.9921-7576 (WhatsApp) ou 
3825-0623. Rua Alberto Santos Dumont, 1.209 - 
Cidade Nova 1 - entre as ruas Ademar de Barros e 
Tuiuti. www.facebook.com/flordelisindaiatuba
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Wesley, do Restaurante Açafrão, que fica na Rua 
Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Waldir e Silvana, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Sérgio e Jacqueline, na Fit Burgers, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Richardson e Tamara, na Crazy For Burger, que fica na Rua 
24 de Maio, 790 - Contate-nos: 3328-1319

Pâmela e Vinicius, na Fit Burgers, situada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Maria, José Carlos e Alessandra, na Pizzaria Skinão, situada na Rua Tocantins 
com marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Maicon e Luiz, no Cintra Restaurante, localizado na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

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

Fernando e Alailson, pizzaiolos Babbo Giovanni, localizada na Avenida 
Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Carol e Mariah, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de Setembro, 659 
- Telefone: 3894-4840

Patricia, Vitor Augusto e Cleusa, no Restaurante Açafrão, que fica na Rua 
Quinze de Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347
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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 721
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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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2101 - Jd. Morada do Sol – AT 295 m² - 
ac 47 m² - R$ 1.100,00 + IPTU

63796 - Vila Rubens - Ac 190 At 130 M² - 
2 Dormt / 1 Suite / 2 Salas / 4 Wc / 2 Gar 

R$570.000

64137 – Jardim Maringá AT 300 M² AC 228 M² -  4 
Dormt / 3 Suítes/ Closet/3 Wc / Lavabo/ Sala /Coz 
Planej/ Despensa/ Escritório/ As/Churrasq/ Quintal 

Com Grama Artificial/ 4 Vagas R$1.166.000 

58657 - Jd Dos Colibris - Ac 47m2 - 2 
Dorm. / Sala / Coz / Wc / As / 1 Gar. R$ 

1.000,00 + IPTU

48931- Duetto di Mariah – Duplex - 3 
dormt / 1 suite / 2 salas / 2 wc / 3 gar / as /

churrasq / piscina R$480.000,00

64214 – Pq das Bandeiras - 4 dormt/ 3 suítes/closet/ 
escrit / sala jantar/estar/lavabo/copa/ despensa/ coz 

americana / lavan /Varanda gourm /churras/ forno pizza/
fogão a lenha/ 2 gar/ portão eletrônico R$800.000 

64165 - Jardim dos Colibris - 3 dorm/1 
suíte/ coz americana/ 2 wc/as/ quintal/ 2 

gar R$260.000 

64159 -  Jardim Brescia - Terreno residen-
cial em condomínio fechado com 200 m². 

R$145.000

45721 - Vila Georgina – 3 dormt / 1 
suíte / sala / coz/ wc / as / 1 gar coberta 

R$1.300+ IPTU

Oportunidade de locação, kitnets com valor promocional de 
R$680.00! 2089 – 2086- 2083 – 2071  -  Jd. Morada do Sol - 

1 Dorm / Sala / Coz / As / Wc. R$ 680,00 + IPTU 

58303 - Centro - At 100 M² - Ac 76 M² - 2 
Salas / Coz / Wc / R$ 2.500,00
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES 
E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – R$310 
MIL – 2dorms(1st c/closet), sala, coz 
planejada, WC, lavand., churrasq., gar.
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, 
lavand., 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), sl, coz, lavabo, la-
vand., gar.. 
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz americana, lavand., churrasq., 
gar. p/ 2 carros.
CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de estar, 
jantar e TV, copa, coz, lavand., escritó-
rio, dispensa, sacada, aquecedor solar, 
dorm. De empr. c/WC, piscina, área 

gourmet, garagem coberta 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., ar 
condicionado.
CA.367 – COND.MONTREAL – R$420 
MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, 
coz americana, lavanderia, WC, chur-
rasqueira c/pia, garagem coberta para 
1 carro e descoberta para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de es-
tar 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 TERRACO-
TA – 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 APARTIR 
DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH.703 – VALE DO SOL – R$650 
MIL – 3dorms, sala ampla, coz ampla, 
3wc, churrasqueira, piscina.  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 
MIL – 1000m²
CH.722 – FOGUETEIRO – R$700 
MIL – dorm, sala, coz, WC, poço 
artesiano fornece água 3000l/h, a 
chácara fica a 50m do asfalto, tem água 
e esgoto na rua
CH.730 – JD.DO EDEM/SOROCA-
BA – 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 Indaiatu-
ba/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, sala, coz, WC, sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, 
coz, WC, sem garagem
VL.MERCEDEZ – R$550,00 – dorm, 
coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 – 
dorm, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
dorm, sala, coz, wc, sem garagem
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, sala, 
coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, 
coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
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
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$850,00 – dorm, 
sala, coz, WC, lavanderia, 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 – 2dorms, 
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
SANTA CRUZ – R$950,00 – 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.
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 
– dorm, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 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 para 
cadeirante),  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, 
sl, coz, ec, gar. (SEM CONDOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
JD.PEDROSO  R$850,00  2dorms, sl, 
coz c/a/e, WC, lavand., 1 vaga de gar.
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, 
WC, garagem.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lavan-
deria, 1 vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem coberta.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavand., 1 vaga de gar.
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, la-
vabo, churrasq. com pia, salão de festa, 
2 piscinas com wc, entrada de carro.

SALÃO

VL.RUZ PERES – R$800,00 – 60m², WC, 
mesanino
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 privativo, 
incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
CIDADE NOVA –KENNEDY OFFICE 
-  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condicionado, 
iluminação, sacada, de frente para a avenida, 
1 vaga de garagem
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 
2wc, 1 vaga de garagem

GALPÃO

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

CASAS VENDE-SE
M.SOL-RUA-57, 01 Dormitórios Sala, Cozi-
nha –Wc Social- Lavanderia, Garagem. Toda 
Em Em Estrutura Para Sobrado. Oportunida-
de Única!! Valor: Apenas: R$215.000,00 Ac. 
Financ, Ou Terreno No Negócio. F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! Para Investimento: 02 
Residências Edificadas Em ½ Lote De 130M², 
De Frente Para A Rua Silvio Candelo Em Ple-
no Centro Comercial. Valor: R$ 260.000,00 
F=19-3017-2608/99762-7997. Aceita Lote 
No Negócio.
M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios Sala, 
Cozinha –Wc Social- Lavanderia, Gara-
gem. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: 
R$220.000,00 Ac. Financ, Ou Terreno Na 
Metade Do Valor. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
Á R E A  R U R A L - V E N D E - S E 
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 Dormitórios, 02 Wcs – Toda Avarandada, 
Gramada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, 
Água De Mina, 02 Tanques Com Peixes 
Sendo Um Copartilhado E Outro Exclusivo, 
Diversas Aves, Animais E Árvores Frutíferas, 
A 08 Km Do Centro, A Beira Do Asfalto, 
R$270.000,00 Aceita Imóvel Em Indaiatuba 
De Igual Ou Menor Valor.estuda Entrada 
+ Parcelamento. F=9-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², Casa 
C/ 03 Dormitórios, 02 Wcs , Toda Avaran-
dada, Gramada,  Pomar, Área De Cultura, 
Bosque, Água De Mina, 01 Tanques Com 
Peixes Abastecido Com Água Por Gravidade,  
Diversas 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   INDAIAUBA
 JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc –Garagem 
R$800,00 Garantia:fiador
 JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gara-
gem R$750,00 Garantia:fiador
 JD.MORADA DO SOL (ANT-21) 02-Dorm, 
Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 + Iptu 
Garantia:fiador
 J D .M O R A D A D O S O L (A N T-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$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
 JD.MORADA DO SOL (ANT-57).  01-Dorm 
- Sala-Coz –Wc – Lav –Garagem R$ 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$550,00(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$550,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
 JD.MORADA DO SOL (ANT-76) (Pav.sup) 
02-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- Garagem No 
Pav. Inf. R$ 1.000,00   Garantia:fiador

 JD.MORADA DO SOL (ANT-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-83) (Pav.
inf.)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Para 
Moto  R$550,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção
 JD.MORADA DO SOL (ANT-83) (Pav.
inf.)02-Dorm (01 Suite), Sala.coz –Wc – Gara-
gem  R$850,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção
 JD.MORADA DO SOL (ANT-86)  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 650,00   Entrada 
Para Carro 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

ALUGA-SE   SALTO 
JD.NAIR MARIA  Rua: Emilio Chieriguini  
01-Dorm, Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 
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 Imobiliária

Oficina de Motos Papelaria Pousada Litoral Norte Restaurante

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 - próximo ao Pq. 
Ecológico - 2 dorms, sendo 
1 suíte, sala, coz, wc social 
e lav., entr. p/ vários autos e 
parte em estrutura p/ sobra-
do. Precisa pequena reforma 
externa, p/ vender urgente! 
R$250mil F. 9.9762-7997. Ac. 
financ.. Est. 50% de entr. e 
parcelamento do saldo direto 
c/ o propr.. Oferta valida ape-
nas p/ os próximos 30 dias.
Oportunidade! Para inves-
timento: 2 residências edifi-
cadas em ½ lote de 130m², 
de frente para a rua Silvio 
Candelo em pleno Centro 
Comercial. R$ 260mil F. 
9.9762-7997. Ac. lote no 
negócio.
Oportunidade!!! casa com 
3 dorm. no Jd Regente por 
R$270 mil F. 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 cômo-
dos em ponto de andaime 
com estrutura p/ sobrado 
R$ 110 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos fun-
dos, frente toda livre. R$ 170 
mil est. financ. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.  

Morada do Sol:  Sobrado 
lindo: 1 dormitório, sala coz., 
varanda, edícula 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 chácara R$ 270 mil, ac. 
Terreno, carro, Parcelamento  
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., 
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. 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., 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 (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
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

Casa Jd. Laguna Linda 3 
dorm suíte, armários plane-
jados,  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. Co-
berta, área gourmet com 
churrasq. pia e lavabo , 3 
vagas cobertas – R$ 680.000 
– ac. imóvel como parte de 
pagamento. Tr. Luiz  creci  
166766 F. (19) 9.9147-5947
Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte  com closet 
com arm., lavabo, sala 2 
amb., PE direito alto , WC 
social, mezanino , escrit., 
coz. Com planejados, 4 vagas 
R$ 650.000 aceito terreno 
em condomínio como parte 
de pagamento. Luiz creci 
166776 (19) 9.9147-5047
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 tér-
rea no Villagio de Itaici ou Vis-
ta Verde. F: (19) 9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 
3 amb., sala jantar, coz. pla-
nejada, lavand. e dependên-
cia de empr., mais Casa de 
caseiro, pisc. e churrasq. 
AT 3.000m² AC/450m²  R$ 
950.000,00. F: (19) 9.9887-
7771

Vendo Casa Moradas de 
Itaici - 03 dorms(01 suíte), 
sala, coz. e WC. Totalmente 
reformada - Ac. 50% em 
permuta. R$ 400.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771 
Vendo Jardim Belo Hori-
zonte - 3 dorms (1 st)com 
hidro, sala, coz. planejada, 
churrasq., portão eletrônico 
R$ 380.000,00- Aceito terre-
no até R$ 130.000,00 como 
parte de pagamento F: (19) 
9.9887-7771
OPORTUNIDADE – Vendo 
casa térrea Cond. Vista Verde 
3 Dorms. (1 suíte) com armá-
rios, sala 2 amb., coz. ame-
ricana planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa) lavand. 
c/ armários, churrasq., quin-
tal, gar. p/ 3 carros (sendo 1 
coberta) F: (19)3394-2197 / 
(11) 98635-7556.
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. Aceito financ.. F: (19) 
98716-9978
VENDE –SE casa Condo-
mínio Moradas de Itaici 
(infraestrutura completa) – 
Sala 2 amb., coz. planejada, 2 
Dorms; (1 suíte com ar condi-
cionado), ambos com armário 
embutido. Área de serviço co-
berta, churrasq., gar. coberta 
p/ 2 carros. R$340.000,00. F: 
(19) 993449304

 
Alugo um quarto com banh. 
no centro da cidade, ir ver 
no local na parte da manhã, 
Rua Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
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Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de gar., área 
gourmet, campo  de futebol  
R$ 160 mil  ac. financ. F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banh., 1 vaga de 
gar. R$ 210.000,00 F: (19) 
9.9887-7771  
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 suítes, sala 2 amb., 
lavabo, coz. americana, va-
randa com churrasq., pisc., 
salão de festa, 2 vagas de 
gar., a duas quadras do me-
trô Butantã área de 131m²   
valor R$ 1.200.000,00  - 
Troco por chácara no Mos-
teiro ou Vale das Laranjei-
ras com 4 dorm. podendo 
dar volta em dinheiro. F: 
(19) 9.9887-7771.
Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suítes todas com ar-
mários, lavabo, sala 02 
amb., coz. planejada com 
despensa, pisc., área gour-
met AT/300m² AC/ 240m² 
R$900.000,00 –Ac. 30  % 
em permuta. F: (19) 9.9887-
7771 

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

 
Aluga-se apto Condomínio 
Village Azaleia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão de festas, 
playground, quadra, quiosque 
no direto c/ propr.. R$ 950,00 
mais iptu e condomínio F.  
9.9885-0454 com Juliana ou 
9.9315-5273 com Rafael

Alugo casa para  fins comer-
cial ou residencial na Cidade 
nova, casa com 3 dorm, 2 suí-
te, WC, 3 salas, área gourmet 
no fundo, lavand. e coz. Com 
moveis planejados. 5 vagas , 
com câmeras de seguranças . 
R$2.400,00 + Iptu. Tr. Regina 
Kuga creci 167606 F. (19) 
9.9177-7051
Alugo casas térreo e 1 andar 
no Jardim Califórnia – 1 e 2 
dorm. coz. WC com Box de 
vidro , sem  gar.. R$ 700,00 a 
850,00 Tr. Regina Kuga creci 
167606 – (19) 99177.7051
Alugo: Prox. a Rodoviária, 
1º Andar, c/ elevador, 8 
salas comerciais, todas com 
wc, parte inferior 3 salas. 
Excelente ponto. F: (19) 
98716-9978
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PQ.DA GRAMA  -  com 
muitas árvores frutífe-
ras 5.130m² R$ 220 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Toledo, pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semiacabada c/ 3 dorms, 
2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, 
boa topografia, água de 
mina, 2 tanques c/ pei-
xes sendo um comparti-
lhado 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. Est. 
entr. + parcelamento. 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 Cen-
tro, a beira da estrada 
municipal, R$390mil ac. 
imóvel em Indaiatuba

 
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 alicer-
ce p/ 2 dorm. + F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Ipiranga Elias Fausto: 3000 
m² - só terra, ac. casa de lote 
inteiro R$ 320 mil F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar. 
São José do Rio Preto: Lote 
de 200 m², + parc. de R$ 
520,00, ac. carro ou moto R$ 
13 mil. F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Cond. Terra Magna  terreno 
de 360m com boa topografia  
R$ 225.000 Creci  27252 J F. 
(19) 9.8406-6590
Jardim Monte Carlos – Opor-
tunidade terreno 150m R$ 
98.000 creci 27252J F. (19) 
9.9147-5047
Terreno Terras de Itaici - 
2.750M² R$ 300.000,00 F: (19) 
9.9887-7771.

Terreno – Terras de Itaici 
– 1.000m² - R$ 270.000,00 
Localização Rua Zenite Fu-
rakawa. Parte alta. F: (19) 
9.9887-7771
Terreno Vale das Laranjeiras 
- 2.830m² R$ 350.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771

 

Máquina overloque usada, 
semi industrial com mesa, 
acompanha pota fios, motor 
e pedal, completa e toda re-
visada, em perfeito estado. 
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. Se-
lamento de Cabelo a partir 
de R$50,00(ganha corte) a 
domicilio. F. 3935.0499 - 
99369-5615
Ofereço-me para conserto de 
maquina de costura industrial 
F: (19) 99212-1731.
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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 p/ trabalhar como 
caseiro ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, s/ filhos. 
Faço trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. Te-
nho maquina, não tenho vícios 
. Tr. Denis (11) 952237579.
Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o perí-
odo da tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.
Ofereço-me para Motoris-
ta 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 
residencial e hospitalar. Cur-
sando Tec. Enfermagem. Pos-
suo exp. e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-2723
Ofereço-me p/ trabalhar como 
cuidadora de idoso, diurno 
ou noturno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-0454 
ou 2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo refer. Tr: c/ Leni F: 
3894-4778.
Ofereço-me  como marido de 
aluguel. Faço consertos gerais 
em residências (hidráulica, 
elétrica 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 
Administração, Comércio Exterior 
ou áreas afins. Experiência na 
função comprovada em Carteira. 
Inglês Intermediário. Bons co-
nhecimentos em Excel e sistema 
informatizado. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
COSTUREIRA – Possuir experi-
ência na função. Experiência na 
operação das máquinas Overlo-
que, Interloque e Costura Reta. 
Ensino médio completo e conhe-
cimentos básicos em Informática. 
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. En-
sino 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.
PCD - PESSOAS COM DEFICI-
ÊNCIA - Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar na área de recep-
ção e administrativo. Horário co-
mercial. Com ou sem experiência. 
Desejável Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em In-
formática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
– Possuir experiência como tro-
cador de moldes e preparador de 
máquinas injetora. Ensino médio 
completo. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto ou 
Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
RETIFICADOR PLANO – Pos-
suir experiência na função com-
provada em carteira e cursos 
relacionados à função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Disponi-
bilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – 
Possuir Técnico em Plásticos. 
Experiência em controle de arqui-
vos de parâmetros de processos. 
Try-out, construção e troca de 
moldes. Conhecimentos em Fer-
ramentas da qualidade (FMEA e 
PPAP). Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto 
ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

AJUDANTE GERAL (7829): Ensino 
Fundamental. Vivência em carga e des-
carga. Disponibilidade para trabalhar aos 
sábados. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE (7834): Superior Cursan-
do ou Completo na área de Logística. 
Vivência na função. Conhecimento em 
recebimento de material, solicitação de 
NF, transferências, baixas de estoque, 
inventário. Vivência com sistema integra-
do, Pacote Office, requisição de compras. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE COMPRAS  JÚNIOR 
(7809): Ambos os sexos. Superior em 
comércio exterior ou administração de 
empresas. Vivencia em industria. Co-
nhecimento em pacote office e domínio 
em Excel.
ANALISTA 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.
CONTAS PAGAR RECEBER AUXILIAR 
(7833): Ensino médio completo. Vivência 
em contas a pagar e receber Industrial. 
Conciliação Bancária. Notas fiscais. 
Elaboração de relatórios de pagamento, 
prestação de contas (borderô). Conferên-
cia do fluxo de pagamentos no sistema. 
Acompanhar recolhimentos tributários. 
Residir em Indaiatuba.

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 – Experiência 
na função. Disponibilidade 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 disponibilidade 
de horários para escala 12X36 e conhe-
cimento de informática.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS - Masculino. Experiência na 
função. Desejável conhecimentos 
com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na 
área hidráulica e elétrica, e manu-
tenção de piscinas.

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