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Os casos de dengue em In-
daiatuba tiveram uma queda 
acentuada do ano passado para 
este. Em relação ao total dos 12 
meses de 2015 houve redução de 
70%. Foram 1.715 casos contra 
489 até outubro de 2016. Apesar 
disto, a prevenção ao mosquito 
Aedes aegypti não para. 

Mais do que uma grande festa e reconhecimento das melho-
res empresas e empresários do ano, o Frutos de Indaiá é também 
garantia de retorno aos eleitos. No dia 3 de dezembro, cerca 
de 110 empresas sobem ao palco do salão social do Indaiatuba 
Clube para receber o troféu.

A Terceira Divisão do 16º Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marguinhos chega a sua 
partida final amanhã, dia 12. No ginásio do Carlos Aldrovandi, a partir das 16h30, duelam pelo 
“caneco” do certame Kautela x Atlético Oliveira.

O aplicativo que liga motoristas particulares a passageiros, a Uber, chegou à Indaiatuba. 
Apesar de a cidade não ser uma das quase 600 “oficiais” do aplicativo, é possível encontrar 
diversos motoristas oferecendo o serviço. 

A partir de 2017 a Liga Re-
gional Desportiva Indaiatubana 
(Lidi) terá novo presidente para 
os próximos quatro anos. Sem 
chapa contrário, na noite de se-
gunda-feira, dia 7, o advogado 
Rogério Negrão de Matos Pon-
tara, de 41 anos, foi aclamado o 
novo presidente da entidade.
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Casos de dengue 
caem 70%, 
segundo a Saúde 

Frutos de Indaiá é garantia de retorno 
aos empresários eleitos pela população 

Lidi tem novo 
presidente a 
partir de 2017 

Indaiatuba é a 6ª da RMC 
em mortalidade infantil 

Sesi recebe 4ª edição 
do Campeonato 

Brasileiro de Kendô
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Kautela e Atlético Oliveira 
duelam pelo título da ‘Terceirona’

Temporal derruba 14 
árvores na última quarta

Nove roubos são 
registrados na cidade em 
apenas três dias

Dados de 2015 foram divulgados pela Secretaria Estadual e Seade. Pág. 05A



02A Mais Expressão

Você já usou táxi em 
Indaiatuba? O que 
acha da chegada da 
Uber à cidade?

RADARES DIAS - 12 A 18/11

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

“Sim, já usei, em Indaiatuba, somen-
te de madrugada, de dia, uma vez 
só porque estava atrasado para uma 
consulta. Sim, usaria. Eu achei bom, 
afinal, até onde sei é mais barato"
Igor Rosendo, 23 anos, represen-
tante comercial

“Já usei táxi, e Uber é algo mais 
sofisticado pra galera que gosta de 
agilidade, usaria e achei o máximo."
Gabriela Mercier Seixas, 21 anos, 
secretária

“Nunca tive o privilégio de usar o fa-
moso Uber. Já ouvi de amigos que os 
motoristas da Uber tem um respeito e 
mais atenção por seus passageiros e 
creio que é uma ótima mudança nos 
transporte de luxo de nossa cidade" 
Manoel Junior, 18 anos, estudante

“Nunca usei táxi. Usaria Uber porque 
minhas amigas utilizam e falam su-
per bem e que é bem mais em conta. 
Eu acho bom porque a cidade está 
em desenvolvimento e precisa disso"
Cassiana Borim, 33 anos, dona 
de casa

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

"Já usei taxi e acho os preços super 
absurdos, uma viagem dentro da 
cidade por vezes passa de R$50. Eu 
já usei o Uber e com toda certeza 
usarei quantas vezes precisar, pois 
acho um serviço bem mais justo, tan-
to no preço quando no tratamento" 
Henrique Souza, 22 anos, analista 
de marketing 

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.) 

Ana Regina Caminha Braga (anaregina_braga@hotmail.com) é escritora, psicopedagoga e especialista 
em educação especial e em gestão escolar. 

Menos dengue, mais olhos abertos

opinião

Uso de eletrônicos em excesso atrasa desenvolvimento 
infantil, diz Unicamp

Estudo foi feito com crianças de 8 a 12 anos, na região de Campinas. Pesquisadora Ana 
Lúcia Pinto de Camargo Meneghel, pesquisadora da Unicamp. se surpreendeu com o tempo 
gasto com os aparelhos. Ao todo, 21 meninos e meninas de uma escola particular na região 
de Campinas (SP) passaram por testes para avaliar as capacidades que eles precisam ter para, 
inclusive, aprender bem o conteúdo ensinado na escola. Para a surpresa da pesquisadora, de 
todas as crianças, apenas uma mostrou as habilidades esperadas para essa faixa."Apenas uma 
criança, de 12 anos, tinha construído as noções lógico-elementares, que seriam as noções 
matemáticas e a noção de espaço", afirma a pesquisadora da Unicamp. Brincar aumenta a  
criatividade. O uso de eletrônicos em si não é exatamente o problema, segundo a pesquisa, 
mas sim a falta de brincadeiras no "mundo real"."O mais importante é eles brincarem. Num 
parquinho, na piscina, na escola. Precisa oferecer para essas crianças atividades criativas. 
Atividades que eu vou buscar, que eu tenha curiosidade". explica Ana Lúcia. Criança que 
brincam mais desenvolvem mais a criatividade.  Moradora de uma chácara em Vinhedo 
(SP), Isabella , de 9 anos, aproveita para subir em árvores e explorar brincadeiras, como 
andar de bicicleta, patins e pular corda. "Eu acho que só ficar no tablet o dia inteiro, a gente 
não desenvolve a nossa criatividade. Por isso que eu gosto de brincar", conta a menina. 
Segundo a pesquisa, quando a criança brinca, faz uso das operações infralógicas, que ga-
rantem noção operatória de espaço, tempo e causalidade. Um exemplo é uma brincadeira 
simples de entrar debaixo de uma cadeira. A criança precisa viver a experiência para saber 
se cabe naquele espaço ou não. Crianças foram entrevistadas. A pedagoga e pesquisadora 
Ana Lúcia conversou com as crianças e todas afirmaram ter pelo menos quatro aparelhos 
eletrônicos em casa. Sobre brincadeiras na rua, os meninos e meninas responderam que não 
brincavam porque os pais não deixavam, por ser perigoso. A Signa treinamentos trabalha 

para o desenvolvimento psicológico de adultos e em 2017 irá trabalhar com 
crianças de 7 a 11 anos. www.signatreinamentos com.br 019 3875.7898

O fato dos casos de dengue terem diminuído em In-
daiatuba são bons pelo óbvio: são menos casos, mas são 
ruins por outro fator: comodismo da pessoas. Falar que 
melhoramos na dengue pode fazer com que muitos mo-
radores deixem de se prevenir. 

O controle da dengue da Prefeitura trabalha incessan-
temente durante todo o ano e a apreensão de criadouros 
só cresce. Como, se os bairros visitados são praticamente 
os mesmos?

Falta também pertencimento. É aquilo de achar que só 
acontece com o outro, com o vizinho. A verdade é que só 
se percebe a importância da prevenção quando alguém 
próximo passa por problemas com uma doença que só 
tem uma cura: conscientização. 

Não deixar locais que acumulem água (pneus, garrafas) 
no quintal de casa, colocar areia nos pratinhos de plantas 
e lavar sempre os recipientes dos animais de estimação 
são alguns dos hábitos que já deveriam estar na rotina das 
pessoas assim como tomar banho ou escovar os dentes.

A verdade é que: campanha vai, campanha vem e 
parece que muita gente nunca vai aprender. Talvez, de 
tanto ouvir, um dia os nossos filhos possam tomar me-
didas mais práticas e se preocupar com outros assuntos 
mais importantes.

A importância de brincar para educação
Você já reparou no seu filho brincando? Em como ele consegue resolver o mais 

variados tipos de situações usando apenas a imaginação? É no ato de brincar que as 
crianças desenvolvem diversas capacidades. “Quem não lembra, quando criança, das 
brincadeiras que fazia?  Brincar de esconde-esconde, alerta, cabra-cega, lenço-atrás e 
amarelinha. Estas e outras brincadeiras da época auxiliam as crianças na descoberta de 
si e do mundo”, comenta Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga especialista em 
educação e educação especial.  

Ao longo do tempo, brinquedos e brincadeiras foram mudando, diversos fatores 
contribuíram para isso, mas o prazer da criança em brincar é o mesmo. Segundo Ana 
Regina, é importante que os professores compreendam a importância deste ato no pro-
cesso de aprendizagem das crianças. “É importante que o professor tenha consciência 
desse processo orientando e remodulando projetos que ajudem no desenvolvimento de 
habilidades e competências oriundas de cada faixa etária”, explica. 

Vale lembrar que brincadeira não é o objeto em si, mas o conjunto de estratégias e 
habilidades que possibilitam as crianças experiências que revelam o mundo e as desenvol-
vem para o futuro. “Enquanto brincam as crianças exercem determinadas funções sociais, 
pois, no interior de uma brincadeira ela acaba distinguindo vários tipos de reação grupal 
estimando as consequências agradáveis ou desagradáveis que eles acarretam”, comenta. 

O ato de brincar tem um papel fundamental para o desenvolvimento biopsicossocial 
da criança. É nesse momento que ela se desenvolve, explora característica de persona-
lidade, fantasias, medos, desejos, criatividade e elabora o mundo exterior a partir de 

seu campo de visão. Para a especialista, a criança precisa experimentar, 
ousar, tentar, conviver com as mais diversas situações. Brincar com 
outras crianças, com adultos, com objetos, com o meio. A brincadeira 
individual também é algo importante, mas brincando com o outro essa 
criança desenvolve seu convívio social. 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Aposentadoria por idade dos trabalhadores urbanos e rurais
A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 

contribuições (15 anos completos de contribuição ao INSS), completar 65 anos homem e 60 
anos mulher.

Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de economia 
familiar, incluídos os produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, poderão aposentar 
por idade com 60 anos homem e 55 anos mulher, independentemente de ter contribuído, mas 
desde que provado o período de trabalho como rural por 180 meses.

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de 
trabalho rural para requerer aposentadoria por idade, porém somente quando completar 65 anos 
homem e 60 anos mulher.

Vale ressaltar que tanto para o trabalhador urbano como para o rural, mesmo perdendo a 
qualidade de segurado (ter deixado de contribuir ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), 
se completado o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido de 
aposentadoria por idade junto ao INSS.

Essas regras, valem para quem se filiou ao Regime Geral de Previdência Social após 1991. 
Para os empregados que se filiaram antes de 1991, existe uma regra de transição com relação a 
carência, ou seja, tempo de contribuição ou de efetivo labor rural.

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos 
homem e 60 anos mulher, ter contribuído ao INSS na proporção do ano em que completou todos 
os requisitos, por exemplo, se em 2001 completou 65 anos homem ou 60 anos mulher, deve ter 
como contribuição 120 meses. Já para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 

2009, deve ter como contribuição 168 meses.
Por fim, quanto ao valor do benefício, corresponde a um salário mínimo 

vigente na época da concessão. Para os aposentados em 2016, o valor é de 
R$ 880,00.
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Exposição de Artes do Le Perini tem presença ilustre de escritores

cidade

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Os casos de dengue 
em Indaiatuba tiveram 
uma queda acentuada 

do ano passado para este. Em 
relação ao total dos 12 meses 
de 2015 houve redução de 70%. 
Foram 1.715 casos contra 489 
até outubro de 2016. 

Apesar disto, a prevenção 
ao mosquito Aedes aegypti não 
para o ano todo pela Secretaria 
de Saúde. Foram 97 notifica-
ções e 31 autos de infrações 
emitidos pela equipe de preven-
ção desde março. 

As residências visitadas 

superaram 25 mil entre os 
bairros Jardim Morada do Sol, 
Teotônio Vilela, São Conrado, 
Juscelino Kubitschek, Deolinda 
e Tancredo Neves. Ao todo, 
foram 1.148 sacos de 100 litros 
retirados com criadouros, além 
de 13 caminhões de criadouros 
de grande porte foram recolhi-
dos de terrenos e residências 
apenas entre março e maio. A 
partir de setembro, as equi-
pes retiraram mais 85 sacos e 
maios de 1,1 mil criadouros 
removidos.

De acordo com a Prefeitura, 
as intensificações já começaram 
em julho pela avaliação de 
densidade larvária onde mede 
o nível de infestação aleatoria-

mente no município todo, tra-
balho técnico de informação as 
secretarias municipais,unidades 
de saúde do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e não-SUS, envio 
de correspondências para imó-
veis cadastrados com piscinas 
fixas de prevenção e tratamento 
correto da água, para institui-
ções religiosas realizarem 40 
segundos de prevenção aos fieis 
e visitantes de suas reuniões 
espirituais.

Segundo a Prefeitura, será 
iniciada a instalação de faixas 
em alambrados (quando imóvel 
particular solicitamos autori-
zação) e outras atividades. Os 
mutirões serão até dia 17 de 
dezembro. Mutirões continuam sendo realizados nos bairros pela cidade

DIVULGAÇÃO

No ultimo sábado, dia5, a 
equipe do Colégio Le Perini ca-
tivou e foi cativada. A Exposição 
de Artes “O Pequeno Príncipe”, 
que trouxe os trabalhos dos alunos 
do berçário ao 5° ano do Ensino 
Fundamental e dos primeiros 
anos do Colégio Rodin, foi um 
encontro de muita alegria e des-
contração, estreitando laços de 
amizade, amor e muito carinho.

O convidado especial da expo-
sição foi o escritor pernambuca-
no, Josué Limeira, autor do livro 
"O Pequeno Príncipe em Cordel", 
que concorre ao prêmio Jabuti 
2016 de literatura. A Obra de 
Josué narra a história no formato 

de sextilhas e conta com dezenas 
de ilustrações de Vladimir Barros. 

“A exposição do Colégio Le 
Perini, que tive a felicidade de 
participar, trouxe a essência do 
cativar. Primeiro cativaram os 
olhos, as paredes respiravam arte 
em cores e poemas. Depois o es-
sencial, a exposição transportava 
felicidade nos sorrisos, parecia 
que ‘O Pequeno Príncipe’ tinha 
voltado a terra e escolhido o co-
ração do Colégio Le Perini para 
pousar. Foi divino... Voltei para 
o Recife com a palavra saudade 
na mala do coração”, diz Limeira.

O evento contou com a pre-
sença dos pais, familiares e ami-

gos que puderam ver de perto 
as obras dos pequenos artistas. 
Uma mistura de papel colorido, 
telas, objetos, tintas, colas e te-
soura transformada em arte com 
a inspiração da artista plástica 
Adriana Ferrari, sob a supervisão 
da mantenedora Léia Perini De-
legá e a diretora do pedagógico, 
Ana Paula Cisi Conte, além do 
trabalho dedicado das professoras 
do Colégio Le Perini. Juntos, eles 
transforam o Colégio num mundo 
mágico para transpor a história 
original do escritor francês An-
toine de Saint-Exupéry, criada em 
1943 e que já ganhou até as telas 
do cinema.

Num clima de muita alegria 
e encantamento, a exposição 
fechou o ano de artes no Colé-
gio com muita festa e emoção. 
“Agradecemos a presença de 
todos, em especial dos escritores 
convidados, José Roberto Gue-
des e Josué Limeira, que vieram 
de longe e se dedicaram em aten-
ção e carinho aos nossos alunos. 
Cativando, eles tornaram-se res-
ponsáveis por tão rica amizade. 
Foi um projeto muito prazeroso 
onde professores e alunos pude-
ram tirar a melhor mensagem de 
cada capitulo do livro, trazendo 
as histórias para o dia de hoje” 
concluiu Léia.

Casos de dengue caem 70% em 2016

Estudantes dos colégios Le Perini e Rodin 
participaram da exposição

DIVULGAÇÃO
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Reciclagem é tema de 
aulas no Colégio Montreal 

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

11º Frutos de Indaiá é garantia 
de retorno aos empresários

cidade

Mais do que uma 
grande festa e re-
conhecimento das 

melhores empresas e empre-
sários do ano, o Frutos de 
Indaiá é também garantia de 
retorno aos eleitos. No dia 3 
de dezembro, cerca de 110 
empresas sobem ao palco do 
salão social do Indaiatuba 
Clube para receber o troféu 
da 11º edição. 

A grande noite de gala, do 
principal evento de premiação 
de Indaiatuba ganhará um 
“sabor” especial com o show 
de uma das bandas mais tradi-
cionais do País: o RPM. 

“A expectativa é sempre 
enorme, pois precisamos e 
queremos atender os partici-
pantes, que são nossos clien-
tes e parceiros. 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 Admilson Re-
decopa.

As empresas que irão rece-
ber o troféu Frutos de Indaiá 
tiveram seus trabalhos reco-
nhecidos pelos indaiatubanos 
que votaram na pesquisa de 

satisfação, realizada entre 
outubro e novembro do ano 
passado, quando foram ouvi-
das quatro mil pessoas. 

Além do Troféu Frutos de 
Indaiá, cerca de 10 empresas 
receberão um homenagem 
especial pelos serviços pres-

Diante dos desafios ambien-
tais pelos quais o nosso planeta 
está passando, é preciso pre-
parar as futuras gerações para 
superá-los com consciência e 
responsabilidade. O tema está 
sendo tratado nas aulas de Éti-
ca e Empreendedorismo para 
as turmas do 2º, 3º e 4º anos 
do Ensino Fundamental 1, do 
Colégio Montreal.

Os alunos são estimulados a 
refletir sobre o aproveitamento 
de materiais reutilizáveis, bem 
como conhecer o processo da 
reutilização. “O objetivo é a 
ideia de empreender, ou seja, 
usar nosso tempo para agir no 
caminho necessário para a reu-
tilização de materiais que iriam 
para o lixo ou para esgotos, rios 
e mananciais. Dessa forma, ao 
conhecerem um brinquedo feito 
de Pet, os alunos refletiram e 
discutiram, sob a perspectiva 
da Bioética, o processo da reci-
clagem, atitude cada vez mais 
importante para a manutenção 
da saúde do planeta e das pes-
soas”, explica Maria Susie da 
Silva, professora de Ética e 
Empreendedorismo.

Passada a etapa da reflexão e 

tados à população, com ex-
celência por mais de 15 anos. 

Outra atração no palco, 
além do show da banda RPM, 
é a apresentação de dança 
realizada pela professora de 
dança Pamela Araújo. “Será 
um dueto de jazz musical 

discussão, os alunos estão cons-
truindo o Jogo do raciocínio e da 
diversão, feito com PET. “Eles 
estão descobrindo que com pou-
co custo e criatividade podem 
surgir atividades prazerosas e 
interessantes. A família também 
participa ao ajudar os filhos na 
busca por materiais e, poste-
riormente, poderão brincar com 
o brinquedo construído pelas 
crianças”, comenta a professora. 
“Eu estou achando legal porque 
estamos fazendo várias ativida-
des e estamos aprendendo várias 
coisas. Aprendemos que reciclar 
ajuda o meio ambiente e isso é 
importante para todos”, afirma 
Giovana Kikuchi Cibulskas, 
aluna do 3º ano.

De acordo com Susie, os 
alunos compreenderam, através 
dessa e de outras atividades 
em outras disciplinas, que a 
reciclagem precisa acontecer 
em atitudes rotineiras. “Eles 
aprenderam ainda que o proces-
so de reciclagem gera riqueza, 
pois algumas empresas usam o 
procedimento como uma forma 
de reduzir os custos e também 
contribui para a preservação do 
ambiente”, conclui.

(Chicago). Posso garantir 
que terá muito glamour, as-
sim como o evento. Não vou 
falar muito para não estragar 
a surpresa”, brinca. 

Retorno 
Uma das premiadas no 

Frutos de Indaiá 2016 será 
justamente a professora de 
dança Pamela Araújo. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, Pamela diz acreditar 
na credibilidade e seriedade 
do prêmio. “Através dele po-
demos fazer novas parcerias, 
relacionamento e sem dúvida 
crescer a visibilidade e tudo o 
que há de positivo para nossa 
empresa”, reconhece. “Esta-
mos falando dos melhores em 
cada setor e fico muito envai-
decida de ter sido escolhida 
para ganhar esse prêmio.”

Quem também garante que 
o Frutos de Indaiá traz retorno 
a sua marca é a empresária 
Lúcia Helena Mora Moreto, 
proprietária da bicicletaria 
Duas Rodas. “Com certeza o 
prêmio traz mais visibilidade 
para os eleitos, por isso faze-
mos questão de participar do 
evento quando somos elei-
tores”, salienta. “Um grande 
diferencial do Frutos é que, 
se optarmos por não participar 
do prêmio, não é colocada ou-
tra empresa em nosso lugar.”

DIVULGAÇÃO

Pamela Araújo foi uma das empresárias eleitas pela 
população e receberá o Troféu Frutos de Indaiá 
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Indaiatuba é a sexta na região em 
mortalidade infantil, segundo Seade

Dentre as 20 cidades 
que compõem a Re-
gião Metropolitana de 

Campinas (RMC), Indaiatuba 
aparece na 6ª posição na tabela 
de índice de mortalidade in-
fantil. Os números têm como 
referência o ano de 2015, onde 
o índice neonatal aponta que 
ocorreram 7,8 mortes e 10,7 
para cada mil nascidos vivos. 

No levantamento anterior, 
e tendo como referência o ano 
de 2014 o índice que era de 9 
mortes, cresceu 18% na nova 
amostragem, sendo que a mé-
dia, desde 2011, estava em 11,7. 

O levantamento foi feito 
pela Secretaria Estadual de Saú-
de em parceria com a Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados (Seade) e divulgado esta 
semana.

A Secretaria Municipal de 
Saúde diz possuir dados que 
indicam que as gestantes pro-
curam o Município já próximo 
a 37ª semana de gestação, sem 
cartão de pré-natal e após o 
parto, retornam para suas ci-
dades de origem, antes mesmo 
da consulta de revisão do parto, 
que deve ocorrer após 30 ou 45 
dias do procedimento. 

De acordo com o Executivo, 
somente com uma investigação 
minuciosa da equipe de saúde 
da família, do bairro onde a 
gestante diz morar, é que algu-
mas são identificadas como não 
residentes. 

"Na região do Parque Co-
rolla, no período de janeiro a 
maio deste ano foram identi-

ficados sete casos com essas 
características", diz em nota a 
Prefeitura. 

No histórico do Seade, In-
daiatuba chegou a 15,4 mortes 
em 2011, caindo para 11,4 no 
ano seguinte. Em 2013 houve 
nova alta para 12,5, reduzindo 
no ano seguinte para 9,0 até os 
10,7 divulgados nesta semana. 

No Estado de São Paulo o 
índice caiu 65,7% nos últimos 
25 anos, segundo levantamento. 
No ano passado, o Estado re-
gistrou 10,7 mortes de crianças 
menores de um ano para cada 
mil nascidas vivas. Em 1990, 
o índice era 31,2 para cada mil.

A Prefeitura informou que, 
em Indaiatuba, são poucos os 
casos passíveis de identificação, 
pois as gestantes não se apre-
sentam como sendo de outro 
Município. 

Expectativa
Mesmo assim, a perspecti-

va para o ano de 2016 é bem 
favorável, ainda segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

"Esperamos fechar o índice 
em um dígito. A secretaria tem 
desenvolvido ações junto às 
instituições e ao corpo médico 
com o objetivo de diminuir 
cada vez o índice de morta-
lidade. Vale ressaltar que a 
mulher que usa a rede de saúde 
e ao primeiro sinal suspeita de 
gravidez, deve imediatamente 
procurar a sua UBS, onde o 
acolhimento já vai direcioná-
-la para exames de gravidez. 
Quando o resultado é positivo 
já são solicitados todos os 
exames e a consulta marcada 
com médico ginecologista", 

informa o secretário municipal 
de Saúde, José Roberto Stefani.

A Secretaria Municipal de 
Saúde afirmou ainda que nos 
últimos anos houve no Estado 
uma considerável diminuição 
do número de leitos nos hos-
pitais inclusive UTI Neonatal. 

Segundo a Pasta, alguns 
exemplos são: a Beneficência 
Portuguesa de São Paulo que di-
minuiu 50% da oferta de leitos 
destinados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) para a região; Na 
Região Metropolitana de Cam-
pinas ocorreu o fechamento 
dos Hospitais Infantis Coração 
de Jesus e do Hospital Álvaro 
Ribeiro. 

Entretanto, segundo a Saú-
de, Indaiatuba possui o Ambu-
latório Especializado em Alto 
Risco, estrutura hospitalar ade-
quada para parto de alto risco 
e UTI Neonatal com 10 leitos.

A Defesa Civil de Indaia-
tuba registrou a queda de 14 
árvores após as fortes chuvas 
no final da tarde de quarta-
-feira, dia 9. Não houve pon-
tos de alagamento. 

A Secretaria de Educação 
relatou que as Emeb Nízio 
Vieira Fundamental, Luiz 
Carlos Batista de Moura, 
Patrocínia Robles Provenza, 
João Batista de Macedo e 
Laura Fahl sofreram pequenos 
danos com o temporal, mas 
as equipes de manutenção já 
estão trabalhando nos locais. 
Não houve a necessidade de 

suspensão de atividades em 
nenhuma unidade. O mesmo 
ocorreu no CAP AD, que tam-
bém continua com o atendi-
mento sem qualquer prejuízo. 

O Saae também registrou 
problemas em algumas bom-
bas de captação, mas tudo já 
foi normalizado por volta das 
10 horas da manhã, após os 
técnicos passarem a madru-
gada trabalhando nos reparos. 
Na estação meteorológica 
do Instituto Agronômico de 
Campinas, instalada na Pre-
feitura foram registradas 51,1 
mm de chuvas.

Histórico de mortalidade 
em Indaiatuba

2015 - 10,7
2014 - 9,0
2013 - 12,5 
2012 - 11,4 
2011 - 15,4
Fonte: Seade

Nascimentos x mortes em 
Indaiatuba

2013 -  2.803 nascimentos, 35 
óbitos  - 12,49%  
2014 - 3.010 nascidos, 27 
óbitos - 8,97% 
2015 - 3.101 nascidos, 34 
óbitos - 10.96%
Fonte: Secretaria Municipal 
de Saúde

Ranking das cidades da RMC
Santo Antonio de Posse – 3,3
Valinhos – 5,9
Sumaré – 6,0
Paulínia – 6,1
Campinas – 8,2
Hortolândia – 8,6 
Itatiba – 8,8
Cosmópolis – 9,3
Nova Odessa – 9,5
Vinhedo – 9,7 
Jaguariúna – 10,5
Engenheiro Coelho – 10,5
Americana – 10,5
Indaiatuba – 10,7
Pedreira – 11,8
Monte Mor – 12,4
Morungaba – 12,7
Santa Bárbara d’Oeste – 16,9 
Artur Nogueira – 17,4

*por mil nascidos vivos
Fonte: Seade

Município registrou 10,7 mortes a cada 100 mil nascidos vivos em 2015
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Com Uber, taxistas locais dizem 
perder até 80% da clientela 

HUGO ANTONELI JUNIOR

O aplicativo que liga 
motoristas particu-
lares a passageiros, 

a Uber, chegou à Indaiatuba. 
Apesar de a cidade não ser 
uma das quase 600 "oficiais" 
do aplicativo, é possível en-
contrar diversos motoristas 
oferecendo o serviço.  

"Já usei em Campinas, São 
Paulo e agora em Indaiatuba", 
conta o tatuador Anderson 
Gueraldt, de 30 anos. "É bem 
mais rápido e os motoristas 
são mais cuidadosos. Não 
gostei do tratamento de alguns 
taxistas da rodoviária, mas na 
Uber pode sair menos da me-
tade do preço de uma corrida 
convencional", compara.

A Prefeitura diz que "so-
mente reconhece os cadas-
trados e regulamentados por 
decreto municipal (11.251/11) 
que passaram por licitação 
pública cujos carros são de-
vidamente cadastrados, vis-
toriados e que cobram valores 
públicos definidos". Apesar 
disto, não há intenção de 
enviar nenhum projeto proi-
bindo o uso do aplicativo na 
cidade nem por parte do Exe-
cutivo, nem do Legislativo, 
segundo informou a assesso-
ria de imprensa. 

Em São Paulo, por exem-
plo, um projeto de lei para 
tentar minimizar os efeitos 
que o aplicativo pode causar 
nos taxistas.

De acordo com alguns 
taxistas, a clientela caiu em 
mais de 80% desde então. 
Para o empresário do ramo 
do transporte Hakan Kheir 
Seirafi, de 46 anos, deveria ha-
ver um trabalho em conjunto 
entre os taxistas e a Prefeitura. 
"Tinha que ter um curso para 
mudar a cabeça deste pessoal 
de como tem que ser tratado, 
principalmente os mais anti-
gos", opina.

A Uber afirmou, via as-
sessoria, que por Indaiatu-
ba não constar nas "cidades 
oficiais" não pode garantir a 
qualidade no serviço. Mas que 
motoristas de outras cidades 
cadastradas, como Campinas, 
por exemplo, podem transitar 
entre os dois municípios. 
"Eles podem trabalhar no 
aeroporto e trazer clientes 
para cá e aproveitar a viagem 
para levar alguém daqui para 
lá, por exemplo", exemplifica 
Hakan. 

Ainda segundo a asses-
soria, no Brasil o aplicativo 
já atingiu mais de 50 mil 

motoristas e quatro milhões 
de usuários.

Há entre 20 e 30 motoristas 
no aplicativo. "Dependendo 
da hora que a pessoa precisa 
tem mais opções", informa o 
taxista Eduardo Melo, de 45 
anos. A novidade foi, para ele, 
um "tapa na cara" dos taxistas 
mais antigos. "Quem não tem 
o fino trato com o cliente, 
não pega a bagagem, nem 
abre a porta ou não dispõe de 
máquina de cartão de crédito 
sai perdendo", analisa. Não 
há projeções oficiais, mas, de 
acordo com taxistas ouvidos, 
menos da metade trabalha 

com cartão de crédito. Hakan 
critica: "É muito antagônico 
falar que é a cidade número 
um e não ter um serviço de 
qualidade."

A Uber tem, entre outras 
facilidades óbvias - como es-
tar na palma da mão e ser paga 
exclusivamente com cartão 
de crédito cadastrado, melhor 
preço em relação aos táxis. 

É o que constatou Wes-
ley Ferreira, de 21 anos, que 
contou ter experimentado 
o serviço pela primeira vez 
na semana passada. "Gostei 
muito. O atendimento é per-
feito e o preço melhor ainda", 
revela. "Isso acontece porque 
os motoristas do aplicativo 
não precisam regulamentar os 
veículos como os taxistas. É 
muito injusto", reclama Hakan.

Acordo 
Para tentar estreitar a re-

lação entre os taxistas, os 
profissionais da área devem 
fundar nos próximos meses 
uma associação. "Mas só 
com os novos motoristas, 
porque os antigos ainda são 
muito relutantes. Tem muito 
motorista de táxi que não 
depende disso para viver. É 
aposentado e só complemen-
ta a renda. Nós não. A gente 
tem que ralas 24 horas por 
dia, por isso devemos nos 

unir", analisa Melo. "Teve 
um cliente que me contou que 
chegou à rodoviária vindo de 
São Paulo e o taxista sequer 
ajudou a carregar a bagagem. 
Ele me falou 'eu sei que você 
tem um bom tratamento com 
o passageiro, mas muitos não 
têm'. Agora, imagine depois 
disso este mesmo passageiro 
pegar Uber e ser bem tratado, 
como fica? Nunca mais pega 
táxi", conta.

São 100 taxistas na cidade, 
de acordo com o Departa-
mento de Transporte Coleti-
vo, e muitos deles querem a 
criação de uma "radiotaxi". 
"Além do serviço de ligação 
gratuita também teríamos 
melhor organização entre os 
profissionais, mas a Prefei-
tura não permitiu a criação 
de nenhuma cooperativa até 
o momento", revela Hakan. 
"O lado bom de uma coope-
rativa é que pode-se emitir 
notas fiscais para empresas, 
o que um taxista não pode 
fazer individualmente. Tentei 
fazer isso aqui, mas até agora 
não consegui. Tive que abrir 
a empresa em Campinas para 
prestar este serviço", conta. 

Questionada, a Prefeitura 
informou que não há nenhum 
pedido deste aguardando aná-
lise no departamento respon-
sável.

Serviço do Uber já pode ser utilizado por passageiros em Indaiatuba
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Alunas do Objetivo são vice-campeãs da 9ª Jornada Brasileira de Foguetes

INFORME PUBLICITÁRIO

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Cidade é considerada ‘boa pagadora’
ARQUIVO- GIULIANO MIRANDA SCS/PMI

DIVULGAÇÃO 

Indaiatuba está entre as 25 
cidades do País a obter a 
“nota A” da Secretaria do 

Tesouro Nacional para capa-
cidade de pagamento, ou seja, 
baixo risco de calote. Entre as 
cidades avaliadas da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), Indaiatuba é a única 
com nota A, sendo Americana 
(C+); Campinas (B-); Hor-
tolândia (B+) e Sumaré (C+). 

O levantamento faz parte 
da versão final da 1ª Edição do 
Boletim de Finanças Públicas 
dos Entes Subnacionais de 
2016, publicação anual que 
tem como objetivos ampliar 
a transparência das relações 
federativas e contribuir para 
o processo de sustentabilidade 
fiscal de Estados e municí-
pios. O trabalho reúne os da-
dos fiscais de 27 Estados e do 
Distrito Federal e de 146 mu-

Indaiatuba está entre as 25 cidades do País a obter a nota A

Estudantes se destacaram na competição que reuniu 45 equipes

nicípios com mais de 200 mil 
habitantes, com informações 
que permitem um aprofunda-
mento na análise das princi-
pais variáveis fiscais desses 
entes. Além dos dados fiscais 
dos municípios selecionados, 
o Boletim inclui a classifi-
cação CAPAG (Capacidade 
de Pagamento) dos Estados 
desde 2013 e as evoluções 
dos resultados primários, dos 
níveis do endividamento, dos 
gastos com inativos e do per-
centual de gasto com pessoal 
em relação à RCL (Receita 
Corrente Líquida). Indaiatuba 
foi classificada com nota 

De acordo com a Secreta-
ria da Fazenda da Prefeitura 
de Indaiatuba, esse é um 
bom indicador pois mede a 
capacidade de pagamento e é 
uma base para análise da Se-
cretaria do Tesouro Nacional 
para obtenção de operação de 
crédito do município junto às 
instituições financeiras.

As informações da pu-
blicação referentes aos mu-
nicípios foram extraídas do 
Siconfi (Sistema de Informa-
ções Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro). Já 
referente aos Estados foram 
extraídas dos PAF (Programas 
de Ajuste Fiscal), acordos 
assinados pelos Estados que 
refinanciaram suas dívidas 
com a União e que apresentam 
metas anuais considerando a 
evolução das finanças estadu-
ais, os indicadores macroeco-
nômicos para o novo período e 
a política fiscal adotada pelos 
governos estaduais. 

O Boletim está dividido em 
duas seções, sendo a primeira 
voltada às informações fiscais 
agregadas e individualizadas 
dos Estados e do Distrito Fe-
deral e a segunda, aos dados 
fiscais consolidados dos 146 
municípios brasileiros com 
mais de 200 mil habitantes. 
Os indicadores de avaliação 

municipal utilizados foram: 
Endividamento (Dívida Con-
solidada / RCL); Solvência 
I (Despesa com Pessoal /
RCL); Solvência II (Serviço 
da Dívida / RCL); Autono-
mia Financeira (Arrecadação 

Própria / Receita Corrente 
Total); Financiamento dos 
Investimentos (Investimen-
tos com Recursos Próprios); 
Rigidez das Despesas (Despe-
sas Rígidas/ Despesa Total); 
Planejamento I (Despesas de 

Exercícios Anteriores/ Des-
pesa Total); Planejamento II 
(Restos a Pagar Processados/ 
Despesa Liquidada Total, e 
Liquidez (Disponibilidade 
de Caixa Líquida/ Despesa 
Média Mensal).

As alunas Camila Silvei-
ra Tomain e Luiza Esteves 
Duarte, da 1ª série do Ensino 
Médio noturno do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, ficaram 
em 2º lugar na 9ª Jornada Bra-
sileira de Foguetes, realizada 
de 31 de outubro a 03 de no-
vembro, na Barra do Piraí-RJ.

A dupla conquistou sua 
classificação para a Jornada 
durante a Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG) 2016, 
quando o lançamento do seu 
foguete foi superior a 120m. 

Participaram da Jornada de 
Foguetes 45 equipes de todas 
as regiões do Brasil. Durante 
os quatro dias de evento, as 

alunas assistiram em média 
três palestras por dia, com 
aprofundamento em Astrono-
mia e Astronáutica. 

Todas as equipes fizeram 
a apresentação do projeto 
que envolveu a elaboração do 
foguete, a aerodinâmica, os 
materiais utilizados na cons-
trução da base, as medidas de 
segurança e a concentração 
dos reagentes. Além da apre-
sentação, cada equipe fez dois 
lançamentos e os que alcan-
çaram as maiores distâncias 
foram premiados. O foguete 
de Camila e Luiza atingiu 189 
metros.

“Foi muito bacana! Foram 

quatro dias de muito aprendi-
zado. Trouxemos muita infor-
mação para a nossa Mostra de 
2017, para aprimorar nossos 
lançamentos. As meninas 
estão de parabéns porque se 
empenharam e se dedicaram 
muito a esse projeto”, afirma 
o professor de Olimpíada de 
Astronomia que acompanhou 
as alunas, Nilson Almeida. 

Segundo as alunas, a pre-
paração foi intensa. “Estu-
damos muito, conversamos 
com os professores de Física 
e Química do Colégio, fize-
mos alterações no foguete e 
adquirimos novas técnicas. 
Eu gostei muito do evento 

porque todos que estiveram 
lá estavam muito focados. 
Competimos com equipes 
de escolas que participam 
da Jornada há mais de 5 
anos, então por ter sido nos-
so primeiro ano, foi muito 
legal!”, comemora Luiza. 
“Foi uma experiência muito 
boa, eu nunca vou esquecer! 
As palestras foram incríveis! 
As pessoas não estavam 
lá para competir, mas sim 
para aprender, para trocar 
experiência. Eu fiquei muito 
contente, não esperava esse 
resultado! Serviu para nos 
inspirar e querer mais!”, de-
clara Camila.
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Jovem é 'pego' com entorpecentes perto de escola

Guarda apreende 
quase 140 quilos de 
drogas em 2016

Auxiliar tem bicicleta 
furtada e ganha outra 
de colegas de trabalho

Cobra é localizada em caixa 
enviada pelos Correios

TRÁFICO 

APREENSÕES

PARCERIA  

MISTÉRIO 
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Nove roubos são 
registrados em três dias

políciaVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

COMANDO NOTÍCIA

COMANDO NOTÍCIA

Criminosos cometeram 
diversos roubos em 
três dias no Municí-

pio. Uma pessoa - acusada de 
dois destes e de outros dois 
casos, foi presa. Entre sábado, 
dia 5, e segunda-feira, dia 7, 
foram nove assaltos registra-
dos na Delegacia.

O primeiro caso aconteceu 
na tarde de sábado em uma 
sorveteria na Rua João Marti-
ni, no Jardim Morada do Sol. 
Um rapaz de 21 levou R$ 100 
do estabelecimento. No dia 
seguinte, mais ou menos no 

mesmo horário, ele voltou e 
levou um celular e um capa-
cete. Ele foi preso pela Polícia 
Civil na terça-feira, dia 8, e foi 
reconhecido por outros dois 
assaltos em agosto e no final 
de outubro - quando ele teria 
assaltado outro comércio, 
levando R$ 650.

Uma moto foi roubada na 
noite de sábado na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). De 
acordo com a vítima, de 26 
anos, dois rapazes em uma 
moto - um deles armado, o 
renderam e levaram sua moto. 
Além disso, levaram R$ 90 e 
um aparelho celular. 

Domingo foi o dia com 
mais casos, com quatro rou-

bos no total. Um carro com 
duas pessoas levaram a bolsa 
de uma menina de 15 anos na 
Rua Adélia Filomena Mattio-
ni, no Jardim São Conrado. 
Na bolsa não havia dinheiro, 
apenas documentos.

Outro caso de roubo de 
moto foi registrado, só que no 
Vale do Sol. Um pedreiro de 
56 anos foi abordado por dois 
rapazes em outra motocicleta, 
um deles estava armado. Eles 
levaram o veículo. 

Na Rua José da Silva Ma-
ciel, no Jardim Morada do 
Sol, dois ladrões em uma 
moto preta levaram um celular 
de uma pessoa.

Na segunda-feira os cri-

mes continuaram. Cinco ho-
mens levaram quase R$ 27 mil 
em notas fiscais do dono de 
um posto de gasolina, locali-
zado na Rua dos Indaiás. Eles 
estavam em um carro e duas 
motos. Durante a abordagem 
dois tiros foram efetuados, 
mas não acertaram ninguém. 

Enquanto isso, na Avenida 
Ário Barnabé, também no 
Morada do Sol, aconteciam 
dois casos de "saidinha de 
banco". Uma mulher teve R$ 
360 levados por um ladrão. 
Em seguida, o mesmo roubou 
outra moça que saiu de outra 
agência.

Nos casos ainda sem solu-
ção, a Polícia Civil investiga.

Um rapaz de 18 anos foi 
detido com drogas em uma 
praça próxima à uma escola 
no Jardim Paulista no início 
da tarde desta quarta-feira, 
dia 10. Integrantes da Ronda 
Ostensiva com Motos de In-
daiatuba (Romi), da Guarda 
Civil de Indaiatuba, foram 
chamados e encontraram sete 
porções de maconha em um 
local escondido e três com 
o jovem. Além disso, foram 
apreendidos R$ 112 em notas 
trocadas. 

Ele foi levado à Delegacia 
e apresentado à autoridade de 
plantão.

Uma cobra Jiboia foi enviada 
pelos Correios e encontrada em 
Indaiatuba na quarta-feira, dia 9. 

O raio-x do depósito da 
Alameda Antonio Ambiel, 
no Helvetia, os funcionários 
identificaram o animal em uma 
encomenda com remetente de 

Mogi das Cruzes.
A Guarda Civil de Indaia-

tuba foi chamada e integrantes 
do Grupamento Ambiental 
(GAM) recolheram o animal, 
encaminharam para um vete-
rinário e soltaram em um local 
apropriado.

Misteriosamente 
cobra foi encontrada 
dentro de uma caixa

Rapaz de 18 anos estava com três poções de drogas próximo a uma escola  

A Guarda Civil de In-
daiatuba registrou ao longo 
de 2014, 64 flagrantes de 
tráfico de drogas, que re-
sultaram em 75 prisões de 
pessoas, e nove apreensões 
de menores de idade. No 
total foram tiradas de cir-
culação 16.692 porções, que 
corresponde a 137,5 quilos 
em 10 meses. 

A Guarda realizou no 
mesmo período a aborda-
gem de 298 pessoas em 
atitude suspeita e 105 auto-

móveis na mesma condição. 
No total, em 2016, foram 
presos pela corporação 208 
suspeitos, com 164 flagran-
tes. Foram atendidas 49.856 
ligações feitas para o telefo-
ne de emergência 153.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, via assessoria de imprensa, 
todo entorpecente apreendido 
passa por exame químico toxi-
cológico e parte é retirada para 
contraprova. Após autorização 
judicial, a substância é incinera-
da no próprio Município.

Uma auxiliar de limpeza 
terceirizada da Escola Mu-
nicipal Cleonice Lemos Na-
ressi passou por um drama 
nesta semana. Na sexta-fei-
ra, dia 4, à tarde, um rapaz 
invadiu o local de trabalho 
dela e furtou sua bicicleta 
que havia comprado para 
levar a filha à creche.

Residente no Jardim Mo-
rada do Sol, próximo ao Par-
que Corolla, a trabalhadora 
de 36 anos terminou de pa-
gar recentemente o meio de 
transporte. O vídeo das câ-
meras de segurança mostra 
o rapaz entrando na escola e 
saindo tranquilamente. 

Até o meio desta sema-
na, apesar de ter registrado 
Boletim de Ocorrência, nem 
o ladrão, nem a bicicleta ti-
nham sido encontrados. De 
acordo com funcionários da 
escola, a auxiliar de limpeza 
chorou muito pela perda do 
meio de transporte. Mas a 
história teve um final feliz.

Nesta quarta-feira, dia 9, 
os funcionários da escola se 
juntaram e deram uma bici-
cleta nova para auxiliar de 
limpeza. Uma das professo-
ras que tinha uma bicicleta 
nova e sem usar também 
fez a doação e a auxiliar de 
limpeza agora tem duas.
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Kautela e Atlético Oliveira duelam pelo título 
da Terceira Divisão do Liga Regional Aifa 

FUTSAL

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Lidi tem novo presidente 
a partir do próximo ano 

esportes
8º Campeonato Máster 50 (Aifa) 

Rodada domingo, dia 13 
 
Horário Partida    Local 
8h40   Independente x XV Novembro A  Osan
10h30 Ferroviário x Botafogo     Ferroviário 
10h50   XV B x Independente/Elias Fausto  XV de Novembro  
 
Resultados da última rodada  
Botafogo 8 x 2 Independente/Elias Fausto

16º Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos 

Rodada amanhã, dia 12, no ginásio da Sol-Sol 
 
Primeira Divisão 
 
Horário  Partida     
14h40  ML Informática x Grillos/Tamandaré Tintas 
15h10  R5/Colégio Meta/Betão Motos x Sol-Sol 
15h30  União Tribuna x Sem Chance/Extintuba  
16h20  Cebi Brasil x Futsal Futuro  
17h10  Meninos do G5/4 C. Tintas x Flamengo/Marquinhos Tintas  

Segunda Divisão 

Horário  Partida     
14h20  Juventus Futsal x Nova Aliança/XII de Junho  
 
Rodada amanhã, dia 12, no ginásio do Carlos Aldrovandi  
 
Segunda Divisão 

Horário  Partida     
12h50  Parque Indaiá x União Tribuna B 
13h50  Projeto Restitui x União Audax/Atenas  
  
Resultados da última rodada  

Primeira Divisão
Schalke Grillos/Tamandaré Tintas 14 x 2 Cebi Brasil
Sol-Sol 0 x 7 União Tribuna
Flamengo Marquinhos Tintas 1 x 7 ML Informática
Futsal Futuro 1 x 2 Sem Chance/Extintuba
R5 Colério Meta/Betão Motos 2 x 1 Meninos G5/4 Cores

Segunda Divisão
The Rocket 1 x 6 Parque Indaiá
Nova Aliança/XII de Junho 3 x 4 Projeto Restitui
Bayern 07 9 x 5 União Audax/Atenas
União Tribuna B 7 x 1 Juventus Futsal

 
1ª Copa Kokada (Lidi)

Rodada domingo, dia 13 
 
Horário  Partida    Local 
11h  Pimenta x Camisa 10   Pimenta 
13h30  LBC x Bahia   Osan 
13h30  Florence x Bandeirantes   Cruzeiro  
15h30  Jardim Brasil x Galo   Jardim Brasil  
15h30  Operário x Atlético Oliveira  Osan 
15h30  Mastiga Samba/CDHU x U.A. Cardeal Cruzeiro   
   
Resultados da última rodada   
Bandeirantes 3 x 4 Pimenta 
U.A. Cardeal 7 x 0 LBC
Camisa 10 3 x 2 Florence
Atlético Oliveira 2 x 1 Paulistinha
Bahia 0 x 1 Mastiga Samba/CDHU
Galo 0 x 0 Independente     

 
38º Torneio Walter Pimentel (Lidi)

Rodada domingo, dia 13 
 
Horário  Partida    Local 
9h  Unidos de Indaiatuba x Comercial  CET 2 
9h  Unidos do Corolla x Atlético Mirim  CET 1 
11h  América x SPQV   CET 1 
11h  Morado do Sol x Benfica   CET 2 
11h  União Paulista Zona Sul x Huaxipato  Cruzeiro  
11h  Unidos do Rêmulo Zoppi x Real Sporting Osan 
13h30  Seati x Manchester   Jardim Brasil 
13h30  Tupã x União Bahiana   CET 1
13h30  Flamenguinho x Mastiga Samba/CDHU CET 2  
 
Resultados da última rodada  
Benfica 3 x 1 Flamenguinho     
Huaxipato 0 x 1 Unidos do Corolla    
Vale Verde 3 x 0 Morada do Sol   
Comercial 3 x 1 Minas     
Real Sporting 4 x 0 Atlético Paulista   
Atlético Mirim 1 x 2 União Paulista Zona Sul 
SPQV 5 x 3 Seati      
Manchester 1 x 4 América     
União Bahiana 2 x 1 Unidos da Vila   

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Final amanhã, dia 13, no Clube 9 de Julho 
 
Horário  Partida    Categoria
8h30   Lofts Empreendimentos x DD Max   Super Máster
10h   Sanare x Madeireira Madelasca   Adulto 
 
Resultados das semifinais 
Lofts Empreendimentos 4 x 0 Tukka’s (Super Máster)
DD Max 8 x 2 Thunder Vision - Portaria Remota - GTA (Super Máster)
Auto Escola Dirce/Race Pneus 2 x 1 Jacitara (Máster)
Freegelo/Big & Strong 5 x 1 Jornal Exemplo (Máster)
SSA Brasil 1 x 3 Grupo Fênix (Veterano)
Visual Formaturas 3 (2) x (1) 3 Vizzent Calçados (Veterano)
Sanare 3 x 3 Unilabor (Adulto)
Madeireira Madelasca 3 x 3 Cato Supermercados (Adulto)

JEAN MARTINS

ANGELO GOUVÊA

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

A partir de 2017 a Liga 
Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi) 

terá novo presidente para os 
próximos quatro anos. Sem 
chapa contrária, na noite de 
segunda-feira, dia 7, o ad-
vogado Rogério Negrão de 
Matos Pontara, de 41 anos, foi 
aclamado o novo presidente 
da entidade substituindo Eli-
seu Marques. 

A nova diretoria será for-
mada ainda por Luiz Carlos 
(vice-presidente), Valcreir 
Fonseca (2º secretário), José 
Aparecido Nunes, o Paraná 
(1º tesoureiro), Eliseu Mar-
ques (2º tesoureiro) e Everton 
Bueno Farias (diretor de rela-
ções públicas). 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, Pontará explicou que 
escolheu concorrer ao cargo 
por conta da paixão pelo es-
porte amador. “Primeiramente 
por gostar do futebol e segun-
do pelo amor que tenho pela 
Liga”, diz. “Minha história 
na entidade vem desde 2004, 
quando era auditor da Comis-
são Disciplinar. Afastei-me 
por um tempo e retornei à 

a Fiec, a sede da entidade 
também conta com aulas de 
computação. A entidade tem 
ainda academia e atendimento 
com fisioterapeuta com preço 
acessível.

Apesar de foco ser no fute-
bol, Pontará não descarta que 
outras modalidades esportivas 
sejam idealizadas na Lidi. 
Porém, o novo presidente res-
salta a importância de alguma 
pessoa que possa “cuidar” dos 
eventos.

Preparação 
Outra providência, segundo 

Pontará, é fazer com que haja 
uma preparação dos árbitros, 
diretores e jogadores dos clu-
bes filiados a entidade. Para 
isso, cursos em parcerias com 
a Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF) serão realizados. 

A ideia, além de aumentar 
o nível das competições, é fa-
zer com que todos participem 
mais das ações da Lidi. “O 
dirigentes dos clubes preci-
sam entender que a Lidi não 
é a diretoria e sim eles. Para 
que as competições tornem-se 
fortes, necessita da ajuda dos 
clubes. Que se pense mais na 
entidade, e não apenas em 
seus clubes.”

entidade em 2013.”
Com o discurso de dar con-

tinuidade ao trabalho do atual 
presidente Eliseu Marques, 
um dos desafios, segundo 
Pontará, viabilizar mais apoio 
da Prefeitura. Atualmente, 
a Prefeitura cede os campos 
de futebol e custeia o valor 

da arbitragem nos jogos do 
Campeonato Amador. 

A parte social também 
deve ser mais trabalhada no 
mandato de quatros do advo-
gado. Atualmente, a Lidi tem 
convênio do Governo Estadu-
al e conta com uma escolinha 
de futebol. Em parceria com 

O advogado Rogério Pontará estará à frente da Lidi até 2020

Em caso de empate, título da Terceira Divisão será definido 
na prorrogação   

A Terceira Divisão do 16º 
Campeonato Liga Regional 
Aifa Grupo Marguinhos che-
ga a sua partida final amanhã, 
dia 12. No ginásio do Car-

los Aldrovandi, a partir das 
16h30, duelam pelo “caneco” 
do certame Kautela x Atlético 
Oliveira. 

Os dois times garantiram-

-se na final no último sábado, 
dia 5, com a disputa das se-
mifinais. 

No primeiro duelo, o Kau-
tela entrou na quadra do Car-
los Aldrovandi e venceu o 
Grillos/Pura Gula pelo placar 
de 5 x 2.

Na outra partida, disputada 
no mesmo ginásio, o Atlético 
Oliveira mostrou sua superio-
ridade e venceu o Tapiratiba 
por 8 x 4. 

Agora, para definir o cam-
peão deste ano, será realizada 
apenas uma partida. Em caso 
de empate, segundo regula-
mento da competição, o jogo 
irá para a prorrogação, com 
dois tempos de cinco minutos 
cada. 

Caso haja nova igualdade 
no marcador, será campeã a 
equipe que fez melhor cam-
panha na primeira fase. Na 
ocasião, o título ficaria com o 
Kautela que terminou a etapa 
classificatória com 16 pontos, 
sendo cinco vitórias, um em-

pate e saldo de 13 gols.

Feminino   
Outra decisão acontece 

domingo, dia 13, com a dis-
puta das partidas válidas pelas 
semifinais do 9º Campeonato 
Liga Regional Aifa de Futsal 
Feminino. Os dois jogos acon-
tecem no ginásio do Clube 9 
de Julho. 

No primeiro duelo, às 
9h30, o XV Resende Piracica-
ba joga contra o Utopia DME 
Iperó. Na segunda partida, 
a partir das 10h30, o Dinho 
Água/Supermercado Cisol 
busca a vaga na final contra o 
Araçariguama/Babi’s. 

No último domingo, dia 
6, quatro partidas marcou a 
última rodada da fase classifi-
catória. O Dinho Água venceu 
o Gálatas por 6 x 0, enquanto 
que o Araçoiaba fez 4 x 1 no 
Votorantin. O Utopia fez 1 x 
0 no Tatuí, enquanto que o 
XV venceu o Araçariguama 
por 5 x 2. 
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“O nosso torneio 
é visto com uma 

preparação para o 
nacional, que ocorre 

em dezembro na 
cidade de Londrina. 

Então acaba 
sendo uma grande 
oportunidade para 
os times saberem 
realmente como 

estão”
Claudio Asano, 
vice-diretor do 

Departamento de 
Beisebol e Softbol 

da Acenbi 

ARTES MARCIAIS 
Nacionais de Karatê e Kendô ocorrem neste fim de semana

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba sedia competições 
nacionais de beisebol e softbol

esportesVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

CINEMA

HORIZONTE PROFUNDO - DESASTRE NO GOLFO - Lan-
çamento  -  Drama / Ação  -  Classificação 12 anos  -  107 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10),  Sexta (11),  Segunda (14)   e  Quarta 
(16):   21h50. Sábado (12),  Domingo (13)  e  Terça (15 - feriado):  
14h20  /  21h50
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   17h10  /  19h30
.............................................................................................................
PEQUENO SEGREDO - Lançamento  -  Drama -  Classificação 
10 anos  -  108 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   15h50  /  18h45  /  
21h10
............................................................................................................
O SHAOLIN DO SERTÃO - Estreia  -  Comédia -  Classificação 
12 anos  -  100 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h45  /  21h15
............................................................................................................
MENINO 23: INFÂNCIAS PERDIDAS  NO BRASIL - Sessão 
do Cineclube Indaiatuba*  -  Documentário  -  Classificação 10 
anos  -  82 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sábado (12):   14h15. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
............................................................................................................
DOUTOR ESTRANHO - 2ª semana  -  Aventura / Fantasia  -  Clas-
sificação 12 anos  -  115 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10),  Sexta (11)   e  Quarta (16):   20h30
Sábado (12)  a  Terça (15 - feriado):  17h50  /  20h30
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h00  /  21h30
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   15h10
Polo Shopping: Quinta (10),  Sexta (11)   e  Quarta (16):   18h45
Sábado (12)  a  Terça (15 - feriado):  14h40  /  18h45
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   20h35
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h15  /  19h00  /  
21h40
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   17h35
............................................................................................................
TROLLS - 3ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10),  Sexta (11)   e  Quarta (16):   15h30
Sábado (12)  a  Terça (15 - feriado):  14h30  /  16h40
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   15h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   19h05
............................................................................................................
A GAROTA NO TREM - 3ª semana  -  Suspense / Policial  -  Clas-
sificação 14 anos  -  116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10),  Sexta (11)   e  Quarta (16):   20h00
Sábado (12)  a  Terça (15 - feriado):  19h20  /  21h55
............................................................................................................
INFERNO - 5ª semana  -  Suspense / Policial  -  Classificação 14 
anos  -  117 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   20h10
............................................................................................................
É FADA! - 6ª semana  -  Comédia -  Classificação 12 anos  -  86 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (10),  Sexta (11),  Segunda (14)   e  Quarta 
(16):   15h30. Sábado (12),  Domingo (13)  e  Terça (15 - feriado):  
15h30  /  18h00

O campo da Associa-
ção Cultural Espor-
tiva Nipo Brasileiro 

(Acenbi), em Indaiatuba, será 
“palco” de dois campeonatos 
nacionais este mês. Entre 19 e 
20 a disputa é no beisebol, no 
Torneio Circuito das Frutas. Já 
nos dias 26 e 27 a competição 
será o Campeonato Brasileiro 
de Softbol. 

Ambos os torneios têm 
entrada gratuita ao público, na 
Rua Chile, 689. 

Todas as diretrizes das duas 
disputas foram apresentadas 
durante coletiva de imprensa 
na manhã de terça-feira, dia 8. 

Esta será a 7ª edição do 
Troféu Circuito das Frutas e 
deve reunir aproximadamente 
150 atletas, de cidades da região 
que compõem o circuito e do 
Paraná.

Cerca de 12 equipes devem 
entrar em campo, todos na cate-
goria Pré-Infantil (9 a 10 anos). 
“Esta é a primeira categoria na 
forma beisebol. Antes disso, os 
atletas participam do T-ball, um 
formato que visa o aprendizado 
e o incentivo da criança pela 
modalidade”, explica o diretor 
do Departamento de Beisebol 
e Softball da Acenbi, Wilson 
Haruo Uyeno. 

Para o vice-diretor do De-
partamento, Claudio Asano, 
o Torneio Circuito das Frutas 
é muito visado por atletas e 
equipes por estar próximo da 

disputa do Campeonato Brasi-
leiro da categoria. 

“O nosso torneio é visto 
com uma preparação para o na-
cional, que ocorre em dezembro 
na cidade de Londrina. Então 
acaba sendo uma grande opor-
tunidade para os times saberem 
realmente como estão”, explica. 

Os jogos acontecem tanto 
no sábado quanto no domingo 
das 8h às 16 horas. A expecta-
tiva, segundo os organizadores, 
é que cerca de 250 pessoas 
marquem presença nas arqui-
bancadas. 

Nacional
Também em novembro, nos 

dias 26 e 27, a cidade recebe o 
Campeonato Brasileiro Inter-
clubes de Softball, organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Beisebol e Softbol (CBBS). 

Com a participação de apro-
ximadamente 170 meninas, 
atletas da categoria Sub-13, 
o campeonato deve 
reunir cerca de 10 
times. Apesar de ser 
um torneio Nacional, 
as equipes são prove-
nientes de São Paulo 
e do Paraná, estados 
onde a prática da 
modalidade é mais 
forte. 

A grande novi-
dade do torneio é a 
participação da equi-
pe do Aelu do Peru. 
“Como é um cam-
peonato nacional, 
tivemos que criar a 
1ª Taça Acenbi de Softbol Inter-
nacional. Caso a equipe Peruana 
vença, ela não irá conquistar 
o nacional, mas sim a Taça 

Acenbi. O campeão do Brasi-
leiro, neste caso, seria o segundo 
colocado”, explica Asano. 

Segundo Uyeno, 
a vinda da equipe à 
Indaiatuba só é pos-
sível graças a boa 
relação entre a CBBS 
e os praticantes do 
esporte no país vizi-
nho. “Dessa forma é 
possível que atletas 
daqui disputem cam-
peonatos também lá 
no Peru”, salienta. 
“É uma relação que 
‘abre’ muitas ‘portas’ 
para nós.”

Para a disputa do 
campeonato, serão 

utilizados três campos do clu-
be local. Os jogos começam a 
partir das 8 horas e deve reunir 
cerca de 400 pessoas. 

Os dois campeonatos foram apresentados pela Acenbi durante coletiva de imprensa

JEAN MARTINS

Dois campeonatos nacio-
nais, de artes marciais, aconte-
cem neste final de semana em 
Indaiatuba. A partir de hoje até 
domingo, de 11 a 13, o Ginásio 
Municipal de Esportes recebe 
o Campeonato Brasileiro de 
Karatê Interestilos. Já no do-
mingo, o Sesi será “palco” do 
4º Campeonato de Kendô do 
Interior Paulista. 

O Brasileiro de Karatê In-
terestilos é organizado pela 

Federação Brasileira de Karatê 
Interestilos (CBKI) e tem en-
trada gratuita nos três dias de 
evento. 

Nos tatames, todos os dias 
a partir das 9 horas, estarão 1,4 
mil competidores de todo o Bra-
sil, divididos em 148 categorias 
individuais e 16 equipes. 

Só no domingo, com a dis-
puta da Divisão Especial, serão 
330 caratecas, cujos campeões 
têm vagas garantidas nos cam-

peonatos Sulamericano, Pana-
mericano e Mundial.  

A expectativa, segundo os 
organizadores, é de que 3 mil 
pessoas compareçam diaria-
mente para acompanhar os 
combates.

Kendô 
Pela primeira vez na história 

Indaiatuba irá receber o Cam-
peonato de Kendô do Interior 
Paulista. O evento, que chega 

a sua quarta edição, acontece 
neste domingo, dia 13, a partir 
das 9 horas no ginásio do Servi-
ço Social das Indústrias (Sesi). 

A competição, organizada 
pela Associação Museikan 
de Kendô, junto à Federação 
Paulista de Kendô, tem entrada 
gratuita à população.

O Sesi em Indaiatuba fica lo-
calizado na Avenida Francisco 
de Paula Leite, 2.701, no Jardim 
Califórnia.
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Feira de Vinhos ocorre hoje e vai contar com 13 expositores
DEGUSTAÇÃO 

‘Animal Fest’ realiza 
flashback para angariar 
fundos às entidades 

Horóscopo de 11 a 17/11 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

DIVULGAÇÃO

Em prol das entida-
des Anjos de Patas 
e Cachorro Perdido 

acontece amanhã, dia 12, o 
"Animal Fest", evento com 
comidas, bebidas e muita mú-
sica. Marcada para começar 
às 21 horas, a festa será no 
Empório Real. Os ingressos 
custam R$ 10, que podem ser 
comprados local, e o estacio-
namento é gratuito. 

Haverá food trucks, double 
caipirinha e comida de boteco.

"A casa tem dois bares. 
Teremos diversidade de co-
midas. O consumo é pago 
à parte", informa uma das 
organizadoras, Cecília Scar-
pa. "Teremos flashbacks das 
décadas de 1970, 1980 e 1990. 
A parte internacional será com 
o DJ Relme e música ao vivo 
com a Banda Nacional Sim."

Toda a renda será re-
vertida para o trabalho das 
organizações.  "Esta é a 
oportunidade para as pes-
soas conhecerem nossos 
trabalhos. É uma chance da 
gente quitar as dívidas que 
temos e continuar o resgate 
e tratamento dos animais. 
Muitos deles são resgatados 

com doença do carrapato ou 
precisando de cirurgia que 
não custa menos de R$ 1,2 
mil, sem contar os medica-
mentos", explica. "A nossa 
luta é constante para tirar os 
animais das ruas e dos maus 
tratos, encaminhando para 
uma adoção responsável."

O evento tem o apoio 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos dos Animais da 
113ª subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Indaiatuba, representada pela 

advogada Nubia Bueno Soa-
res. Comissão recém-criada 
no intuito de somar esforços 
no combate aos crimes prati-
cados contra animais.

Como ajudar
Qualquer pessoa pode co-

laborar com as entidades. 
“São várias formas de ajudar: 
desde depósito na nossa conta 
no Bradesco, vendemos rifas, 
canecas, produtos de beleza, 
camisetas, fazemos bazar e 
tenho um acervo de mais de 

1,6 mil livros que estou ven-
dendo, além de desses eventos 
como o Animal Fest e outros 
que realizamos durante o 
ano", encerra Cecília. 

Mais informações podem 
ser adquiridas pelo telefone 
(19) 99843-0131.

Animal Fest
Hoje, dia 12, às 21 horas
Empório Real - Rodovia Eng 
Paulo de Tarso Souza Mar-
tins, 4355 Recreio Campestre
Ingresso: R$ 10 no local

Evento visa arrecadar fundos para as entidades que cuidam de animais abandonados

Hoje, dia 12, será realizada 
a segunda edição da Feira de 
Vinhos Nacionais e Importa-
dos de Indaiatuba. O evento 
acontece no Espaço Ópera 
Eventos, localizado na Aveni-

da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 215, na marginal do 
Parque Ecológico. 

Há ingressos a partir de 
R$ 80 pela internet (www.
trattoriadovinho.com.br) e em 

outros pontos de venda (Ta-
mandaré Tintas, Mil Águas, 
Casa das Cópias, Espaço 
Ópera, Gil Eletro). 

O evento é organizado pela 
Trattoria do Vinho. Na com-

pra de um convite ganha-se 
uma taça de cristal.

Entre os expositores con-
firmados estão Chozas Carras 
(SP), Terra a Terra (SP), Sogra-
pe Vinhos (Portugal), Europa 
Importadora (RJ), Vinicola 
Luiz Porto (MG), Vinicola Tor-
cello (RS), Vinicola Capoani 
(RS), Vinicola Rio Sol (PE) e 
Vinicola Lidio Carraro (RS). 

Além dos vinhos, a feira 
oferecerá um buffet com uma 
gama de queijos, aperitivos e 
pães com patê e azeites.

Venha estimular seus sen-
tidos em desfrutar destes 
prazeres e experiências dife-
renciadas em uma degustação 
de vinhos. Haverá também es-
pumantes das Vinícolas Don 
Giovanni, Boscato, Vinicola 
Guatambú, Luiz Argenta, Don 
Guerino, Valdemiz,Villaggio 
Grando e Courmayeur.

Esta semana boas oportunidades tendem a ocorrer 
principalmente no campo profissional. No setor, bus-
que manter a calma e reconsidere seu impulso de partir 
pra cima. Agora não é uma boa hora para se perder na 
ansiedade e tristeza consigo mesmo diminua sua irrita-
bilidade e aumente sua capacidade de raciocinar.  Seja 
discreto, surdo e mudo.

Estes dias serão bons no campo profissional, poderá 
criar novos projetos e delinear novos caminhos. Seja 
pró-ativo, coloque toda a sua concentração no máximo, 
perceberá que só tem a ganhar , embora o momento seja 
difícil para concretizar. O taurino poderá se sentir inse-
guro, mas é bom demonstrar otimismo perante os outros.

O geminiano poderá se sentir focado em sua família ou 
nas relações familiares, nos pequenos trabalhos domés-
ticos. Reflita sobre a forma como age com a família. 
Nos relacionamentos o nativo pode se perder um pouco 
e se tornar possessivo não respeitando o espaço alheio.  
Evite gastos supérfluos.

Nesse momento, a consciência que o canceriano tem 
de vida é o que trará benefícios em sua vida pessoal 
e profissional. Certos problemas pessoais podem criar 
alguma dificuldades no bom andamento de seus projetos, 
como por exemplo, enfrentar algum problema ligado á 
família. É necessária alguma força interior para enfrentar 
os desafios nessa fase.

Esta semana se mostra particularmente intensa para sua 
vida social, o leonino pode se ver no meio de muitas 
solicitações de festas ou reuniões , guarde um período 
para estar sós com a pessoa que ama, longe de toda 
essa agitação. Seu cansaço físico pode atrapalhar seu 
ritmo no trabalho e não permitir progressos. Evite riscos 
desnecessários.

Semana de grande desgaste nervoso para o virginiano, 
procure repousar e recarregar baterias. Emocionalmente 
se sente desmotivado, ao mesmo tempo se sente sem 
forças para enfrentar algumas situações. Por estar em 
um momento desgastante em sua vida pessoal, tende a se 
dedicar mais ao trabalho, agora não é hora de tomar de-
cisões, mas de observar pois sua visão estará melhorada.

No setor afetivo, o Libriano sente que seu relacionamen-
to se apresentará extremamente tranqüilo. Em termos 
profissionais, é hora de estudar firmemente um novo 
projeto de investimento. O momento pede a busca de 
novas soluções para tarefas que caíram na rotina, isso 
melhorará sua visão dos fatos. 

O escorpiano poderá sentir que seu parceiro ou compa-
nheiro não corresponde ou até mesmo não compreende 
o que vai dentro de si. Profissionalmente pode estar 
começando uma nova etapa, seja iniciando um novo 
trabalho ou implantando um ritmo de serviço que trará 
benefícios depois

O sagitariano pode vir encontrar pessoas que trazem 
uma forte emoção dentro de si, mas irá viver de acordo 
com seus projetos iniciais. Veja se seu coração está de 
acordo com sua mente, isso trará boas decisões. Profis-
sionalmente, procure o que realmente gosta e quer fazer. 
Evite gastar sem previsão do futuro.

Momento interessante de persistir e ter maior convicção 
em suas idéias. Sua imagem é muito importante para dar 
uma boa impressão profissionalmente. Suas decisões 
neste momento estão todas relacionadas com sua me-
lhora corporal e emocional e como isso fará diferença 
em sua profissão.

O aquariano tem a possibilidade de ter bons momentos 
afetivos nesta semana, aproveite para trazer para dentro 
de sua relação bons momentos e boas energias. Uma pes-
soa próxima, alguém com quem convive de perto, poderá 
vir a ser o romance muito interessante. Profissionalmente 
é hora de arregaçar as mangas e ir à luta, para progredir.

Muitos piscianos estão buscando algo que mais lhe chama 
a atenção, alguns querem ampliar seu poder e busca a vida 
pública, outros querem encontrar sua alma gêmea, seja qual 
for o caso, faça algo para fazer essas coisas acontecerem.  
Em termos afetivos o pisciano vai se sentir admirado e 
desejado. Se não tiver  preconceitos ou outros condicio-
namentos terá grandes e importantes relacionamentos.

DIVULGAÇÃO

Convites para a Feira de Vinhos podem ser adquiridos pela internet ou nos pontos de venda  
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CT Toquinha da Raposa
O n d e  n a s -

cem os campe-
ões: treinos de 
m a n h ã ,  t a r d e 
e  n o i t e ,  c o m 
professores ca-
pacitados para 
atender diversas 
idades, entre 3 
a 17 anos.  Dê 
"bola" ao talen-
to de seu filho!

Laura Soster, aluna do Colégio Rodin, com a família na Exposição 
de Artes do Colégio Le Perini

Camila Barbieri, aluna do Colégio Rodin, visitou a Exposição de 
Artes do Colégio Le Perini com a família

Rafael Corat, aluno do Colégio Rodin, mostrou seu trabalho para a 
família na Exposição de Artes do Colégio Le Perini

A professora Érika e bibliotecária Alessandra com os alunos do 
Maternal, do Colégio Meta, em comemoração ao Dia Nacional do Livro

o professor Renato com os alunos do 7º ano, do Colégio Meta, 
durante aula de Geografia a céu aberto

Natalie Milhan, aluna do Colégio Rodin, com a família na Exposição 
de Artes do Colégio Le Perini

Mariana Oliveira Barbier comemorando o aniversário no Objetivo

Mariana Haluschko Yanez celebrando o aniversário no Objetivo

Mariana Bellini, aluna do Colégio Rodin, com a família na 
Exposição de Artes do Colégio Le Perini

Laila Porcher e Rafael Bergamo no Halloween do Objetivo

Giovana Porto, Giovana Sella e Gabriela Belinazzo, alunas do 
Colégio Rodin, na Exposição de Artes do Colégio Le Perini

Caio Nunes Perico comemorando o aniversário no Objetivo.JPG
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Chá de Bebê de LorenzoGrupo de Teatro Estrada integra 

programação da Satyrianas

Anankê integra programação do 
Novembro em Cena

Festiva do Rotary Club de 
Indaiatuba

Rock and Roll e Pop/Rock agitam 
o Magnólia Burgers & Fries 

Kennyo e Tais, durante reunião com familiares e amigos na tarde 
de sábado, dia 5, no chá de bebê do esperado Lorenzo que está 
previsto para chegar no início de dezembro. Muita alegria, risadas 
e presentes, além de comidinhas deliciosas, enfim, uma reunião 
deliciosa. Parabéns aos papais pela bela acolhida.Depois do sucesso da temporada do espetáculo Mármores, 

o Grupo de Teatro Estrada, de Indaiatuba, foi selecionado 
para participar mais uma vez da Satyrianas, festival de teatro 
idealizado pelo Grupo Satyros de São Paulo com 78 horas 
de apresentações artísticas ininterruptas.
A apresentação acontece na próxima terça-feira, dia 15, às 
22h30, na SP Escola de Teatro – Praça Franklin Roosevelt, 
210 - Consolação, São Paulo – SP . E a entrada é gratuita. 

A segunda semana de novembro estará agitada no Magnólia 
Burgers & Fries. Para animar as noites de hoje e amanhã, dias 
11 e 12, o músico Kico Motta e a dupla Danilo & Déborah tocarão 
o melhor do Rock and Roll e do Pop Rock. Hoje, o cantor e 
guitarrista Kico Motta volta à casa para apresentar canções de 
grandes bandas, como Guns N' Roses, REM, Pink Floyd e outras 
referências do cenário nacional e internacional. Já amanhã, 
o duo acústico Danilo & Déborah traz para o palco clássicos 
nacionais, como Legião Urbana, Nando Reis, Cassia Eller, Pitty, 
entre outros, além de músicas internacionais como Pearl Jam, 
Aerosmith, U2, Scorpions e Metallica.

O Grupo de Teatro Anankê, de Indaiatuba, participar no dia 
20 da 2ª edição da Mostra de Artes Cênicas, evento que 
integra a programação do Novembro em Cena e é promovido 
pela Secretaria Municipal de Cultura. O espetáculo O 
Caixeiro da Taverna será encenado às 18 horas, no Novo 
Centro Cultural do Jardim Morada do Sol. A obra, escrita pelo 
carioca Martins Pena, precursor das comédias de cotidiano 
no Brasil, conta a história de Manoel Pacheco, um caixeiro 
cujo sonho é tornar-se sócio da dona da taverna na qual 
trabalha, e que é apaixonada por ele.  A ambição de Manoel 
ultrapassa seu bom senso, colocando-o em situações 
desconcertantes que certamente renderão boas risadas.

É um prazer 
para "A Nova 
Loja" fazer parte 
de momentos 
únicos e 
maravilhosos.
A loja agradece 
a noiva Jessica 
Gomes pela 
confiança, 
você ficou 
maravilhosa.
A A Nova Loja 
deseja uma 
união repleta 
de amor e 
felicidades

A companheira Alair Lelli, do Rotary Cocaes, na Festiva do 
Rotary Club de Indaiatuba, em comemoração ao centenário 
da Fundação Rotaria. O evento contou com a presença do 
companheiro Luiz Coelho de Oliveira, presidente da ABTRF 
2016-19. Parabéns pela belíssima reunião.

Exposição de Artes no Colégio Le Perini
Escritor convidado 

José Roberto 
Guedes, Ramon 

Alberto Orives (Pai 
das alunas do 5º 
ano) e o escritor 

convidado Josué 
Limeira, no Colégio 

Le Perini, durante 
Exposição de Artes

Famí l i a  da 
aluna Letícia 
L e o n h a r d t 
Naufel (Jd.I 
C), no Colégio 
Le Perini, com 
a professora 
V i v i a n e 
L o p e s ,  n a 
E x p o s i ç ã o 
d e  A r t e s

Olivia Batista Sampaio 
(3º ano C), com sua mãe 
Luciana em Exposição de 
Artes do Colégio Le Perini

A família do aluno Matheus 
Reis Campos (Berçário I) 
apreciam a Exposição de 
Artes no Colégio Le Perini

Momento 
único com 
a família 
da aluna 
Emanuelle 
Rodrigues 
Martins (4ºano 
C), no Colégio 
Le Perini, em 
Exposição de 
Artes

Os irmãos 
Lucca (Jd II), 

Emanuelle (1º 
ano) e Heloísa 

Toledo (Mini. 
Maternal), 

com a avó em 
Exposição 

de Artes no 
Colégio Le 

Perini

Família da 
aluna Sabrina 
Sekito 
Zambelli 
(Maternal 
A) visitam a 
Exposição 
de Artes do 
Colégio Le 
Perini

A Família 
do Aluno 

Guilherme 
Kono de 

Souza (Jd 
II A) no 

Colégio Le 
Perini, em 
Exposição 

de Artes
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Colaboradores em Destaque do Mês de Outubro - Atento
“A vitória sempre é possível para a pessoa que se recusa a parar de lutar” (Napoleon Hill)

O vendedor Fábio, do Carvão Indaiá, com 
Marcelo do Posto Ipiranga em Itaici

Gustava, da Padaria A Real, com o vendedor 
Fábio do Carvão Indaiá

As Lojas Cris Bandeira, de Indaiatuba e Salto, já preparam os estoques para você curtir o final de ano 
no seu estilo preferido e nas cores mais vibrantes da estação. Tudo em até 4x no crediário próprio

No último sábado, dia 5, a Adega do Tom recebeu convidados 
que curtiram um belo churrasco com música ao vivo Docentes do Colégio Meta em viagem à Jardinópolis em treinamento do Ético Sistema de Ensino

Bruno e Gabi, da Casa de Carnes Filé na Brasa, 
sempre atendendo muito bem seus clientes

Grupo saindo para excursão com a RBC Transportes
As alunas Giovanna Perrone e Luiza Naves no Sarau 
Cultural, sobre o Direito das Mulheres, no Colégio Objetivo

A noiva do mês de outubro, Juliana, ficou ainda mais linda com 
a produção da Rosa Shock. O Espaço agradece a preferência e 
deseja muitas felicidades

Sonia, do Supermercado Bandeira, com Georgette Caleff

Viviane completou mais um ano 
de vida na sexta-feira, dia 4. A 
Atento deseja muitas felicidadesRenato Rezende - ronda diurno Jair - porteiro noturnoAntonio - auxiliar de serviços gerais

Antônio, da loja Coisas Antigas Indaiatuba Alunos do Ensino Médio diurno na Mostra de Teatro do Objetivo
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Coleção moda festa Novidade - barbearia/trajes masculinos

Espaço Cultura Stahl Soler arrasa com sua apresentação musical

Decoração

Vestidos de festa

"A Nova Loja" acaba de receber a nova coleção 
verão em vestidos de festa, longos e curtos, 
até o plus size com finas padronagens com 
detalhes em renda, transparência, muito brilho 
e pedrarias, com as cores da nova estação. 
Uma coleção maravilhosa para formaturas, 
casamentos e festas em geral. Vale a pena dar 
uma passadinha na loja para conferir! Contate-
nos: 9.9540-8836 (Whattsapp) e 3875-1760

Indaiatuba acaba de ganhar um super espaço exclusivo para homens, 
super aconchegante e para passar horas agradáveis. Trata-se da B4Alpha 
que oferece corte, barba, pigmentação, progressiva, hidratação, manicure e 
pedicure e trajes masculinos, social e a rigor, com locação e venda, além de 
um bar onde o cliente poderá tomar cerveja ou chopp, com mesa de bilhar 
e TV  com vídeo game. Como você vê, um lindo espaço que os homens vão 
adorar. Vale a pena conhecer na Avenida Itororó, 371, no Cidade Nova 2. 
Telefone: (19) 3835-5411 e 3825-1592. Parabéns Hamilton e sucesso neste 
novo empreendimento. Adorei, super legal!

Na última apresentação da Stahl Soler os alunos arrasaram na bateria, piano, canto e violino. É 
a escola mais completa da cidade, onde seu filho pode aprender Música, Musicalização Infantil, 
Taekwondo, Artes Plásticas e Teatro. Informe-se: 3835-6247

Quando pensar em decoração, a 
Adelaide Decoração é a melhor 
opção. Oferece curtina, persiana, 
papel de parede, colcha sob 
medida, almofadas, pisos laminado/
vinilico e tapetes. Tudo que há 
de mais moderno e sensação do 
momento você encontra na loja. 
Atendimento diariamente no horário 
comercial e aos sábado só com 
hora marcada. Pagamento com 
cartão e dividido 5x com cheque ou 
boleto. Faça um orçamento sem 
compromisso. Demais!

Você não pode deixar de conferir, na Vitorello, 
a nova coleção verão moda festa e fitness. 
Na loja há modelos variados, longos e curtos 
até o plus size, com lindas estampas e cores 
da nova estação. A coleção fitness fashion 
está maravilhosa, com modelos diferenciados, 
excelentes para presentear neste Natal. Aproveite 
também a promoção moda e fitness com peças 
a partir de R$ 20. Essa não dá para perder!

Argilaterapia Capilar + Mão por apenas R$ 99,90.
Promoção válida somente para o mês de Novembro! Aproveite!
Dentre os 17 benefícios, nós destacamos 6 para o seu 
conhecimento:
- Hidrata intensivamente os fios do cabelo de dentro para fora;
- Protege e prolonga a cor evitando o ressecamento causado pela 
química; 
- Os nutrientes revitalizam os fios, combatendo o envelhecimento 
precoce dos cabelos;
- Sela as cutículas e forma um filme protetor devolvendo a saúde 
de seus cabelos; 
- Recupera os fios danificados por química e poluição ambiental; 
- Cabelos mais soltos, viçosos, hidratados com brilho e um balanço 
natural; 
Agende seu horário na Flor de Lis Cabelo Depilação & Esmalteria, 
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.

Renato de Souza  
e Adriana, 

proprietários da 
Touro's Rodeio, 
receberão este 

ano mais um 
Troféu Frutos 

de Indaiá como 
melhor loja 

de acessórios 
country. 

Parabéns!

Com este 
calor, nada 

melhor do que 
uma refeição 

leve, saudável 
e saborosa. 

Saboreie 
diariamente 
o Banquete 

Árabe da Casa 
da Esfiha no 

Polo Shopping. 
Não existe 

nada melhor
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Ryan, Renan, Ercília e Renê, na Crazy For Burger, localizada na Rua 24 de 
Maio, 790 - Contate-nos: 3328-1319

O proprietário da Fit Burgers,Tarcísio Júnior, com Rafaela Guilger no 
restaurante que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Mayara, Bárbara, Jéssica, Mariana, Natália e Paloma, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com a 
marginal do Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916

Mario, da Pizzaria Babbo Giovanni, com o garçon Emerson. Visite-nos na 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Fone: 3834-1008

Helena Isala e Ralpho Agostini, na Fit Burgers, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Gustavo Lorenzette e Priscila Santtana, na Fit Burgers, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Danielle, Ed e Gracielli, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659. Telefone: 3894-4840

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

Adriana e Ana Beatriz, no Restaurante Açafrão, situado na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Adenan, Thiago e Bruno, no Cintra Restaurante, localizado na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417



20A Mais Expressão



LOCAÇÃO

VENDA

CA05553- MORADAS DE ITAICI - AT 150m² - AC 70m² - 03 dorm. 
sendo 01 suíte, sala 02 amb., WC social, coz. planejada, lavand. 

coberta, quintal , gar. para 02 autos. R$ 1.500,00 + COND + IPTU.

CA06802 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA -  AT 150m², AC 
70m² -  02 dorm. sendo uma suíte,  WC social, sala de estar, coz., 

lavand. coberta, gar. para 02 autos. R$ 240.000,00.

CA05269 - BELEVILLE ITAICI (Cond.) - AC 122m², AT 122m² - 
Sobrado em cond. com acab. de primeira linha, coz. compl., duchas 
aquecidas a gás, sala ampla, 03 dorm., sendo 01 suíte, 02 banh., 
lavand., quintal com cobertura de vidro, gar. para 2 autos. Casa c/ 
mobília. Área de Lazer completo, pisc., playground, churrasq., sala 
de ginástica - segurança 24 horas. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU.

CA06500 Cond. JARDINS DO IMPERIO – AT 150m² AC 90m²  -  
03 dorm. sendo 01 suíte, sala dois amb., banheiro social, coz., área 
de serviço, churrasq. e gar. para 2 carros. Cond. com área de lazer 

completa. R$ 415.000,00

CA05799 - JARDIM TROPICAL (Cond.) - AT 145 m²/AC 125 m² - 03 
dorm. sendo 01 suíte, WC social, sala ampla para 02 amb., copa, 
coz., área de serviço, quintal, gar. coberta para 02 autos. Cond. COM 
AMPLA E BONITA ÁREA DE LAZER R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.

CA065745- JARDIM REGENTE - AT.125m², AC.90m² - 03 dorm. 
01 suíte, WC social, sala, coz., lavand., gar. para 02 autos. 

R$.300.000,00

CA03795 - CHACARA BELVEDERE (Cond.) - AT 130m², AC 
160m² - 03 dorm. (01 suíte com armários), WC social, sala 02 amb., 
lavabo, coz. planejada, lavand., gar. para 02 autos. R$ 2.500,00 + 

COND + IPTU

CA06315 - VILA RUBENS (Cond.) - AT.100m², AC.120m² casa 
nova muito bem localizada, 03 dorm. sendo 01 suíte, WC social, sala 
de jantar e star, coz., lavand., churrasq., gar. para 02 autos, área 
de lazer com pisc. salão de festa, portaria 24 horas.R$ 430.000,00

CA05868 - VILA AURORA - AT 175m² AC 100m² - 03 dorm. sendo 
01 suíte , Wc social, coz. planejada, quintal, lavand. coberta, gar. 
para 02 autos sendo 01 coberta e 01 descoberta. R$ 1.800,00 Já 

incluso IPTU.

CA06761- MORADAS DE ITAICI (CONDOMINIO) - AT 136m² AC 
109m²- Casa térrea com 02 dorm., sendo 01 suíte, sala de jantar, sala 
de estar, escrit., banh., coz. planej.a, área de luz, lavand. coberta, área 
gourmet, vg p/ 02 carros cobertos. Casa toda reformada, de frente 
para área de lazer, cond. conta com lazer completo, 02 pisc.s, quadra, 
academia ao ar livre, salão de festas, playground. R$ 370.000,00

CA06808 - PORTAL DAS ACACIAS (Cond.) –AT 130m², AC 170m² 
- 03 dorm., sendo 1 suíte com armários, WC social, sala 02 amb., 
lavabo, coz. planejada C/ geladeira, lavand., área gourmet com 
churrasq., deck de madeira, 2 vagas.R$2.500,00 + COND + IPTU

CA06800 - VILLAGGIO DI ITAICI (Cond.)  - AT 150m² , AC 150m² - Exc. 
sobrado novo, com 03 dorm. sendo 01 suíte c/ armários, WC social, sala 
ampla, lavabo, escritório, coz. planejada, despensa, lavand., espaço 
gourmet com churrasq., forno de pizza, quintal, gar. para 02 autos. R$ 
580.000,00 * Aceita permuta por apartamento de até R$ 300.000,00**

CA05355 - VILLAGGIO DI ITAICI (CONDOMINIO) -.AT 150m² AC 
170m²- 3 dorm., sendo 01 suíte com closet,01 WC social, sala dois 
amb., lavabo, coz. , área de serviço, 01 WC externo e gar. para 02 

autos. R$ 2.100,00 +COND. + IPTU.

CA05927 - JARDIM COLONIAL - AT 150m² , AC 93m² -03 dorm. 
sendo 01 Suíte planejada, WC social, sala, coz. planejada, lavand., 

churrasq., fogão a Lenha, forno de Pizza, gar. p/02 autos. R$ 
380.000,00.

CA04928 - VILA AVAÍ - AT 360m², AC 250m² - 03 dorm. sendo 
01 suíte, WC social, sala dois amb., lavabo, copa, coz., despensa, 
lavand., área de lazer com churrasq., edícula, gar. para 04 autos. 

R$ 3.000,00 + IPTU.

CA06810 - JARDIM PORTAL DOS IPÊS (Cond.)  -  AT 300m², AC 
210m² - 03 dorm. sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, 
banheiro social, lavabo, mezanino, coz. planejada, despensa, área 
de serviço, área de churrasq. com deck, aquecedor solar, quintal e 

quatro vagas de gar.. R$ 690.000,00

caderno de negóciosNº 722
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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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394 JD. NELY - 2 dorm. / sala / coz. / wc / 
as / ga. R$ 1000,00 + IPTU

63232 JARDIM DOS AROMAS - 4 dormt 
/ 1 suite / 2 wc / coz / 3 salas / churras / 

R$640.000,00

63505 RESIDENCIAL DUAS MARIAS 
- 5 dormt / 4 suítes / 2 salas / 7 wc / 3 gar 
coberta / 2 descoberta / churras / piscina 

R$1.700.000

64255  MONTREAL RESIDENCE – 3 
dorm / 1 suite / sala/ coz / wc / as / 2 gar 

R$ 495.000  

64268  JARDIM REGENTE - Terreno 
plano com 269 m² R$270.000

64307 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
VITÓRIA - 3 dorm/ 1 suite/ sala/ coz 

planej/ as / wc / 1 gar R$ 380.000

64330 RESIDENCIAL COCAIS II 
– 2 dormt / sala / coz / wc / as / gar 

R$150.000

982 JD. ADRIANA - 3 dorm.(suite) / sala 
/ coz. / wc / as / gar. R$ 1.300,00

63847 JD. AMÉRICA - 3 dorm.(1 suite c/ 
arm) / sala 2 amb. / coz. c/ arm. / wc / as / 
edicula c/ dorm e wc / 2 gar. R$ 2.200,00 

+ IPTU

40405 JD. PAULISTA - ac 40m2 - 1 
dorm. / coz. / wc / as / 1 gar. R$ 600,00 

isento IPTU

53185 JD. MORADA DO SOL – 3 dorm 
(1 suite) /sala /coz / wc/ as / gar/ portão 

eletr R$1.100,00 + IPTU

62125 ED PALMEIRAS II - 2 dorm / wc / 
coz / sala - R$ 890,00 + cond + IPTU
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES 
E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.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.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, gar. 
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, gar. cob. para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, lav., 
lavand., gar.. 
               

CONDOMINIOS FECHADOS – 
CASAS 

CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz americana, lavand., churrasq., 
gar. para 2 carros.
CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de 
estar, jantar e TV, copa, coz, la-
vand., escritório, dispensa, sacada, 
aquecedor solar, dorm. De empr. c/

WC, pisc., área gourmet, gar. cob. 
p/2 carros e descob. p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA 
– R$998 MIL – 3dorms (1reversi-
vel), sala de estar, jantar, TV, lav., 
coz americana, pisc., churrasq., 
Ar cond..
CA.367 – COND.MONTREAL – 
R$420 MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz americana, lavand., 
WC, churrasq. c/pia, gar. cob. para 1 
carro e descob. para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lav., pisc., 
churrasq., , gar. cob. para 2 carros 
e descob. para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA MATA 
– R$980 MIL – 4sts, sala de estar, 
jantar e TV, lav., copa, coz, lavand., 
dorm. De empr., sacada, pisc., chur-
rasq., gar.  para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL 
– 2dorms, sala, coz, WC, lavand., 
gar. para 1 carro.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – 
R$370 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, varanda, 2 WC, 
gar. cob. para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMEN-
TOS 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.31 – COND.QUINTAS TER-
RACOTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.41 – JD.ESPLANADA – 
R$261 MIL – 300m²
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – 
R$3.905.000,00 – 71.000m²
TE.51 – JD.BRECIA – R$135 
MIL – 200m²
TE.59 – PINHEIRINHO/ITUPEVA 
– R$135 MIL – 250m²

CHACARAS E SITIOS

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

CH.703 – VALE DO SOL – R$650 
MIL – 3dorms, sala ampla, coz 
ampla, 3wc, churrasq., pisc..  
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 
chác. fica a 50m do asfalto, tem 
água e esgoto na rua
CH.730 – JD.DO EDEM/SO-
ROCABA – R$2.600.000,00 
– 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, lav., lavand., WC, 
casa de caseiro, pisc., churrasq., 
quiosque de sapê, quadra de 
tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.CARLOS ANDROVANDI –  
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem gar.
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – 
dorm, coz, WC, sem gar.
VL.MERCEDEZ – R$550,00 – dorm, 
coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 
– dorm, coz, wc
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem gar.
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem gar.
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 
– dorm, coz, WC, entr. de moto
JD. NELLY – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem gar.
JD. CARLOS ANDROVANDI – 
R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC
JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entr. para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem gar.
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.
PQ.DAS NAÇÕES – R$800,00 – 
dorm, sala, coz, WC, lavand., gar.
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entr. de carro.
CENTRO – R$850,00 – 1dorm, sala, 
coz, WC, quintal, sem gar.
CENTRO – R$850,00 – dorm, sala, 
coz, WC, gar..
PORTAL DO SOL – R$880,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, entr. 
para carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.

JD.PAULISTA – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, gar.
SANTA CRUZ – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar.
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar..
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
JD.CALIFORNIA – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, lavand., 
entr. de carro.
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 
– dorm, sala, coz, WC, lavand., 1 
vaga de gar.
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavand., sem gar.
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, gar..
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, gar.
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar.
JD.ITAMARACA  R$1200,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar.
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 
2dorms, sala, copa, coz, , wc, gar.
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, gar. para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.. Nos fundos; 
dorm e wc
JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, lavand., 
1 vaga de gar.
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm 
e WC, are acob., gar. para 2 carros.

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 
– COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, 
coz americ., WC, as, entr. de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 
MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR: 
3dorms c/ ar cond.(2st), wc social,  
PISO INFERIOR: sala 2 ambientes, 
coz c/a/e, lavand., churrasq., gar.
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – so-
brado – 3sts, dorm reversível, sala 
2 amb., coz planejada, pisc., chur-
rasq., WC externo, gar. cob. para 
2 carros e descob. para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$530,00 
– 1dorm, sala, coz, wc, sem gar..
JD.PARAISO – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, WC, as, entr. de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de gar..
JD.ELDORADO – R$730,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
gar. (incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, 
sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de gar.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, gar. (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar. 
(SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO  R$850,00  2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavand., 1 
vaga de gar.

ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, gar..
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz planejada, wc, sacada, 
lavand., 1 vaga de gar.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar.
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz c/a/e, WC, lavand., 1 
vaga de gar.
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de gar. cob..
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga 
de gar.
CENTRO – R$1230,00 – dorm, 
sala, coz, wc, sacada, lavand., 1 
vaga de gar..
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
gar. (incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar.
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, gar. cob. para 2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3 dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz, 
lavand., gar. para 2 carros. Obs: dor-
ms e coz com a/e, varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavand., 2 wc, 2 vagas de gar.

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 
– 2dorms(1st), sala, wc social, coz, 
lav., churrasq. com pia, salão de fes-
ta, 2 pisc.s com wc, entr. 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
J D . D O S  C O L I B R I S  – 
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 cond., lixo 
branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$2 
MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de gar.

GALPÃO

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

CASAS VENDE-SE
OPORTUNIDADE! Apartamento De 02 
Dorm. 01 Vaga De Gar. 60M² De Construção. 
R$35.000,00 De Entr. + R$2.000,00 Por 
Mês Direto Com O Proprietário. F=19-3017-
2608/99762-7997.3935-3294.
M.SOL-RUA-57, 01 Dorm. Sala, Coz. –Wc 
Social- Lavand., Gar.. Toda Em Em Estrutura 
Para Sobrado. Oportunidade Única!! Valor: 
Apenas: R$215.000,00 Ac. Financ, Ou 
Terreno No Negócio. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! Para Investimento: 
02 Residências Edificadas Em ½ Lote De 
130M², De Frente Para A Rua Silvio Can-
delo Em Pleno Centro Comercial. Valor: R$ 
260.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997. 
Aceita Lote No Negócio.
M.SOL-RUA-58 02 Dorm. Sala, Coz. –Wc 
Social- Lavand., Gar.. 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. Veícu-
lo, 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 Dorm., 02 Wcs – Toda Avarandada, Gra-
mada, 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 Entr. + Parc.. F=9-3017-
2608/99762-7997/3935-3294.
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², Casa 
C/ 03 Dorm., 02 Wcs , Toda Avarandada, 
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 Entr. + Parc.. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE   INDAIAUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc –Gar. R$800,00 
Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar. 
R$750,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-21) 02-
Dorm, Sala.coz –Wc –Gar. 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 Gar. 
R$500,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-34). 01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-57).  01-Dorm 
- Sala-Coz –Wc – Lav –Gar. R$ 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 – Entr. Para 
Carro R$ 750,00   Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-70) Pav. 
Sup.  01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar. 
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 Gar. 
R$550,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-76) (Pav.sup) 
02-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- Gar. No Pav. 

Inf. R$ 1.000,00   Garantia:fiador
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 – Gar.  
R$850,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção
JD.MORADA DO SOL (ANT-86)  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 650,00   Entr. 
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  Entr. 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 –Gar. R$800,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
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LOCAÇÃO

VENDAS

AP00616 - CENTRO - 2 DORMTS, 
SALA, COZ, WC, GAR 1 VAGA. 
R$ 800,00
AP00228 – VL FURLAN - 2 DOR-
MTS, SALA, COZ, WC, GAR 1 
VAGA. R$ 1.000,00
CA01335 – JD DO VALE - 2 
DORMTS (1 SUITE), WC, SALA, 
COZ, GAR. R$ 1,200,00
AP00636 - CIDADE NOVA I –, 3 
DORMTS (1 SUÍTE), SALA, WC, 
GAR 2 VAGAS. R$ 1.600,00
SL00169 – CIDADE NOVA – 

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

239,25 A/C. R$ 6.000,00
GL00254 – DIST IND NOVA ERA 
– AREA FABRIL, ESCRITORIOS, 
WCS, A/C 558M². R$ 7.000,00
GL00252 – DIST IND RECREIO 
CAMP JÓIA – AREA FABRIL, 
ESCRITORIOS, WCS, A/C 700M². 
R$ 7.000,00
GL00153 – DIST IND JOÃO NARE-
ZZI – RECEPÇÃO C/ WC, GUARITA, 
GALPÃO FABRIL C/ ESCRIT, VEST 
FEM E MASC, REFEIT, MEZANINO 
C/ ESCRIT E WC. R$ 17.000,00

CA10681 – JD REGINA – PAV 
INF, SALA ESTAR, JANTAR, 
LAVABO, COZ PLAN, LA-
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, 

GL00256 – DIST IND JOÃO 
NAREZZI – AREA FABRIL, ES-
CRITORIOS, 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. PAVI-
MENTO: 114,07, 175,15M²; 2O. 
PAVIMENTO: 146,90M², CAPA-
CIDADE CAIXA D´ÁGUA = 1.000 
l, 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



08B Mais Expressão



09BMais Expressão



10B Mais Expressão



11BMais Expressão



Mais Expressão12B



13BMais Expressão



Mais Expressão14B



15BMais Expressão



Mais Expressão16B



17BMais Expressão



Mais Expressão18B



19BMais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Dentista Imobiliária

Oficina de Motos Papelaria Pousada Litoral Norte Restaurante

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

Casas - 2 dorms – Financ. 
pela caixa econômica do ter-
reno e da construção – con-
sulte-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!!! 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 
fundos, frente toda livre. R$ 
170 mil estuda financ. F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.  
Morada do Sol:  Sobrado 
lindo: 1 dorm., sala coz., 
varanda, ed. com lavand. 
nos fundo R$ 210 mil ac. 
financ., terreno F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: 3 cômodos 
em lote de 250m. Parece uma 
chác. R$ 270 mil, ac. Terreno, 
carro, Parc.  F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jd. Regente: Nova  3 dorm, 
suíte  financia. R$ 285 mil 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar. 
Morada do Sol: com 2 dorm., 
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. Ter-
reno 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 (consulte-nos) 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
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 di-
reito  alto, lavabo. Coz. ameri-
cana, área serv. Coberta, área 
gourmet com churrasq. pia e 
lavabo , 3 vagas cobertas – R$ 
680.000 – ac. imóvel como 
parte de pgto.. Tr. Luiz  creci  
166766 F. (19) 9.9147-5947
Cond. Alto de Itaici – 3 suí-
tes, sala 2 amb, lavabo,  coz., 
lavand.,  3130m² AC/ 160m² 
R$ 750.000,00 F: (19) 9.9887-
7771.

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 , escritó-
rio, coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 aceito 
terreno em cond. como parte 
de pgto.. Luiz creci 166776 
(19) 9.9147-5047
Sobrado terreno 127 mts, 2 
dorm, sendo 2 st sala, coz, 2 
vaga de gar. na Estrada do 
Fogueteiro. R$150.000,00. F: 
38012880 994790454
Casa Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, coz., 
lavand., gar.. AT/390m² AC/ 
150m² (frente para o parque 
das frutas) R$ 580.000,00 
OBS: ac. troca por casa 
térrea no Villagio de Itaici ou 
Vista Verde. F: (19) 9.9887-
7771
OPORTUNIDADE – Ven-
do casa térrea Cond. Vista 
Verde 3 Dorms. (1 suíte) 
com armários, sala 2 amb., 
coz. americana planejada 
(cooktop, forno a gás e 
coifa) lavand. c/ armários, 
churrasq., quintal, gar. p/ 3 
carros (sendo 1 coberta) F: 
(19)3394-2197 / (11) 98635-
7556.

Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 
amb., sala jantar, coz. plane-
jada, lavand. e dependência 
de empregada, mais Casa de 
caseiro, piscina 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 per-
muta. 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 terreno 
até R$ 130.000,00 como parte 
de pgto. F: (19) 9.9887-7771
VENDE –SE casa Cond. 
Moradas de Itaici (infraestru-
tura completa) – Sala 2 amb., 
coz. planejada, 2 Dorms; (1 
suíte com ar condicionado), 
ambos com armário embuti-
do. Área de serviço coberta, 
churrasq., gar. coberta p/ 2 
carros. R$340.000,00. F: (19) 
993449304
M. Sol-  rua-57 ,  1 dorm 
sala, coz., wc social, lav., 
gar. Toda em estrutura p/ 
sobrado. Oportunidade única! 
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Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. Todos 
com planejados  ,1vaga R$ 
235 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Apto Barbara - 1 dorm, sala, 
coz. e banheiro, 1 vaga de 
gar. R$ 210.000,00 F: (19) 
9.9887-7771  
Troca – Apto no Butantã – 3 
suítes, sala 2 amb., lavabo, 
coz. americana, varanda com 
churrasq., pisc., salão de 
festa, 2 vagas de gar., a duas 
quadras do metrô Butantã área 
de 131m²   R$ 1.200.000,00  - 
Troco por chác. no Mosteiro 
ou Vale das Laranjeiras com 
4 dorm. podendo dar volta em 
dinheiro. F: (19) 9.9887-7771.

Apto em salto: novo com 2 
dorm, vaga de gar., área gour-
met, campo  de futebol  R$ 160 
mil  ac. financ. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Vendo Portal dos Ipês - 03 
suítes todas c/ armários, lava-
bo, sala 02 amb., coz. planeja-
da c/ despensa, piscina, área 
gourmet AT/300m² AC/ 240m² 
R$900.000,00 –Ac. 30  % em 
permuta. F: (19) 9.9887-7771 
Oportunidade! Apartamen-
to de 2 dorm. 01 vaga de 
gar. 60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada + 
R$2.000,00 por mês direto 
com o prop.. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294.

 
Aluga-se apto Cond. Village 
Azaleia - 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, play-
ground, quadra, quiosque no 
direto com prop.. R$ 950,00 
mais iptu e cond. F.  9.9885-
0454 com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael

Apenas: R$215.000,00 ac. 
financ, ou terreno no negócio. 
F. 3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294

 
Alugo um quarto com banhei-
ro no centro da cidade, ir ver 
no local na parte da manhã, 
Rua Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Alugo: Prox. a Rodoviária, 
1º Andar, c/ elevador, 8 salas 
comerciais, todas com wc, 
parte inferior 3 salas. Excelen-
te ponto. F: (19) 98716-9978

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



classificados
Alugo Apto. no Centro – 
Edifício Ana Lúcia, 3 dorms 
(1 suíte), sala ampla 2 ambs c/ 
sacada, coz., área de serviço 
com WC empregada, WC so-
cial, 120m² área útil, 2 vagas 
cobertas, portaria 24 horas 
com segurança. R$1.000,00 
+ cond. + IPTU Fones: 3875-
4297 / 99725-2157

 
Sítio em Toledo, próximo a 
Bragança Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 3 dor-
ms, 2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, boa 
topografia, água de mina, 2 
tanques c/ peixes sendo um 
compartilhado e outro exclu-
sivo, diversas aves, e árvores 
frutíferas, a 8 km do centro, 
de frente para o asfalto, 
R$270.000,00 ac. imóvel em 
Indaiatuba de igual ou menor 
valor, estuda entrada + parc.. 
F. 3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
Sít io em Piedade  SP , 
26.000m², casa c/ 3 dormos, 
2 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, playgroud, a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
ac. imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor, 
estuda entrada + parc.. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294

PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 220 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

 
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.
Vendo – Cond. Terra Magna  
terreno de 360m com boa 
topografia  R$ 225.000 Creci  
27252 J F. (19) 9.8406-6590
Vendo Jardim Monte Carlos 
– Oportunidade terreno 150m 
R$ 98.000 creci 27252J F. (19) 
9.9147-5047
Vendo - Terreno – Terras 
de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização Rua 
Zenite Furakawa. Parte alta. 
F: (19) 9.9887-7771

Vendo Terreno Terras de 
Itaici - 2.750M² R$ 300.000,00 
F: (19) 9.9887-7771.
Vendo Terreno Vale das 
Laranjeiras - 2.830m² R$ 
350.000,00 F: (19) 9.9887-
7771

 
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
Vendo carrinho de espetinho. 
F: (19) 99887-2136 c/ Douglas

 
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
Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o perí-
odo da tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.
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Ofereço-me  como Motorista. 
Categorias A/D. Experiência 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936-
4053/ 99804-7578
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos de 
jardinagem (corte de grama) 
também. Tenho maquina, não 
tenho vícios . Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para conserto de 
maquina de costura industrial 
F: (19) 99212-1731.
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. 
Possuo experiência e refe-
rencias. Evelyn 9.8951-0353 
/ 9.9980-2723
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, diur-
no ou noturno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-0454 ou 
2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar 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
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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 se-
gunda á sexta-feira. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE QUALIDADE - Ensino 
Médio Completo desejável cursando Supe-
rior, conhecimentos em metrologia (trena, 
paquímetro e medidor de umidade), leitura e 
interpretação de desenhos, com experiência 
em emissão de RM, acompanhamentos de 
amostras, laudos, inspeção de produtos e 
elaboração de relatórios de desempenho 
dos processos. Residir em Salto.
CONFERENTE - Cursando Superior ou 
curso Completo Tecnólogo em Logística, 
conhecimentos em instrumentos de medição 
(trena, paquímetro e medidor de umidade), 
bons conhecimentos em informática no 
pacote Office e excel nível intermediário, 
desejável operar empilhadeira. Residir 
em Salto.  
CONTADOR - Graduação em Ciências 
Contábeis com CRC ativo, inglês avançado, 
conhecimentos em sistema ERP SAP, com 
experiência em elaboração de balancetes 
mensais, apuração de impostos, conciliação 
de contas, legislação fiscal e tributária, 
custos e ativo fixo. Residir na região de 
Campinas.
CONTROLLER - Superior Completo em 
Administração, Ciências Contábeis ou Eco-
nomia, experiência na área de controladoria, 
financeiro e rotina fiscal, coordenação de 
planejamento orçamentário, gerenciamento 
de custos, auditorias internas e externas, 
administrar encargos e impostos e demais 
rotinas da função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
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.
ESTAGIÁRIA COMÉRCIO EXTERIOR OU 
GESTÃO EMPRESARIAL - Cursando a 
partir do 3º semestre, com inglês avançado, 
bons conhecimentos no pacote Office e 
planilhas em excel, desejável conhecimentos 
em rotina administrativas de vendas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA - Cursan-
do a partir do 4º semestre de Engenharia 
de Produção, Mecânica ou Mecatrônica, 
inglês intermediário, conhecimentos de 
informática no pacote Office. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TI - Cursando a partir do 3º 
semestre Tecnologia Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas ou Ciências da Compu-
tação, para atuar como Help Desk dando 
suporte técnico à usuários em Windows 
2007/2010, correio eletrônico,  gerencia-
mento 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.  

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.
COORDENADOR DE MANU-
TENÇÃO – Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos em In-
formática. Possuir experiência 
em coordenação de equipes 
administrativas e operacionais. 
Experiência em compras e ma-
nutenção predial. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade total 
de horários.
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. 
Ensino médio completo e forma-
ção na área de gestão de produ-
ção 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 notur-
no. 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.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ALMOXARIFE (7834): Superior 
Cursando ou Completo na área de 
Logística. Vivência na função. Conhe-
cimento em recebimento de material, 
solicitação de NF, transferências, 
baixas de estoque, inventário. Vi-
vência com sistema integrado, Pa-
cote 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. 
Conhecimento em pacote office e 
domínio em Excel.
ANALISTA FINANCEIRO (7795): 
Superior completo em Ciências 
contábeis, Administração e/ou afins. 
Vivência na função, contas a pagar e 
receber, conciliação bancária e nego-
ciações. Conhecimento em sistema 
microsiga. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA FISCAL (7794): Ambos 
os sexos. Superior completo em Ciên-
cia contábeis e/ou afins.  Vivência no 
setor fiscal e contábil. Conhecimento 
em cálculos de impostos (ICMS, IPI, 
PIS/COFINS). Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUX. 
ESCRITÓRIO (7776): Ensino Médio 
Completo ou Superior Cursando 
Administração. Vivência na área. 
Conhecimento na Junta Comercial, 
Receita Federal, registros em cartó-
rios, secretaria da Fazenda e áreas 
afins. Conhecimento em  Departa-
mento Societário será um diferencial. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ ES-
CRITA FISCAL (7782): Ambos os 
sexos. Ensino Médio ou Superior 
cursando Contábil. Vivência em aber-
tura e encerramento de empresas 
para trabalhar em escritório contábil. 
Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR FINANCEIRO/ DEPAR-
TAMENTO PESSOAL (7820):  Cur-
sando superior. Vivência em contas 
a pagar e receber, conciliação ban-
cária, fluxo de caixa, baixa de paga-
mentos. Atuará no depto pessoal .  
Conhecimento em Excel. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPEZA (7821): Ensino 
Fundamental. Vivência na função, 
limpeza em escritório. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPEZA (7797): Ensino 
Fundamental. Vivência na função. 
Possuir condução própria. Residir 
em Salto.
CALDEIREIRO (7838): Ensino Mé-
dio Completo. Vivência na função. 
Conhecimento em trabalhos de 
campo com montagens industriais. 
Possuir NR's e cursos na área. Dis-
ponibilidade para viagens a curto E 
longo prazo e início imediato. Possuir 
condução própria. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

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

ESTAMOS CONTRATANDO:

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar de segunda 
à sábado das 13:40 às 22:00. Desejável ter condução própria.
PORTEIRO - Masculino. Desejável experiência em Portaria e Ronda. Possuir CNH A/B (carro 
e moto), desejável ter condução própria. Ter disponibilidade de horários para escala 12X36 
e conhecimento de informática.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Masculino. Experiência na função. Desejável conhe-
cimentos com serviços gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica, e manutenção de piscinas.
ZELADOR - Experiência na função. Desejável conhecimentos com serviços de portaria, en-
trega de correspondências, medição de gás e água, limpeza, jardinagem, piscina e pequenos 
reparos na área hidráulica e elétrica. 
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