
EXPECTATIVA   ESTATÍSTICA DESAVENÇA ATRASO DISPUTA ECONOMIA 

Os supermercados espe-
ram aumento nas vendas de 
panetones neste mês. No Mer-
cado Lopes, por exemplo, a 
produção deste ano já superou 
a do ano passado, de acordo 
com o profissional de conta-
bilidade do estabelecimento 
comercial. 

Caíram os roubos e furtos 
em Indaiatuba no mês de ou-
tubro de acordo com dados da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo. 
Foram 110 furtos em outubro, 
28% menos do que o mesmo 
mês do ano passado (153). Os 
casos de roubo caíram 24%. 

Uma mulher de 63 anos foi 
baleada em uma briga entre 
vizinhos ontem, dia 1º, na Rua 
Francisco Cantelli, no Jardim 
Morada do Sol. Dois rapazes 
foram tirar satisfação com 
outro e acabaram acertando 
a sogra dele com um tiro na 
barriga. 

As obras do Parque da 
Criança, no Parque Ecológico,  
estão atrasadas. A previsão 
de entrega, de acordo com 
a Prefeitura, era novembro, 
mas, por causa das chuvas, 
houve atraso. Ainda não há 
uma data definida para a inau-
guração, segundo a Prefeitura. 

O final de semana será 
decisivo, pelo menos para 
os times que disputam os 
campeonatos promovidos 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). 
Amanhã e domingo, dias 3 e 
4, a bola rola tanto no futsal 
quanto no futebol de campo. 

A representante comercial 
Adriana Lamão, de 35 anos, 
tem “virado” noites em finais 
de semana desde novembro. 
O motivo é doce: panetones 
caseiros. A produção deve 
chegar a 500 unidades no 
Natal deste ano e a unidade 
pode chegar a R$ 50 cada. 
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Supermercados 
aguardam ‘boas’ 
vendas neste Natal 

Casos de furtos e 
roubos na cidade 
caem em outubro

Mulher de 63 anos é 
baleada após briga no 
Jardim Morada do Sol

Obra do Parque da 
Criança deve ficar 
pronta em dezembro

Aifa tem rodada 
decisiva no futsal e 
futebol de campo 

Panetones caseiros 
trazem renda extra 
para indaiatubanos 

Amanhã tem Frutos 
de Indaiá com RPM
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Pela primeira vez, uma 
turma do STF considerou 
descriminalizar o aborto 
antes dos três meses. Qual 
a sua opinião sobre isso?

RADARES DIAS - 26/11 A 02/12

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

“Também sou contra, porque 
desde o primeiro mês é uma vida. 
Esse povo está louco em fazer 
isso. Para mim é um assassinato. 
Tomara que não tenha uma lei 
assim."
Vanda Santana da Silva, 64 
anos

“Não sou a favor do aborto de jei-
to nenhum. Porque ninguém tem 
o direito. Só se for por estupro. 
Tem que ter mais responsabilida-
de. Eu, por exemplo, tenho dois 
filhos e sou super contra."
Larissa Fernanda, 22, dona 
de casa

“Porque eu acho que tem que 
nascer, a criança não tem culpa, a 
menos que a mãe esteja correndo 
risco de morrer e seja obrigada a 
decidir, se não isso aí vai virar 
bagunça. Se for liberado para 
todos os casos não vai nascer 
mais criança? Isso não tem ca-
bimento."
Alzeni Alves da Silva, 52 anos, 
dona de casa

“Sou totalmente contra, acho que 
se a pessoa quis fazer, tem que 
assumir. Se não quer criar, que 
dê para a casa de adoção, mas 
abortar, não."
Dara Stephanie, 21 anos, ven-
dedora

Dr. Tiago Pereira
OAB/SP 333.562
Av. Ario Barnabé, 1.111 - Jardim Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com - 19 99141-0101

"Acho que tem tantos meios de 
se prevenir, camisinha, medica-
mento. Independentemente de 
ser um mês, dois meses ou três 
meses, é uma vida. A criança 
não pediu para vir ao mundo. A 
gente que é responsável por ela." 
Cláudia Cristina, 43 anos, 
balconista

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.) 

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

Porque #SomosTodosChape

opinião

Coragem para mudar
Esta carta foi publicada por uma amiga no Facebook, vou preservar aqui sua identidade, mas é 

uma grande reflexão universal que poderá ser para todos os seres humanos. Hoje acordei pensando 
a um dia de completar mais um ano de vida, de muitos altos e baixos, e pude perceber que mudei 
muito e principalmente de uns três meses pra cá. Consegui tirar coisas e pessoas que já estavam 
me maltratando muito da minha vida e deixar espaço para coisas, pessoas e sentimentos novos . 
Não deixei de ser quem eu era. Meu caráter não mudou e meus objetivos também não. Mas meus 
planos agora incluem pessoas novas e diferentes, sentimentos novos e diferentes.... Dei espaço 
dentro de mim para quem realmente merece, deixei aqui dentro somente o que era preciso e pes-
soas amadas. Coloquei em primeiro lugar quem se importa comigo e me deparei por incrível que 
pareça comigo mesma. Deixei pra lá meios-amigos...Ficou agora somente o que é completo. Nada 
de pedaços, partes, meios. Mudei para dar espaço a uma pessoa nova. Uma pessoa que derrama 
lágrimas apenas pelo o que vale a pena e rir do que não vale a pena. Quero que a vida sirva uma 
dose generosa de novos sonhos, um bocado de coragem e com tudo muita fé em Deus em primeiro 
lugar. Que o medo não me alcance que minhas pernas não esmoreçam e que a vontade de viver e 
ser feliz sempre prevaleça em meu coração. Obrigada a todos que de alguma forma me ensinaram, 
na dor ou no amor. Muita gente vive sentado em cima de um monte de um relacionamento podre 
(fezes fedidas) que sente o mal cheiro, mas não tem coragem de levantar meter a mão,  pois vai feder 

muito até se limpar e se banhar, ficando vivendo com o mal cheiro a vida toda. 
Conheça a Signa Treinamentos. www.signatreinamentos.com.br - Trevisan José 

A morte é estúpida. Levou nossa alegria na madrugada 
de segunda-feira. O Brasil e o mundo estão de luto pela 
morte de 71 pessoas em um avião na Colômbia. Neste 
momento tudo ao redor perdeu a importância. As pessoas 
estão chorando e, entre lágrima, refletem os porquês de 
uma tragédia tão lastimável.

Indaiatuba e Chapecó, em Santa Catarina, tem prati-
camente o mesmo número de habitantes de acordo com 
o IBGE. Em conversa com a reportagem do Mais Ex-
pressão para uma matéria especial da revista, há 10 
dias, o presidente do Esporte Clube Primavera, Eliseu 
Marques, usou o sucesso do clube catarinense como 
modelo para a gestão do clube indaiatubano.

"Veja como um time pode crescer se a cidade abraçá-
lo", opinou. Por essas e outras que nos identificamos na 
dor. Quem poderia prever que duas semanas depois o ab-
raço seria do mundo em um desastre sem precendentes?

O futebol é um celeiro de sonhos, fonte de esperança e 
motivo de alegria de toda uma nação. Nossa garotada sai 
do terrão para ter sucesso em todo mundo e nós alimenta-
mos estes sonhos. As vítimas só queriam bater uma bola 
e manter o sorriso aberto, mas tudo são lágrimas agora.

A Chapecoense e jornalistas entram para um seleto 
grupo de ídolos brasileiros que partiram no auge, tais 
como Ayrton Senna e o grupo musical Mamonas Assas-
sinas. Por isso, #ForçaChape.

Mudança de comportamento
Nos últimos anos, registramos mudanças significativas no mercado de trabalho. Questões como 

qualidade de vida, realização pessoal e flexibilidade de horários afetam cada vez mais as escolhas dos 
jovens profissionais. Além disso, os avanços na tecnologia também contribuíram para a criação de no-
vas tendências. Diante desse cenário, as organizações e as formas de se fazer negócios têm buscado na 
inovação seu acelerador competitivo.

Seguindo essa dinâmica, o local de trabalho também passa por mudanças. Como fuga aos ambientes 
fechados e regrados de grande parte das empresas, o home office surgiu enquanto saída para a redução 
de gastos e para conciliar o trabalho e a família de forma mais prática, flexível e prazerosa. Outra ten-
dência nessa linha são os coworkings ou espaços colaborativos para trabalho, em sua maioria, ambientes 
inovadores e criativos que permitem maior interação entre pessoas de diferentes nichos de mercado, 
permitindo a troca de experiências.

Uma pesquisa realizada pelo Ekonomio, em parceria com B4i e a Coworking Brasil, analisa o mercado 
de coworking desde 2007 quando havia apenas 6 locais registrados com esse perfil e identificou, no fim 
do ano passado, um total de 238 espaços ativos de coworking. Do total, o estado de São Paulo lidera a 
lista concentrando 95 espaços colaborativos para trabalho, e enquanto Minas Gerais possui 23 locais, o 
estado no Paraná disputa o terceiro lugar com Rio de Janeiro registrando 20 espaços de coworking. So-
mente no universo de 141 locais que participaram da pesquisa da Ekonomio foram contabilizadas mais 
de 6 mil posições de trabalho.

As vantagens dessa tendência representam muito mais do que proveitos para esses profissionais, são 
um ganho maior para toda a humanidade quando consideramos o impacto ambiental dessas atitudes na 
otimização de recursos. Quando um grupo se reúne para compartilhar os mesmos recursos, temos menos 
escritórios funcionando e uma redução considerável dos custos com construção, energia, água, internet, 
além do impacto na geração de resíduos. No caso dos home offices há ainda a ausência de emissões de 
gases na atmosfera gerados na locomoção e que tanto impactam as grandes cidades.

Segundo dados recentes divulgados pelo Observatório do Clima, as emissões de gases do efeito estufa 
no Brasil cresceram 3,5% em 2015 em relação a 2014, chegando a 1,927 bilhão de tonelada de CO2. Dentre 
os fatores estão o desmatamento, a geração de energia, o uso de produtos combustíveis, a agropecuária, 
entre outros. Porém, um dado alarmante trata da poluição resultante da disposição de resíduos que teve 
ligeira elevação de 0,3%. Apesar de representar apenas 3% do CO2 brasileiro, descobrir o que faremos 
com a quantidade de lixo gerado é uma incógnita que afeta, principalmente, os grandes centros urbanos.

Segundo acordo firmado na 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (COP 21) realizada em 2015 em Paris, o Brasil deve reduzir em 43% a emissão 
de gases até 2030. Esse também é o prazo para alcançarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel, dentre os quais há metas que dialogam diretamente com essas novas tendências de mercado como o 
ODS 7 que fomenta o incentivo às energias renováveis; o ODS 11 que defende a necessidade de tornar 
as cidades e as comunidades mais sustentáveis; o ODS 12 que trata do consumo responsável; e o ODS 
13 sobre o combate às mudanças climáticas.

Por isso, a economia compartilhada e as mudanças de comportamento se mostram 
como alternativas importantes na busca por soluções significativas. Nessa conta talvez 
ainda não esteja claro se é a tecnologia que está contribuindo para um comportamento 
mais sustentável ou se é a necessidade de mudança que está nos forçando a rever nossas 
atitudes, mas o que importa é que o resultado seja positivo. Ainda é pouco, mas já é 
animador pensar que estamos no caminho certo.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Prestações In Natura no Contrato de Trabalho
A origem da palavra SALÁRIO vem do latim Salarium Argentum, que significa pagamento em sal. 

Isso porque na época do Império Romano, os soldados e os domésticos eram pagos com Sal, pois o Sal 
era uma iguaria muito cara e poderia ser facilmente trocada por alimentos, vestuários, armas, etc.

Atualmente, a palavra Salário tem como conceito a “Parcela regular atribuída ao exercício/ desempenho 
das funções no âmbito de um emprego/ trabalho”.

Vale lembrar, que o Salário é o que torna a relação de emprego onerosa, pois o empregado presta os 
serviços e em contraprestação recebe o Salário.

A legislação trabalhista considera o Salário aquela importância fixa ou variável (trabalho por produ-
ção, por exemplo) estipulada em contrato que deve ser paga ao empregado pela prestação de serviços.

Nesse sentido a CLT, amplia o efeito do Salário a outras parcelas chamadas in natura que por força 
do contrato de trabalho é fornecida pelo empregador.

A CLT trata de distinguir as parcelas in natura das que não são consideradas como salário, vejamos 
algumas:

Parcelas de natureza salarial – a alimentação, vestuário, carro, residência, etc.
Parcelas de natureza não salarial, mas são consideradas utilidades – vestuário, equipamentos fornecidos 

PARA o trabalho, educação em estabelecimento de ensino próprio ou terceiros, transporte destinado ao 
deslocamento para o trabalho e retorno, assistência médica hospitalar, odontológica, etc.

Nesse contexto, pode-se diferenciar se uma parcela é ou não considerada in natura se é fornecida 
PELO trabalho e não PARA o trabalho.

O efeito disso na remuneração é a soma do salário e da utilidade para fins de reflexos em outras verbas 
trabalhistas, vejamos um exemplo:

O empregado que recebe R$ 1.000,00 de salário e é beneficiário de residência fornecida pelo em-
pregador, ou pago o aluguel deste local no valor de R$ 600,00. O custo dessa moradia será considerado 
parcela em utilidade para fins de reflexos, portanto, para as demais verbas, será considerado o salário de 

R$ 1.600,00, que incidira o FGTS, 13º salário, Férias acrescidas de 1/3, etc.
 Concluindo, toda prestação paga a título de utilidade PELO trabalho e que não 

tenha participação no custeio pelo empregado, deve ser considerado salário para fins 
de reflexos nas demais verbas trabalhistas.
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Colégio Le Perini e Rodin, de Indaiatuba, apresentam proposta para Ensino Bilíngue

cidade

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Venda de panetones caseiros é 
opção de renda extra neste Natal 

A representante comercial 
Adriana Lamão, de 35 
anos, tem "virado" noi-

tes em finais de semana desde 
novembro. O motivo é doce: 
panetones caseiros. A produção 
deve chegar a 500 unidades 
neste Natal.

"Há boas expectativas de 
vendas, pois mesmo com o 
aumento dos preços na ma-
téria prima, reduzi o valor da 
unidade e diminuí a margem 
de lucro para vender mais", 
conta. Ela está entre os indaia-
tubanos que vão aproveitar 
as festas de fim de ano para 
complementar a renda.

Os panetones "ganham" 
coberturas e recheios espe-
ciais, podendo chegar a R$ 
50. Rosimeire do Nascimento 
Gonçalves, de 39 anos, faz 

estes produtos há pelo menos 
dez anos. "Geralmente come-
ço a produzir em dezembro. 
Espero vender bem, claro. Já 
chegou a sair 300 em um dos 
anos bons", conta. Ela faz os 
produtos por encomenda e 
espera que isso ajude na renda 

doméstica.
Adriana afirma que os ali-

mentos produzidos em casas 
são "mais macios, com massa 
molhadinha". "As pessoas 
podem escolher os recheios 
e até misturá-los. Isso ajuda 
nas vendas, porque um cliente 

pode pedir para colocar mo-
rango, por exemplo, de acordo 
com as vontades e necessida-
des", diz. O lucro, segundo 
ela, ajudará nas despesas do 
começo do ano. "Com esse 
extra eu pago o IPVA, IPTU 
e seguro de carro", conta.

Os supermercados espe-
ram aumento nas vendas de 
panetones neste mês. No 
Mercado Lopes, a produção 
deste ano já superou a do ano 
passado, de acordo com o 
profissional de contabilidade, 
Rodrigo Donizetti Assalim. 
"Esperamos que haja aumento 
de 20% em relação ao último 
Natal. A maioria dos produtos 
que saem são da nossa própria 
fabricação. Este ano ainda te-
mos a novidade sabor cappuc-
cino", revela. Foram mais de 
1,3 mil unidades fabricadas 
pela padaria do mercado. Em 
média, o preço é de R$ 8.

O hipermercado Carrefour 
disse que a expectativa da 
companhia é que sejam ven-
didas 3,4 milhões unidades 

de panetones artesanais até 
o final de dezembro, cer-
ca de 400 mil itens a mais 
em relação ao ano passado.  
Segundo o presidente do 
Sindicato  do Comércio 
Varejista de Gêneros Ali-
mentícios do Estado de São 
Paulo (Sincovaga), Alva-
ro Furtado, as vendas nos 
supermercados devem ser 
melhores que no mesmo 
período do ano passado.  
"Por conta da crise, a maio-
ria das pessoas vai evitar 
os gastos com presentes de 
grandes valores e viagens, 
e vão apostar nas ceias com 
os familiares em suas resi-
dências", diz. "Não será um 
grande aumento, mas será um 
ano melhor que em 2015. 

Panetones são os produtos mais procurados nesta época do ano

Supermercados da cidade 
esperam crescimento nas vendas

O Colégio Le Perini e o 
Colégio Rodin inauguram 
uma parceria com o Bilingual 
Education Institute (BEI), o 
que torna possível, em 2017, 
o acesso à educação bilíngue 
dentro do projeto dos dois 
colégios. 

O BEI visa a formação de 

um cidadão global, embasado 
nos princípios de aquisição de 
uma segunda língua e conte-
údos acadêmicos de forma 
significativa e relacionado às 
capacidades e necessidades do 
aluno em cada fase da vida. 

Com uma trajetória de 
mais de 10 anos na Educação 

Bilíngue, oferecendo um pro-
grama que permite a aquisição 
da segunda língua através da 
integração entre conteúdo e 
idioma, o BEI apresenta uma 
forma para que o aluno adqui-
ra conhecimento e desenvolva 
habilidades durante as aulas 
de grade como: Ciências, His-

tória, Geografia e Matemática. 
O programa bilíngue e a 

proposta especialmente de-
senvolvida para essa parceria 
serão apresentados no dia 9 
de dezembro (sexta-feira), às 
18 horas, para pais e respon-
sáveis do Ensino Infantil e 
Fundamental 1 do Le Perini. 

DIVULGAÇÃO
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Colégio Montreal encerra 
Gincana Solidária 
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Sonholar Colchões garante 
conforto na hora do descanso

especial

A Sonholar é uma loja 
especializada em col-
chões e possui uma 

variedade de modelos e mar-
cas produzidas pelas maiores 
fábricas do mundo como a 
Sealy, Simmons e King Koil. 

Em busca de atender a 
necessidade de cada cliente, 
a loja conta com a ajuda de 
especialistas que irão indicar 
o melhor colchão para o bio-
tipo da pessoa. “Queremos 
que nossos clientes adquiram 
o colchão que melhor se en-
caixe a sua necessidade, pois 
utilizando o colchão correto 
o mesmo irá trazer diversos 
benefícios à saúde”, explica o 
especialista Rafael Campasso.

Marcas como Sankonfort, 
Castor, D´Angelis e Inducol 
podem ser encontradas na 
Sonholar. A loja ainda conta 
com a exclusividade dos col-
chões Tempur, considerado 
o melhor do mundo, que são 
importados da Dinamarca. 
“Trabalhamos com as me-
lhores e maiores fábricas para 
oferecer aos nossos clientes os 
melhores colchões”, salienta a 
especialista Camila Bobonato. 

Outro diferencial é que 
todos os colchões da Sonholar 

têm proteção antialérgica. A 
loja também possui o colchão 
massageador que conta com 
15 tipos de massagem com 
10 potências, e ainda conta 
com a programação de des-
pertador. “A pessoa programa 
qual horário quer a massagem 
e o colchão inicia automati-
camente”, conta Campasso. 
“Além disso, esse modelo 
ajuda a diminuir os pontos 
de tensão, ativa a circulação 
e favorece o relaxamento”, 
completa.

O especialista explica ain-
da que o colchão deve ser tro-
cado a cada 2 anos devido ao 
acumulo de ácaros. “Estima-

Despertar o espírito solidá-
rio, a consciência ecológica, 
a coleta seletiva e o trabalho 
em equipe, envolvendo toda a 
comunidade, inclusive os pais. 
Esses foram os objetivos da 
Gincana Solidária realizada este 
ano pelo Colégio Montreal. 

A Gincana Solidária acon-
teceu durante todo o ano letivo 
e contou com a participação de 
alunos do Ensino Fundamental 
2 e do Ensino Médio. O evento 
foi marcado por três ações 
principais: Páscoa Solidária, 
que consistiu na arrecadação 
de ovos de chocolate e visita à 
Creche Padre Antônio Anchie-
ta; Visita e lanche da tarde no 
Lar de Velhos Emmanuel; e  
arrecadação e venda de latinhas 
de alumínio. 

“Para arrecadar as latinhas, 
os alunos discutiram e apren-
deram sobre a importância da 
coleta seletiva para o planeta”, 
comenta Adriana Andrade, 
professora de Ciências. “Eles 
trouxeram uma vez por sema-
na as latas limpas, contadas 
e amassadas para a escola. 
Depois disso, as latinhas eram 
vendidas e o dinheiro arre-
cadado foi transformado em 
matéria-prima para a confec-
ção de fraldas geriátricas a 
serem destinadas ao Funssol 
(Fundo Social de Solidarieda-
de de Indaiatuba)”, conta Ana 
Maria Soares, professora de 
História. “Os pais participaram 
das ações em vários sentidos, 
promovendo e incentivando as 

-se que após 6 anos de uso, 
10% do peso do colchão é 
constituído de ácaros e suas 
fezes”, revela. 

Outro diferencial da So-
nholar é o serviço de entrega 
em até 48 anos, para produtos 
pronta entrega. A loja possui 
colchões com diversos mole-
jos e densidade de espuma, 
além de poltronas, sofás, tra-
vesseiros, box baú, cabeceira 
e acessórios.

 
Benefícios

Os colchões não são todos 
iguais. Cada um possui a sua 
particularidade e atende uma 
necessidade específica. Por 

doações, visitando junto com 
a escola e seus filhos a creche, 
o Lar de Velhos e a Faculdade 
Max Planck, onde as fraldas 
foram confeccionadas”, expli-
ca a professora de Matemática, 
Teresa Amstalden.  Além das 
ações solidárias, os alunos 
também participaram da gin-
cana esportiva e cultural. 

A equipe que se destacou 
nas ações foi o 6º ano do En-
sino Fundamental II. Como 
prêmio, eles participaram da 
confecção de fraldas geriátri-
cas e ganharam também uma 
seção de cinema no shopping da 
cidade. “Foi muito legal fazer 
a visita à Max Planck porque 
aprendemos como é o processo 
de fabricação das fraldas geriá-
tricas. Nós mesmos chegamos a 
fazer um pacote inteiro! Mas o 
melhor de tudo isso é que todas 
serão doadas ao Lar de Velhos”, 
afirma Pedro Mantoanelli, alu-
no do 6º ano.

“Toda atividade de cunho 
prático, principalmente as que 
extrapolam os muros da escola, 
trazem uma experiência e vi-
vência sem igual para os alunos. 
Assim, a Gincana Solidária do 
Colégio Montreal propiciou um 
movimento de transformação, 
começando com a consciência 
ecológica de reciclagem de la-
tinhas de alumínio, culminando 
com a confecção de fraldas 
geriátricas que serão doadas”, 
conclui Dreisson de Oliveira, 
professor de Química do Colé-
gio Montreal.

isso, na hora da compra de 
um colchão, é importante 
contar com a ajuda de um 
especialista que irá direcionar 
qual o melhor modelo para 
atender a necessidade. “Tem 
colchões que são favoráveis 
para pessoas com problemas 
na coluna e de circulação”, 
salienta Camila. 

A utilização de um bom 
colchão irá ativar diversos 
benefícios como combate da 
hipertensão, reduzir o risco de 
obesidade, fortalecer a memó-
ria, favorecer o desempenho 
físico, prevenir a depressão, 
controlar a diabetes, ajudar 
nas doenças cardiovasculares, 
além de melhorar o desempe-
nho no trabalho e no dia a dia. 

A não utilização do col-
chão correto pode acarretar 
diversos males à saúde, de 
acordo com Campasso, como 
problemas ortopédicos, pres-
são na nuca, dores na coluna, 
distúrbios do sono, quadros 
alérgicos, dores musculares 
e crises de ansiedade. “A 
utilização do colchão errado 
acarreta diversos problemas 
de saúde, por isso a importân-
cia da utilização do colchão 
correto”, enfatiza.

A Sonholar está localizada 
na Rua 11 de junho, 1074, 
Centro. Telefone para contato 
(19) 3318-0800

Rafael Campasso e Camila Bobobato são especialistas em colchões

DIVULGAÇÃO
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INFORME PUBLICITÁRIO

cidade

Mostra de teatro do 
Objetivo celebra 400 anos 
da morte de Shakespeare

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

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

Chuvas atrasam obras 
do Parque da Criança

As obras do Parque da 
Criança estão atra-
sadas. A previsão 

de entrega, de acordo com 
a Prefeitura, era novembro, 
mas, por causa das chuvas, 
houve atraso. Ainda não há 
uma data definida para a 
inauguração. A obra deve ser 
concluída até o final do ano. 

Ainda não há informação 
sobre quantos profissionais 
serão necessários para o fun-
cionamento do local. 

A logística ainda está sen-
do montada, de acordo com 
a Secretaria Municipal de 

Obras. Dois dos quatro es-
corregadores do toboágua já 
foram colocados. A constru-
ção foi iniciada em julho. Os 
trabalhos foram iniciados pela 
empresa Luxor Engenharia e 
Construções em julho. O valor 
é de R$ 4.397.691,13.

O projeto tem entre as 
atrações principais do Parque 
uma lâmina de água medindo 
30 por 50 metros de área e 
30 centímetros de profun-
didade, com escorregadores 
em formato de animais, ca-
choeira com balde gigante, 
chuveirões em formato de 
cogumelos e bengalas e es-
guichos de água por todos 
os lados. Outra atração que 
deve agradar bastante o pú-

blico infantil é uma segunda 
piscina medindo 10 por 14 
metros, com um metro de 
profundidade, que atenderá 
um tobogã com 60 metros 
de comprimento, dividido em 
quatro escorregadores.

Os frequentadores do Par-
que ainda poderão se divertir 
em uma tirolesa de quase 
100 metros que atravessará 
o lago do Parque Ecológico, 
no sentido doCentro Inte-
grado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), onde 
será construída uma ponte. 
Com o objetivo de oferecer 
diversão completa, o espaço 
contará com um playground 
temático, cuja base já está 
pronta, 12 quiosques para 

As turmas de teatro do Colégio 
Objetivo Indaiatuba prestaram 
uma homenagem pelos 400 anos 
da morte do escritor e dramaturgo 
Willian Shakespeare, na XVII 
Mostra de Teatro.

De acordo com a professora 
de teatro do Objetivo, Andrea 
Garcia, os alunos gostaram muito 
de encenar as obras o autor. “Achei 
oportuno apresentar aos alunos a 
obra desse dramaturgo tão impor-
tante no momento em que o mundo 
celebrou o seu trabalho. Foi uma 
homenagem singela, mas os alunos 
se empenharam bastante para as 
apresentações”, comenta Andrea.

A professora foi a responsável 
pelas adaptações das peças ence-
nadas em três noites. Os cenários 
foram idealizados e produzidos 
pela professora de Artes, Márcia 
Motta. 

No dia 31 de outubro, no Ciaei, 
a abertura da noite foi feita pelo 
Coral do Colégio Objetivo, sob 
a regência da maestrina Sônia Di 
Morais. Logo depois, os alunos 
dos 9ºs anos apresentaram “Muito 
barulho por nada”; em seguida os 
alunos do Ensino Médio diurno 
encenaram “Noite de Reis” e o 
Ensino Médio noturno encerrou 
a noite com “A megera domada”.

No dia 22 de novembro, foram 
4 peças: “O mercador de Veneza” 
e “Romeu e Julieta, encenadas 
pelos alunos dos 6ºs anos; “Sonho 
de uma noite de Verão”, apresen-
tada pelos alunos dos 7ºs anos e, 

piquenique, um espaço para 
lanchonete, guarda volumes, 
sanitários e vestiários. As 
salas de administração e en-
fermaria estão em construção 
ao lado da portaria.

O Parque da Criança 
ocupa uma área de aproxi-
madamente 15 mil metros 
quadrados. A primeira etapa 
da urbanização, concluída no 
final de 2013, incluiu a cons-
trução de calçadas, gramado, 
iluminação, construção de 
um estacionamento para 100 
veículos, plantio de um labi-
rinto verde e fechamento da 
área. Esses serviços foram 
realizados com mão-de-obra 
das secretarias de Urbanismo 
e de Obras.

para encerrar”, os alunos dos 8ºs 
anos interpretaram “Comédia dos 
Erros”. “Achei legal a peça ser 
de outra época. Eu gosto de fazer 
teatro porque a gente aprende a 
perder um pouco a timidez, a falar 
em público. Eu gostei bastante!”, 
afirma Giselle Silveira, aluna do 
6º ano. 

A última noite da 17º Mostra 
de Teatro do Colégio Objetivo 
ficou para as turmas de teatro do 
Ensino Fundamental 1. Na aber-
tura, a apresentação do Grupo de 
Flauta dos 3ºs anos, sob a regência 
da professora Débora Sander. Em 
seguida, os alunos do 1º ao 5º anos 
apresentaram “O Rei Leão”. “Para 
os menores decidi adaptar o filme, 
que é baseado em  “Hamlet”, um 
dos textos mais conhecidos de 
Shakespeare”, explica a professo-
ra. O figurino foi confeccionado 
pela professora Annelise Forma-
gio e os adereços de cabeça dos 
alunos foram feitos com espuma, 
idealizados e confeccionados pela 
professora Márcia.  

As famílias prestigiaram o 
evento e se encantaram com o 
desempenho dos alunos. “É o má-
ximo a coragem deles de falar em 
público! Acho muito importante 
que as crianças façam aulas de te-
atro. Não porque necessariamente 
eles tenham que se tornar atores, 
mas para a vida deles mesmo”, 
ressalta Patrícia Fauth, mãe do 
Guilherme Barden, aluno do 2º ano 
do Ensino Fundamental 1.

Parque das Crianças deveria ser entregue no mês de novembro, mas a obra acabou atrasando por conta da chuva 

HUGO ANTONELI JUNIOR
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“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%”

Admilson Redecopa, diretor do 
Grupo Mais Expressão  

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Passarela metálica é instalada 
ao lado de ponte em Itaici

INFRAESTRUTURA JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Frutos de Indaiá premia 110 
empresas na noite de amanhã

O grande dia chegou! 
Na noite de ama-
nhã, dia 3, a partir 

das 20 horas, 110 empresas/
empresários terão seus tra-
balhos reconhecidos durante 
a premiação do Troféu Fru-
tos de Indaiá. O evento, que 
chega a sua 11ª edição, volta 
a ser realizado este ano no 
salão social do Indaiatuba 
Clube. 

Para o diretor do Grupo 
Mais Expressão, os presentes 
nesta edição do Frutos de In-
daiá terão uma noite perfeita. 
“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%”, 
garante. 

Além dos empresários, a 
grande noite de 
gala, do princi-
pal evento de 
premiação de 
Indaiatuba, ga-
nhará um “sa-
bor” especial 
com o show de 
uma das ban-
das mais tradi-
cionais do País: o RPM. 

Revoluções por Minuto 

é uma banda de rock brasi-
leira surgida em 1983, tendo 
sido uma das mais popula-

res do País nos 
anos de 1984 
a 1987. Ela é 
uma das mais 
bem sucedidas 
da história da 
música brasi-
leira e promete 
não deixar nin-
guém parado 

nesta noite mermorável para 
Indaiatuba 

As Secretarias de Obras 
e Vias Públicas e Urbanismo 
e Meio Ambiente iniciaram 
ontem, dia 1º, instalação da 
passarela metálica sobre o Rio 
Jundiaí. A passarela ficará no fi-
nal da alameda Coronel Antonio 
Estanislau do Amaral, em Itaici. 

O objetivo da Prefeitura é 
tornar mais segura a travessia 
de pedestres pelo local. A obra 
recebeu investimentos em torno 
de R$ 540 mil. A 
previsão é de que a 
travessia seja libera-
da até o final do mês.  

A montagem das 
peças de estrutura 
metálica da ponte no 
local deve ser conclu-
ída sexta-feira, mas 
depois disso serão 
iniciados os servi-
ços de ajustamento 
das peças no local 
e a construção dos 
acessos para depois 
liberar para uso da 
população. 

A passarela tem 
cerca de 55 metros 
de comprimento, por 

Outra atração no palco, 
além do show da banda RPM, 
é a apresentação da professo-
ra de dança Pâmela Araujo. 
“Será um dueto de jazz musi-
cal (Chicago). Posso garantir 
que terá muito glamour, assim 
como o evento”, diz. 

Além do musical de quali-
dade, o Frutos de Indaiá deste 
ano conta com jantar comple-
to, à francesa. Os convidados 
também contam com recepção 
de excelência, com serviço de 
valet com manobrista.  

2,5 metros de largura, com 
uma proteção lateral medindo 
1,30 metros de altura. Ela foi 
projetada pela Secretaria de 
Obras para ficar ao lado da 
ponte de concreto já existente 
no local.  

Atualmente, a passagem de 
pedestres e ciclistas pelo local 
é feita em um corredor estreito, 
na lateral da ponte, ao lado da 
passagem de veículos. 

Frutos de Indaiá reconhece a excelência dos serviços prestados por empresas de Indaiatuba  

DIVULGAÇÃO

Travessia deve ser liberada até o final do mês

ARQUIVO - SCS/PMI

Reconhecimento 
As empresas que irão receber 

o troféu Frutos de Indaiá tiveram 
seus trabalhos reconhecidos pelos 
indaiatubanos que votaram na 
pesquisa de satisfação, realizada 
entre outubro e novembro do ano 
passado, quando foram ouvidas 
quatro mil pessoas. 

Além do Troféu Frutos de 
Indaiá, cerca de 10 empresas re-
ceberão um homenagem especial 
pelos serviços prestados à popu-
lação, com excelência por mais 
de 15 anos. 
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Palestra sobre obesidade arrecada 
quase uma tonelada de ração 

BENEFICIENTE 

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Reinaldo Nogueira e Núncio  
completam uma semana na cadeia

O prefeito afastado de 
Indaiatuba, Reinaldo 
Nogueira (PMDB), e o 

ex-secretário de Administração 
e ex-presidente da Câmara, 
Núncio Lobo Costa, foram pre-
sos por suspeita de concussão 
- o ato de exigir para si ou para 
outro, dinheiro ou vantagem 
em razão da função, direta ou 
indiretamente. 

O prefeito foi preso por 
integrantes do Batalhão de Ope-
rações Especiais (Baep), da Po-
lícia Militar, quando abastecia 
o carro em um posto de com-
bustíveis no Jardim Itamaracá, 
na manhã de sexta-feira, dia 25 
de novembro. A investigação 
é mais uma ação do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), 
do Ministério Público.

Eles foram levados para 
Campinas e transferidos para o 
presídio de Tremembé, 245 qui-
lômetros de Indaiatuba, - onde 
Nogueira já cumpriu 49 dias de 
prisão entre agosto e setembro. 

A Prefeitura e as defesas 
dos acusados foram procuradas, 
mas não se manifestaram. O 
Ministério Público afirmou que 
o mandado de prisão foi conce-
dido em decisão de julgamento 

do Tribunal de Justiça e que 
o processo tem como relator 
o desembargador Maurício 
Henrique Guimarães Pereira 
Filho. O TJ afirmou que, como 
o processo está em segredo de 
Justiça, não há mais detalhes.

Uma quantia em dinheiro, 
não divulgada, e documentos 
foram apreendidos. O crime 
de concussão foi atribuído, 
pela Procuradoria, ao prefeito 
em coautoria com Costa. Eles 
têm 15 dias para recorrer. De 
acordo com o processo judicial, 
a prisão teve fundamento nos 
artigos 312 e 313, inciso I, do 
Código Penal, que preveem 

Quase uma tonelada de ração 
foi arrecada das 250 pessoas que 
compareceram à Câmara para a 
palestra com o tema “O Impacto 
do Sobrepeso e da Obesidade 
para a Saúde - Onde Está o 
Problema e como Melhorá-lo”, 
ministrada pelo doutor Victor 
Sorrentino. O evento foi reali-
zado no dia 18 de novembro.

Toda arrecadação foi doada 
às entidades do Município que 
cuidam de animais abando-
nados, tais como: Associação 
Protetora dos Animais de Rua 
(Aprai); União Protetora dos 
Animais de Rua (Upar), Anjos 
de Patas; Cachorro Perdido 
Indaiatuba; e Amigos dos Ani-
mais.  

"apropriar-se o funcionário 
público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, pú-
blico ou particular, de que tem 
a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo, em proveito próprio 
ou alheio: pena - reclusão, de 2 
a 12 anos, e multa" e a prisão 
preventiva, por ser crime que 
prevê pena máxima superior a 
quatro anos.

Costa e Nogueira foram 
citados em uma denúncia do 
Ministério Público, divulgada 
no dia 25 de outubro, na qual 
o chefe do Executivo é sus-
peito de liderar um esquema 
de “cobrança de percentual” 

O evento foi realizado pela 
Clínica Veterinária Pet & ETC, 
MP Pharmae Nutriquali. 

 
Palestrante 

Sorrentino é diretor da Socie-
dade Brasileira para Estudos da 
Fisiologia (Sobraf); especializado 
em Cirurgia Plástica e reconstru-
tiva da mama na 28ª enfermaria 
da Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro, pelo Instituto 
de Pós-Graduação Médica Carlos 
Chagas; membro da Sociedade 
Brasileira de Geriatria Preventiva, 
do Grupo Longevidade Saudável, 
da World Society Interdisciplinary 
Anti-aging Medicine (Wosiam) e 
da American Academy of Anti-
-Aging Medicine.    

a empreiteiras que ganharam 
licitações para obras públicas 
no Município. 

Nessa data, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP) concedeu liminar ao 
Ministério Público (MP) e 
determinou o afastamento de 
Nogueira por improbidade ad-
ministrativa. O prefeito já havia 
pedido licença do cargo por 
motivos pessoais, em junho, e, 
portanto, não estava à frente da 
administração municipal.

Outra prisão
No dia 23 de junho, No-

gueira foi preso por suspeita 
de participar de um esquema de 
fraude em desapropriações de 
terrenos e lavagem de dinheiro. 
Ele ficou em Campinas por uma 
noite e depois levado à Tre-
membé - de onde saiu 49 dias 
depois por causa de um habeas 
corpus do Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ).

Em outubro de 2015, o 
Ministério Público e a Polí-
cia Militar apreenderam pelo 
menos R$ 1,5 milhão – entre 
cédulas da moeda nacional, 
dólares e euros – na casa de 
Nogueira. Além desse dinheiro, 
também foram encontrados R$ 
400 mil na sede do Executivo. 
Na época, o MP já investigava 
o esquema de fraude em desa-
propriação de imóveis.

Reinaldo foi preso e levado ao presídio de Tremembé pela 2ª vez

Toda a ração arrecadada foi doada às entidades que cuidam de animais 

TV SOL COMUNIDADE 

DIVULGAÇÃO
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Caminhão perde o freio e 
invade casa no Monte Verde

Menor rouba moto e bate 
durante perseguição

Mulher de 63 anos é 
baleada no Morada do Sol

Jovem esconde drogas 
dentro da boca

ACIDENTE

FUGA

BRIGA

TRÁFICO 

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

Casos de Furto e roubo 
caem em Indaiatuba

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brpolícia

Caíram os roubos e 
furtos em Indaiatuba 
no mês de outubro de 

acordo com dados da Secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo. Foram 
110 furtos em outubro, 28% 
menos do que o mesmo mês 
do ano passado (153). Os 
casos de roubo caíram 24%. 

Em outubro de 2015 foram 
66 casos e neste ano, 50. Na 
soma dos dez meses deste 
ano, a cidade teve 1.447 casos 
de furto, cerca de 7% menos 
do que no ano passado. No 
caso dos roubos, a queda é 
de 10%. Em 2015 foram 593 
roubos registrados contra 531 
em 2016.

O número de furtos e rou-
bos de veículos também caiu. 
A redução foi de 19,81% em 
relação aos dez primeiros me-
ses do ano passado. Em 2015 
foram levados 308 veículos 
pela marginalidade. Já em 
2016 o número caiu para 247. 
Se comparado de janeiro a 
agosto de 2008, quando ainda 
não existia o sistema de mo-
nitoramento veicular, a queda 
é de 75,67%. Naquela época 
chegou a haver o registro de 

1.015 veículos roubados ou 
furtados em dez meses. 

O secretário municipal de 
Segurança Pública, Alexan-
dre Guedes Pinto, ressaltou 
que houve uma queda sig-
nificativa. “Sempre lembra-
mos que esses números, se 
tomarmos por base o ano de 
2008, quando tínhamos uma 
população menor e uma quan-
tidade de veículos muito me-
nor circulando, os números 
da criminalidade eram muito 

maiores”, diz. 
O único índice que au-

mentou foi o roubo de celu-
lares. O capitão da Polícia 
Militar, Alexandre Valério 
de Freitas, explicou as ações 
da guarnição contra estes cri-
mes. "Tivemos quatro casos 
de pessoas abordadas com 
celulares e que não sabiam 
explicar a procedência. Em 
um dos casos, o suspeito era 
procurado da Justiça. Em 
outro, era usuário de drogas 

Um caminhão invadiu uma 
casa na terça-feira, dia 29 de 
novembro, na Rua Danti Sca-
chetti, Jardim Monte Verde. 

Quando percebeu que es-
tava sem freios, o motorista 
jogou o caminhão para a 
calçada e invadiu a residência 
para evitar um acidente maior. 

Com o forte impacto, uma 
residência vizinha também 

Uma moto bateu em uma 
pick-up Strada na tarde de 
sábado, dia 26 de novembro, 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, marginal do 
Parque Ecológico.

Segundo o cabo da Poli-
cia Militar D’Onofre, eles se 
depararam com a motocicleta 
na antiga Rua 59 do Jardim 
Morada do Sol e começaram 
um acompanhamento. O me-
nor entrou em algumas ruas 
do bairro, na contramão, e em 

Uma mulher de 63 anos 
foi baleada em uma briga 
entre vizinhos na tarde de on-
tem, dia 1º, na rua Francisco 
Cantelli, no Jardim Morada 
do Sol. 

De acordo com informa-
ções de guardas que aten-
deram a ocorrência, dois 
rapazes foram tirar satisfação 
com outro e acabaram acer-
tando a sogra dele com um 

Um rapaz de 22 anos foi preso 
pela Guarda Civil de Indaiatuba 
(GCI) com 21 porções de entorpe-
centes na boca. O caso aconteceu na 
segunda-feira, dia 28 de novembro, 
no Jardim Alice. 

Ele saiu de uma construção e, 
ao avistar os guardas, começou a 
ter atitude suspeitas. Os agentes 
optaram pela abordagem e o rapaz 
saiu correndo, mas foi alcançado e 
abordado. Indagado sobre o que tinha 
boca o mesmo “devolveu” 16 porções 
de crack e cinco de maconha.

Com o apoio de outra equipe foi 
realizada busca na construção onde 
ele saiu, onde foram encontradas 
mais 46 porções de cocaína. Em 
revista pessoal também foram locali-
zados R$ 59. Em nova conversa o tra-
ficante confessou o crime informando 
que estava no serviço há duas horas e 
tinha vendido sete pinos. Diante dos 
fatos tudo e todos foram conduzidos 
até a Delegacia de Polícia, onde a 
autoridade de plantão determinou a 
recolha dele, por tráfico de drogas.

e tinha roubado o celular de 
uma ex-namorada após uma 
briga. A Rocam (Rondas 
Ostensivas com Apoio de 
Motocicletas) foi até o local 
e o prendeu", conta.

De acordo com o capitão, 
foram 15 casos em novem-
bro deste ano, um aumento 
de 36% em relação ao ano 
passado. "Estamos realizando 
ações preventivas em locais 
específicos de acordo com as 
estatísticas", completa.

teve danos na parede de sua 
garagem. Ninguém ficou feri-
do. A causa do acidente pro-
vavelmente é falha nos freios.

A Guarda Civil de Indaia-
tuba (GCI) foi chamada e 
acionou a Defesa Civil para 
avaliar a situação das residên-
cias atingidas. A estrutura das 
casas não foi prejudicada.

seguida na marginal também. 
Ele não obedeceu à voz de 
parada, sinais sonoros e lu-
minosos batendo na pick-up 
que estava do sentido correto.

A princípio a motocicleta 
não apresentou irregularida-
de, mas com uma pesquisa 
mais elaborada foi constatado 
furto no bairro João Pioli. O 
menor foi conduzido para o 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) com fratura 
nas pernas.

tiro na barriga. A dupla fugiu 
e Maria de Lourdes de Souza 
foi socorrida.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), a vítima foi operada e 
até o fechamento o estado de 
saúde não foi divulgado.

A Guarda está à procura 
dos rapazes.

Roubos e furtos tiveram queda de 28%, segundo a secretaria de Segurança Pública  

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente  

Motocicleta utilizada pelo menor era “produto” de furto 

GIL NUNES/SCS-PMI

COMANDO NOTÍCIA 

COMANDO NOTÍCIA 
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ADI perde a segunda partida e dá adeus a Copa Paulista
QUARTAS DE FINAL 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Aifa tem decisão no 
campo e no salão 

CINEMA

ANJOS DA NOITE  - GUERRAS DE SANGUE - Lançamento  
-  Ação / Fantasia / Terror  -  Classificação 14 anos  -  90 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º),  Sexta (2),  Segunda (5),  Terça (6)  e  
Quarta (7):   22h00. Sábado (3)  e  Domingo (4):   15h00  /  22h00
CONVENCIONAL - DUBLADO 
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   17h15
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   19h40
............................................................................................................
O ÚLTIMO VIRGEM - Lançamento  -  Comédia -  Classificação 
14 anos  -  82 minutos
NACIONAL
Shopping jaraguá: Quinta (1º),  Sexta (2),  Segunda (5),  Terça (6)  e  
Quarta (7):   17h20  /  19h40  /  21h50. Sábado (3)  e  Domingo (4):   
15h15  /  17h20  /  19h40  /  21h50
............................................................................................................
GALINHA PINTADINHA MINI - NA TELONA - Lançamento  
-  Animação -  Classificação livre  -  50 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Somente de  Quinta (1º)  a  Domingo (4):   14h50  
/  16h20
............................................................................................................
MASHA E O URSO  - Pré-estreia  -  Infantil / Aventura -  Classi-
ficação livre  -  75 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Pre-estréia  Sábado (3)  e  Domingo (4):   14h15  /  
15h50
............................................................................................................
KÓBLIC - Sessão especial do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama/
Suspense -  Classificação 14 anos  -  100 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (3):   14h00. *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
............................................................................................................
E L I S - 2ª semana  -  Drama / Biografia -  Classificação 14 anos  
-  113 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h35  /  18h40  /  21h15
............................................................................................................
JACK REACHER: SEM RETORNO - 2ª semana  -  Ação  -  Clas-
sificação 14 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   16h20  /  21h40
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   19h00
............................................................................................................
A CHEGADA - 2ª semana  -  Drama / Ficção  -  Classificação 10 
anos  -  117 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá *: Sexta (2)  a  Quarta (7):   16h05. *Excepcio-
nalmente na quinta, dia 1º, não haverá sessão da versão dublada 
deste filme
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º):  somente  21h50. Sexta (2)  a  Quarta 
(7):   19h00  /  21h35
............................................................................................................
ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM - 3ª semana  
-  Aventura / Fantasia  -  Classificação 12 anos  -  135 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º): 20h30. Sexta (2)  a  Quarta (7):   15h25  
/  20h30
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º): 15h25 / 18h30. Sexta (2)  a  Quarta (7):   
18h30
Shopping Jaraguá: Somente na  Segunda (5):   16h25  /  20h40. E  na 
Terça (6)  e  Quarta (7):   16h25
CONVENCIONAL – LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Terça (6): 21h20. Quarta (7):   14h00  
(Sessão Cinematerna)  /  21h20
Shopping Jaraguá *: Sexta (2)  a  Domingo (4):   17h50  /  20h40. 
Terça (6)  e  Quarta (7):   20h40. *Excepcionalmente na quinta, dia 
1º,  e na segunda, dia 5, não haverá sessão da versão legendada
............................................................................................................
DOUTOR ESTRANHO - 5ª semana  -  Aventura / Fantasia  -  Clas-
sificação 12 anos  -  115 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º),  Sexta (2),  Segunda (5),  Terça (6)  e  
Quarta (7):   21h00. Sábado (3)  e  Domingo (4):   17h50  /  21h00
............................................................................................................
TROLLS - 6ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  95 
minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º): 18h45. Sexta (2),  Segunda (5),  Terça 
(6)  e  Quarta (7):   15h45  /  18h45. Sábado (3)  e  Domingo (4):   
16h40  /  18h45

especialAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

O final de semana será 
decisivo, pelo menos 
para os times que 

disputam os campeonatos 
promovidos pela Associa-
ção Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa). Amanhã e 
domingo, dias 3 e 4, a bola 
rola tanto no futsal quanto no 
futebol de campo. 

Amanhã será dia de de-
cisão no 16º Campeonato 
Liga Regional Aifa de Futsal/
Grupo Marquinhos Tintas. O 
“palco” escolhido para a de-
cisão novamente foi o ginásio 
da Sol-Sol. 

Pela Primeira Divisão, 
o União Tribuna busca seu 
quinto título da competição, 
mas para isso precisa vencer 
o Schalke Grillos/Marquinhos 
Tintas. A grande decisão 
acontece às 16 horas.

O União fez a melhor cam-
panha na primeira fase, por 
isso joga com a vantagem do 
empate na prorrogação. 

Para ficarem ainda mais 
próximas do título, as duas 
equipes venceram seus jo-
gos válidos pelas semifinais, 
disputados no último sábado, 
dia 26 de novembro. O União 
venceu o clássico contra a Sol-
-Sol por 5 x 3, enquanto que 
o Shalke  fez 4 x 2 no Sem 
Chance/Extintuba.  

Antes deste confronto, 
acontece também na Sol-Sol 
a final da Segunda Divisão. 
O jogo, marcado para às 14 
horas, coloca frente a frente as 
equipes do Nova Aliança/XII 
de Junho x União Tribuna B. 
A primeiro time tem a melhor 
campanha e joga pelo empate. 

Para chegar a final, tam-
bém nas semifinais no sábado, 
o União Tribuna B empatou 
em 6 x 6 com Parque Indaiá 
e garantiu a vaga por ter feito 

melhor campanha na primeira 
fase. Já o Nova Aliança foi 
à final depois de vencer o 
Bayern 07 pelo placar de 4 x 1. 

Feminino      
No domingo a decisão 

acontece pelo futsal feminino, 
pelo 9º Campeonato Liga Re-
gional Aifa de Futsal. 

Em busca do título estão 
Dinho Água/Supermercado 
Cisol e XV Resende de Piraci-
caba, na partida marcada para 
as 11 horas no Sol-Sol. 

Antes, na mesma data, às 
10 horas, acontece a disputa 
pela terceira posição entre 
Utopia DME Iperó x Araça-
riguama/Babi’s.

A decisão do campeonato 
estava programada para acon-
tecer no dia 20 de novembro, 
mas foi adiada devido a um 
pedido de anulação protocola-
do pela equipe do Iperó. 

A justificativa seria que as 
atletas do XV não estariam 
utilizando coletes no banco 
de reserva, algo previsto em 
regulamento. 

Após análise da denúncia, 
a Aifa decidiu por manter 

a final, com base em regu-
lamentos da entidade e da 
Federação Paulista de Futsal 
(FPFS). A equipe Quinzista 

também foi multada, por 
conta da infração, no valor de 
R$ 160, punição prevista em 
regulamento.  

Ainda no domingo, dia 
3, Estrela Dourada e No-
roeste entram em campo 
para definir o campeão do 
Troféu Rádio Jornal .  A 
partida acontece às 10h50, 
no campo do Jardim Belo 
Horizonte. 

Nas semifinais, o Estrela 
Dourada empatou em 3 x 3 e 
garantiu a vaga por ter feito 
melhor campanha no Ama-
dor. Já o Noroeste, após de-
sistência do Independente, 
foi à final automaticamente.

A competição, criada 
no ano passado e que teve 
o Ferroviário como seu 
primeiro campeão, reúne 
as equipes eliminadas das 
semifinais e o quinto e sexto 
colocado, todos do Campe-
onato Amador.

Semifininais 
Ainda no campo e também 

no domingo, a entidade realiza 
as duas partidas válidas pelo 8º 
Campeonato Máster 50. 

O primeiro jogo acontece às 
8h40, no campo do Belo Hori-
zonte, entre Botafogo e Indepen-
dente Elias Fausto. Mais tarde, 
às 10h50, o XV de Novembro A 
0Srecebe em casa o Ferroviário. 

Por terem feito a melhor 
campanha, Botafogo e XV de 
Novembro jogam com a van-
tagem do empate. No último 
domingo, dia 27, duas partidas 
marcaram a última rodada da 
fase de grupos. O Botafogo 
aplicou uma verdadeira goleada 
sobre o XV de novembro: 10 x 
0. No outro duelo, XV de No-
vembro A e Independente Elias 
Fausto empataram em 1 x 1. 

Campeões das Séries A e B do futsal masculino serão conhecidos amanhã 

Final do Troféu Rádio Jornal 
ocorre domingo, no Belo Horizonte

A equipe da ADI/Clube 
9/Pipocas Clac/Secretaria 
de Esportes deu adeus ao 
sonho do título da Copa 
Paulista de Futsal. Na se-
gunda partida válida pelas 
semifinais do campeonato, 
o time de Indaiatuba rece-
beu em casa o ADC Ford/
Taubaté, na última sexta-

-feira, dia 25 de novembro, 
e acabou derrotado pelo 
placar de 2 x 1. 

O confronto foi reali-
zado na Arena do Clube 9 
de Julho. A ADI precisava 
vencer o jogo no tempo nor-
mal, por qualquer placar, 
e pelo menos empatar na 
prorrogação. 

Isso porque no primeiro 
jogo, fora de casa, a equipe 
de Indaiatuba acabou derro-
tada por 1 x 0. 

Na partida de volta, a 
ADI até iniciou bem o con-
fronto, abrindo o marcador 
com Guilherme. Mas antes 
da etapa final, Valtinho dei-
xou tudo igual. Na segunda 

etapa Valtinho fez o segun-
do dele no jogo e decretou 
a vitória e a classificação 
para o Taubaté.

Na semifinal da Copa 
Paulista, o Taubaté terá 
como adversário a AABB. 
Na segunda semifinal, o 
duelo será entre ADC In-
telli e o São José.

ANGELO GOUVÊA
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Lidi tem partidas válidas pelas semifinais em 
três competições válidas pelo futebol amador 

Evento celebra título conquistado pelo Palmeiras

DISPUTA 

BRASILEIRÃO 

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

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Primavera estreia na ‘Copinha’ 
dia 3 de janeiro contra o União 

O Primavera já sabe 
quando e  cont ra 
q u e m  f a r á  s u a 

estreia na 48ª edição da 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior. O time entra em 
campo no dia 3 de janeiro 
(terça-feira), a partir das 14 
horas, contra o União Es-
porte Clube do Mato Gros-
so. O duelo será válido pelo 
Grupo 15, onde também 
estão Atlético Paranaense 
e CRB de Alagoas.

Também no dia 3, pela 
mesma chave, Atlético e 
CRB se enfrentam a partir 
das 16 horas. A segunda 
rodada em Indaiatuba acon-
tece no dia 5 de janeiro 
(quinta-feira). O Fantasma 
da Ituana volta a entrar em 
campo às 14 horas, dessa 
vez contra o CRB. Na sequ-
ência, às 16 horas, o embate 
será entre União x Atlético. 

A última e decisiva ro-
dada da fase de classifica-
ção ocorre dia 7 de janei-
ro (sábado). Dessa vez o 
Fantasma Ituana sobe ao 
gramado do Gigante às 16 
horas, diante da forte equi-
pe do Atlético. Antes, às 14 
horas, CRB e União entram 
em campo. 

Para o técnico do Tri-
color de Indaiatuba, Júlio 
César, o Primavera “caiu” 
num grupo muito forte. 

“São equipes de qualida-
de, com planejamento de 
trabalho e atletas com ní-
vel técnico muito bom. O 
destaque fica por conta do 
Atlético Paranaense, por ter 
uma estrutura de primeiro 
mundo”, analisa. “Mas tam-
bém estamos preparados 
e sabemos que não vamos 
enfrentar nenhuma equipe 
de baixo nível, por isso es-
tamos trabalhando forte em 
busca de novos objetivos.”

Segundo o treinador, a 
preparação para “Copinha” 
vem desde novembro e o 
time utilizou como base os 
atletas do Sub-17 e Sub-20. 
Dos 31 jogadores que vão 
representar o Fantasma na 
Copa São Paulo, 26 são das 
categorias de base do clube. 

Na disputa da “Copi-
nha” deste ano o Prima-
vera  chegou  a  t e rce i r a 
fase, deixando para trás 
fortes adversários, como 
o Fluminense, mas acabou 
eliminado pelo Avaí, por 
4 x 2 nos pênaltis, mesmo 
time que havia vencido na 
primeira fase. 

Novidade
A Copa São Paulo de 

Futebol  Junior  marca o 
iníc io  da temporada do 
futebol em cada ano. A 48ª 
edição começa no dia 2 de 
janeiro e termina no dia 
25 do mesmo mês, sempre 
no Estádio Municipal do 

Pacaembu, marcando as co-
memorações do aniversário 
da cidade de São Paulo.

Este ano, o campeonato 
contará com a participação 
de 120 clubes, divididos em 
30 grupos, sendo a maior 
edição já realizada. 

Na primeira fase, to-
dos os times se enfrentam 
dentro da chave, em turno 
único ,  c lass i f icando-se 
para  a  segunda fase  os 
dois melhores colocados 
de cada grupo. Ao todo 
são sete bases para se co-

nhecer o grande campeão 
deste ano. 

Entre as novidades para 
este ano é que cada time, 
em até três ações, poderá 
substituir seis jogadores. 

O convidado estrangeiro 
desta edição da Copinha 
será o Pérolas Negras, do 
Haiti, país que foi castigado 
por um furacão neste ano. 

Confira os jogos do Grupo 15 – Indaiatuba 

Data  Horário  Partida
03/01  14h  Primavera x União EC – MT
03/01  16h  Atlético Paranaense x CRB
05/01  14h  Primavera x CRB
05/01   16h  União x Atlético Paranaense
07/01  14h  CRB x União 
07/01  16h  Primavera x Atlético 
* Partidas sujeitas a mudanças 

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF) 

ANGELO GOUVEA

Fantasma da Ituana chegou a terceira fase na disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior deste ano

A Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi) 
realiza amanhã e domingo, 
dias 3 e 4, jogos válidos pe-
las semifinais de três com-
petições do futebol amador. 
A rodada acontece pela 
1ª Copa Kokada, no 38º 
Torneio Walter Pimentel 
e  no 1º Torneio de Verão 
do CET. 

Pelas semifinais, tanto 
na Copa Kokada quanto no 
Walter Pimentel, os jogos 
ocorrem neste domingo no 
campo da Osan.

Na primeira competi-
ção, o primeiro duelo será 
às 11 horas, entre Atlético 
Oliveira x Mastiga Samba/
CDHU. Logo em seguida, 
às 15h30, o Operário pega o 
Bahia. Atlético e Operário 
fizeram a melhor campanha 
na fase de classificação e 
jogam com a vantagem do 
empate.  

A definição dos semifi-
nalistas ocorreu no último 
domingo, dia 27 de novem-
bro. O Atlético venceu o 
Florence por 2 x 0, enquan-
to que o Mastiga fez 3 x 1 
no Independente. O Ope-
rário garantiu vaga após 
vitória por 2 x 0, enquanto 
que o Bahia passou pelo 
Jardim Brasil por 2 x 1.  

Ainda na Osan, ocorrem 
ainda as partidas do Walter 
Pimentel. O primeiro duelo 
será às 9 horas entre Man-
chester x América. Mais 
tarde, a partir das 13h30, 
entram em campo Unidos 
do Rêmulo Zoppi x Benfi-
ca. Por terem a melhor cam-
panha, América e Benfica 
têm a vantagem do empate. 

Pelas quartas de final, 
também no último domin-
go, o Manchester venceu o 
União Baiana pelo placar 
de 5 x 3, enquanto que o 

América garantiu vaga nas 
semifinais depois de vencer 
o Vale Verde por 2 x 0. O 
Benfica goleou o União 
Paulista Zona Sul por 4 x 
1. Por ter feito melhor cam-
panha na fase de classifica-
ção, o Unidos do Rêmulo 
Zoppi empatou em 1 x 1 
com o Unidos de Indaiatuba 
e segue em busca do título. 

Veterano 
Outra competição que 

também chega a semifinal 
é o Torneio de Verão, com 
ambos os jogos amanhã no 
Centro Esportivo do Tra-
balho (CET). O primeiro 
desafio será às 14h15 entre 
São Francisco x Manches-
ter. Mais tarde, às 16h15, 
o Noroeste enfrenta o sele-
cionado da Prefeitura. Com 
as melhores campanhas, 
São Francisco e Noroeste 
jogam pelo empate. 

Um churrasco progra-
mado para o próximo dia 
11 (domingo), às 12 horas, 
marcará a conquista do 9º 
título do Brasileiro vencido 
pela Sociedade Esportiva 
Palmeiras. O troféu foi le-
vantado no último domingo, 
dia 27 de novembro, após 
vitória de 1 x 0 sobre a Cha-
pecoense. 

A comemoração do título 
será no Arena Soccer, que 
fica localizado na Avenida 
Vitória Rossi Martini, 40, 
no Distrito Industrial.

Os convites podem ser 
adquiridos,  no primeiro 
lote, pelo valor de R$ 20. O 
ingresso dá direito a duas 
cervejas e acompanhar o 
show com o grupo Barrias 

e Amigos. Os pontos de 
venda são: Tascão Bar, Are-
na Soccer e com Reinaldo 
Palmeirense. 

O evento contará com a 
presença de ex-jogadores 
do Alviverde, tais como 
Ademir da Guia (O Divino), 
César Maluco, Emanuel e o 
do zagueiro Tonhão. Haverá 
venda de espetinhos. 
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HUGO ANTONELI JUNIOR
Especial para o Mais Expressão
cultura@maisexpressao.com.br

Exposição homenageia 
Archimedes Prandini 

PRÓ-MEMÓRIA 

Iluminação de Natal 
começa a ser instalada

Horóscopo de 02 a 08/12 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

O ariano estará mais introspectivo e voltado para aqueles 
assuntos relacionados ao seu trabalho. Estará mais reflexivo 
e sentirá necessidade de deixar as coisas mais organizadas e 
limpas. No setor emocional, também fará faxina, deixando para 
trás certos sentimentos que não servem mais pra estar consigo. 
Ideias podem surgir de forma inesperada.

Esta semana o taurino volta s sentir sua força focada na vida 
social e poderá fazer novas amizades. No trabalho, se for 
líder de uma equipe, pode e deve levar as pessoas a formarem 
equipes. Profissionalmente o momento é bem positivo, pois os 
planos de carreira estão facilitados. O nativo pode encontrar 
novas amizades. 

Vida profissional e planos de carreira estão sendo focados, é 
possível que conclua algum tipo de planejamento ou projeto 
que já tenha iniciado. O geminiano estará mais agitado e poderá 
se envolver mais intensamente nas relações. Uma nova fase de 
relacionamento ou no relacionamento está ocorrendo e o nativo 
terá várias alegrias vindo daí. Profissionalmente também é um 
bom momento.

Sabe aquele esforço que vem fazendo já há algum tempo? 
Pois bem, nesta semana, as coisas movimentam-se com mais 
facilidades e o nativo sente que seus projetos de médio e 
longo prazo começaram a desenvolver. Apesar disso, o nativo 
sente que suas ações precisam ser economizadas, e o nativo 
não vai querer se desgastar a toa, daí, uma forte introspecção 
passa a sentir.

O leonino sente que suas emoções estão muito intensas e pode 
não suportar certos comportamentos alheios. Isso pode levar 
o nativo a deixar algumas pessoas de lado ou a querer fiar um 
pouco longe de vários outras pessoas. Estará mais contundente 
com o que quer e mais definido em suas opiniões. Cuidado 
com sua ansiedade. No trabalho precisa ter cuidado com suas 

atitudes, pois precisa aprender a planejar e a lidar com pessoas agressivas.

O virginiano pode encontrar algumas amizades nesse período, 
e as relações, tanto pessoais quanto profissionais estarão desta-
cadas. Pode vir a fechar uma sociedade ou parceria comercial 
por estas semanas e com isso mudar de emprego ou reformar 
o modo de trabalhar. O momento é de expansão no trabalho.

Um novo começo está surgindo na vida do Libriano.  Há 
indícios de renovação de sua energia vital, de seu dinamismo 
e vigor físico. Uma nova forma de movimentação do seu dia 
a dia e novos projetos de trabalho está na sua pauta diária. O 
momento é ótimo para sua saúde, pois há uma diminuição 
da tensão. 

O escorpiano sente que suas emoções estão mais afloradas, 
mais intensas e os romances estarão movimento seu coração. 
Há indícios de grandes possibilidades de começar ou apro-
fundar um romance iniciado há algum tempo. Sua vida social 
passa a ser intensa, assim como sua diversão e seus prazeres. 
Sua vida familiar está focada e pode chamar o nativo a res-
ponsabilidade do lar ou da família.

Uma nova forma de encarar sua vida familiar e sua vida domés-
tica e os relacionamentos em família, pode rever seus conceitos 
sobre vida afetiva e domiciliar. Seus sentimentos estão sendo 
renovados e sua maneira de se expressar, suas ideias, suas opi-
niões mudam de formato. Poderá se perceber mais maleável ou 
mais inquisidor de novas ideias.

O capricorniano começa a sentir uma nova maneira de levar 
sua vida afrente. Pode estar começando uma vida nova e 
isso pode gerar: no trabalho acordos, negociações a serem 
firmados, isso porque sua vida financeira estará também sendo 
destacada.  O nativo sente sua energia focada nas metas que 
levem ao aumento de seus rendimentos. 

O aquariano começa um movimento que levará a mudanças 
em suas finanças e investimentos. Antigos projetos começam a 
mostrar resultados. Sua energia física também está começando 
a voltar para seu corpo. Momento para expurgar as dificuldades 
que teve com sua saúde, isso fará o nativo mais dinâmico, 
ativo e com garra para atingir suas metas tanto pessoais quanto 
profissionais. 

O pisciano deve se preparar para uma nova forma de viver 
que está começando em sua vida agora. Sua saúde precisa ser 
cuidada, evite comportamentos de exageros, pois sua energia 
física estará em baixa por uns dois meses aproximadamente. Há 
riscos de viroses ou inflamações. Filhos podem estar mudando 
de vida. Mudanças no trabalho também ocorrem.

O Natal em Indaiatuba 
terá menos luzes do 
que em anos anterio-

res. As duas árvores gigantes 
que comporão a decoração de 
Natal no Parque Ecológico, 
em frente ao Paço Municipal, 
começaram a ser montadas 
na quinta-feira, dia 24 de 
novembro. 

Este ano a iluminação de 
Natal ficará apenas nesse pon-
to do Parque e nas praças Pru-
dente de Moraes e D. Pedro 
II. As luzes serão acesas na 
semana que vem. A Secretaria 
de Obras e Vias Públicas con-
firmou que houve reduções 
de custos na iluminação, mas 
afirmou que só saberá o valor 
da economia após as festas.

Mesmo com a redução 
de custos, a Parada de Natal 
permanece na programação 
de fim de ano. A quinta edição 
do evento está marcada para 
os dias 10 e 17 de dezembro, 
na Avenida Engenheiro Fá-
bio Roberto Barnabé, altura 
da Raia de Remo do Parque 
Ecológico. Haverá reaprovei-
tamento de materiais de anos 
anteriores

Comporão a Parada cerca 
de 600 pessoas entre alunos 

das oficinas da Secretaria 
de Cultura, dos projetos da 
Secretaria da Educação, da 
Secretaria de Esportes, alunos 
das escolas de dança Rodrigo 
Oliveira e Viva.

A equipe organizadora 
da Parada deve fazer poucas 
alterações nas atrações apre-
sentadas em 2015, como a 
confeiteira gigante, que este 
ano se transformará em uma 
Mamãe Noel, e também na 
ordem em que os setores do 
desfile entrarão na avenida. 
O castelo de gelo que foi a 
novidade e o ponto alto no 
desfile de 2015 retorna este 
ano sem modificações.

O setor religioso com o 

tradicional presépio e anjos 
vai abrir o desfile, seguido 
pelo setor de presentes, com 
brinquedos, caixas de presen-
tes e ajudantes do papai noel. 
A mamãe noel gigante entrará 
na sequência, seguida pelo 
setor das guloseimas natalinas 
da festa, entre elas biscoitos, 
cupcakes e seus confeiteiros. 
O castelo de gelo dará aber-
tura para a entrada do setor 
de inverno com toda a magia 
da neve.

Economia
O prefeito eleito, Nilson 

Gaspar (PMDB), afirmou 
durante o anúncio da equipe 
de transição na Prefeitura há 

dez dias que no ano que vem 
haverá "aperto de cintos" nas 
contas da Prefeitura. “O ano 
que vem vai ser um ano de cri-
se. Esse ano foi um ano difícil, 
estamos aí com R$ 20 milhões 
a menos de arrecadação. Ano 
que vem não vai ser diferente. 
Acredito que vai ser maior a 
queda na arrecadação. Vamos 
ter que ter muito pé no chão, 
ter tranquilidade para fazer 
um governo”, diz. Dentre as 
ações anunciadas estão cortes 
na folha de pagamento com 
diminuição em funcionários 
comissionados. Apesar do 
anúncio, Gaspar não detalhou 
as ações, pois afirmou que elas 
ainda estão em "estudo."

Segundo a Prefeitura, luzes serão acesas em Indaiatuba na próxima semana

A Fundação Pró-Me-
mória realiza um evento 
em comemoração ao Dia 
do Palhaço, no dia 10 de 
dezembro, a partir das 10 
horas, no espaço do Casarão 
Pau Preto. 

Na ocasião será aberta 
ao público uma exposição 
temporária sobre a vida e 
obra de Archimedes Prandi-
ni, que ficará até o final do 
mês. Na abertura, Antônio 
da Cunha Penna contará um 
pouco sobre o artista, re-
tratado em seu livro último 
“Tipos Notáveis de Popu-
laridade”. Também haverá 
também apresentação com 
ventríloquo e na sequência 
o Show Musical “Brincando 
com Música”, com o palha-
ço Koringa.

ESPETÁCULO A Fundação Pró-Memória apresenta, em par-
ceria com a Associação Camerata Filarmônica de Indaiatuba, o 
Concerto de Natal 2016, com o Quarteto Guarany e a soprano 
Thayana Roverso, com direção artística da maestrina Natália 
Larangeira. O evento acontecerá no dia 18 de dezembro, a 
partir das 18h, no auditório do Casarão Pau Preto. A entrada 
é gratuita e não há necessidade de retirada dos ingressos com 
antecedência.

Archimedes 
Ele ganhava a vida traba-

lhando na cadeia como car-
cereiro. Nas horas vagas de-
senvolvia um intenso trabalho 
como artista, tendo sido mala-
barista, equilibrista, lutador de 
box, mágico, cantor, humorista, 
ator e ventríloquo dos bonecos 
Juquinha e Sebastião. Filho de 
Humberto Prandini e Maria 
Lui Prandini, nasceu no dia 12 
de maio de 1917 em uma casa 
localizada na esquina da Rua 
Bernardino de Campos com 
a Pedro de Toledo. Casou-se 
em 1939 com Maria do Carmo 
Perez Prandini com quem teve 
três filhos: Benedita Rosa Pran-
dini Luiz, Archimedes Prandini 
Junior e Célia Regina Prandini 
Juni. Archimedes faleceu em 
15 de outubro de 1994. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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CT Toquinha da Raposa

Sthefany Vitoria mostra seu novo vestido da coleção 
para meninas que as Lojas Cris Bandeira prepararam 
com todo carinho

Os alunos Giorgio Martinelli e Felipe de Genaro, do Jardim 2, no 
Pernoite do Colégio Le Perini

O aluno Miguel Donolla, do Jardim 1C e família, no Pernoite do 
Colégio Le Perini

O aluno Carlos Eduardo, do 1º ano A e família, no Pernoite do 
Colégio Le Perini

Miguel Luiz desfilando no concurso Mister 
Estudantil com look super especial para 
crianças das Lojas Cris Bandeira

As alunas Gabriela Reis e Isadora Querido, do Jardim 2, no 
Pernoite do Colégio Le Perini

As alunas Beatriz Freitas, Gabriela Tonin e Eduarda Rafaela, do 1º 
ano no Pernoite do Colégio Le Perini

A mamãe Viviane com a filha 
Vitória mostram os looks 
especiais que você só encontra 
nas Lojas Cris Bandeira

SA
M

AR
A 

N
O

VA
ES

 - 
PI

ER
I I

M
AG

EN
S

D
AN

IE
L 

CA
R

D
O

SO
 - 

PI
ER

I I
M

AG
EN

S

D
AN

IE
L 

CA
R

D
O

SO
 - 

PI
ER

I I
M

AG
EN

S

N
R

 S
UN

Lucas Kato, Enzo Massola, Tomás Puentedura e Juan Puentedura 
na 17ª Mostra de Teatro do Objetivo

Julianna Horikawa e Giovanna Perroni na 17ª Mostra de Teatro do 
Objetivo

Ana Clara Gonçalves, Laura Freitas, Carolina Moreno e Giselle 
Martins na 17ª Mostra de Teatro do Objetivo

A monitora Heloisa, Julianna Horikawa, Julia Cunha, Renata Pessoa e 
Pedro Henrique Navarro na viagem de formatura do 9º ano do Objetivo

Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde 
e noite, com professores capacitados para atender di-
versas idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento 
de seu filho!
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
4º Musique Festival - Trilhas de 
Cinema

Churrasco da Apae 2016Inauguração da B4alpha 

Banda Medley é atração do 
Réveillon 2017 no Indaiatuba Clube

Seminário Bi-Distrital da Fundação 
Rotária

O adeus a Chiquita!

Na noite do último sábado, dia 26 de novembro, aconteceu 
no Hangar 7 o 4º Musique Festival - Trilhas de Cinema. Como 
o título já diz, foi uma lindíssima homenagem ao cinema. O 
começo foi emocionante e, com a música tema do filme O Rei 
Leão, levou-me as lágrimas de tanta beleza. Antes de tudo, 
porém, a abertura foi feita por um excelente comediante, que 
continuou marcando as homenagens ao Oscar. Vozes belís-
simas encantaram a todos, principalmente os solistas de O 
Rei Leão, Hair, Fantasma da Ópera e New York, New York. 
Minha alegria e surpresa foi encontrar cantando a minha ami-
ga Norma do Vale, que faz parte do Coral da Music, além de 
outros amigos queridos. Parabéns Gabriel Nader pelo lindo e 
emocionante festival.

No almoço do último sábado, dia 26 de novembro, aconte-
ceu no salão social do Indaiatuba Clube o famoso Churrasco 
da Apae. Com uma fluência bem grande e todos os convites 
vendidos, o evento teve salão cheio, carne e bebidas a vontade, 
sorvete, café, além é claro do leilão beneficente da entidade. 
Como sempre um sucesso!

Pelas mãos de Tânia D'Ávila, aconteceu na noite do dia 24 
de novembro, o coquetel de inauguração da B4Alpha, um novo 
espaço masculino, contendo: barbearia, studio de tatuagem, bar 
e loja de aluguéis de roupas masculinas, tudo sob o controle 
do querido Tom.

O ano de 2017 vai chegar em grande estilo ao Indaiatuba 
Clube. Uma das mais tradicionais festas de virada do ano da 
região, o Réveillon do IC terá como grande atração a Banda 
Medley, uma das melhores e mais reconhecidas do circuito 
musical do interior paulista. Ingressos e mesas para a festa da 
virada já podem ser comprados na Secretaria Social.

Na manhã de sábado, dia 27 de novembro, aconteceu em 
Piracicaba o Seminário Bi-Distrital da Fundação Rotária, com 
os Distritos 4310 e 4590. Primeiramente aconteceu o Momento 
Rotário, com o companheiro Laerte. A primeira palestra foi 
com o companheiro Antônio Carlos Cardoso, que falou sobre 
por que investir na Fundação Rotária; seguida das palestras 
dos companheiros Pedro Albertini e Carlos Augusto Báccaro. 
Outros temas debatidos foram: Projetos Distritais e Interna-
cionais, exposição de projetos humanitários, sobre o Programa 
Hepatite Zero, divulgação da Convenção de Atlanta. O evento 
foi finalizado com homenagens, seguido de um almoço de 
confraternização.

De repente você é surpreendido pela dureza da vida. Na 
semana que passou, as pessoas de minha geração levaram um 
baque. Morreu nossa querida professora de Geografia, a nossa 
Chiquita, Francisca Ferreira Menk. Professora, estamos sen-
tindo órfãos de uma pessoa que nos deu direções ao mundo. 
Beijos e abraços dos alunos que adoravam a nossa Chiquita.

Muitas famosas aderiram ao ombré Hair. O nome da técnica 
vem do francês e significa cabelo sombreado. Essa coloração 
mantém a raiz na cor original e clareia os fios a partir da orelha, de 
maneira sutil. Gostou? Agende um horário na Flor de Lis Cabelo 
Depilação & Esmalteria através dos 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.

Marcos Paulo, Davi Augusto e Clodoaldo da Silva na Ação 
social da Turma do Tutty, em parceria com o grupo Guerrilha 
Social - da 3ª Igreja do Evangelho Quadrangular, no último 
sábado, dia 26 novembro, no Jardim Morada do Sol.

Dentre os serviços oferecidos gratuitamente estavam corte 
de cabelo, exame oftamológico, teste de pressão, medição de 
glicemia, consultoria com advogados, engenheiros, massagem 
terapêutica, assistência de internet, teste de produtos de maquia-
gem, feira de doação de animais, feira de doação de livros, feira 
da bondade com diversos produtos a R$ 1, além de brinquedos 
para as crianças, pipoca, algodão, doce e teatro infantil, ale´m 
de apresentação de capoeira do projeto Semeando Esperança.
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Yasmin, Ana Beatriz e Mariah, alunas do Colégio Rodin, durante 
intervalo de aulas

Rodrigo, Amanda e Rose Di Liz Pfaffenzeller, da In Flux Esglish School, 
convidam todos a conhecerem a escola e fazer parte desta família

A professora Juliana, Matheus e a turma do 3º ano Ensino Médio encenaram 
o livro Memorias Postumas de Brás Cubas na 5ª Feira Cultural do Meta

Professores do Colégio Rodin posam para foto de formatura do Terceirão

O professor Tiago Pavarina e o time do Colégio Rodin, vice-
campeão da Copa de Futebol Society do Colégio Conquista

Marcela e Gabrielly, na 5ª Feira Cultural do Colégio Meta

Laís, Nathalia, Vitória, Renata, Elisabeth, Carolina e Laura, 
formandas do Terceirão do Colégio Rodin

João, do Mercado Florida, com Ronaldo 
representante do Carvão Indaiá

Fernanda, do Supermercado Bandeira, com a cliente Luiza de Lurdes

Equipe, do Açougue Filé na Brasa, 
comemorando o aniversário da Zenilda. 
Parabéns e muitas felicidades!

Carlos, da Adega Casarin, com Ronaldo representante do Carvão Indaiá

Autores de Indaiatuba marcaram presença na 5ª Feira Cultural do 
Colégio Meta

No próximo domingo, dia 4, Orlando da Placas 
e Fotos para Túmulos completa 84 anos 
de vida. Que Deus continue te abençoando

Alunos do 3º ano, do Colégio Meta, fizeram uma dinâmica de 
despedida do Ensino Médio

Marina Reis Dionisio, Ivanilde Reis e Karen Seruts comemorando 2 
anos do Brigadeiro da Nina

Rosa Florêncio e Adão de Barros no Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube

Denis Ferreira e Rosa Evangelista no Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube
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Para presentear no Natal a 
Vitorello é uma excelente op-
ção. Roupas jovens para todas 
as idades até o plus size. Vá 
conferir as últimas novidades 
em fitness, moda para o dia 
a dia e vestidos de festa para 
formaturas, casamentos e festas 
de final de ano, longos e curtos. 
E aproveite peças na promoção 
de R$ 20 a R$ 49,90. Demais!

A Barbearia B4Alpha inaugurou seu es-
paço no último sexta-feira, dia 25, mas já está 
fazendo o maior sucesso. Pudera, o espaço 
oferece corte, barba, pigmentação, progres-
siva, 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. Completíssimo! Não 
deixe de conhecer na Avenida Itororó, 371, 
no Cidade Nova 2. Telefone: (19) 3835-5411 
e 3825-1592. Vale a pena conhecer. Sucesso 
Hamilton neste novo empreendimento! 

Foi um prazer para "A Nova Loja" 
participar do seu aniversário de Beatriz. 
Que Deus abençoe sempre a sua vida, 
que tenha muita saúde e felicidades.

Tutti Sposa - festa

Ninho de Nozes

Novo espaço de beleza

Papel de parede

Clínica veterinária Bicho Amigo

Coleção verão Espaço de beleza 
mascilino

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

Esta é uma sobremesa especial, um doce 
saboroso e tradicional árabe, que vai cair 
super bem depois da sua refeição. Na Casa 
da Esfiha, é claro!

Adelaide Deco-
rações oferece o que 
há de mais moder-
no em cortinas com 
várias padronagens, 
persianas, colchas 
sob medida, almo-
fadas, papel de pare-
de, pisos laminados/
vinílicos e tapetes, 
tudo belíssimo e com 
os melhores preços. 
Atendimento diaria-
mente e aos sábados 
só com hora marca-
da, pagamentos com 
cartão, cheques ou 
boletos. Vale a pena 
fazer um orçamento. 
Você vai adorar!

Zarin é o mais completo espaço de beleza de 
Indaiatuba, criado para atender o universo de cada 
mulher. Embelezamento com equipe completa de 
salão de beleza, Estética facial e corporal, ativi-
dades físicas, cursos e eventos, Bistrô, berçário e 
espaço kids gratuito com monitora. Em um único 
lugar, praticidade, conveniência, conforto e segu-
rança. Rua Tocantins, 351, na Vila Almeida - (19) 
3328-3365, 3328-3387 e 9.9129-8434

O tosador Darik, com a graciosa cliente Amo-
ra, após um maravilhoso Banho & Tosa higiênica

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

Almoças na Kostela do Japanês é 
de fato uma satisfação

Arnaldo, da Indaiá Vigas, com os amigos Flávio e Wagner

A graça e simpatia dos namorados Hugo e Karen

Os colegas da Lonza, Jefferson, Demis, Walmir, Jiovani e Emerson
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Viviane e João, na Pizzaria Joy, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 313 - Telefone: 3934-5051

Paula, no Restaurante Açafrão, situado na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347

Camila e Giovanna, na Hamburgueria Fit Burgers, localizada na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Sara, Josi, Célia, Sara, Roberta e Rafa, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Rose, Andréa e Paulina, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de Setembro, 
659. Contate-nos: 3894-4840

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

Juliana, Andréia, Marina e Murilo, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Flávia, João Vitor, Marcelo, Gustavo e Ana Paula, na Pizzaria Babbo Giovanni, 
situada na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Aline, Wilson, Caio, Vania e Guilhermina, na Hamburgueria Crazy For Burger, que 
fica na Rua 24 de Maio, 790 - Fone: 3328-1319

Na Hamburgueria Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.195, você 
saboreia lanches deliciosos e saudáveis

Família saboreando as delícias na Hamburgueria Fit Burgers, localizada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195
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LOCAÇÃO

VENDA

CA06668 - JARDIM FLÓRIDA - AT165m² 
AC191m² -  03 Dormitórios, sendo 01 
suíte, WC social, sala, cozinha, lavan-
deria, área gourmet com churrasqueira, 
garagem para 02 autos. R$ 390.000,00.

CA06831 JARDIM RESIDENCIAL ALTO DE 
ITAICI AT:300m² com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala de estar e sala de jantar, lavabo, cozinha es-
tilo americana, área de serviço, área gourmet com 
piscina e churrasqueira, garagem com duas vagas 
cobertas e duas descobertas. R$ 978.000,00.

AP03274 - RESIDENCIAL MONTE VERDE -AU. 
63m² Apartamento com excelente localização, 2 dor-
mitórios sendo um com armários planejados, sala dois 
ambientes, banheiro social, lavanderia com armário, 
cozinha americana com planejados, fogão cooktop e 
forno, uma vaga de garagem. R$ 265.000,00.

CH01605 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000m² ,AC 
220m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com ar-
mários planejados, sala de estar, mezanino com 
sala de TV, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
área gourmet com churrasqueira e piscina, duas 
vagas cobertas e duas descobertas.**Permuta 
por apartamento no DUE**. R$ 790.000,00

caderno de negóciosNº 725

SALÕES

SL00654 - AT 100m²,AC 88m² - 
Salão comercial com duas salas, 
WC. R$ 805,00 + IPTU.
SL00655 JARDIM POMPEIA 
AU:45m²sala comercial na Torre 
Corporate do Office Premium. 
R$1.200,00 + COND + IPTU.

CASAS

CA06812-CHÁCARA AREAL, 
AT250m² AC 78m²- 02 Dormitórios, 
sendo 01 suite, wc social, sala, 
cozinha americana, lavanderia, 
quintal, varias vagas de garagem 
descoberta. R$ 1.300,00 + IPTU.

CA06820 - CIDADE NOVA I - AT 
200m², AC 150m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha 
ampla, lavanderia, quintal, edicula 
com WC, garagem para 01 auto. 
R$ 2.200,00 + IPTU.
CA06836-VILA GEORGINA, AT 
100m² AC 70M²-01 Dormitório, sala, 
Wc social, cozinha, lavanderia, sem 
garagem. R$ 800,00+ IPTU
CA06819 - JARDIM REGINA - 
AT.250m² AC160m² 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet e  saca-
da,  a  suíte no piso superior, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, churrasqueira, garagem 
para 03 autos R$ 1.900,00 +IPTU

CA06790 - JD. PANORAMA - AT. 
175 m² AC. 103 m² - 3 dormitórios 
(1 suite), sala, cozinha, lavanderia, 
wc social, área de churrasquei-
ra e garagem para 2 autos. R$ 
1.800,00+COND+IPTU

APARTAMENTOS

AP01846 - DUETTO D’MARIAH 
- AT.82m² - 03 dormts, sendo 01 
suíte, WC social, sala 02 ambien-
tes, varanda gourmet c/ armários,  
cozinha planejada, área de serviço, 
02 vagas de garagem cobertas. R$ 
1.600,00 + COND. + IPTU
AP02385 - CENTRO - AU 20m² - 01 
suíte, com cozinha. R$ 800,00.

AP03176 - SAN PIETRO - AU. 
110 m² - 3 dormitórios (1 suíte), 
cozinha com armários, sala para 2 
ambientes com varanda gourmet,  
wc social, lavanderia e 02 vagas 
cobertas de garagem. R$ 1.300,00 
+ COND + IPTU.
AP02781 - AZALÉIA - AU 67m² 
- 03 dormitórios planejados , sala 
02 ambientes ,  cozinha planejada 
,lavanderia, Wc social, 01 vaga de 
garagem coberta. R$ 1.300,00 + 
COND+IPTU.
AP02996 - VILA FELICITÀ - AU 
83m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte com armários, WC social, 
sala ampla 02 ambientes, varanda 
gourmet, lavanderia, garagem para 

02 autos. R$ 1.600,00 + condomínio 
+ IPTU.
AP01326 - FONTE DE TREVI - AU 
70m² - 03 dormitórios (01 suíte), 
WC social, sala 02 ambientes com 
sacada, cozinha com armários, área 
de serviço, garagem para 02 autos.  
R$ 1.200,00 + COND. + IPTU
AP02886 - PARQUE BOA ESPE-
RANÇA - AU 90m² - 03 dormitórios 
(01 suíte), WC social, sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, lavan-
deria. R$ 1800,00 + IPTU + COND
AP01857 - VILA BRIZZOLA - 
AC.64m²: 2 dormitórios, sala, co-
zinha, WC social, lavanderia e 
garagem para 1 auto. R$ 800,00 + 
COND. + IPTU.

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

CA06835 - JARDIM MORADA DO SOL - AT.125 m² AC. 70 m² - 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha americana, garagem para 02 autos R$ 238.500,00.
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LOCAÇÃO

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ 
banheiro – R$ 900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial 
– Piso Supeior – 46m² c/ wc – R$ 
1.000,00 + Iptu

OPORTUNIDADE - SL00069 – 
Jd. Pompeia – Premium Office 
– Complexo Comercial c/ Torres 
Comerciais e Mall de Serviços, lo-
calização privilegiada - AU: 40m² c/ 
wc, estacionamento – R$ 1.150,00 
+ Cond. + Iptu

SL00106 – Centro - AU: 70m² - 
Salão Comercial c/ cozinha e wc, 
excelente localização – R$ 3.500,00 
+ Iptu
SL00095 – Centro – Novo - 
AU:180m² - 3 wcs c/ mezanino – R$ 
4.250,00 + Iptu
SL00125 – Centro – ótima locali-
zação - AC: 240m² - Ótima Loca-
lização, 02 banheiros, escritório, 
depósito, mezanino, cozinha, quin-
tal, vaga p/ 03 carros – R$ 5.000,00 
+ Iptu

CASA

CA01130 – Pq. das Nações - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc 
c/ gabinete, lavand, garagem – R$ 
1.000,00 + Iptu
CA01202  –  Jd .  Regente  - 
2dorm(sendo 1 suite c/ armários), 
sala, coz c/ armários e mesa, wc, 
lavanderia, garagem, portão eletrô-
nico – R$ 1.200,00 + Iptu
CA01211 – Vila Rubens - 2 dorm, 
sala, coz, wc, wc externo, quarto 
despejo, lavanderia, garagem – R$ 
1.250,00 + Iptu
CA00938 – Jd.  Sevi lha -  3 
dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garagem coberta 
2 carros , portão eletrônico – R$ 
1.350,00 + Iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto - AT: 
250m² - AC: 100m² - 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem, edí-
cula – R$ 1.400,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, 
garagem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 
+ Iptu 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete, lavand, garagem, portaria 
24hs, área de lazer – R$ 850,00 + 
Cond + Iptu
AP00179 – Ed. Azaléia – Portaria 
24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 
amb, coz planej, wc, lavand, garagem 
– R$ 800,00 + Cond + Iptu
AP00654 – Vila Todos os Santos - 2 
dorm, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem – R$ 1.000,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – 
área de lazer e portaria 24hs - 2 
dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc 
social c/ box e gabinete, coz planeja-
da, lavand, garagem – R$ 1.050,00 + 
Cond + Itpu
AP00447 –  Ed.  La Spezia  - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz c/ armários, lavand, 
garagem, varanda gourmet c/ churras-
queira – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Morada do 
Sol - Apto Novo, edifício c/ elevador, 
2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozi-
nha planejada, wc social, 1 vaga de 
garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 
Localização -  3dorm, sala, cozinha, 
wc, lavand, 2 vagas de garagem – R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00056 – Cidade Nova - 2 dorm 
c/ armários, sala, cozinha c/ armário, 
banheiro, lavanderia, wc de empre-
gada, gar. 1 carro – R$ 1.150,00 + 
Cond + Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 
2dorm, sala, coz planej, wc social, 
lavand, 1 vaga de garagem, portária 
24hs, c/ piscina e salão de festas.R$ 
1.150,00 + Cond + Iptu
AP00512 – Ed. Soho - Lindo Edifício 
- Apto Novo - AU: 85,92m² - 3 dormi-
tórios (Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 ambientes, cozinha, lavanderia, 2 
vagas de garagem cobertas, área 
de lazer completa – R$ 1.800,00 + 
Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park 
Real – AT: 150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - 
excelente topografia – R$ 190.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – AT: 
360m² - Ótima topografia – R$ 
250.000,00

OPORTUNIDADE – TR00563 – Portal 
dos Ipês – AT: 300m² – R$ 280.000,00

TR00482 – Cond. Fechado – Green 
Park - AT: 300m² – R$ 240.000,00
TR00643 – Cond Fechado – Duas 
Marias – AT: 360m² - ótima topogra-
fia - Aceita Financiamento bancário 
– R$ 308.000,00

CHÁCARAS

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

CASAS COND. FECHADO

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

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

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

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

CASAS 

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

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE 
APTOS NA PLANTA – CON-

SULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 
– Ed. Azaleia – 3dorm, sala, 
coz , wc, lavand, garagem, por-
taria 24 hs, área de lazer – R$ 
220.000,00

AP00410 – Centro – Kitnet – 
AU: 40m² - Edificio c/ elevador 
– R$ 155.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Exce-
lente Localização – Prox. ao cen-
tro – Apto Novo – 2dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb,  coz, wc 
social, lavand, garagem-(aceita 
financiamento bancário) – R$ 
275.000,00
AP00602 – Spazio Illumina-
re – Área de Lazer e Portaria 
24hs - 3 dorm (sendo 1 suite e 2 
dorm c/ armários), sala 2 amb c/ 
rack e painel, wc social c/ box e 
gabinete, coz planej c/ cooktop, 
forno elétrico e coifa, lavand c/ 
armários, 01 garagem coberta 
Aceita imóvel como parte de 
pagto e financiamento bancário 
– R$ 278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – óti-
ma localização - 2dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz 
c/ armários, lavand, garagem, 
varanda gourmet c/ churrasquei-
ra – R$ 330.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. 
Belvedere – Apto novo (fase 
final de construção) – Área de 
lazer completa – 3 dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz, lavand, 
garagem, preparação p/ ar con-
dicionado, varanda gourmet..R$ 
120.000,00 entrada (aceita terre-
no) + Saldo a financiar   –  total 
R$ 340.000,00

OPORTUNIDADE - AP00573 
– Ed. Soho - Apto Novo – Ex-
celente Área de Lazer - AU: 
85,92m² - 3dorm(Sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, cozinha, 
lavanderia, 2 vagas de garagem 
cobertas – R$ 435.000,00

AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. 
Spazio Livenza - 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), wc social 
c/ box e gabinete, coz planej, 
lavand c/ armários, varanda gour-
met ampla, 2 vagas de garagem 
cobertas, área de lazer completa 
e portaria 24hs – R$ 460.000,00
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CASA NO JD. DOS COLIBRIS, COM 4 
CÔMODOS + WC, GARAGEM, ÁREA DE 
SERVIÇO – R$ 250.000,00 ACEITA TER-
RENO COMO PARTE DE PAGAMENTO.

CASA NO JD. MORADA DO SOL, COM 
4 CÔMODOS, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 
2 VAGAS DE GARAGEM – R$ 270.000,00 
ACEITA FINANCIAMENTO.

TERRENO NO JD. MORADA DO SOL, 
COM 250M², CONTENDO 3 CASAS COM 
3 CÔMODOS CADA CASA, GARAGEM, 
ÓTIMO LOCAL – R$ 250.000,00 ACEITA 
PROPOSTA NO VALOR.

TERRENO NO JD. MORADA DO SOL, COM 
125M² RESIDENCIAL DE ESQUINA – R$ 
140.000,00.

TERRENO NO JD. PAULISTA, COM 150M² 
COMERCIAL, NA AVENIDA – R$ 150.000,00.

CHÁCARA EM ELIAS FAUSTO COM 
1.000M², BEM PLANO, ÓTIMO LOCAL, 
PRÓXIMO AO ASFALTO COM ÁGUA E 
LUZ – R$ 85.000,00.

LOCAÇÃO.
2 CÔMODOS – R$ 480,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 550,00 REAIS.
2 CÔMODOS – R$ 620,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 700,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 730,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 750,00 REAIS.
3 CÔMODOS – R$ 850,00 REAIS.
4 CÔMODOS – R$ 850,00 REAIS.
4 CÔMODOS – R$ 900,00 REAIS.
4 CÔMODOS – R$ 1000,00 REAIS.
5 CÔMODOS – R$ 1130,00 REAIS.
4 CÔMODOS – R$ 1200,00 REAIS.
SALÃO COMERCIAL – R$ 1200,00 REAIS.

CASAS PARA VENDA
CASA NO JARDIM DAS MARITACAS, 
COM 5 CÔMODOS, 2 WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM PARA 2 CARROS.
R$ 150.000,00 REAIS + PARCELAS, 
ACEITA TERRENO COMO PARTE DE 
PAGAMENTO.

CASA EM SALTO NO BAIRRO LAGUNA, 
COM 5 CÔMODOS + 2 WC, GARAGEM 
PARA 2 CARROS, ÁREA DE SERVIÇO – 
R$ 150.000,00 + PARCELAS.

 

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-
deria, 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 poliesport-
iva, casa de caseiro – AT/ 5.500m² – AC/ 
800m² – R$ 1.500.000,00.
CH0026 – Vale das Laranjeiras – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala 03 ambi-
entes, sala jantar,cozinha planejada, 
lavanderia e dependência de empre-
gada, mais Casa de caseiro, piscina e 
churrasqueira – AT 3.000m² – AC/450m² 
– R$ 950.000,00.

CH0008 – Jardim dos Laranjais – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala jantar, sala de 
estar, jardim de inverno, cozinha, lavande-
ria, piscina, churrasqueira e sauna – AT/ 
3.000m² – AC/ 330m² – R$850.000,00 
Aceita 30% em permuta.
CH0017 – Colinas do Mosteiro – 04 
dorms(02 suite), sala 02 ambientes, piscina, 
churrasqueira – AT/ 2.500m² – AC/ 340m² 
– R$ 1.350.000,00 – Chácara com fundos 
para lago – Aceita 30% EM PERMUTA 
SENDO CASA E FORA DE CONDOMINIO 

CASAS VENDE 
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01st 
c/closet), sala 02 ambientes, cozinha 
americana com AE,  lavanderia,piscina e 
churrasqueira – AT/ 150m² – AC/ 160m² – 
R$ 600.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 
st), sala 02 ambs, sala de jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, portão eletrônico 
– AT/250m – AC/160m – R$ 450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 03 suites, lavabo, 
sala 02 ambientes, cozinha americana, área 
de serviço,  garagem   – R$  750.000,00 
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 plane-
jada com despensa, piscina, área 
gourmet – AT/300m² – AC/ 240m² 
– R$900.000,00 –Aceita 30  % em 
permuta.
CA0008  –  Car ibe  V i l l age  – 
03dorms(01 st), sala 02 ambs, coz-
inha, lavanderia e garagem AT 160m² 
– AC/ 110m²  – R$ 520.000,00
CA0017 – Paradiso -  04 suites, lava-
bo, 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 Indaia-
tuba/Itupeva) – 20 alqueires a R$ 
10,00m² frente para rodovia.

APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Jardim Regente – 02 
dorm(01 st), sala, cozinha e WC – R$ 
278.000,00
Apto0002 – Azaleia – 03 dorms, sala, 
cozinha e Wc – R$ 230.000,00.
Apto0008 – Residencial Ravenna 
-   03 dorms(01 st), sala 02 amb., 
cozinha, lavanderia(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.
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 ca-
seiro – AT/ 50.000m² – AC/  600m² – R$ 
3.000.000,00
ST0062 – Cardeal – 06 alqueires com Casa, 
lago e todo em pasto – R$ 1.500.000,00.
ST0051 – Elias Fausto - 01 alqueire Só 
terra com água e energia – R$ 300.000,00

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 
02 ambientes, lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasqueira, piscina, salão 
de festa, 02 vagas de garagem, a duas 
quadras do metrô Butantã área de 131m²   
valor R$ 1.200.000,00  - Troco por chácara 

no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras com 04 
dormitorios podendo dar volta em dinheiro.
Apartamento São Caetano – 03 suites, 
lavabo, sala 04 ambientes, cozinha, la-
vanderia, 03 vagas de garagem AT..220m² 
- um por andar-Ao lado do Paço Municipal 
– troco por chácara em Indaiatuba. R$ 
1.200.000,00.
 
PERMUTA – (Com Volta em dinheiro) Casa 
no Cond. Vista Verde com 03 dorms(01St), 
sala, cozinha, lavanderia, garagem, R$ 
600.000,00 troco por casa no Moradas 
de Itaici.
 

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms 
(01 st), sala, cozinha, lavanderia e garagem  
– R$ 2.200,00.
Apto0031 – Residencial Ravenna – 02 
dorms(01 st), sala, cozinha, lavanderia 
(mobiliado) – R$ 1.900,00
Apto0008 –  Spazio Iluminare– 03 dorms, 
02 banheiros, sala, cozinha, 01 vagas de 
garagem R$ 1.000,00, mais condomínio 
e IPTU.

CHÁCARA LOCAÇÃO
CH0026  - Colinas do Mosteiro – 03 
Dorms( 01 suite), sala 02 amb,escritório, 
cozinha plan, churrasqueira  e piscina – 
R$ 3000,00.

LOCAÇÃO

R$ 1000 Morada do Sol: 
2 dormitórios suite, sala, 
cozinha, lavanderia vaga 
coberta para até 2 carros
R$ 650 Apartamento 
Salto: 2 dorm, Sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem, 
toda infra estrutura+ con-
domínio

TERRENOS

Terrenos parcelados 
direto com a Loteadora 
INDAIATUBA OU SALTO 
– Consulte-nos
R$ 14 mil São José do 
Rio Preto: Lote de 200 m², 
+ parcelas de R$ 550,00, 
aceita carro ou moto.
R$ 93 mil Jd. Colibris: 
Lote de 150 m², plaino.
R$ 105 mil Jd. Morada 
do Sol: Lotes de 125m² 
com ótima topografia
R$ 108 mil Jd. União: 
Lote de 150m² com ótima 
topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Ma-

ria: com 3 cômodos em 
ponto de andaime com 
estrutura p/ sobrado
R$ 118 mil jd. Paulista: 
lote de 204 m² comercial 
(Melhor valor do Bairro)

VENDAS

Casa Nair Maria ou Lagu-
na 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 Hel-
vetia financie pelo plano 
Minha Casa Minha Vida.
R$ 155 mil apartamen-
to Salto: 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, 
lavanderia. Aceita Finan-
ciamento.
R$ 160 mil Morada do 
Sol: 3 cômodos e wc na 
frente, 2 cômodos e wc 
nos fundos.
R$ 180 mil Apartamen-
to Salto: 2 dormitórios, 

sala, cozinha, wc social, 
lavanderia. Aceita Fi-
nanciamento (Nova), ou 
100 mil e parcelas de R$ 
680,00(Pega terreno até 
100 mil)
R$ 215 mil Morada do 
Sol: Nova 1 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, vaga 
para p/ 2 carros área nos 
fundos ESTRUTURA P/ 
SOBRADO. Aceita terre-
no, Financiamento.
R$ 215 mil Morada do 
Sol: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, garagem. Ac. 
terreno, Financiamento.
R$ 240 mil Morada do 
Sol: CASA NOVA 2dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno, aceita fi-
nanciamento.
R$ 260 mil Morada do 
Sol: parece chácara 3 cô-
modos em lote de 250m, 
aceita terreno, carro, par-
celamento.
R$ 290 mil Jd. Veneza: 
2 dormitórios, sala co-
zinha e 2 wc área gour-

met (Casa Linda), aceita 
terreno
R$ 300 mil Colibris: 
Casa Nova, 3 dormitórios, 
sala cozinha e 2 wc, acei-
ta financiamento terreno. ( 
Estrutura p/ Sobrado)
R$ 400 mil Monte verde: 
Excelente Sobrado Nova 
com 3 dormitórios sendo 
1 suíte e closet, sala copa 
e cozinha, lavanderia, ga-
ragem para vários carros 
(Aceita Terreno e Finan-
ciamento).
R$ 400 mil Park Real: 
Casa nova em Condomí-
nio, 3 dorm, suíte, chur-
rasqueira – linda, fino aca-
bamento (Aceita Terreno 
e Financiamento).

CHÁCARA

R$ 380 mil  Alto do 
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

SL00012 – JARDIM DO SOL – salão 
mobiliado com ar condicionado, incluso 
água, luz, wife, com 3 mesas e arquivo 
por 1.000,00 – rua principal próximo ao 
Bosque do Saber
AP00254 – COND. AZALEIA 3 dorm,-
cozinha com armários, 1 vaga portaria 24 
horas, área de lazer R$ 900,00 + cond. 
250,00 + Iptu
AP00483 COND BELVEDERE 3 dorm. 
Sendo 1 reversível, 1 suite, cozinha amari-
cana com planejado, 1 vaga, área de lazer 
com piscina, quadra, mini golf,  com sacada 
na sala R$ 1.200,00 + cond.350,00 + IPTU
AP00436 – BOSQUE DOS INDAIAS 2 
dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, lavan-
deria e WC, portaria 24 hs. R$ 900,00 + 
cond. 200,00  
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto novo, 
1ª locação. 7º andar. SOL DA MANHÃ. 
Todo em Porcelanato. Varanda Gourmet 
na sacada com pedra em granito. 3 Dor-
mitórios (1suíte e 1 dormitório ricos em 
armários). 2 wc (Suíte e Social) box em 
vidro e todos os acessórios instalados: chu-
veiros, metais, ducha higiênica, gabinete 
e espelho. Cozinha Americana planejada, 
com grande bancada em granito e cooktop 
instalado. Lavanderia com armários e vidro 
divisor de ambiente. 2 vagas amplas no 
subsolo tipo gaveta. R$ 1.900,00 + cond. 
400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – SOLAR DO ITAMARACA – 
Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. Sendo 
1 suite com armários planejado , sala com 
2 ambientes, varanda, WC social, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, R$ 
1.300,00 + Cond 550,00 + 74,00 IPTU, com 

elevador e janelas anti ruído.
AP00476 – BOSQUE DO INDAIAS – 2 
dorm. Sala 2 amb 1 wc, cozinha com ar-
mários e fogão, 1 garagem R$ 1.000,00 + 
cond 200,00 + Iptu
AP00481 – EDIF, PLACE VIEW – 3 dorm. 
Sendo 1 suite , 2 dorm. com arm., Sala 2 
amb., Cozinha americana, 2 vagas de ga-
ragem, piscina, churrasqueira. R$ 2.500,00 
incluso Iptu e condomínio
AP00489 – SPAZIO ILLUMINARI – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. americana, sala 
2 ambientes. Com área de lazer total .R$ 
1.000,00 + cond + Iptu.
AP00498 – SÃO CONRADO –  2 dorm. 
grande Sendo 1 suite  grande, sala cozinha 
grande, sem condomínio R$ 750,00
AP00509 – BOSQUE DOS INDAIAS- 2 
dorm. Sala 2 ambientes, WC, cozinha e 
lavanderia, R$800,00+cond. 200,00 + Iptu
AP00510 –PREMIUM RESIDENCE – 3 
dorm.sendo 2 suite, 1 dorm. 1 cozinha 
com armário,  sacada gourmet com pia e 
churrasqueira.  2 vaga de garagem Área 
de lazer completa R$ 1.900,00 + cond 
200,00 + iptu
CC.00351 – COND. SANTA CLARA – 4 
suítes, todas com planejados com sacada, 
1 suíte  máster, sala 3 ambientes com la-
vabo, coz, planj. Lavanderia com armários , 
varanda gourmet com churrasqueira, pisci-
na jardim, quarto de empregada com WC., 
4 vagas sendo 2 cobertas.   R$ 5.000,00 
com cond. e IPTU.
CC00365 – COND RES. VILLAGE 
PORTO FINO – 3 dorm. Sendo 1 suíte 
máster, sala 2 amb. Com lavabo, 1 escri-
tório, lavanderia , cozinha e dispensa com 

planejados, garagem para 3 carros, área 
de lazer completa – R$ 3.800,00 + cond. 
650,00 + IPTU
CC00396 – COND. JARDIM DOS 
AROMAS - Área Privativa: Sobrado 4 ds, 
2 suítes (1 Térreo) repleto em armários 
novos e pintura interna recente. Gara-
gem p/ 4 CARROS (2 vg COBERTAS).
AQUECEDOR SOLAR INSTALADO.  AR 
CONDICIONADO e ventilador. 
Suíte Superior c/ sacada e amplo armário, 
cabeceira de parede, WC suíte COMPLE-
TO, box em vidro, 2 cubas c/ gabinete.
2 DS c/ armários e bancadas, nichos e baú. 
WC social amplo COMPLETO, gabinete, 
armário superior, box em vidro. 
Lavabo: pia c/ saia, prateleira e armários.
Sala 2 ambientes: Sl de TV c/ ventilador; Sl 
de Jantar com armário tipo buffet (TUDO 
NOVO). 
Cozinha planejada, repleta em armários.
Entrada de serviço lateral, c/ jardim e 
separada da Entrada Social. 
Quartos, Cozinha e Sala com Cortinas da 
Adelaide Decorações (todas novas)
Espaço Gourmet em varanda inferior, c/ 
Churrasqueira, pia e bancadas em granito 
c/ armários em alumínio. 
Quintal c/ TOLDO de 1ª linha e ducha c/ 
revestimento Canjiquinha. 
Edícula (2ª suíte) com 31 m2, quarto/sala, 
wc c/ gabinete, ADAPTADO PARA IDOSO, 
com acessórios. Cozinha c/ pia em granito 
e armários. 
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 ecológico com cômodos 
grandes sendo e edícula no fundo com 
1 dorm, sala e cozinha , wc , na frente 2 
dormitórios,  copa e cozinha separada am-
bas com pia ,1 sala grande , 1 banheiro, 1 
cômodo para dispensa ou quarto, garagem 
para 32 carros, R$ 2.000,00 aceitamos  
proposta de locação so da casa da frente 
. 150,00 M2 construída, 250,00 M2 total 
CA00984 – CIDADE NOVA – Casa Co-
mercial ou Residencial – 3 dorm. 1 wc so-
cial, cozinha, quintal grande – R$ 1.500,00
CA 01000 – CIDADE NOVA – Comercial 
ou Residencial - 3 dorm. Sendo .  suítes 
2 WC, 3 salas , área gourmet com chur-
rasqueira cozinha americana com sala de 
janta,lavanderia fechada, garagem para 5 
carros, câmeras de segurança , cerca elé-
trica portão eletrônico.  3 dorm.  1 wc social, 
copa cozinha, ampla sala de visita, com 
jardim de  inverno  , portão eletrônico, ga-
ragem para 3 carros e quintal.R$ 2.400,00
CA01006 – CECAP -  2 dorm , coz. 
americana e sala, cômodos pequenos  
R$1.100,00
CA01016 – CENTRO – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozinha 
com armários, lavanderia coberta, pequeno 
quintal no fundo, garagem coberta. Próximo 
ao shopping Jaraguá R$ 1.500,00 + Iptu
CA01019 – JD. ESPLANADA –Sobrado 
Pavimento superior 1 suíte máster com 
closet + 2 dorm. 1 wc, sala intima, sala TV, 
todos os dorm. com  sacada. Piso inferior, 
cozinha, dispensa, sala intima, sala de 
jantar, sala de estar/TV, escritório, lavabo, 
área de serviço, garagem coberta para 2 

coberta e 2 descoberta. R$ 3.000,00 + Iptu
CA01021- JARDIM ANDROVANDI – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 vaga 
R$ 900,00
CA01046- JARDIM CALIFÓRNIA – 
varias casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto , 
WC com Box, coz. e sala sem garagem, 
R$700,00 a 850,00`
CA01051 – JARDIM MORUMBI – 2 
dorm. sendo 1 suite,  cozinha, sala, WC. 
Churrsqueira, garagem coberta e fechada 
para 2 carros R$ 1.000,00 + Iptu
CA001072 – JD. ALICE – são 2 casas 
no mesmo quintal, com 2 cômodos cada 
reformadas R$550,00 cada ou as 2 por 
900,00 sem garagem.
SA00019 – OFFICE PREMIUM TORRE 
CORPORATE  41m, 1 wc 1 garagem  R$ 
1.000,00 + cond. 330,00
SA00022 – OFFICE PREMIUM TORRE 
MEDICAL 39,9m, 2 wc. 1 garagem R$  
2.000,00 + cond. 399,30 
SL00012 – JARDIM DO SOL – Escri-
tório completo com  3 meses, arquivos e 
armários e wife pronto pra trabalhar. R$ 
1.000,00
GL00015 – DISTRITO  INDUSTRIAL 
– 2000 m2 AC em terreno de 3000 m2, 
PE direito 12m 15 vagas garagem, com 
instalação ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  e vestiário
R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIATUBA  
4suites máster com sacadas-closet- hidro- 
escritório, 2 salas ambiente, com jardim e 
lavabo, cozinha planejada, salão de festa 
com cozinha , varanda e churrasqueira 
R$ 6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

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

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

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

Monte Mor - Gleba na Estrada Municipal 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 loteamento – 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



05BMais Expressão

32902 - JARDIM ALICE – 2 DORMT / 
SALA/ COZ / WC / AS / 1 GAR R$790.00 

+ COND + IPTU

57640 – JD. MORADA DO SOL – 1 
DORMT / SALA / COZ /  AS / 1 GAR 

R$670.00 + IPTU

64165 - JARDIM DOS COLIBRIS – 3 
DORMT / 1 SUITE / COZ AMERICA-
NA / 2 WC / AS / QUINTAL / 2 GAR 

R$260.000

64320 – JD MORADA DO SOL – 3 
DORMT / SALA / COZ / WC / AS / GAR 
PARA 2 CARROS R$1.100,00 + IPTU

64330 – JD MORADA DO SOL – 2 
DORMT / SALA / COZ / AS / 1 GAR 

R$150.000 

64399- VILLE COUDERT - TERRE-
NO 450 M² COM BOA TOPOGRAFIA 

R$382.000

64403 - JARDIM DOS COLIBRIS – 2 
DORMT / SALA / COZ / WC / AS / 

EDÍCULA / 2 GAR / PORTAO ELETR / 
R$240.000

64413 - VILA BRIZZOLA – 3 DOR-
MT / 1 SUITE / SALA / COZ / AS / 2 

GAR / CHURRAS / PORTÃO ELETR 
R$350.000

64271 – JD DO VALLE – 3 DORMT 
/ SALA / COZ / AS / LAVANDERIA 
/ 2 GAR / CHURRAS R$430.000 / 

R$1.800,00 + IPTU

38167 - JARDIM REGINA – 3 DORM / 1 SUITE / 
SALA / LAVABO / COZ / WC SOCIAL / AS / EDÍ-
CULA / CHURRAS / GAR 4 VAGAS / PORTÃO 
ELETRÔNICO – R$550.000 – R$1.900,00 + IPTU  

44527 - JARDIM COLONIAL – 3 DOR-
MT / 1 SUITE / SALA / COZ / WC / AS / 

2 GARAGENS R$1.500,00 

55111 - JARDIM JUSCELINO KUBITS-
CHEK – 2 DORMT / SALA / COZ / WC 
/ AS / QUINTAL / 2 GAR R$1.000,00 + 

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 TER-
RENO E DA CONSTRUÇÃO

CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.306 – JD. BELO HORIZON-
TE – R$320 MIL – 3dorms(1st), 
sala grande, coz planejada, wc, 
portão eletrônico, gar coberta 
para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, 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, escrit, dispensa, sacada, aq 

solar, dorm. De empr c/WC, pisc, 
área gourmet, gar coberta p/2 
carros e descoberta p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA 
– R$998 MIL – 3dorms (1rever-
sivel), sala de estar, jantar, TV, 
lavabo, coz americana, pisc, 
churrasq, Ra condicionado.
CA.367 – COND.MONTREAL – 
R$420 MIL – 3dorms(1st), sala 
2 ambientes, coz americana, 
lavand, WC, churrasq c/pia, gar 
coberta para 1 carro e descoberta 
para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lavabo, 
pisc, churrasq, , gar coberta para 
2 carros e descob para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA 
MATA – R$980 MIL – 4sts, sala 
de estar, jantar e TV, lavabo, 
copa, coz, lavand, dorm. De 
empr, sacada, pisc, churrasq, 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 coberta para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTA-
MENTOS FINANCIÁVEIS – 

Consulte- nos!

TERRENOS

OPORTUNIDADE – TE.60 – 
JD. MANTOVA TERRENOS DE 
229m² á 232m² R$87 MIL

TE.24 – JDS DI ROMA – 
R$160 MIL – 300m²  - SOMEN-

TE 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/ITUPE-
VA – 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 am-
pla, 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 chácara 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 estar e jantar, 
coz, lavabo, lavand, WC, casa de 
caseiro, pisc, churrasq, quiosque 
de sapê, quadra de tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DI-
VISA 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
J D .  M O R A D A  D O  S O L  – 
R$580,00 – dorm, coz, WC
JD. CARLOS ANDROVANDI 
– R$600,00 – 2dorms,  sala, 
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
CENTRO - R$770,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem gar
JD. NELLY – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem gar
JD. MORUMBI – R$800,00 – 
dorm, sala, coz, WC, entr p/ 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
J D .  M O R A D A  D O  S O L   -  
R$850,00 – dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, entr 
de carro.

VL.FURLAN – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavand, sem gar
PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, gar
JD. PAULISTA – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar
J D .  M O R A D A  D O  S O L  – 
R$900,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, gar
VL.MERCEDES – R$940,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, gar
SANTA CRUZ – R$950,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar
J D .  R E M U L O  Z O P P I  – 
R$1000,00 – dorm, sala, coz, 
WC, lavand, 1 vaga de gar
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar
JD. RENATA – R$1080,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, gar.
VL.SUIÇA - R$1.100,00 - edicula
JD. ITAMARACA  R$1100,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 
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
J D .  R E M U L O  Z O P P I  – 
R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, lavand, 1 vaga de gar
VL.TELLER – R$1650,00 – 
3dorms(1st), sala, coz c/armários, 
wc, gar, portão eletrônico
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos 
dorm e WC, are acoberta, gar 
para 2 carros.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 

– COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, 
entr de carro
CENTRO – R$1.800,00 – CO-
MERCIAL -   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 /  a r 
condicionado(2st), wc social,  
PISO INFERIOR: sala 2 am-
bientes, coz c/a/e, lavand, chur-
rasq, gar
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – 
sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
pisc, churrasq, WC externo, gar 
coberta para 2 carros e descober-
ta para 2 carros.

APARTAMENTOS

J D .  M O R A D A  D O  S O L  – 
R$530,00 – 1dorm, sala, coz, 
wc, sem gar.
JD. MORADA DO SOL – R650,00 
– dorm, sala, coz, WC, as
JD. PARAISO – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, WC, as, entr de carro.
P Q . S Ã O  L O U R E N Ç O  – 
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 – 2dor-
ms, sala, coz, ec, gar (SEM 
CONDOMINIO)

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 – 
2dorms, 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$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de gar coberta.
JD. PEDROSO – R$ 1.200,00 – 
2dorms, sl, 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 estar e jantar, coz, 
wc, as, gar coberta para 2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lavand, 
gar para 2 carros. Obs :dorms e 
coz com a/e, varanda gourmet  
CENTRO – R$ 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, 
lavabo, churrasq com pia, salão de 
festa, 2 piscs com wc, entr de carro.

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$600,00 
– 45m², wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – 34m², 
WC, mesanino
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 c/ 45m², wc e 1 salão com 
65 m², wc e balcão
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², c/ 2wc e 2 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 p/ área de saúde c/wc 
privativo, incluso água, luz, IPTU, ar 
cond, lixo branco.
CENTRO – R$1320,00+COND. – 
46m², recepção externa, ampla sala 
de espera, ar-condo, WC privativo
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, Cozinha 
–Wc Social- Lavand., Gar.. Toda Em Em 
Estrutura Para Sobrado. Oportunidade Úni-
ca!!  Apenas: R$215.000,00 Ac. Financ, Ou 
Terreno No Negócio. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! P/ Investimento: 02 
Residências Edificadas Em ½ Lote De 130M², 
De Frente p/ Rua Silvio Candelo Em Pleno 
Centro Com.  R$ 260.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997. Ac. Lote No Negócio.
M.SOL-RUA-58 02 Dorm. Sala, Cozinha 
–Wc Social- Lavand., Gar.. Oportunidade 
Única!!  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 Próx. 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, Próx. 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. + Parcelamento. 

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,  Di-
versas Árvores Frutíferas, Play Groud ,A 12 
Km Do Centro,  R$390.000,00 Aceita Imóvel 
Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor.
estuda Entr. + Parcelamento. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE   INDAIAUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc –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 - 2 7 ) 
(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
JD. MORADA DO SOL :RUA 33   R$700,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD. MORADA DO SOL :RUA 33   R$700,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD. MORADA DO SOL :RUA 70 (Próx. A 
Loja Sonho Meu) R$600,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD. MORADA DO SOL:  RUA 70  R$700,00      
Garantia:fiador/Calção Locaticia

GALPAO COMERCIAL
RECREIO CAMPESTE JOIA :   370 M² De 
Area Construida  R$ 3.800,00 + Iptu
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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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
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Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Dentista Imobiliária

Oficina de Motos Papelaria Pousada Litoral Norte Restaurante

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



Alugo  casa no Jardim Mo-
rumbi com 2 dorm. sendo 
1 suíte, sala, coz , quintal , 
gar coberta, R$1.000,00 + 
IPTU – Regina Kuga creci 
167606 – F. 9.9177-7051 
wathsapp
SL00012 – Jardim do Sol 
– Salão , mobiliado , com 
3 mesas, arquivo, ar condi-
cionado , prox. ao Bosque 
do Saber, 1.000,00( incluso 
água, luz e wife  R$ 1.000,00 
– Regina creci 167606 F. 
9.9177.7051
 

Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa Mi-
nha Vida. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de gar, área 
gourmet, campo  de futebol  
R$ 155 mil  aceita financ F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.

Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. To-
dos com planejados  ,1vaga 
R$ 235 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406-6590
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz e banh, 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, piscina, salão de 
festa, 2 vagas de gar, a duas 
quadras do metrô Butantã 
área de 131m²   valor R$ 
1.200.000,00  - Troco por 
chácara no Mosteiro ou 
Vale das Laranjeiras com 
4 dormitórios podendo dar 
volta em dinheiro. F: (19) 
9.9887-7771.
Vendo Portal dos Ipês - 03 
suítes todas com armários, 
lavabo, sala 02 amb, coz 
planej com despensa, pisci-
na, área gourmet AT/300m² 
AC/ 240m² R$900.000,00 
–Aceita 30  % em permuta. 
F: (19) 9.9887-7771 
Apto - 2 dorm, sala, coz. 
R$150.000,00.  F:  (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880 

classificados

Casas - 2 dorms – Financ 
pela caixa econômica do 
terreno e da construção – 
consulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092
Jd. Europa com dorm e WC 
AT: 250 AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 cômo-
dos em ponto de andaime 
com estrutura p/ sobrado 
R$ 110 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. 
R$ 160 mil estuda financ F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.  
Morada do Sol: 3 cômodos 
em lote de 250m. Parece 
uma chácara R$ 265 mil, 
aceita Terreno, carro, Par-
celamento  F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: 2 dormi-
tórios, sala, coz, wc, gar. 
Aceita terreno, Financ. R$ 
215 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 
Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala copa e coz, lavand, gar 
para vários carros (Aceita 
Terreno e Financ), R$ 390 
mil. F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a 
cobrar.

Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, coz, wc, 
lavand, gar para 2 carros. 
Aceita Financ. R$ 240 mil 
Aceita troca por lote de 
250m². F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 
Morada do Sol: (Casa 
Nova) 1 dormitórios, sala, 
coz, wc, vaga para p/ 4 car-
ros. Aceita terreno, Financ 
R$ 215 mil. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Jd. Laguna Linda 3 
dorm suíte, armários pla-
nejados,  troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Jardim Montreal Residen-
ce casa 3 dorm. suíte, WC, 
sala, coz. Planej. ,lav. 2 va-
gas R$ 495 mil creci 90879 
F. (19) 9.8406-6590
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 , escri-
tório, coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 acei-
to terreno em condomínio 
como parte de pagto. Luiz 
creci 166776 (19) 9.9147-
5047
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 
amb, sala jantar, coz planej, 
lavand e depend de empr, 
mais Casa de caseiro, pis-
cina e churrasq AT 3.000m² 
AC/450m²  R$ 950.000,00. 
F: (19) 9.9887-7771

Casa Vila Homero – 2 dor-
ms (1st), 2 salas c/ varanda, 
coz, lavand, gar. AT/390m² 
AC/ 150m² (frente para 
o parque das frutas) R$ 
580.000,00 OBS: aceita tro-
ca por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde. F: 
(19) 9.9887-7771
Alugo casa para fim co-
mercial ou residencial na 
Cidade nova, casa com 3 
dorm, 2 suite, WC, 3 sa-
las, área goumet no fundo, 
lavand e coz. Com moveis 
planejados. 5 vagas , com 
câmeras de seguranças . 
R$2.400,00 + Iptu. Tr. Regi-
na Kuga creci 167606 –(19) 
99177.7051
Cond. Alto de Itaici – 3 
suítes, sala 2 amb, lavabo,  
coz, lavand,  3130m² AC/ 
160m² R$ 750.000,00 F: (19) 
9.9887-7771.
Vendo Casa Moradas de 
Itaici - 03 dorms(01 suíte), 
sala, coz e WC. Totalmente 
reformada - Aceita 50% em 
permuta. R$ 400.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771 
Vendo Jardim Belo Ho-
rizonte - 3 dorms (1 st)
com hidro, sala, coz planej, 
churrasq, portão eletrôni-
co R$ 380.000,00- Aceito 
terreno até R$ 130.000,00 
como parte de pagto F: (19) 
9.9887-7771
VENDE –SE casa Condo-
mínio Moradas de Itaici 
(infraestrutura completa) 
– Sala 2 amb, coz planej, 
2 Dorms; (1 suíte com ar 
condicionado), ambos com 
armário embutido. Área de 
serviço coberta, churrasq, 
gar coberta p/ 2 carros. 
R$340.000,00.  F:  (19) 
993449304

OPORTUNIDADE – Vendo 
casa térrea Cond. Vista Ver-
de 3 Dorms. (1 suíte) com 
armários, sala 2 amb, coz 
americana planej (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.
M. Sol- rua-57, 1 dorm 
sala, coz., wc social, lav., 
gar. Toda em estrutura p/ 
sobrado. Oportunidade úni-
ca! Apenas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294
Vende-se - Sobrado no 
fogueteiro, 2 dor, sendo 
2 st, sala, coz, banh so-
cial. R$150.000,00. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Sobrado - Cidade Nova - 4 
dorm, sendo 2 st, 2 salas, 
churrasq, gar para 2 carros, 
área de dispensa, closet, 
piscina. R$4500,00. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Excelente casa térrea no 
Pq. São Lourenço a 50m  
do Pq. das Frutas, 3 Dorms. 
(1 suíte), 1 WC social, coz. 
c/ armários, lavand coberta 
e fechada, quintal com chur-
rasq, 2 garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bairro di-
ferenciado, bem arborizado 
e fácil acesso ao Centro e a 
Rod. SP 75. Documentação 
ok. R$450.000,00 Tratar 
(19) 3875-0423 ou 99346-
0423 com propr.
Vila Maria Helena – Vendo 
casa nova com 2 quartos 
(1 suíte), sala, coz, banh 
social, área de serviço, gar 
para 2 carros. R$335.000,00 
Tratar (19) 3894-6182 ou 
99450-2461

Mais Expressão20B

Oportunidade! Apartamen-
to de 2 dormitórios 01 vaga 
de gar. 60m² de constru-
ção. R$35.000,00 de entr + 
R$2.000,00 por mês direto 
com o propr. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997 / 3935-3294.

 
Aluga-se apto Condomínio 
Village Azaleia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão de fes-
tas, playground, quadra, 
quiosque no direto com 
propr. R$ 950,00 mais iptu e 
condomínio F.  9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael
Alugo Apto. no Centro – 
Edifício Ana Lúcia, 3 dorms 
(1 suíte), sala ampla 2 ambs 
c/ sacada, coz., área de 
serviço com WC empr, WC 
social, 120m² área útil, 2 
vagas cobertas, portaria 24 
horas com seg. R$1.000,00 
+ condomínio + IPTU Fones: 
3875-4297 / 99725-2157

Casa Jd. Morada do Sol - 
Sendo 2 casas. Ótimo para 
renda. R$150.000,00. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Linda Casa no Jd. Regina 
prox. ao colégio Meta. AT 
250m² , casa com 2 dormi-
tórios, sala, coz e varanda 
e L, entr para vários carros. 
R$380.000,00. Direto com o 
propr. Não aceito financ. F: 
99267-7603
 

Alugo quarto c/ banh no cen-
tro da cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, R. Pedro 
Gonçalves, 1249 fundos
B e l o  H o r i z o n t e  -  2 
dorm, sala, coz, lav, gar. 
R$1100,00 + IPTU. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Jd. Mercedes - 3 dorm, 
sala, coz, gar para 3 carros. 
R$1500,00 + IPTU. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Jd. Brizola - 2 dorm, st, 
banh, social, gar para 2 
carros. R$1300,00+ IPTU. 
F: (19) 99479-0454/ (19) 
3801-2880
Centro - 2 dorm, sala, coz, 
banh social. R$1000,00+ 
IPTU. F: (19) 99479-0454/ 
(19) 3801-2880
Aluga-se casa com 2 dor-
mitórios grandes e demais 
depends, gar para dois car-
ros bem fechada. Contato: 
3875-0868
Aluga-se casa com 2 dormi-
tórios grandes e demais de-
pends, gar para dois carros 
bem fechada. Rua Romário 
Capossoli, 168 no Jd. Itama-
racá. Contato: 3875-0868



classificados
Alugo apto no Cond. 
Belvedere sendo 2 dorm. 
1 escritorio reversível,1 
suti, coz. americana, sala 
2 amb R$ 1.200,00= Cond. 
350,00 + Iptu Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – (19) 
99177.7051
Kit-net  mobi l iada ou 
sem mobília em Itaici. 
R$1000,00. F: (19) 99479-
0454/ (19) 3801-2880
 

PQ.DA GRAMA - com 
muitas árvores frutíferas 
5.130m² R$ 220 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
S í t i o  e m  T o l e d o , 
p r o x .  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dorms, 
2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, 
boa topografia, água de 
mina, 2 tanques c/ peixes 
sendo um compartilhado 
e outro exclusivo, diversas 
aves, e árvores frutífe-
ras, a 8 km do centro, 
de frente para o asfalto, 
R$270.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor, estuda 
entr + parcelamento. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mos, 2 wcs , toda avaran-
dada, 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 cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estu-
da entr + parcelamento. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294

 

Jd. Colibris Lote de 150m² 
com ótima topografia, um 
tapete R$ 93 mil topografia 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce p/ 2 dormitórios 
+ F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parcelas 
de R$ 550,00, aceita car-
ro ou moto R$ 14 mil. F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Paulista: lote de 204 m², 
comercial ACEITA carro 
R$ 118 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320
Vendo – Cond. Terra Mag-
na  terreno de 360m com 
boa topografia  R$ 225.000 
Creci  27252 J F. (19) 
9.8406-6590
Vendo - Terreno – Terras 
de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização 
Rua Zenite Furakawa. Par-
te 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
Vende-se -  Terrenos 
n o  B a r c e l o n a .  E n t r 
R$30.000,00 + parcelas. 
F: (19) 99479-0454/ (19) 
3801-2880
Terreno 3.030m² Locação 
Rua Padre Bento Pacheco 
nº 3140 Vila Santiago F: 
(19) 3835-6984
Terreno no Helvetia Park 
com 490m² R$350 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092

 

Máquina overloque usa-
da, semi industrial com 
mesa, acompanha pota 
fios, motor e pedal, com-
pleta e toda revisada, 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 espe-
tinho. F: (19) 99887-2136 
c/ Douglas
Salão com 100m² 2 ba-
nhs Jd. Itamaracá F: (19) 
3835-6984
Salão com 35m² c/ banh 
Jd. Itamaracá F: (19) 3835-
6984
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. Valor 
R$3.000,00. Motor arran-
que Iveco 3510 ano 1997 
Valor R$300,00. Paulo F: 
(19)-3835-3350
Maquina costura reta c/ 
motor. Valor R$350,00. 
Paulo F: (19)-3835-3350
Transformador 110/220 
ou 220/110. 7.500 Vts. 
Valor R$450,00 Paulo. F: 
(19)-3835-3350
Piscina 5.000 litros. Valor 
R$350,00. Paulo F: (19)-
3835-3350
Título do Clube 9 de 
Julho,  motivo mudan-
ça de cidade. Contato: 
(41) 3521.7092 / (19) 
99749.3688
Linda sala de jantar Luiz 
XV - F: 99267-7603
Estante em cerejeira maci-
ça -F: 99267-7603
Cortador de grama 220v 
(carrinho) - F: 99267-7603
Geladeira 220v - F: 99267-
7603
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MANICURE E PEDICURE 
R$20. Sobrancelha R$8. Se-
lamento de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) a domici-
lio. F. 99369-5615
Ofereço-me  c/ Motorista. Ca-
tegorias A/D. Exp. c/ cargas de 
pequenos e grandes portes. Tel.: 
3936-4053/ 99804-7578
Ofereço-me p/ trabalhar c/ ca-
seiro ou chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, s/ filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem (corte 
de grama) também. Tenho ma-
quina, não tenho vícios . Tr Denis 
(11) 952237579.
Precisa-se doméstica 3 vezes 
na semana p/ o período da tarde. 
C/ ref. Contato: 982328303.
Ofereço-me para conserto de 
maquina de costura industrial F: 
(19) 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.
CUIDADORA ofereço me p/ cui-
dar de idosos, crianças, pessoas 
c/ necessidades especiais etc. 
Atend. residencial e hospitalar. 
Cursando Tec. Enfermagem. 
Possuo exp. e referencias. Eve-
lyn 9.8951-0353 / 9.9980-2723
Ofereço-me p/ trabalhar como 
cuidadora de idoso, diurno ou no-
turno, 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
Como pedreiro, encanador e 
reformas em gerais  (Construção 
civil) João (19)98329-8580
Ofereço-me como massagista – 
Maria Cícera F: 2516-0217



empregos
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Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

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

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

site: www.expertconsultoria.com.br

ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA 
- Ensino Médio Completo, com experiência 
em análise de crédito e disponibilidade de 
horário de trabalho das 13:00 às 21:48 de 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: 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. Dis-
ponibilidade de horários.
COSTUREIRA – Possuir experiência 
na função. Experiência na operação 
das máquinas Overloque, Interloque 
e Costura Reta. Ensino médio com-
pleto e conhecimentos básicos em 
Informática. Residir em Indaiatuba.
DOMÉSTICA – Para trabalhar de 
segunda a sexta das 15H às 21H. Irá 
trabalhar um sábado no mês. Residir 
em Indaiatuba. Experiência na função 
e referência dos empregos anteriores. 
FORNEIRO – Para trabalhar em 
Cerâmica. Experiência na área de 
produção e / ou Construção civil. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Possuir experiência na função e 
na área elétrica. Para trabalhar em 
empresa do Ramo de Olaria. Ensino 
médio completo e formação na área 
de gestão de produção elétrica e 
mecânica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
MONTADOR DE ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO – Possuir experiência com 
montagem e instalação de esquadrias 
de alumínio. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e 
administrativo. Horário comercial. 
Com ou sem experiência. Desejável 
Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Re-
sidir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador 
de moldes e preparador de máquinas 
injetora. Ensino médio completo. 
Residir em Indaiatuba, Salto, Hor-
tolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
RECEPCIONISTA – Para trabalhar 
em empresa do ramo de Hotelaria. 
Residir em Indaiatuba. Disponibili-
dade total de horário. Experiência 
na área de atendimento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática.
RETIFICADOR PLANO – Possuir 
experiência na função comprovada 
em carteira e cursos relacionados 
à função. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência em controle de arquivos de 
parâmetros de processos. Try-out, 
construção e troca de moldes. Co-
nhecimentos em Ferramentas da 
qualidade (FMEA e PPAP). Residir 
em Indaiatuba, Salto, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ANALISTA DE COMPRAS 
(7853): Superior Completo ou 
Cursando Administração de Em-
presas e/ ou Gestão Empresarial. 
Vivência na função. Desejável 
espanhol intermediário. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS  JÚ-
NIOR (7809): Ambos os sexos. 
Superior em comércio exterior 
ou administração de empresas. 
Vivencia em industria. Conheci-
mento 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 negociações. Conhe-
cimento em sistema microsiga. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FISCAL (7794): Am-
bos os sexos. Superior completo 
em Ciência contábeis e/ou afins.  
Vivência no setor fiscal e contábil. 
Conhecimento em cálculos de im-
postos (ICMS, IPI, PIS/COFINS). 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA IMPORTAÇÃO 
(7857): Superior Cursando ou 
Completo em Comércio Exterior. 
Vivência na função. Conhecimento 
em operações de comércio inter-
nacional para importação e ex-
portação de produtos e serviços. 
Processar operações de importa-
ção; traçar planos de exportação; 
analisar mercado internacional de 
produtos e serviços, orientar o de-
sembaraço aduaneiro. Desejável 
inglês e/ou Espanhol intermediá-
rios. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7854): Ensino Médio Completo e/
ou Superior em Administração ou 
Gestão de Empresas cursando ou 
Completo. Conhecimento na área 
de contas á pagar e receber, fatu-
ramento. Residir em Indaiatuba ou 
Elias Fausto.
ASSISTENTE ALMOXARIFE 
(7851): Superior Completo em 
Logística. Vivência na função. Cur-
so e vivência como Operador de 
Empilhadeira. Disponibilidade total 
de horários. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DEPARTAMENTO 
PESSOAL (7843): Ensino médio 
completo. Vivência em folha de pa-
gamento (calculo e conferencia de 
folha de pagamento, 13º salário, 
férias, rescisão) e administração 
de benefícios. Possuir CNH. Re-
sidir em Indaiatuba.
ASSISTENTE QUALIDADE JU-
NIOR (7855): Ensino técnico 
ou Superior em Microbiologia, 
Química, Farmácia, Análises La-
boratoriais, Biomedicina ou afins. 
Vivência em controle e monitora-
mento ambiental periódico da sala 
limpa. Cursos na área. Residir em 
Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

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

ESTAMOS CADASTRANDO:

Auxiliar de Limpeza – Experiência na função. Disponibilidade de horários. 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.

Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. Desejável conhecimentos com serviços 
gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

Zelador - Exp. na função. Desejável conhecimentos com serviços de portaria, entrega de correspondências, 
medição de gás e água, limpeza, jardinagem, piscina e pequenos reparos na área hidráulica e elétrica. 
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