
CAMPEÃO 

O Schalke Grillos/Tamandaré Tin-
tas conquistou o título da 16ª edição do 
Campeonato Liga Regional Aifa/Gru-
po Marquinhos de Futsal. Na grande 
final, o time garantiu o “caneco” após 
vencer, na prorrogação, a equipe do 
União Tribuna pelo placar de 2 x 1. 
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Schalke bate o 
União Tribuna e 
conquista título 
no futsal 

Bebê é encontrado 
em refinaria de droga 

PROVISÓRIA 

INDAIATUBA 186 ANOS 

Reinaldo e Núncio 
obtém liberdade

Zona rural resiste à industrialização 
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A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) vetou na se-
gunda-feira, dia 5, 35 estádios 
no Estado de São Paulo, entre 
eles o Gigante da Vila. No 
caso de Indaiatuba, a “casa” 
do Primavera foi interditada 
por conta da ausência de reno-
vação do laudo de segurança, 
expedido na ocasião.

Criança estava em um ponto de tráfico no Tancredo Neves. Pág. 14

Através de um túnel, ban-
didos furtaram a agência do 
Banco do Brasil do Cecap na 
madrugada de segunda-feira, 
dia 5. Informações extraofi-
ciais são de que foram levados 
R$ 400 mil. 

Indaiatuba comemora hoje, dia 9, exatos 186 anos de fundação. A cidade é considerada um dos grandes polos industriais do 
País, sendo referência de crescimento. Nesta edição, o Mais Expressão conta a história de pessoas que vão na contramão deste 
desenvolvimento e que optaram por “ganhar a vida” na tranquilidade do campo. 

Mal foi divulgado nos 
noticiários e o aumento da 
gasolina causou alvoroço em 
alguns postos da cidade. A 
Petrobrás anunciou alta de 
8,1% na segunda-feira, dia 5, 
nas refinarias. Nas bombas de 
Indaiatuba o consumidor já 
sentiu o aumento - que pode 
chegar a R$ 0,12.

O Indaiatuba Clube con-
firmou a presença da escola 
de samba do Rio de Janeiro, 
Grêmio Recreativo Escola de 
Samba Unidos da Vila Isabel, 
como a grande atração do 15º 
Feijão com Samba. 
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Gigante segue 
interditado para 
jogos do profissional

Bandidos cavam 
túnel e furtam R$ 
400 mil de banco

Aumento na 
gasolina causa 
correria em postos  

Unidos da Vila 
Isabel é atração no 
Feijão com Samba

Ao som de RPM, 
Frutos de Indaiá 
foi um sucesso 
mais uma vez
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O que você deseja de 
“presente” para a 
cidade de Indaiatuba 
neste aniversário de 
186 anos?

RADARES DIAS - 10 A 16/12

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

“Não tenho o que reclamar, prin-
cipalmente na área do lazer, tem 
shopping e várias opções. Apesar 
disso, o custo de vida é muito 
alto, mas a gente gosta daqui."
Susi Araújo, 51 anos, aposen-
tada

“Desde os sete anos eu moro 
aqui. Muita coisa mudou, evo-
luiu. É uma cidade muito boa, 
porque o que a gente vê por aí não 
é fácil.  Quase não tem roubou. 
Desejo que continue crescendo e 
evoluindo."
Paulo Roberto Marques, 62 
anos, aposentado

“Não tenho nada a reclamar na 
cidade, tem que preservar tudo 
o que oferece, já vivi em tantos 
lugares e as pessoas não dão 
muito valor. O único problema 
é que aqui no Centro não tem 
estacionamento ."
José Carrer, 58 anos, artesão

“Minhas filhas vieram para cá e 
fizeram propaganda, acabamos 
vindo de Pirassununga. A gente 
estava acostumado com outra 
cidade, mas aqui não é ruim. 
Minhas filhas adoram e estamos 
nos adaptando."
Carlos de Assis, 55 anos, por-
teiro

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

"Merecia uma saúde boa, né? 
Tá feio o negócio. Para todos 
está ruim. Um hospital decente 
com atendimento digno para a 
população, é isso que desejo..." 
Raquel Padro, 35 anos, doula

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

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

Indaiatuba 186 anos

opinião

Dizem que quanto mais idade, mais experiência e 
melhor fica viver. Neste dia de aniversário de 186 anos, 
Indaiatuba tem muito o que aprender com o que já pas-
sou. No esporte dizemos que "chegar ao topo não é tão 
difícil quanto manter-se". 

A fama de "melhor cidade do país" traz uma mons-
truosa responsabilidade. A visibilidade que Indaiatuba 
ganhou fez com que muitas pessoas viessem morar aqui. 
Como tudo tem seu lado positivo e negativo, depende 
de como você quer ver, novas pessoas trazem de tudo: 
desde mais dinheiro, mais capacidade produtora, como 
mais gente para ir ao hospital, andar de transporte pú-
blico, carros no Centro aos sábados.

A beleza da cidade é um dos grandes diferenciais, jun-
to com a educação em vários aspectos, entre os negativos 
- já que nem tudo são flores, estão o transporte e a saúde. 
Entre mortos e feridos salvam-se todos, porque estamos 
em uma região extremamente precária. 

Há municípios muito piores ao redor, isso é fato. Mas 
isso não deve servir de acomodação, já que comparações 
mostram o que quem compara quer. Em relação a mu-
nicípios vizinhos estamos bem, mas e em relação às ci-
dades modelo do País como Curitiba, no Paraná?

Indaiatuba é uma das melhores cidade do Estado de 
São Paulo e do Brasil, mas é preciso mais do que parecer 
ser. O que é bom tem que continuar e ser aprimorado, e o 
que não é precisa ser resolvido urgentemente.

Crescimento à vista
O Brasil é um país complexo, de economia variada, que não pode se paralisar em meio a mais 

uma crise econômica. É por isso que muitos municípios, apesar da conjuntura de recessão, ainda 
são verdadeiros baluartes para investimentos nacionais ou estrangeiros, criando um ambiente de 
negócios favorável, na contramão da onda de pessimismo que ganha os noticiários. 

A consultoria Urban Systems analisou quais dessas cidades têm melhores atrativos para 
receber investimentos. Foram avaliados o potencial de desenvolvimento econômico e social, 
a infraestrutura e o capital humano. Das cinco primeiras colocadas, quatro estão no Estado de 
São Paulo: Barueri, São Caetano do Sul, São Paulo e Paulínia – quatro cidades que possuem 
unidades do CIEE. 

Barueri, município da Grande São Paulo, destaca-se pelo potencial de negócios. A cidade 
vem, ao longo dos anos, desburocratizando suas estruturas com ações que a tornam mais atraentes 
para novas empresas, principalmente na concorrida Alphaville, uma espécie de subdistrito de alto 
padrão. Prova disso são as 370 empresas que escolheram a cidade para se instalar, desde 2014. 

Das 100 melhores cidades citadas na pesquisa, 40 estão no estado de São Paulo. Fora do 
estado, as mais bem colocadas do ranking são: Vitória/ES, Rio de Janeiro/RJ, Florianópolis/
SC, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS e Macaé/RJ. O estudo demonstra que há saídas sustentáveis 
para a recessão econômica. O potencial de crescimento dessa centena de cidades tem poderio 
para auxiliar o país rumo ao desenvolvimento. Potencial que pode ser reforçado com mais 
investimentos em educação, formação profissional de jovens, geração de novos empregos e 
desburocratização dos serviços públicos, entre outras medidas.

O CIEE, com sua experiência de 52 anos facilitando a inserção de estudantes 
no mercado de trabalho, entende que o jovem é primazia para o desenvolvimen-
to. Novos profissionais bem formados e capacitados, por meio de programas 
de excelência de aprendizagem e estágio, estarão aptos a ter uma carreira de 
sucesso e, assim, alavancar ainda mais o potencial que o país tem para crescer.  

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Caminhar e Crescer
TECHO DO LIVRO  EMOÇÕES DO CAMINHO DE SANTIAGO DE COMPOS-

TELA, (Por Jose Stella Neto)
Como escrevi estas linhas objetivando fazer um pequeno relato das minhas sensações 

e experiências, e não um diário, os detalhes do resto do Caminho ficam para um bate-
-papo e passo as abordagens  diretas. A preparação física foi fundamental para que eu 
completasse o Caminho. Senti apenas os incômodos físicos normais para a situação a que 
fomos submetidos. Fico com a certeza de que se eu não tivesse passado pelas dificuldades 
com que me deparei no Caminho do Sol, seguramente  eu não teria concluído o Caminho 
de Santiago de Compostela. A energia que senti no Cebreiro se manteve durante todo 
o percurso, mas foi dando lugar a um estado mais contemplativo.Conheci e conversei 
com muita gente pelo Caminho, habilidade que aprendi nesses anos de convívio com a 
Léa. Vi pessoas de várias nacionalidades, de várias idades, de formações diversas, todas 
tão diferentes e tão iguais naquele momento. Para cada pessoa que eu olhava ou com 
quem conversava, encontrava alguma coisa de útil, alguma coisa  proveitosa. Incrível a 
energia emanada pelas pessoas que encontrei pelo Caminho. Mas foi nos mais próximos 
que eu pude encontrar

os mais belos exemplos, os mais belos sentimentos, as mais belas pessoas. Todos os 
peregrinos 2015, madrinhas, equipe Signa, agradeço a cada um de vocês, companhei-
ros desta jornada, que iluminaram meu Caminho, que ajudaram na construção do meu 

templo interior. Quer caminhar em Santiago de Compostela, conheça 
os treinamentos da Signa Treinamentos. Próximo treinamento dias 
23-24 e 25-01-2016- www.signatreinamentos.com.br - 019-38757898

Direitos da empregada mulher
Da costela de Adão, Deus fez a mulher para que não vivesse só na terra que Deus 

acabara de criar.
Se vê que desde os primórdios do mundo a mulher está presente nos cenários histó-

ricos que se passaram nessa terra.
Não muito diferente no campo do trabalho, as mulheres sofreram diversas discrimi-

nações sendo tratadas até mesmo como objeto, sem direitos e sem proteção.
O mundo evoluiu e consequentemente em algumas nações o pensamento evoluiu, 

como no Brasil, Mulheres alcançaram status de igualdade com o homem recentemente 
com a promulgação da Constituição de 1988.

Porém, ainda merecem proteção diferenciada quanto as relações de emprego, con-
substanciado pela vontade do legislador reservando um capítulo para elas no texto 
consolidado (CLT), bem como alguns artigos da Constituição Federal.

Elencamos alguns direitos principais das mulheres em detrimento aos dos homens 
nas relações de emprego.

A proibição de diferenças salariais em razão de sexo, ou seja, não pode a mulher que 
exerça as mesmas funções de um homem, ganhar menos que este pelo fato de ser mulher.

Por questões físicas a mulher detém alguns privilégios quanto a jornada de trabalho 
como, por exemplo, intervalo de 15 minutos entre a jornada normal e o início de horas 
extras.

Ainda, o limite de peso no empreendimento de força muscular, não podendo exigir 
da obreira, carregar mais de 20kg no trabalho contínuo ou 25kg no trabalho ocasional.

Mais importante ainda, a qual tem recente alteração é a estabilidade da gestante pre-
vista na legislação, a qual dá a mulher grávida o direito a estabilidade desde a concepção 
até 5 meses após o parto, mesmo que a concepção se dê durante o aviso prévio ou nos 
contratos por prazo determinado.

Por fim, existem outros direitos elencados do art. 372 em diante da CLT que visam à 
proteção da mulher, mas que neste artigo não comporta esgotá-los por 
ora, portanto, este texto instiga a trabalhadora a ler o referido artigo e 
os demais para saber quais são seus direitos trabalhistas.
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Reinaldo e Núncio obtém 
liberdade provisória 

cidade

HABEAS CORPUS 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Aumento na gasolina causa 
corre-corre nos postos da cidade

Mal foi divulgado nos 
noticiários e o au-
mento da gasolina 

causou alvoroço em alguns 
postos da cidade. A Petrobrás 
anunciou alta de 8,1% na 
segunda-feira, dia 5, nas refi-
narias. Nas bombas de Indaia-
tuba o consumidor já sentiu o 
aumento - que pode chegar a 
R$ 0,12 em alguns casos. 

No caso do diesel, os pre-
ços tiveram acréscimo de 
9,5%, podendo a ter R$ 0,17 
por litros no preço final, de 
acordo com a Petrobrás.

Em um posto do bairro 
Itaici os motoristas correram 
para abastecer com o preço 
antigo, mas nem todos tive-
ram a mesma sorte. De acordo 
com um gerente ouvido pelo 
Mais Expressão e que não 
quis se identificar, o horá-
rio do anúncio minimizou o 
corre-corre. "Quando falaram 
que o preço ia subir era final 
da tarde e no outro dia o com-
bustível já chegou com a alta 
repassada para nós", conta. 
"Não tem como não aumentar. 
Aqui subiu uns R$ 0,12", diz.

Na pesquisa semanal da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), o preço médio está 
em R$ 3,62, com variação de 

R$ 0,86. No geral, houve au-
mento de R$ 0,04 em relação 
a segunda quinzena do mês 
passado. O maior valor em 
Indaiatuba, segundo a ANP, 
é R$ 3,69 e o menor, R$ 3,34.

Essa nova política de pre-
ços da Petrobrás traz medo em 
alguns gerentes de postos de 
combustíveis. Para Carlos de 
Souza, na área há 16 anos, a 
novidade causa insegurança. 
"Porque combustíveis envol-

vem tudo. Se sobe o preço, o 
frete, os alimentos, tudo, prin-
cipalmente no caso do diesel", 
comenta ele, que está com um 
posto no Jardim Morada do 
Sol. "Apesar dessa alta, a gente 
percebe que não houve menor 
procura. As pessoas tem o há-
bito de usar o carro para tudo, 
já não é mais um luxo, mas 
uma necessidade", analisa. 

Em comunicado, a Petro-
bras afirmou que, se o reajuste 

O prefeito afastado de In-
daiatuba, Reinaldo Nogueira 
(PMDB), e o ex-secretário de 
Administração e ex-presiden-
te da Câmara, Núncio Lobo 
Costa, obtiveram liberdade 
através de habeas corpus e 
deixaram a prisão. Nogueira 
deixou o presídio de Tre-
membé na sexta-feira, dia 2, 
e Núncio saiu na segunda, dia 
5. Os dois foram presos no 
dia 25 de novembro acusados 
de usar o cargo público para 
conseguir benefício próprio. 

A prisão faz parte de uma 
investigação do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Ga-
eco), do Ministério Público 
(MP).

O advogado de Núncio, 
Raimundo Barbosa, conside-
rou que a prisão havia sido 
arbitrária e que ele responderá 
o processo em liberdade. A 
defesa do prefeito afastado 
também se manifestou na 
época da prisão afirmando 
que "a prisão foi injusta e que 
o prefeito é inocente con-
forme ampla documentação 

for integralmente repassado 
ao consumidor, o preço da 
gasolina pode aumentar 3,4% 
nos postos de combustível 
ou (R$ 0,12 por litro). Já o 
valor do litro do diesel pode 
subir 5,5% nas bombas (ou 
cerca de R$ 0,17 por litro). A 
estatal lembrou que os postos 
têm liberdade de preços e esse 
reajuste pode refletir de forma 
diferente no valor do combus-
tível praticado pelos postos.

que será levada ao processo". 
Em Campinas, antes de ser 
transferido para Tremembé, 
Nogueira disse que a denún-
cia "tem que ser apurada". 
Previamente, o MP pediu que 
Nogueira e Núncio fossem 
afastados e no dia 25 de ou-
tubro a liminar foi concedida. 

Uma quantia em dinheiro, 
não divulgada, e documentos 
também 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 "apro-
priar-se o funcionário público 
de dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel, público 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.

O maior valor em Indaiatuba, segundo a ANP, é R$ 3,69 e o menor, R$ 3,34

HUGO ANTONELI JUNIOR
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Persistência e superação 
marcam a 3ª Volta na 

Ilha do Colégio Objetivo 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

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

Protesto contra a corrupção reúne 
500 pessoas no Parque Ecológico 

Quase 500 pessoas 
saíram às ruas em 
Inda i a tuba  pa ra 

protestar contra a corrup-
ção na manhã do último 
domingo, dia 4. A estima-
tiva é dos organizadores. A 
Polícia Militar (PM) contou 
400. 

O local de aglomeração 
foi o estacionamento do 
Parque Ecológico, onde 
os manifestantes levavam 
cartazes contra o presidente 
do Senado Federal, Renan 
Calheiros (PMDB), e da 
Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (PMDB). 
Alguns lembraram de es-
cândalos de corrupção na 
política municipal.

A quantidade de pes-
soas surpreendeu um dos 
organizadores,  Evandro 

Indaiatubanos foram às ruas, no último domingo, para protestar contra os constantes casos de corrupção

ANGELO GOUVÊA

Na última sexta-feira, dia 
2, os alunos das turmas de 
Natação do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, que utilizam a 
Metodologia Gustavo Bor-
ges, participaram de Festival 
de Natação, ocasião em que 
ocorreu a premiação da 3ª 
Volta na Ilha.

O evento idealizado pela 
equipe de professores de na-
tação consiste num desafio 
aos nadadores: a partir da cir-
cunferência de uma ilha ima-
ginária, os alunos deveriam 
nadar para cumprir o percurso 
em torno dela. A competição 
foi realizada durante 8 aulas, 
com 50 minutos de duração 
cada uma. 

Foram premiados os alunos 
que nadaram a maior distância 
por categoria, de acordo com a 
faixa etária, tanto no masculino 
quanto no feminino. O aluno e 
a aluna que nadaram mais, no 
geral, foram premiados com 
medalha, certificado e uma 
mochila do Objetivo. 

Neste ano, o aluno Ro-
drigo Medeiros foi o Rei da 
Ilha, nadando 22.600m e a 
aluna Fernanda Saito foi a 
Rainha da Ilha, depois de 
nadar 20.300m. Rodrigo já 
venceu duas vezes o desafio 
e Fernanda foi a campeã em 
todas as edições do evento. 

“Eu acho interessante, mas é 
bem cansativo. É uma prova 
que ajuda a trabalhar a resis-
tência. Em cada aula eu penso 
em dar o meu máximo, o meu 
melhor”, comenta Fernanda.

Participaram da 3ª Volta 
na Ilha os alunos das turmas 
de aperfeiçoamento 1 (touca 
verde), aperfeiçoamento 2 
(touca azul claro), aperfeiço-
amento 3 (touca azul royal), 
e condicionamento (touca 
preta). Este foi o primeiro ano 
que os alunos da touca verde, 
de 7 a 10 anos, participaram. 
“Entendemos que eles tinham 
potencial e nos arriscamos 
a inseri-los no desafio. Deu 
muito certo, porque todos 
corresponderam acima de 
nossas expectativas. Eles fo-
ram, sem dúvida nenhuma, os 
alunos mais entusiasmados!”, 
comenta o coordenador de 
natação, professor Luiz Hen-
rique Camargo.

O professor garante que só 
há motivos para comemorar. 
“2016 foi um ano de muito 
trabalho, mas também de 
sucesso para toda a equipe de 
Natação. Estou muito feliz e 
tenho certeza de que todos se 
dedicaram ao máximo para 
concretizarmos um trabalho 
de qualidade”, afirma o coor-
denador.

Competição ocorreu em 8 aulas, com 50 minutos de duração cada

DIVULGAÇÃO

Magnusson Filho. "Esperá-
vamos cerca de 300 pesso-
as, mas isso foi superado", 
diz. "Esperamos que cada 

vez mais a população de 
mobilize para combater a 
corrupção. Os pontos eram 
sobre as medidas aprovadas 
na semana passada pelos 
deputados que deturpou as 
propostas contra a corrup-
ção e apoio total à operação 
Lava Jato", afirma. 

Calheiros chegou a ser 
afastado por uma decisão 
liminar de um ministro do 
Superior Tribunal Federal 
(STF), mas se negou a cum-
prir a decisão e foi respaldado 

pelo julgamento da corte na 
tarde de quarta-feira, dia 7.

O protesto também in-
cluiu a política local. Desde 
outubro do ano passado, In-
daiatuba tem aparecido nas 
páginas policiais com di-
versas ações do MP contra 
supostas irregularidades do 
Executivo em desapropria-
ções e cobrança de propina 
em algumas obras. 

O prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB), afastado 
por motivos pessoais desde 

maio e pelo MP a partir de 
outubro, foi preso duas ve-
zes - uma em junho e outra 
há três semanas completan-
do quase dois meses na pri-
são de segurança máxima 
de Tremembé.

Um dos novos líderes 
do Movimento Brasil Li-
vre (MBL) de Indaiatuba, 
Gabriel Beccari, disse que 
a população de Indaiatuba 
está de parabéns pela mo-
bilização. "Esperávamos 
bem menos até pelo fato 

de ter tido apenas uma se-
mana para a organização no 
meu caso específico, mas 
surpreendeu", revela. "Es-
tamos estudando a possibi-
lidade de fazer protestos em 
frente a Prefeitura, na Câ-
mara, mas todo movimento 
embasado em fatos. Não 
aceitaremos manifestações 
com base em boatos e sem 
jurisprudência", diz. A data 
deste outro protesto, porém, 
de acordo com ele, ainda 
não foi decidida.
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Noite do Frutos de Indaiá 
supera expectativas

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

Premiando as 112 em-
presas de maior pres-
tígio de Indaiatuba, a 

festa do Frutos de Indaiá foi 
realizada no último sábado, 
dia 3, no salão social do In-
daiatuba Clube, com grande 
sucesso e superando expecta-
tivas dos presentes. 

"Todos os clientes e laure-
ados que estiveram no evento 
nos elogiaram e sentiram-se 
honrados de participar de uma 
festa tão organizada. Claro 
que falhas internas ocorrem, 
mas superamos tudo com 
profissionalismo", salienta o 
diretor do Grupo Mais Ex-
pressão, Admilson Redecopa. 

O troféu foi criado pela 
necessidade de uma avaliação 
dos prestadores de serviços 
e empresas da cidade pelos 
consumidores e também para 
que, em cima dos resultados 
da pesquisa, possam buscar 
a melhoria continua de seus 
produtos e empresas como 

um todo.
O encerramento da festa 

foi com banda RPM, que 
trouxe os maiores sucessos 
da história do grupo. "Eles 
apresentaram um show mag-
nífico e de tirar o chapéu, que 
agradou ao público geral, com 
toda a simplicidade e simpatia 
da banda, com músicas que 
enalteceram a noite e uma 
performance de palco que 
deslumbrou a todos", revela 
Redecopa. "O cronograma 
foi cumprido à risca e a orga-
nização foi perfeita, desde o 
recebimento dos convidados 
pelo valet, as recepcionistas, 
garçons e seguranças, todos 
orientados para cuidar dos 
clientes como se fossem um 
só, além da decoração que 
estava fazendo os olhos de 
todos brilharem."

Participando pelo segundo 
ano, o empresário Adriano 
Paolini, da Atento Sistema 
de Segurança e Serviços, 
falou com orgulho da premia-
ção. "No ano passado fomos 
eleitos a empresa revelação 
e neste ano recebemos o re-

sultado com muito orgulho, o 
que aumenta em muito a nossa 
responsabilidade", avalia. 
"O evento é uma referência 
em Indaiatuba, nos orgulha 
e gratifica estar entre os me-
lhores. Sem dúvida, o Frutos 
de Indaiá é o melhor evento 
corporativo da cidade.”

De acordo com o em-
presário Sérgio Borsari, do 
Lógica Assessoria Contábil, 
a cada ano que passa o Frutos 
fica melhor. "Foi bastante 
interessante, sem dúvida é 
um ícone na cidade em todos 
os sentidos, desde o cardápio, 
as bebidas que estavam bem 
geladas, ao atendimento da 
chegada e recepção. Foi um 
excelente evento, a organiza-
ção está de parabéns", avalia.

O empresário Augusto 
Kato, da Ovos Kato, afirma 
que a trilha sonora que em-
balou a noite relembrou os 
velhos tempos na década de 
1980. "Foi como um flashba-
ck. No geral, foi muito legal. 
Minha esposa gostou bastante. 
Sem dúvida, o Frutos é um 
padrão acima em todos os 

sentidos, principalmente na 
organização", analisa.

Futuro 
Para a próxima edição do 

Frutos de Indaiá, no ano que 
vem, melhorias já estão pro-
gramadas. "Precisamos ana-
lisar local, show, cardápio, 
e tudo que envolva o atendi-
mento aos nossos clientes, e 
faremos o que for necessário 
para sempre superarmos as 
expectativas de nossos clien-
tes. A pesquisa para conhecer 
as melhores empresas de 2016 
já foi feita em novembro, 
entrevistando 3,4 mil pessoas 
e em breve conheceremos as 
empresas apontadas como as 
melhores", informa Redecopa. 

Sobre a atração musical, 
ele diz que está negociando 
em alguns artistas. "Preten-
demos trazer Roupa Nova, 
Alcione, Ney Matogrosso, 
Daniela Mercury ou Zé Rama-
lho, um deles estará conosco 
na próxima edição, estamos 
também pensando no local, 
para que esse possa ser melhor 
adequado ao nosso evento."

Lógica Assessoria Contábil e Ovos Kato estavam entre as 102 premiadas no Frutos de Indaiá 

FOTOS: SICA FOTO E VÍDEO
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Lidi define campeões da Copa Kokada, Walter Pimentel e Torneio de Verão

DECISÃO 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Federação interdita 
Gigante da Vila para 
partidas profissionais

CINEMA

F A L L E N 
Lançamento  -  Romance -  Classificação 12 anos  -  91 minutos
DUBLADO - Shopping Jaraguá - Quinta (8)  a  Quarta (14):   15h30  /  18h45
LEGENDADO - Shopping Jaraguá - Quinta (8)  a  Quarta (14):   21h00
.............................................................................................................
O VENDEDOR DE SONHOS
Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  96 minutos
NACIONAL - Shopping Jaraguá - Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h45  /  19h25  /  21h35
............................................................................................................
A ÚLTIMA RESSACA DO ANO
Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 16 anos  -  103 minutos
DUBLADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   15h50  /  18h40 - *Excep-
cionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
LEGENDADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   21h25
*Excepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
............................................................................................................
TAMO JUNTO
Lançamento  -  Comédia -  Classificação 14 anos  -  100 minutos
NACIONAL - Polo Shopping - Sexta (9):   19h15 - Sábado (10)  a  Quarta (14):   16h45  
/  19h15 *Excepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
............................................................................................................
MASHA E O URSO
Lançamento  -  Infantil / Aventura -  Classificação livre  -  75 minutos
DUBLADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   14h30  /  16h25 *Ex-
cepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping - Shopping 
Jaraguá - Quinta (8)  a  Segunda (12)   e  na  Quarta (14):   18h25 *Na terça, dia 13, 
este filme não será exibido no Jaraguá
............................................................................................................
SNOWDEN - HERÓI OU TRAIDOR
Sessão especial do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exibição* - Drama 
-  Classificação 12 anos  -  135 minutos
LEGENDADO - Shopping Jaraguá - Terça (13):   19h35 *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
............................................................................................................
ANJOS DA NOITE - GUERRAS DE SANGUE
2ª semana  -  Ação / Fantasia / Terror  -  Classificação 14 anos  -  90 minutos
3D - DUBLADO - Polo Shopping - Sexta (9):   22h00 - Sábado (10)  a  Quarta 
(14):   17h20  /  22h00 *Excepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no 
Polo Shopping
CONVENCIONAL - DUBLADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   
19h45 *Excepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
............................................................................................................
GALINHA PINTADINHA MINI - NA TELONA
2ª semana  -  Animação -  Classificação livre  -  50 minutos
NACIONAL - Shopping Jaraguá - Somente  Sábado (10),  Domingo (11)  e  na  
Quarta (14):   14h45
............................................................................................................
E L I S
3ª semana  -  Drama / Biografia -  Classificação 14 anos  -  113 minutos
NACIONAL - Shopping Jaraguá - Quinta (8)  a  Segunda (12)   e  na  Quarta (14):   
15h50  /  20h20  Terça (13):   somente  15h50
............................................................................................................
JACK REACHER: SEM RETORNO
3ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  118 minutos
LEGENDADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   19h00
*Excepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
DUBLADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   21h40 *Excepcionalmente 
na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
............................................................................................................
A CHEGADA
3ª semana  -  Drama / Ficção  -  Classificação 10 anos  -  117 minutos
LEGENDADO - Shopping Jaraguá - Quinta (8)  a  Quarta (14):   21h50
............................................................................................................
ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM
4ª semana  -  Aventura / Fantasia  -  Classificação 12 anos  -  135 minutos
3D - DUBLADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   14h45  /  20h35 
*Excepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
CONVENCIONAL - DUBLADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   
17h40 *Excepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
Shopping Jaraguá -Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h20
CONVENCIONAL - LEGENDADO - Shopping Jaraguá  - Quinta (8)  a  Quarta 
(14):   19h05
.........................................................................................................................
DOUTOR ESTRANHO
6ª semana  -  Aventura / Fantasia  -  Classificação 12 anos  -  115 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO - Polo Shopping - Sexta (9)  a  Quarta (14):   
21h00 *Excepcionalmente na quinta, dia 8, não haverá sessões no Polo Shopping
.........................................................................................................................
TROLLS
7ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO - Polo Shopping - Sábado (10)  a  Quarta (14):   
15h10 *Excepcionalmente na quinta, dia 8,  e na sexta, dia 9, não haverá sessão 
deste filme
.........................................................................................................................
ROGUE ONE - UMA HISTÓRIA STAR WARS
Lançamento  -  Aventura / Ficção  -  Classificação solicitada (ainda em análise no 
Ministério da Justiça): 12 anos  -  133 minutos
3D - DUBLADO - Shopping Jaraguá - Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h20  /  
20h15
Polo Shopping - Quinta (15)  a  Quarta (21):   14h30  /  21h35
CONVENCIONAL - DUBLADO - Shopping Jaraguá - Quinta (15)  a  Quarta 
(21):   14h30
Polo Shopping - Quinta (15)  a  Quarta (21):   18h40
3D - LEGENDADO - Polo Shopping - Quinta (15)  a  Quarta (21):   20h35
CONVENCIONAL - LEGENDADO - Shopping Jaraguá - Quinta (15)  a  Quarta 
(21):   15h30  /  18h50  /  21h45
Polo Shopping - Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h30

especialAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

A Federação Paulista 
de Futebol (FPF) ve-
tou na segunda-feira, 

dia 5, 35 estádios no Estado 
de São Paulo, entre eles o 
Gigante da Vila. No caso de 
Indaiatuba, a “casa” do Prima-
vera foi interditada por conta 
da ausência de renovação do 
laudo de segurança, expedido 
na ocasião pela Polícia Mili-
tar. Entretanto, a medida não é 
válida para a Copa São Paulo 
de Futebol Junior. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o presidente do 
Fantasma, Eliseu Marques, 
informou que este ano a visto-
ria foi em cima da hora. “So-
licitamos o procedimento em 
outubro e a visita foi feita no 
dia 28 de novembro, dois dias 
antes do vencimento do laudo 
em vigor”, explica. “Mas du-
rante a semana já estamos às 
previdências para que o novo 
laudo seja emitido.”

Mas para que o novo docu-
mento de segurança seja feito, 
o Clube está tendo que realizar 
algumas melhorias. 

A primeira delas é a cria-
ção de uma sala de apoio para 
a Polícia Militar e duas celas, 
uma masculina e outra femi-
nina, para caso haja desordem 
no estádio e a prisão de algum 
torcedor. 

Com isso, os três novos 
espaços ficarão onde está 

atualmente a secretaria, a qual 
será transferida para novo lo-
cal, construído ao lado portão 
de serviço.

Outra determinação da Fe-
deração é que os clubes criem 
um plano de segurança. “É 
uma espécie de mapa do está-
dio, com informações diversas 
sobre a segurança do local, 
como saídas de emergência, 
presença de orientadores, 
etc”, diz. “É um documento 
que também já está sendo 
providenciado.”

O veto ao estádio do Trico-
lor vale apenas para as com-
petições profissionais e não se 
aplica, por exemplo, a Copa 
São Paulo de Futebol Junior, 
cuja competição começa dia 3 
em Indaiatuba. 

Segundo a Federação Pau-

lista, a “Copinha”, como é 
chamada pelos torcedores, 
é um campeonato de caráter 
não-profissional e sem co-
brança de ingresso do tor-
cedor, por isso pode receber 
jogos mesmo em estádios sem 
laudos em dia. 

Porém, a FPF informou, 
via assessoria de imprensa, 
que vai exigir a obtenção de 
todos os laudos renovados até 
o início da competição. Caso 
isso não ocorra, a liberação de 
uso do estádio para as partidas 
da Copa São Paulo dependerá 
da liberação por parte da Polí-
cia Militar.

 
Copinha

O Primavera estreia na 
Copa São Paulo no dia 3 de ja-
neiro (terça-feira), a partir das 

A Liga Regional Desportiva 
Indaiatuba (Lidi) realiza três 
partidas decisivas neste final de 
semana. Amanhã e domingo, 
dias 10 e 11, ocorrem as finais 
do Torneio de Verão, da Copa 
Kokada e do Torneio Walter 
Pimentel. 

No último sábado, dia 3, 
quatro times entraram em cam-
po em busca das duas vagas 
na final do Torneio de Verão. 
No primeiro embate, o São 
Francisco garantiu-se na final 
após vencer o Manchester pelo 
placar de 1 x 0. 

No outro embate, o Noro-

14 horas, contra o União Es-
porte Clube do Mato Grosso. 

Também no dia 3, pelo 
mesmo Grupo 15, Atlético e 
CRB se enfrentam a partir das 
16 horas. A segunda rodada 
em Indaiatuba acontece 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 
sequência, às 16 horas, o 
embate será entre União x 
Atlético. 

A última e decisiva rodada 
da fase de classificação ocor-
re dia 7 de janeiro (sábado). 
Dessa vez o Fantasma Ituana 
sobe ao gramado do Gigante 
às 16 horas, diante da forte 
equipe do Atlético. Antes, às 
14 horas, CRB e União entram 
em campo. 

este empatou em 2 x 2 com a 
Prefeitura e conquistou o acesso 
por ter feito a melhor campanha 
na fase de classificação. 

A final da primeira edição 
do Torneio de Verão, entre São 
Francisco e Noroeste, acontece 
amanhã, às 15h30, no campo 1 
do Centro Esportivo do Traba-
lhador (CET). 

O final de semana de deci-
sões prossegue no domingo, 
com duas finais disputadas no 
campo da Osan.

Pelo “caneco” do Walter Pi-
mentel, às 9 horas, o confronto 
decisivo será entre Manchester 

Com as melhorias de segurança, secretaria funcionará em novo espaço

HUGO ANTONELI JUNIOR

me, o Atlético fez por merecer 
a vantagem do empate e ficou 
no 1 x 1 com o Mastiga Samba-
-CDU. Já o Bahia garantiu a 
vaga depois de bater o Operário 
por 3 x 1. 

Regulamento 
Nas finais das três competi-

ções, com base no regulamento, 
em caso de empate o campeão 
será definido nas cobranças de 
pênalti. 

Os campeonatos vão pre-
miar, além do campeão e vice, 
o goleiro menos vazado e o 
artilheiro. 

e Benfica. 
Para chegar a final, no últi-

mo domingo, dia 4, o Benfica 
venceu o Unidos do Rêmulo 
Zoppi, enquanto que o Man-
chester ficou no 2 x 2 com o 
América e está na final por 
ter feito melhor campanha na 
primeira fase. 

Também neste domingo, o 
segundo jogo na Osan define 
o campeão deste ano da Copa 
Kokada. O duelo, marcado 
para às 11 horas, coloca frente 
a frente as equipes do Atlético 
Oliveira contra o Bahia. 

Para chegar a final do certa-
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esportes

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Schalke e Nova Aliança/XII de Junho
conquistam títulos no futsal da Aifa

Schalke Grillos/Taman-
daré Tintas e Nova 
Aliança /XII de Junho 

fecharam o ano com “cha-
ve de ouro” e garantiram o 
título, respectivamente, das 
Séries A e B do 16º Campe-
onato Liga Regional Aifa/
Grupo Marquinhos de Futsal, 
promovido pela Associa-
ção Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa). Os jogos de-
cisivos ocorreram no sábado, 
dia 3, na Sol-Sol.

Pela final da Primeira Di-
visão, o Schalke não só aca-
bou com o sonho do União 
Tribuna em conquistar o pen-
tacampeonato da competição, 
mas também deu o troco, já 
que a última edição do certa-
me, no primeiro semestre, foi 
vencida pelo União justamen-
te em cima do Schalke. 

Mas dessa vez foi dife-
rente e o Schalke levantou o 
“caneco” depois de vencer o 
confronto pelo placar de 2 x 
1 já na prorrogação. 

Apesar da conquista, o 
jogo não foi fácil para o 
Shalke. O União começou 
melhor e abriu o placar com 
11 minutos de bola rolando, 
com Lucas. Três minutos 
depois, Alexandre ampliou e 
fechou o placar na primeira 
etapa. 

A equipe do Dinho Água/
Supermercado Cisol manteve 
sua hegemonia no futsal femi-
nino de Indaiatuba e sagrou-se 
tetracampeã do 9º Campeona-
to Liga Regional Aifa.

Na grande final disputada 
domingo, dia 4, na Sol-Sol, o 
que prevaleceu foi a excelente 
campanha feita pelo Dinho 
durante toda a competição. O 
jogo, diante do XV Resende 
de Piracicaba, ficou empatado 
em 4 x 4 no tempo normal e, 
sem mudanças no placar na 
prorrogação, a equipe garantiu 
mais um “caneco” por ter feito 
melhor campanha. 

O jogo foi acirrado. O XV 
abriu o placar com Janaina, 
com seis minutos de jogo. 
Quatro minutos depois, Cris-
ley deixou tudo igual para o 
time indaiatubano. A equipe 
Quinzista ficou novamente a 
frente no marcador com gol 
de Bruna. 

Botafogo ou XV de No-
vembro A podem fechar 2016 
com o título do 8º Campe-
onato Máster 50, também 
organizado pela Associação 
Indaiatubana de Futebol Ama-
dor (Aifa).  

A partida decisiva acon-
tece neste domingo, dia 11, a 
partir das 10h50, no campo da 
Ponte Preta. 

Antes, às 10h30 e no Fer-
roviário, o time da casa en-
frenta o Independente/Elias 
Fausto pelo título de terceiro 
colocado. Por terem feito as 
melhores campanhas, Botafo-
go e Ferroviária jogam com a 
vantagem do empate. 

Para chegar a final, o XV 
de Novembro empatou em 0 x 
0 com o Ferroviário e garantiu 
a vaga na decisão por ter feito 
melhor campanha. Já o Bota-
fogo goleou o Independente 
por 6 x 1. 

Todo ano o campeona-

No segundo tempo, o 
Shalke mostrou sua força. Di-
minuiu o placar com Adalton 
e deixou tudo igual com gol 
de Ricieri. 

A partida, até então emo-
cionante, foi decidida na pror-
rogação. O Shalke manteve-se 
melhor em quadra e marcou 
em duas oportunidades, com 
Felipe e Iago. O União Tri-
buna até buscou uma reação, 
diminuiu o placar com Ale-
xandre, mas não conseguiu 
evitar o título do Schalke. 

Coube a equipe do União 
o vice-campeonato e o troféu 
de artilheiro, com Alexandre 
balançando as redes adversá-
rias em 14 oportunidade. 

O Schalke garantiu ainda 
o “caneco” de defesa menos 
vazada, com apenas 20 gols 
tomados. 

Segundona 
Antes da decisão da Série 

A, os presentes no ginásio 
da Sol-Sol viram o Nova 
Aliança/XII de Junho levan-
tar o troféu de campeão da 
Segunda Divisão. 

De virada, a equipe ven-
ceu o União Tribuna pelo 
placar de 5 x 2. Assim como 
seu time A, o União B co-
meçou bem a final e abriu 
o marcador logo no início, 
com gol de Jeferson. Logo 
em seguida, Luan ampliou a 
vantagem.

Na segunda etapa, Bruna 
Rodrigues marcou aos três 
minutos e empatou mais uma 
vez para o Dinho. Logo em 
seguida, melhor em quadra, 
Taís Alves virou para o time 
local. Mas a vantagem não 
permaneceu por muito tempo 
e aos 9 minutos Patrícia dei-

to homenageia uma pessoa 
que contribui para o esporte 
amador. Em 2016, antes da 
partida final, o homenageado 
será Moacir Ripabelo, conhe-
cido como Tite, da equipe do 
Botafogo.

O campeonato já homena-
geou, em edições passadas, 
Patrício (Baiano do Galo ), 
Ouvídio ( Vila Avaí ),  José 
Carlos (Galo ), Hermes ( 
Operário), Silvio dos Reis 
(árbitro ) e José (Veteranos 
da Sol-Sol).

Campeão 
No último domingo, dia 4, 

o Estrela Dourada venceu o 
Noroeste e levantou o “cane-
co” de campeão do 2º Troféu 
Rádio Jornal. O único gol da 
partida foi anotado por Dou-
glas, ainda na primeira etapa. 

O troféu de campeão foi 
entregue pelo radialista Ade-
mar Braitt. 

Dinho Água garante o tetracampeonato contra o XV de Piracicaba

Botafogo e XV de Novembro 
fazem a final do Máster 50 

O Nova Aliança “acor-
dou” para o jogo e virou o 
confronto ainda na primeira 
etapa, com gols de Bochecha, 
Murilo e Alexandre. 

O time voltou do intervalo 
sem dar espaço para o União 
B e ainda de quebra marcou 
em mais duas oportunidades, 

garantindo o título com a 
vitória por 5 x 2. 

Com Bochecha marcando 
em 15 oportunidades, o Nova 
Aliança ficou com o troféu de 
artilheiro. A equipe garan-
tiu ainda o título de defesa 
menos vazada, com 21 gols 
tomados. 

xou tudo igual. 
Novamente com Crisley, 

a equipe do Dinho fez 4 x 3, 
mas o XV empatou mais uma 
vez com gol de Michele. 

Com o 4 x 4, a decisão 
foi para a prorrogação, mas 
sem nenhum gol marcado. 
A igualdade no placar deu o 

título ao Dinho.
A equipe de Indaiatuba 

conquistou ainda o troféu de 
artilheira, com Taís Alves 
marcando 15 gols. O XV fi-
cou com o vice-campeonato 
e o troféu de defesa menos 
vazada, com apenas 11 gols 
sofridos. 

Nova Aliança/XII de Junho garantiu a conquista da “Segundona” do Futsal da Aifa

Equipe local mostrou mais uma vez sua força e garantiu o quarto “caneco” da competição

ANGELO GOUVÊA

JEAN MARTINS

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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especial 186 anosAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Indaiatuba Rural: seu campo florente é tão vasto e bonito

Nelson Leite de Godoi, 
de 62 anos, acorda 
com o galo, sem des-

pertador. “Ouço o canto dos 
pássaros, os sapos”, conta. Ele 
conversa com a reportagem do 
Mais Expressão em frente a 
20 mil pés de uva que cuida, 
na parte rural da cidade. 

Exatamente hoje, dia 9, 
Indaiatuba completa 186 anos 
e, numa matéria especial de 
aniversário da cidade, o Mais 
Expressão traz a história de 
Godói e outros agricultores 
que vivem na parte menos 
badalada da cidade, a Indaia-
tuba rural. 

O agricultor faz parte de 
uma minoria que vai na con-
tramão do desenvolvimento 
industrial de Indaiatuba. Nel-
son vê a cidade que brota da 
terra, vive nos e dos campos 
florentes vastos e bonitos 
eternizados na letra do hino 
oficial. 

No local, os pássaros can-
tam e a poeira do chão só sobe 
quando raramente passa um 
carro. Com os cachorros, as 
galinhas, as cercas e a terra ba-
tida da qual diversos temperos 
se entrelaçam como em uma 
dança envolvente. Apesar 
do sol de quase meio dia de 
uma quarta-feira, Nelson faz 
questão de se manter trajado 
em roupas sociais. Camisa, 
calça e bota impecáveis sob a 
pele que conhece o sol desde o 
nascer. “Aqui é o paraíso”, diz 
ele, desde 1974 familiarizado 
com o ambiente.

Os cinco filhos que têm 
com Maria José Daniel, de 49 
anos, foram criados no mesmo 

local em que moram até hoje 
cujos únicos tijolos à vista, 
exceto nas paredes, estão no 
chão em frente à casa. Sob 
eles está uma moto que destoa 
do marrom com verde da plan-
tação de uva pronta para ser 
colhida. “Começamos ama-
nhã”, sentencia. O amanhã 
começa logo para eles. “Dá 
umas 19 horas, no máximo 
20h e já vamos dormir”, conta.

Nem sempre foi assim. 
Antes, ele trabalhava com 
um caminhão na entrega do 
produto em diversas cidades 
da região, Ceasa Campinas, 
São Paulo, Minas Gerais. 
Hoje o que ele mais quer é o 
mesmo que Tim Maia pedia: 
“sossego”. “Não quero nem 
saber não. Quero curtir meus 
netinhos. Até tenho um filho 
que trabalha em uma empresa. 
Trabalhei uma vida inteira e 
estou perto de aposentar.”

Antes da aposentadoria 
virá mais uma safra. São entre 
300 e 400 caixas. Mais seriam 
se houvesse quem trabalhasse. 
No campo, sobram ar puro e 
emprego. “Consegui dois tra-
balhadores para amanhã, mas 
é difícil de arrumar”, conta.

Diariamente, um trabalha-
dor que colhe uvas com ele 
ganha cerca de R$ 90. “Não 
é fácil, mas estamos dando 
conta”, revela.

Nelson não consegue fugir 
da cidade, “vamos para lá 
quase todo o dia para fazer 
comprinhas”, conta, mas mo-
rar que é bom (assim como 
boa parte dos indaiatubanos), 
jamais. “Cheguei a ter chance 
de ganhar um apartamento, 
mas não quis. Não gosto de 
cidade”, diz. 

No sítio de dona Maria 
a uva também predomina. 
“Nasci na roça e sempre vi-

O som de muitas águas 
promete um lugar com cacho-
eiras, mas os canos artificiais 
são cama, mesa e banho de 
milhares de hortaliças. E 
quando a gente fala de banho, 
é dos bem tomados, como se 
todos os dias fossem sábado.

 Ao longo dos 20 mil me-
tros quadrados de estufa, 
são usados 40 mil litros de 
água por dia, de acordo com 
o dono, Juscelino Takashi 
Uyeno, de 55 anos. Ele e o 
irmão, Wilson, de 51 anos, 
estão enraizados no mesmo 
local há 22 anos.

“Vendemos diariamente 
para 20 mercados de Indaia-
tuba, Campinas, Valinhos, 
Hortolândia, Sumaré e outras”, 
afirma Juscelino. São quatro 
veículos - dois caminhões e 
duas caminhonetes, que inva-
dem as cidades enquanto os 
primeiros raios de sol invadem 
o ocidente. Ao todo, de acordo 
com ele, são dois mil maços de 
hortaliças diariamente entre 
alface crespa, rúcula, hortelã, 
agrião, dentre outras. Salada é 
com eles mesmos.

Juscelino não se lembra 
de ter perdido safras. “No 

Por ter duas safras por 
ano, Indaiatuba é a maior 
produtora de uvas do Estado, 
de acordo com o presidente 
do Sindicato Rural da cidade, 
Wilson Tomazetto. 

São 2,5 milhões de caixas 
de cinco quilos que vão para 
todo o Brasil. “Se houvesse 
mais pessoas para trabalhar, 
sem dúvida, teríamos mais 
produção. Faltam pelo menos 
mil trabalhadores”, estima.

Ao todo, ainda segundo 
levantamentos da entidade, há 
emprego de 2,3 mil pessoas 
diretamente e mais de três mil 
indiretamente. “São R$ 80 
milhões por ano que se movi-
menta, cerca de 10% da arre-
cadação total de Indaiatuba”, 
diz. A Prefeitura afirma que 
não tem dados sobre quantos 
produtores a cidade possui 
ou quanto isso representa no 
orçamento.

Com a eleição de um pro-
fissional da área, o engenheiro 
agrônomo Nilson Gaspar 
(PMDB), para o Executivo, 
a esperança é que o recanto 
mais lindo da cidade tenha 

vemos disso”, conta. As uvas 
já estão com a cor de colher e 
a plantação, envolta em uma 
tela de proteção, espera pelas 
experientes mãos dela e do 
marido. Serão 800 caixas. A 
família completa a salada de 
frutas. “Tenho um cunhado 
que mexe com acerola”, diz.

Ela e o marido já são apo-
sentados, mas usam a plan-
tação para complementar a 
renda. Enquanto os três mil 
pés esperam pela colheita, 
dois pequenos e descalços 
invadem o contra-piso da 
varanda. É a neta. Tímida, 
ela nem precisa dizer olá para 
mostrar a doçura tipo a da uva. 
“Aqui é mais tranquilo para 
criar os netos”, comemora. 
A terra molhada da chuva 
recém-caída é de onde vem 
o sustento no próximo ano. 
O lucro na venda da fruta é o 
que dita como será o feliz ano 
novo. “Deu uma boa queda, 
mas a gente está se virando.” 

A cidade dos condomínios 
tem uma parte sem muros, 
sem asfalto, sem porteiros. 
Por lá, só amizade e calor 
(humano e do sol). Mas a água 
– que nunca falta, pois vem 
de poços artesianos, refresca 
a vida e faz brotar o alimento 
que vai para os mercados na 
loucura megalomaníaca da 
cidade.

De acordo com dados de 
2015 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), a cidade produz de 
café (10 toneladas), caqui 
(240 toneladas), goiaba (250), 
maracujá (300) até a “menina 
dos olhos”, a uva, com mais 
de 6,7 mil toneladas. 

Segundo o sindicato patro-
nal dos agricultores da cidade, 
Indaiatuba é a maior produ-
tora do Estado de São Paulo.

máximo teve a queda de uma 
estufa no tornado, mas tirando 
isso, nunca tivemos perdas”, 
conta. São dez funcionários, 
o mais antigo há sete anos no 
local. Três famílias moram e 
trabalham ali. “Geralmente 
não tenho problema em con-
tratar, mas às vezes é difícil 
achar pessoas certas, com 
experiência”, conta.

A esperança – verde como 
as folhas gritando por um 
tempero, é que o negócio 
se expanda. Para isso, eles 
estão voltando às origens: o 
tomate. “A intenção é sempre 
crescer e agora voltamos com 
os tomates”, diz ele. Há 16 
anos eles tentaram, mas as 
pragas foram mais fortes e o 
vermelho deu lugar exclusivo 
às hortaliças.

A chance de você comer 
algo produzido por eles é 
enorme. Se o que está na sua 
mesa vem da plantação dos 
Uyeda não dá para saber, mas 
na mesa dele o produto tem 
procedência. “É muito bom 
comer o que você produz. 
Levo para minha mãe, sogra 
e mulher e elas dão um feed-
back”. Além de fazer aquela 

maior visibilidade. “Conver-
samos com ele (Gaspar) e 
pedimos uma atenção especial 
porque ele sabe o que isso 
significa para o Município. 
Esperamos que ele modifique 
o modelo de gestão municipal 
e que se dedique um pouco 
para o nosso setor, que se 
lembre do juramento que fez”, 
sugere Tomazetto.

Indaiatuba não tem, por 
exemplo, uma Secretaria de 
Agricultura. “Sem saber os 
dados certos dos produtores, 
a cidade perde muito em 
recursos que poderia captar 
do Estado. Sem a ajuda dos 
governo Federal e Estadual 
para comprar máquinas, por 
exemplo, já estaríamos aca-
bados. Falta a cidade valorizar 
mais”, critica o presidente do 
Sindicato Rural.  “Indaiatuba 
não pode esquecer do setor 
alimentício. Isso é muito 
importante. A produção está 
aqui, a pessoa está aqui, o 
dinheiro fica aqui”, analisa.

A assessoria do prefeito 
eleito informou que ele só 
vai se manifestar sobre atos 

contrapartida com a sogrona, 
ele descobre se as folhas estão 
boas. “Elas me falam se está 
crocante, macia”, conta. 

Wilson chegou a ir ao Ja-
pão, mas voltou para trabalhar 
com o irmão, não gosta da 
cidade. “Você não tem pers-
pectiva de crescimento. E ou-
tra, na minha idade, se perde 
emprego, não arruma outro”, 
diz. Mexendo uma mistura de 
adubo para tomates, ele não 
para nem para conversar. 

Atravessa a fazenda com o 
balde em uma das mãos e leva 
até o reservatório dos tomates. 
“Depois os funcionários vêm 
e adubam”, conta enquanto 
mistura o líquido na água.

Os funcionár ios  têm 
muitas vantagens, segundo 
Juscelino. “Em média, um 
trabalhador nosso ganha R$ 
1,5 mil, sem contar que tem 
a casa para morar e não pa-
gam aluguel, água ou energia 
elétrica. É muito vantajoso”, 
opina. Ele gasta mais de R$ 
10 mil para manter o local, 
mas diz que é possível viver 
no campo mesmo em uma 
cidade tão industrial. “Basta 
saber administrar.”

do mandato quando assumir 
o cargo.

Tomazeto lembra que In-
daiatuba já foi a “capital do to-
mate”. “Os japoneses vieram 
pra cá na época. Atualmente, 
poucos sabem, mas são oito 
caminhões de uvas nossas 
no Ceasa, em São Paulo. É 
importante mostrar esse lado 
que é o que a gente faz e que 
dá sim para viver do campo, 
viver bem. É do campo que 
vem a saída para o nosso 
País”, encerra.

Em tempos de tanta tec-
nologia é do campo que vem 
as lições de simplicidade e 
alegria nas “pequenas coisas”. 
Indaiatuba cresceu e todos 
viram. Mas árvore boa cresce 
para baixo primeiro. Quanto 
maior e mais profunda a raiz, 
melhor a árvore. Que nos 
próximos 186 anos a cidade 
lembre-se que economia não 
é só indústria, que negócio 
não é só imobiliário e que se 
a vida começa e termina na 
terra, porque passar o inter-
valo entre estes dois longe da 
mesma?

Há 22 anos plantando sonhos e semeando esperança 

No campo sobram... ar puro e emprego! 

HUGO ANTONELI JUNIOR

HUGO ANTONELI JUNIOR

HUGO ANTONELI JUNIOR

Apesar de morarem numa cidade em franca expansão, moradores da zona rural garantem que o melhor de Indaiatuba está mesmo entre a fauna e a flora 

Entre plantações de hortaliças e tomates, Wilson (foto) e seu irmão Juscelino escolheram a tranquilidade do campo para "ganhar a vida" em Indaiatuba A uva é a principal fonte de renda entre os agricultores locais 
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Bandidos cavam túnel e 
furtam R$ 400 mil de banco

Dupla atira, atropela e quase 
é linchada por populares

Após roubo, assaltante 
bate carro durante fuga

Guarda Civil prende 222 
em 2016, segundo balanço

AUDACIOSOS 

INCÊNDIO 

BALEADOACIDENTE

ATUAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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

Bebê é encontrada
em refinaria de drogas

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brpolícia

A Polícia Militar des-
cobriu uma refinaria 
de drogas em uma 

residência onde estava uma 
bebê de 1 ano e 4 meses, na 
noite de segunda-feira, dia 5, 
no Tancredo Neves. No local 
havia entorpecentes espalha-

dos nos móveis e cômodos, 
como crack, cocaína e ma-
conha, além de forte cheiro 
das drogas, segundo a Polícia 
Militar.

O Conselho Tutelar foi 
acionado e a criança, que es-
tava com a mãe de 16 anos no 
momento do flagrante, ficará 
com familiares e será acompa-
nhada com visitas periódicas. 

A bebê seria filha de um dos 
presos.

Dois homens, que já ti-
nham passagem na polícia por 
outros crimes, foram presos 
e vão responder por tráfico e 
corrupção de menor, por conta 
da adolescente que estava na 
casa com a bebê.

Celulares, um caderno 
de anotações sobre o tráfico 

e quase R$ 700 em dinheiro 
foram apreendidos, junto 
com o restante dos materiais 
encontrados. 

Ao todo, 400 pinos de co-
caína, 128 porções de crack 
e 23 de maconha já estavam 
preparados para a venda. 
Cerca de 1,4 mil pinos vazios 
também estavam na residên-
cia.

Quatrocentos pinos de cocaína, 128 porções de crack e 23 de maconha estavam preparados para a venda

Criminosos aproveitaram que a agência ficou fechada para 
cavar o buraco

Através de um túnel, ban-
didos furtaram a agência do 
Banco do Brasil do Cecap na 
madrugada de segunda-feira, 
dia 5. Informações extraofi-
ciais são de que foram levados 
R$ 400 mil. Nem a Polícia, 
nem o Banco confirmam a 
informação. 

A Polícia Civil - respon-
sável pelas investigações, e a 
Polícia Científica estiveram 
no local para coletar provas. 
Há a suspeita de que os la-
drões aproveitaram que a 
agência não abriu na sexta-
-feira, dia 2, para avançar o 
túnel. Ninguém foi preso até 
o momento.

O Banco do Brasil afirmou 
que está colaborando com as 
autoridades competentes para 

a elucidação do caso. Mais 
informações não são divul-
gadas para não prejudicar o 
andamento das investigações. 

Ainda segundo a institui-
ção, agências possuem um 
Plano de Segurança aprovado 
pela Polícia Federal e em 
conformidade com a Lei, que 
dispõe sobre Segurança em 
Estabelecimento Financeiro. 

De acordo com o BB, o 
local foi avaliado por técnicos 
do BB e permaneceu fechado 
naquele dia. 

A agência está entre as 
que serão fechadas na reor-
ganização do Banco do Brasil 
anunciado no mês passado. 
Indaiatuba tem três unidades 
do banco, as outras duas são 
no Centro.

Um carro com placas de Salto pegou fogo no Centro de 
Indaiatuba nesta terça-feira, dia 5. De acordo com teste-
munhas, o motorista do veículo estava dirigindo quando 
teve uma pane elétrica. Populares ajudaram com extintores. 
Ninguém ficou ferido.

Dois ladrões aterrori-
zaram o bairro Tancredo 
Neves na noite de domingo, 
dia 4. De acordo com teste-
munhas, em uma tentativa 
de roubo, eles balearam um 
rapaz. Na fuga, atropelaram 
um garoto que estava em 
uma bicicleta e que teve 
uma fratura exposta na per-
na esquerda.

Um dos assaltantes por 
pouco não foi linchado pela 
população. Com a confusão 
Polícia Militar prendeu os 
dois.  

O garoto atropelado re-
cebeu alta médica na quarta, 
dia 7. O baleado foi operado 
e segue internado no Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). 

Um ladrão sofreu um 
acidente quando fugia após 
praticar roubo no Jardim 
Morada do Sol. Ele teria 
levado o celular de uma mu-
lher próximo à um mercado 
usando uma arma. Na fuga, 
de bicicleta, ele bateu em um 
carro - quebrando o vidro 
traseiro do mesmo. 

Machucado, foi levado ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) e depois à 
Delegacia, sendo preso em 
flagrante pelo crime de roubo. 

Na sequência, descobriu-
-se que não se tratava de 
uma arma de verdade, mas 
um simulacro (arma de brin-
quedo).

A Guarda Civil de Indaia-
tuba prendeu em 2016, até 30 
de novembro, 222 pessoas 
em flagrante. Desse total, 
23 têm menos de 18 anos. 
No mesmo período foram 
tiradas de circulação 17.715 
porções que corresponde à 
139,3 quilos. 

A Guarda realizou no 
mesmo período a abordagem 

de 342 pessoas em atitude 
suspeita e 122 automóveis 
na mesma condição. Foram 
atendidas 55.920 ligações 
feitas para o telefone de 
emergência 153.

A corporação conta com 
270 integrantes que realizam 
patrulhamento preventivo 24 
horas por semana em todos 
os bairros do município. 

Com a confusão, os dois assaltantes foram presos pela PM

DIVULGAÇÃO

COMANDO NOTÍCIA

DIVULGAÇÃO 
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Escola Lápis na Mão passa a se 
chamar Colégio Alves de Oliveira

especial

A escola Lápis na Mão 
irá mudar de nome 
e passará se chamar 

Colégio Alves de Oliveira. 
A mudança se fez necessária 
uma vez que a escola come-
çará a atender crianças do 
berçário ao fundamental 1.

De acordo com a mante-
nedora da escola, Elisângela 
Alves de Oliveira, o nome irá 
homenagear sua família. “Es-
tamos desde 2004 na direção 
e sempre auxiliando em todos 
os aspectos. Como o próprio 
nome diz, ‘Oliveira’ é a árvore 
do saber e da transformação”, 
explica. 

Outra mudança que irá 
ocorrer é que a escola co-
meçará a atender crianças 
do Fundamental 1. “Com o 
passar do tempo, vimos a ne-
cessidade de dar continuidade 
ao curso, uma vez que os pais 
já conhecem nosso trabalho e 
confiam em nossos cuidados”, 
salienta a coordenadora Patrí-
cia Pellegrini Ribeiro. 

O Colégio Alves de Al-
meida utilizará material de 
inovação, da editora FTS, 
que traz uma metodologia de 
interagir e utilizar o conheci-
mento já existente pelo aluno. 
“Nossa pedagogia é baseada 
em uma proposta sócio in-
teracionista que tem o aluno 

participativo dos conteúdos 
abordados e protagonista do 
conhecimento”, explica a 
mantenedora.

A escola, que conta atual-
mente com 18 funcionários e 
80 alunos, completa 11 anos 
e com o passar do tempo foi 
adequando o colégio confor-
me pedido dos pais dos alunos 
e também da necessidade de 
acrescentar as atividades ex-
tras para os estudantes. 

Por isso, neste ano, a es-
cola Lápis na Mão alterou a 
estrutura de atividades e conta 
com aulas de capoeira, ballet, 

hip hop e musicalização. 
Outro diferencial são as aulas 
de inglês que iniciam com os 
alunos do maternal 1, crianças 
com 1 ano e 8 meses. “As au-
las de inglês foram inovadas 
e acontecem diariamente com 
duração de 1 hora por turma, 
sempre trabalhando com uma 
aprendizagem significativa e 
cotidiana. As crianças apren-
dem de forma lúdica, através 
de brincadeiras e músicas”, 
relata a coordenadora. “As 
aulas sempre acontecem no 
período contrário do pedagó-
gico”, acrescenta Elisângela. 

Outro diferencial da escola 
é que a equipe pedagógica 
recebe capacitação semanal, 
quando são avaliadas cons-
tantemente. “O objetivo é 
aprimorar a nossa equipe cada 
vez mais”, explica a coorde-
nadora. 

Já o berçário conta com 
atividades realizadas com 
acompanhamento pedagógico 
e com estímulos adequados a 
faixa etária, com isso as crian-
ças são divididas em berçário 
1 e 2 para que a qualidade 
continue sendo primordial e 
a atenção individual. 

A alimentação é feita na 
escola com a preocupação 
da qualidade. “Dessa forma 
podemos garantir a boa ali-
mentação aos nossos alunos, 
não ingerindo altos teores de 
sal e açúcar”, explica Patrícia. 

Escola
Dirce Sella de Oliveira 

assumiu a escola em 2004 
e desde então a escola vem 
crescendo. No início a escola 
só atendia crianças do ensino 
infantil e berçário, mas a 
partir do ano que vem alunos 
do Fundamental 1 também 

poderão se matricular. “Essa é 
uma conquista e pretendemos 
continuar com as mudanças. 
Temos planos de aumentar 
nosso prédio para melhor 
atender nossos alunos”, revela 
a mantenedora. 

A partir de 2017 o Colégio 
Alves de Oliveira irá atender 
crianças de 4 meses a 7 anos 
em três opções: meio período, 
integral e semiextensivo. O 
Colégio está aberto das 6h 
às 19 horas e está localizada 
na Rua Bolívia, 89. Telefone 
para contato (19) 3825-1113 
ou (19) 3328-0115.

Equipe 
pedagógica 
da Escola 
Lápis da 
Mão/Colégio 
Alves de 
Oliveira

JME
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O ariano está vivendo uma fase de muita batalha e focando 
fortemente na realização de seus projetos a médio prazo 
(se envolver pessoas e empresas estrangeiras ou idéias 
originais será melhor ainda). Apesar do desgaste físico, 
seu otimismo está firme. Aguente firme pois novas opor-
tunidades profissionais ou algum tipo de ajuda de amigos 
tendem a ocorrer.

Para o taurino é possível que haja um início de um ciclo 
de bons negócios. Uma parceria seria muito bem vinda 
nesse momento, e um relacionamento píntimo pode 
se tornar mais intenso por estes dias. Se o nativo está 
solteiro, pode surgir um novo afeto, essa chance é maior 
se for com pessoas que vem de longe. Cuidado para não 
sufocar esse romance.

O geminiano estará mais focado em trocar ideias e fixar 
mais em seus relacionamentos sejam pessoais ou pro-
fissionais, a partir daí um namoro pode iniciar ou uma 
sociedade pode ser firmada. Um novo emprego ou uma 
nova etapa nele pode ocorrer e o nativo pode sentir que 
será legal. Apesar dessa movimentação toda, o geminiano 

está buscando um pouco de mergulho dentro de si. Medite para manter 
a mente mais calma.

O trabalho do canceriano estará permitindo um nvo 
início, onde poderá ganhar um pouco mais e também 
poderá criar novas condições de realizar melhorias nele. 
Existe uma grande chance do nativo ser convidado para 
um novo emprego ou para participar de um novo projeto. 
Um novo romance pode começar a qualquer momento, 
sendo assim, um contrato social ou parceria pode ocorrer.

O leonino vive agora uma fase bastante positiva para o 
seu coração, pois volta a vivenciar o amor, depois de ter 
passado um período sem uma relação que o fizesse sentir-
-se bem. Apesar de se sentir um pouco mais cismado ou 
desconfiado com as coisas, estará mais esperançoso em 
seu relacionamento.O nativo estará mais focado em sua 

familia ou nas tarefas domésticas.

O nativo de virgem estará vivendo uma fase em que 
estará mais voltado para sua vida doméstica e familiar. 
Poderá cuidar mais das coisas de casa como decoração, 
assuntos domésticos, etc. Poderá começar uma reforma 
e receber parentes e amigos queridos. Um romance com 
uma pessoa mais jovem pode ocorrer.

Novos acordos ou novos contratos podem ocorrer, o li-
briano estará mais alegre e comunicativo, no amor estará 
descobrindo uma pessoa agradável e que pode ser muito 
especial. Se já está com alguém pode descobrir uma nova 
faceta dessa pessoa que não via antes. Sua vida financeira 
estará facilitada nesse momento.

Aqueles projetos pessoais que focam ou cujo objetivo 
seja o aumento de seus rendimentos, tem agora a opor-
tunidade de desenvolvimento.  O dinheiro passa a surgir 
com mais facilidade. Estará mais sensível que antes e ao 
mesmo tempo extremamente atraente e isso pode gerar 
disputas pelo nativo.

O nativo está desenvolvendo uma nova filosofia de vida, ao 
mesmo tempo que percebe ou reconhece muitas verdades 
dentro de si. O momento é de reconhecer seu potencial 
interior. É possível que algum romance antigo volte a 
tona. Esse momento não é um bom para tomar decisões, 
apenas para reconhecimento do terreno que está andando, 

pois sua mente ainda está em reforma e suas emoções muito fortes ainda.

Essa semana pode trazer um sentimento de querer per-
manecer mais fechado que antes. Um desejo de se fechar 
dentro de si. Deixe para tras o que precisa ser deixado. 
Ao mesmo tempo, sua força interior estará se refazendo 
e o nativo poderá recobrar sua vitalidade e seu vigor.

O aquariano estará mais aberto aos compromissos sociais, 
que serão muitos, pode inclusive se voltar para desenvol-
ver ou melhorar um projeto em equipe  que tende aser 
iniciado por estas semanas e o nativo pode vir a gerencia-
-lo. Excelente fase para melhorar sua mente e limpar seu 
corpo, leia e estude.

A carreira profissional do pisciano estará dando condições 
de criar seu desenvolvimento profissional. Poderá ser convi-
dado a  fazer parte de uma nova equipe de trabalho ou com 
pessoas que vem de longe ou estrangeiros. Uma viagem está 
para ocorrer e que trará muitas resoluções novas em sua vida.
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Unidos de Vila Isabel 
está confirmado no 
Feijão com Samba do IC

Horóscopo de 09 a 15/12 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

O Indaiatuba Clube 
confirmou durante a 
semana a presença 

da escola de samba do Rio de 
Janeiro, Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Unidos de 
Vila Isabel, como a grande 
atração do 15º Feijão com 
Samba. O evento acontece no 
dia 22 de janeiro. Os ingres-
sos começam a ser vendido 
a partir da próxima semana.

Associados e convidados 
podem garantir seus ingressos 
e realizar as reservas das me-
sas a partir da segunda-feira, 
dia 12. As entradas individu-
ais e as mesas serão vendidas 
somente na secretaria IC entre 
segunda e sexta-feira, das 8h 
às 17 horas e aos sábados, das 
8h e 11 horas.

Informações sobre os va-
lores de convites e mesas 
podem ser obtidas no telefone 
(19) 3834-2399.

De acordo com o diretor 
social do Clube, Paulo Finatti, 
a escolha da Vila Isabel para 
ser a principal atração do 
evento foi feita com a inten-
ção de levar ao público uma 
apresentação única e inédita 
na região. “Nós buscamos 
trazer para o Indaiatuba Clu-
be uma atração nova e que 
mantivesse a qualidade dos 
outros eventos que já foram 
feitos”, diz. “A Vila Isabel é 
uma das maiores escolas de 
samba do Brasil, que apre-
senta carnavais de alto nível 
e que se comprometeu a fazer 

uma grande festa no Feijão 
Com Samba.”

Com três títulos do Carna-
val Carioca, sendo o último 
conquistado em 2013, a Vila 
Isabel vai trazer ao Indaiatuba 
Clube um show para reveren-
ciar a história da música, já 
que o saudoso Noel Rosa e 
Martinho da Vila, dois dos 
maiores nomes da história 
do samba no Brasil, possuem 
fortes ligações com o bairro 
e com a escola. Martinho, 
inclusive, é o presidente de 
honra da Vila.

Para o show do dia 22, a 
escola irá se apresentar com 
23 percussionistas e um ca-
vaco, dez passistas, o casal 
de Mestre Sala e Porta Ban-
deira, duas baianas, a musa 
da bateria e um membro da 

Passar alguns dias das fé-
rias na escola é a opção para 
muitos pais que trabalham fora 
e não têm com quem deixar 
os filhos.

Para atender a essa deman-
da, o Colégio Montreal oferece 
uma programação especial 
para alunos com idade entre 1 
e 10 anos. O próximo Curso de 
Férias será de 2 a 24 de janeiro 
de 2017.

A diretora pedagógica do 
Colégio Montreal, Lúcia Vou-
douris, informa que o objetivo 

harmonia.
A Velha Guarda Musical 

da Vila Isabel também é 
presença confirmada para o 
Feijão Com Samba, que ainda 
terá a participação do Gera, 
um dos intérpretes da Escola e 
que por anos foi o “puxador” 
oficial.

No mesmo dia, Tunico da 
Vila (filho do Martinho da 
Vila) e Dunga (do Quintal do 
Pagodinho) vão se apresentar 
no palco do IC que ainda vai 
contar com a abertura feita 
pelo sambista Serjão.

A tradicional feijoada do 
evento será servida pela Res-
taurante Verona.

O abadá, uma das marcas 
registradas do evento, será 
entregue aos associados e 
convidados em uma segunda 

do Curso de Férias é promover 
momentos divertidos para as 
crianças. “Os alunos partici-
parão de atividades diferentes 
para cada faixa etária, sempre 
orientadas pela equipe pe-
dagógica”, diz a diretora. “É 
uma opção interessante para as 
famílias que preferem deixar 
os filhos na escola a deixá-los 
emcasa, onde, muitas vezes, 
a alternativa de divertimento 
é assistir à TV, navegar na 
internet e brincar com jo-
gos eletrônicos. Como temos 

etapa, no mês de janeiro. Os 
ingressos adquiridos a partir 
do dia 12 deverão ser apresen-
tados no próximo mês no ato 
da retirada dos abadás.

Lançamento 
No próximo dia 18 de 

dezembro, dentro da segunda 
edição do Clube da Esquina, o 
IC fará a apresentação oficial 
do Feijão com Samba.

A festa acontece no espaço 
de acesso ao Parque Aquá-
tico, junto ao Restaurante 
Verona, onde será servido o 
almoço com feijoada.

Associados não pagam 
para entrar no evento e o 
ingresso para convidados 
custa R$ 25 e são limitados. 
A feijoada e as bebidas serão 
cobradas à parte.

uma área privilegiada, com 
ampla área verde, e estamos 
localizados próximo ao Parque 
Ecológico, tudo isso favorece 
as brincadeiras ao ar livre. É 
um diferencial importante, 
uma vez que muitas famílias 
vivem em apartamentos”, res-
salta Lúcia.

Dentre as atividades estão 
oficinas de reciclagem, de jar-
dinagem e de culinária, jogos 
de tabuleiro, jogos construídos 
com material reciclável, prá-
tica de esportes, antigas brin-

Colégio Montreal oferece programação nas férias 

INFORME PUBLICITÁRIO

cadeiras de rua, piquenique e 
cinema. 

Além da programação, a 
alimentação também recebe 
atenção especial. “Oferecemos 
um cardápio equilibrado e 
diferenciado, supervisionado 
pela nutricionista da escola, 
para que os alunos tenham pra-
zer também na alimentação. A 
criança tem que sentir que está 
de férias. O mais importante é 
que ela viva momentos de mui-
ta alegria e diversão junto com 
os amigos”, conclui a diretora.

Convites para mais uma edição do Feijão com Samba estão à venda a partir de segunda  

IMPRENSA – IC
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social

Aconteceu na noite de sábado, dia 3, a festa de entrega do 11º Frutos de Indaiá. O prêmio foi dado pelo Grupo Mais Expressão, aos profissionais e empresas, que se 
destacaram em Indaiatuba. Com toda a pompa e circunstância que a cerimônia exigia, foi servido um delicioso jantar, seguido da entrega do referido prêmio, apresentação 

do Studio de dança Pamela Araujo, e finalizando com o excelente e esperado show da Banda RPM, com Paulo Ricardo, Luiz Schiavon, Fernando Deluqui e Paulo P.A. 
Pagni. Agradecimento mais que especial aos queridos Admilson Redecopa e Alan Santi pelo carinho da premiação concedida a minha pessoa!

11º Prêmio "Frutos de Indaiá" foi um sucesso!

Daiane e Vinicius prestigiam o evento

A banda RPM, no palco do Indaiatuba Clube, animou o público presente 

Bailarinas apresentam coreografia

Mario e Juliana recebem o prêmio pela sua Babbo Giovanni

João e Tercilia Fiano recebem o prêmio

Alan de Santi com Marcos Randi (Marquinhos Tintas)Admilson Redecopa e Alan de Santi, do Grupo Mais Expressão, receberam os convidados 
em mais uma edição do troféu Frutos de Indaiá 

Eliana e Edvaldo Bertipaglia recebem o prêmio

A familia "A Nova Loja", Vania, Jane e Karina juntamente com Zé Renato

Banda RPM durante show especial do 11º Frutos de Indaiá no último sábado   

Paulo Ricardo e as pequenas fãs Ana Clara e Isabela



CT Toquinha da Raposa
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e 

noite, com professores capacitados para atender diversas 
idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento de seu filho!
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Colaboradores em Destaque do Mês de Novembro - Atento
“A vitória sempre é possível para a pessoa que se recusa a parar de lutar” (Napoleon Hill)

Marcia Elena Luís MauroJosé Adelmo

Ivelton comemorou no último dia 
7 mais um ano de vida. A Atento 
deseja muitas felicidades

Giovanni e o professor Ricardo, do Colégio Rodin, durante o CéunemaMurilo Alves do Amaral comemorando o aniversário no Objetivo

Neide, do Supermercado Bandeira, com Helena Rodrigues

Angelica foi a ganhadora do 
Soft que foi sorteado pela 
Marca D'Água

Cely Garcia, com sua filha Mel Coutinho, comemoraram o momento  
feliz da princesa Lais Garcia

A cerimonialista Ivanilde Reis e 
seu  cabeleireiro no coquetel de 
2 anos do Brigadeiro da Nina

Cerimonialista Ivanilde Reis 
com o massoterapeuta Luiz

Willian mostra as peças masculinas 
que as Lojas Cris Bandeira preparam 
como opções de presente neste Natal

Taliane Pereira já escolheu seu 
look para as festas de final de 
ano nas Lojas Cris Bandeira

O presidente do IC, Cláudio Albrecht, com o vice Zé Beto 
e o diretor social Paulo Finatti recebem o Papai Noel

Luciana Bandeira recebendo 
o prêmio Frutos de Indaiá, 
representando as Lojas Cris Bandeira

Evandro e Junior, da Distribuidora J/A, 
parceiros do Carvão Indaiá 

A Miss Indaiatuba, Letícia Barbosa, 
e o Mister Indaiatuba, Wesley 
Ometto, participaram na última 
semana de novembro do ensaio 
fotográfico oficial em estúdio

As alunas Ana Carolina, Nicole e Letícia na Balada do Pernoite no 
Colégio Le Perini

Alunos do Colégio Meta vencem concurso cultural sobre o Dia de 
los Muertos realizado pela professora Luiza, de espanhol

CLICKDOIS
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades
Tutti Sposa/Festa

Desfile de lançamento 2017 
'Mon Cheri' by Tutti Sposa 
da Loja Finesse

Sobremesa refrescante

Banho & Tosa

Óculos solares

Persianas

Moda festa Beleza masculina

Gente! Olha só essas roupas de festas para as 
moças, que graça! Pois é, a Vitorello recebeu 
muitas peças para as comemorações de 
Natal, formaturas e festas em geral, longos e 
curtos, até o plus size. Muitas novidades como 
macacão, calças, shorts e vestidinhos para 
o dia a dia super graciosos e com modelos 
diferenciados, com estampas e cores da nova 
estação. E aproveite para presentear com a 
promoção com saias de praia, roupas fitness 
e moda com saias, vestidos e blusinhas com 
preços especiais. Agora é a hora de aproveitar!

Na Flor de Lis você pode optar em colocar adesivo 
ou pedraria nas unhas. O serviço é feito com 
perfeição por todas as competentes profissionais do 
salão. Além dos serviços de manicure e pedicure, 
oferece também depilação, cabelo, limpeza de 
pele, design de sobrancelhas e alongamento de 
cílios. Agende um horário e vá conhecer os serviços 
prestados pela empresa. Rua Alberto Santos 
Dumont, 1.209 - Cidade Nova 1 - entre as ruas 
Ademar de Barros e Tuiuti. Os telefones são: (19) 
9.9921-7576 (WhatsApp) ou 3825-0623.

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

Para formaturas, casamentos, Natal e Réveillon "A 
Nova Loja" é uma excelente opção, com vestidos 
sociais, logos e curtos, para todas as idades e 
tamanhos, tecidos nobres, tranparência, renda, 
cetim, pedraria e detalhes incríveis. E para quem 
vai casar, confira de perto a maravilhosa coleção de 
vestidos de noiva da Tutti Sposa. Vale a pena conferir!

Após saborear a deliciosa refeição árabe da Casa da 
Esfiha, nada melhor que se refrescar com as taças 
de sorvete especial e a maravilhosa salada de frutas. 

Acontece na próxima terça-feira, dia 
13, na própria loja Finesse na Rua XV 
de Novembro, 955, um super desfile, 
das 20h às 22 horas, com  apresentação 
do último lançamento da Mon Cheri. 
Para as futuras noivas, vale a pena 
prestigiar e conhecer também outros 
prestadores de serviço relacionado 
a esse segmento. As incrições ainda 
estão abertas e podem ser feitas pelo 
whatsApp (19) 9.8839-8312. A entrada 
é franca, porém com vagas limitadas. 
Ligue já e reserve o seu lugar. Vai ser 
uma maravilha, não perca!

O tosador 
Darik, da 
Clínica 
Veterinária 
Bicho 
Amigo, com 
os lindos 
clientes 
Lady e Toby

Foi um prazer para "A Nova Loja" participar do aniversário da Isabela. 
Todos ficaram maravilhosos. Que Deus abençoe sempre a sua vida, 
com muita saúde, paz e felicidades. A loja agradece a preferência!

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

Para presentear no Natal, nada melhor que óculos solares da Spazio 
Óptico, vários modelos e cores das mais famosas marcas como 
Ray Ban, Lacoste, Calvin Klein, Hickman, dentre outras. Tudo em 
até 10 vezes no cartão. Vale a pena conferir, excelente presente!

Douglas e Adriana, de Bauru, prestigiando o Restaurante Kostela 
do Japonês
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social & gastronomiafotos@maisexpressao.com.br Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

Thiago e João Thiago, na Pizzaria Skinão, localizada na Rua 
Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Daniele e Wiliam, na Hamburgueria Crazy For Burger, situada na 
Rua 24 de Maio, 790 - Contate-nos: 3328-1319

Daniel, Milena, Rodrigo, Arthur, Luis, Eduardo, Helena, Juliana, Denise e Sheyla, na 
Pizzaria Babbo Giovanni, que fica  na Av. Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Mirian e Celso, da Pizzaria Joy, situada na Avenida Presidente Kennedy, 313 - 
Telefone: 3934-5051

Marcio, Ednei, Fabiana e Noemi, no Cintra Restaurante, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - no Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

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

Clientes prestiagiando as delícias da FitBurgers, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.195, no bairro Cidade Nova 

Felisberto, Luiz Gustavo, Daniela, Francisco e Geralda, no Restaurante Caipirão, 
que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Vinicius e Laís, no Restaurante Açafrão, que fica na Rua Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347
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LOCAÇÃO

VENDA

CA06842 - PARQUE BOA ESPERANÇA 
- AT. 340,00 m² - AC 233,85 m² - 3 dor-
mitórios(1 suíte), sala de estar, sala de 
jantar, wc social, churrasqueira com forno 
de pizza, quarto de despejo com banheiro 
e garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. 
R$ 615.000,00

CA06832 - VILA MARIANA - ,AT. 150 m² 
AC. 210 m²- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, 
wc social, sala, cozinha, copa, lavanderia.
Superior: 01 suite com closet, sacada,  área 
gourmet com churrasqueira, garagem para 
02 autos.R$ 420.000,00

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

CH01602 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - AT 
2.500m² , AC 320m²  Chácara com 04 suítes sendo uma 
com hidro, sala de estar e lareira, lavabo, cozinha com 
armários planejados, exaustor, despensa, lavanderia  
isolada, aquecedor solar  e garagem coberta com portão 
automatizado para 3 carros.Área comum:   piscina, 
edícula com 1 dormitório, banheiro e quarto de despejo, 
nascente com tanque de água e pomar.R$ 850.000,00.

caderno de negóciosNº 726

SALÕES

CA06790 - JD. PANORAMA - AT. 175 
m² AC. 103 m² - 3 dormitórios (1suite), 
sala, cozinha, lavanderia, wc social, área 
de churrasqueira e garagem para 2 au-
tos. R$ 1.800,00+COND+IPTU
CA05731 - MORADAS DE ITAICI - AT. 
130m², AC. 70m² - 02 dormitórios, WC 
social, Sala, Cozinha, Lavanderia, 02 
vagas de garagem. R$1.200,00 + COND 
+ IPTU.
CA04535-VILLAGGIO DI ITAICI-
AT150m², AC.90m² - 03 dormitóri-
os, sdo 01 suite, WC social, sala, 
cozinha,lavanderia,garagem para 02 au-
tos.R$1.700,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.
CA06840 - JARDIM COLONIAL - 

AT.125 m² AC.65 m²-  02 dormitórios, 
sala,cozinha, lavanderia, garagem co-
berta para 01 auto.R$ 1.100,00 + IPTU.
CA06836-VILA GEORGINA, AT 100m² 
AC 70M²-01 Dormitório, sala, Wc social, 
cozinha, lavanderia, sem garagem. R$ 
800,00+ IPTU.
CA06844 -  VILA GEORGINA -  AT.125m² 
AC.90m² - casa com 3 dormitórios sendo 
1 suíte, sala de estar, banheiro social, co-
zinha com gabinete, lavanderia, quintal, 2 
vagas de garagem.R$ 1.500,00 + IPTU.
CA04592 - RESIDENCIAL PARQUE 
DOS GUARANTÃNS - AT 195,27m², 
AC 90,78m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, com armários, WC social, sala 
02 ambientes, lavabo, varanda, cozinha 
planejada, área de serviço, espaço 

gourmet com churrasqueira, quintal, ga-
ragem para 02 autos. **Condomínio com 
infra-estrutura completa**R$ 1.600,00 + 
CONDOMÍNIO + IPTU.
CA04297 - JARDIM BELA VISTA - AT 
126,59m², AC 100,02 m² - 03 dormitórios 
(01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, 
lavabo, cozinha, lavanderia,  e garagem 
para 02 autos. R$ 1.700,00 + COND 
+ IPTU.

APARTAMENTOS

AP02887 - PARQUE BOA ESPERANÇA 
- AU 90m² - 03 dormitórios (01 suíte), 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia. R$ 1.700,00 + 
IPTU + COND.

AP03266 - AU 65m² - 02 dormitórios, 
WC social, sala dois ambientes, cozinha, 
lavanderia e garagem para 1 carro. R$ 
1.000,00 + COND. + IPTU.
AP01901 - PÁTIO ANDALUZ - AU.85m²- 
03 dormitórios planejados, sendo 01 
suíte, WC social, sala 02 ambientes, 
terraço gourmet, cozinha, área de ser-
viço, 02 vagas no subsolo.Área de lazer 
completa.R$ 1.800,00 + COND. + IPTU
AP03186- AU90M²- Apartamento com 
02 dormitórios, sendo 01suite, sala, 
cozinha, WC social, lavanderia, 01 vaga 
de garagem descoberta. R$ 1.000,00 + 
COND+ IPTU.
AP01065 - PORTAL DAS FLORES - AU 
72m² - 03 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha planejada, rede de proteção, 

lavanderia, garagem para 01 auto. LO-
CAÇÃO - R$ 1.200,00 + COND. + IPTU
AP01766 - FONTE DE TREVI - AU 
77,69m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala 02 ambientes, varanda, 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos. Condomínio com área de lazer 
completa.R$ 1.600,00 com condomínio 
incluso + IPTU.
AP03276 - PREMIUM RESIDENCE 
- AU.91,19m² - 02 dormitórios sendo 
01 suítes com armários, WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda 
gourmet,, cozinha planejada, lavande-
ria, garagem para 02 autos. área de 
lazer com salão de festas, piscina, play-
ground, portaria 24 horas R$. 1.900,00   
+ COND. + IPTU.

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA TE04713 - Jd. Bréscia - AT. 200 m² -  Pronto para construir! R$139.000,00
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LOCAÇÃO

SALÃO E SALAS COMERCIAS

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

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

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

CASA

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

APARTAMENTO

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

VENDAS

TERRENOS

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

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

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

CHÁCARAS

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

CASAS COND. FECHADO

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

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

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

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

CASAS 

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

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE 
APTOS NA PLANTA – CON-

SULTE-NOS

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

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

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

AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. 
Spazio Livenza - 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), wc social 
c/ box e gabinete, coz planej, 
lavand c/ armários, varanda gour-
met ampla, 2 vagas de garagem 
cobertas, área de lazer completa 
e portaria 24hs – R$ 460.000,00
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40405 - JD PAULISTA - AC 40M2 - 1 
DORM. / COZ. / WC / AS / 1 GAR. R$ 
600,00 ISENTO IPTU

58006 - VERTENTES DE ITAICI - AU.87M² - 2 DORM.
PLANEJ.(SUÍTE) /SALA / COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / 
GAR.2 VAGAS / COND.COM ÁREA DE LAZER COM-
PLETA. R$ 450.000,00 / R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

62125 - ED PALMEIRAS 2 - 2 DORM / WC 
/ COZ / SALA - R$ 890,00 + COND + IPTU.

63232 - JARDIM DOS AROMAS - AC 
146M² AT 225M² - 4 DORMT / 1 SUITE 
/ 2 WC / COZ / 3 SALAS / CHURRAS / 
R$640.000,00 

63295 - CIDADE NOVA 2 - 84M² - 3 DORMS. 
(1SUITE) / SALA / COZ. / 2 WC / AS / 2 
VAGAS - SEMI MOBILIADO - R$ 490.000,00

63310 - JARDIM ADRIANA - 3 DORMT 
/ 1 SUITE / 2 WC / COZ / SALA / GAR 
R$620.000.000

7951 - JARDIM ALICE - 3 DORM/ SUÍTE/ 
SALA /COPA / COZ/ WC SOCIAL/ LAVA-
BO/ AS / 2 GAR/ R$1.600,00 + IPTU
 

JD REGENTE - AT 152M2 AC 121M2 - 3 
DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / WC / 
AS / 2 GAR. PORTÃO ELETRONICO. 
AQUECEDOR SOLAR. R$ 430.000,00

62545 - CIDADE NOVA - 3 DORMT /1 
SUÍTE / 2 WC / COZ / SALA / 2 VAGAS 
R$460.000,00 / R$2.000,00 + COND + IPTU.

45049 - JD MORADA DO SOL - 2 DORM/ 
SALA/ COZ/ WC/ AS/ 2 GAR. R$ 1.000,00 
+ IPTU

50608 -  MONTE VERDE - AT.173M² 
AC.158M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / LA-
VABO / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.3 
VAGAS. R$ 365.000,00

54988 - JD.MORADA DO SOL - AT.150M² 
AC.90M² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. 
/ WC / AS / 2 GAR. R$ 1.300,00 + IPTU
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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
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES 
E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – 
R$310 MIL – 2dorms(1st c/closet), 
sala, coz planejada, WC, lavand, 
churrasq, gar
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc.
COD.256 – VL.VITORIA – R$325 
MIL – 2dorms, sala, copa, coz, wc
COD.260 – CENTRO – R$500 
MIL – 2dorms grandes, sala, copa, 
coz, WC, lavand, quintal, gar para 
1 carro.

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO
CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.306 – JD.BELO HORIZONTE 
– R$320 MIL – 3dorms(1st), sala 
grande, coz planejada, wc, portão 
eletr, 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, 
lavand, escrit, dispensa, sacada, 
aquecedor solar, dorm. De empre-

gada c/WC, pisc, área gourmet, gar 
coberta p/2 carros e descoberta 
p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA 
– R$998 MIL – 3dorms (1reversi-
vel), sala de estar, jantar, TV, lava-
bo, coz americana, pisc, churrasq, 
Ra condicionado.
CA.367 – COND.MONTREAL – 
R$390 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 descoberta 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 empregada, 
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

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

SEMANA

TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 
TE.31 – COND.QUINTAS TER-
RACOTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.41 – JD.ESPLANADA – R$261 
MIL – 300m²
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – 
R$3.905.000,00 – 71.000m²
TE.51 – JD.BRECIA – R$135 
MIL – 200m²
TE.59 – PINHEIRINHO/ITUPEVA 
– R$135 MIL – 250m²

CHACARAS E SITIOS

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

CH.703 – VALE DO SOL – R$650 
MIL – 3dorms, sala ampla, coz 
ampla, 3wc, churrasq, pisc.  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 
MIL – 1000m²
CH.722 – FOGUETEIRO – R$700 
MIL – dorm, sala, coz, WC, poço 
artesiano fornece água 3000l/h, a 
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 de estar e jantar, 
coz, lavabo, lavand, WC, casa de 
caseiro, pisc, churrasq, quiosque 
de sapê, quadra de tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 
MIL – casa terrea c/ 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
JD.MORADA DO SOL – 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, entrada 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, entrada para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem 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, entrada 
de carro.
JD.ELDORADO – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar
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 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, gar
VL.MERCEDES – R$940,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, gar

SANTA CRUZ – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 
– dorm, sala, coz, WC, lavand, 1 
vaga de gar
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gar
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dor-
ms, 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 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, gar
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$1200,00 – 3dorms, sala, coz, 
WC, gar
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 
– 2dorms, sala, copa, coz, , 
wc, gar
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, gar para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar. Nos fundos 
;dorm e wc
JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, lavand, 
1 vaga de gar
VL.TELLER – R$1650,00 – 
3dorms(1st), sala, coz c/armários, 
wc, gar, portão eletr
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, 
entrada 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/ ar condicionado(2st), 
wc social,  PISO INFERIOR: sala 
2 ambientes, coz c/a/e, lavand, 
churrasq, gar
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – so-
brado – 3sts, dorm reversível, sala 2 
amb, coz planejada, pisc, churrasq, 
WC externo, gar coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – 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, entrada de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de gar.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
gar (incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, 
sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de gar
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, gar (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gar 
(SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO  R$850,00  2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavand, 1 
vaga de gar
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, gar.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz planejada, wc, saca-
da, 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, sala, coz, WC, 1 vaga 
de gar
CENTRO – R$1230,00 – dorm, 
sala, coz, wc, sacada, lavand, 1 
vaga de gar.
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
gar (incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, gar
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, gar coberta para 
2 carros
C E N T R O  –  R $ 1 6 0 0 , 0 0  – 
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

P Q . D A S  B A N D E I R A S  – 
R$2.400,00 – 2dorms(1st), sala, 
wc social, coz, lavabo, churrasq 
com pia, salão de festa, 2 piscs com 
wc, entrada de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 
– 45m², wc
CIDADE NOVA – R$600,00 – 34m², 
WC, mesanino

J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$900,00 – 50m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$1.380,00 – 1 salão com 45m², 
wc e 1 salão com 65 m², wc 
e balcão
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 
80m², wc, copa.
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso 
frio.
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$2.000,00 – 130 m², wc.
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
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.
J D . P A U - P R E T O  – 
R$1100,00+COND. – sala para 
área de saúde c/wc privativo, inclu-
so água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
CENTRO – R$1200,00+COND. 
– 46m², recepção externa, ampla 
sala de espera, ar-condicionado, 
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 Dormit. 01 Vaga De Garagem 60M² De 
Construção. R$35.000,00 De Entrada + 
R$2.000,00 Por Mês Direto Com O Propr. 
F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294.
M.SOL-RUA-57, 01 Dormitórios Sala, Co-
zinha –Wc Social- Lavanderia, Garagem. 
Toda Em Em Estrutura Para Sobrado. 
Oportunidade Única!! Valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. Financ, Ou Terreno 
No Negócio. Ou Ainda, Entrada + Parce-
lamento Direto Com Proprietário F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! PARA INVESTI-
MENTO: 02 Residências Edificadas Em ½ 
Lote De 130M², De Frente PpA Rua Silvio 
Candelo Em Pleno Centro Comercial. R$ 
260.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997. 
Aceita Lote No Negócio.
M.SOL-RUA-10 Oportuidade Única 
01 Dormitórios Sala, Cozinha –Wc So-
cial- Lavanderia, Garagem. + 01 Cõmo-
do E Wc Nos Fundos. Valor: Apenas: 
R$180.000,00. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios Sala, 
Cozinha –Wc Social- Lavanderia, Gara-
gem. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: 
R$220.000,00 Ac. Financ, Ou Terreno Na 
Metade Do Valor. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
Á R E A  R U R A L - V E N D E - S E 
20.000M²/40.000M² Próximo A Monte Mor: 
Boa Topografia; R$23,00 P/M².Ac. Veícu-
lo, Ou Imóveis F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIOS- VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², 
Casa C/ 03 Dormitórios, 02 Wcs , Toda 
Avarandada, Gramada,  Pomar, Área 
De Cultura, Bosque, Água De Mina, 01 
Tanques Com Peixes Abastecido Com 
Água Por Gravidade,  Diversas Árvores 

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

SÍTIO EM TOLEDO, Próximo A Bragança 
Paulista.13.000M², Casa Semi-Acabada 
C/ 03 Dormitórios, 02 Wcs – Toda Ava-
randada, Gramada, Pasto, Pomar, Boa 
Topografia, Água De Mina, 02 Tanques 
Com Peixes Sendo Um Copartilhado E 
Outro Exclusivo, Diversas Aves, Animais 
E Árvores Frutíferas, A 08 Km Do Centro, 
A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 Aceita 
Imóvel Em Indaiatuba De Igual Ou Menor 
Valor.estuda Entrada + Parcelamento. 
F=9-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

ALUGA-SE   INDAIAUBA

JD.MORADA DO SOL (Ant-10) (Pav.
inf.)02-Dorm, Sala.coz –Wc –Garagem 
R$800,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Ga-
ragem R$750,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-21) 02-
Dorm, Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 
+ Iptu Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-27) 
(Fundos)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem 
Garagem R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-34). 
01-Dorm, Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (Fun-
dos) 01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entra-

da Para Carro R$ 750,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-80) (Pav.
sup.)02-Dorm(01 Suite), Sala.coz –Wc 
– Lav. Garagem Pequena  R$900,00  
Garantia:fiador/Calção
JD.MORADA DO SOL (ANT-83) (Pav.
inf.)01-Dorm, Sala.coz –Wc – S/ P/ Moto  
R$550,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção
JD. MORADA DO SOL (ANT-86)  01-Dorm 
- Sl - Coz – Wc – Lav - R$ 650,00   Entr. 
P/ Carro Garantia: fiador/Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-87) (Frente) 
01-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- Gar. R$ 
700,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-88) (Fun-
dos)  01-Dorm- Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 
550,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
VILA BRIZOLLA (FRENTE)  01-Dorm- 
Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 700,00  Entrada 
P/ Carro Garantia:fiador/Calção Locaticia

SALÃO COMERCIAL

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

GALPÃO COMERCIAL

RECREIO CAMPESTE JOIA :   370 M² 
De Area Construida  R$ 3.800,00 + Iptu
Aluga-Se   Salto 
JD.NAIR MARIA  RUA: Emilio Chieri-
guini  01-Dorm, Sala.coz –Wc –Garagem 
R$800,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Auto Elétrica Dentista

Imobiliária Oficina de Motos Papelaria Restaurante

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



Alugo um quarto com banheiro 
no centro da cidade, ir ver no 
local na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 fundos
Alugo  casa no Jardim Morum-
bi com 2 dorm. sendo 1 suíte, 
sala, cozinha , quintal , garagem 
coberta, R$1.000,00 + IPTU – 
Regina Kuga creci 167606 – F. 
9.9177-7051 wathsapp
Aluga-se casa com 2 dor-
mitórios grandes e demais 
dependências, garagem para 
dois carros bem fechada. Rua 
Romário Capossoli, 168 no Jd. 
Itamaracá. Contato: 3875-0868

 

Antecipe ao Lançamento Apto 
Villa Helvetia financie pelo pla-
no Minha Casa Minha Vida. 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Apto em salto: novo com 2 
dorm, vaga de garagem, área 
gourmet, campo  de futebol  R$ 
155 mil  aceita financiamento 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Vendo – Cond. Vila das Pra-
ças  – apto  2 dorm. Todos com 
planejados  ,1vaga R$ 235 mil 
creci 90879 F. (19) 9.8406-6590

classificados

Casas - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômica do 
terreno e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-7331 ou 
(19)3885-4500 - CRECI 74.092
Jd. Europa com dorm e WC 
AT: 250 AC: 50 R$290 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Pau Preto - casa de 2 dorms 
R$450 mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 cômodos 
em ponto de andaime com 
estrutura p/ sobrado R$ 110 mil 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos fun-
dos, frente toda livre. R$ 160 mil 
estuda financiamento 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, Parcelamento  
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Morada do Sol: 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, garagem. 
Aceita terreno, Financiamento. 
R$ 215 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 
Morada do Sol: com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 2 
carros. Aceita Financiamento. 
R$ 240 mil Aceita troca por lote 
de 250m². F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 
Monte Verde: (Nova) com 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, sala copa 
e cozinha, lavanderia, garagem 
para vários carros (Aceita Ter-
reno e Financiamento), R$ 390 
mil. F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Jardim Montreal Residence 
casa 3 dorm. suíte, WC, sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 vagas R$ 
495 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590

Morada do Sol: (Casa Nova) 1 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ 4 carros. Aceita 
terreno, Financiamento R$ 215 
mil. F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por casa 
em Indaiatuba (consulte-nos) 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Casa Jd. Laguna Linda 3 dorm 
suíte, armários planejados,  
troca por casa em Indaiatuba 
(consulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Vendo Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. Sendo 
1 suíte  com closet com arm.. 
, lavabo, sala 2 ambientes , 
PE direito alto , WC social , 
mezanino , escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em condomínio 
como parte de pagamento. Luiz 
creci 166776 (19) 9.9147-5047
Vendo Casa Moradas de Itaici 
- 03 dorms(01 suíte), sala, cozi-
nha e WC. Totalmente reforma-
da - Aceita 50% em permuta. R$ 
400.000,00 F: (19) 9.9887-7771 
Vendo Jardim Belo Horizonte 
- 3 dorms (1 st)com hidro, sala, 
cozinha planejada, churras-
queira, portão eletrônico R$ 
380.000,00- Aceito terreno até 
R$ 130.000,00 como parte de 
pagamento F: (19) 9.9887-7771

Alugo casa para fim comercial 
ou residencial na Cidade nova, 
casa com 3 dorm, 2 suite, WC, 
3 salas, área goumet no fundo, 
lavanderia e coz. Com moveis 
planejados. 5 vagas , com câme-
ras de seguranças . R$2.400,00 
+ Iptu. Tr. Regina Kuga creci 
167606 –(19) 99177.7051
Cond. Alto de Itaici – 3 suítes, 
sala 2 amb, lavabo,  cozinha, la-
vanderia,  3130m² AC/ 160m² R$ 
750.000,00 F: (19) 9.9887-7771.
Casa Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, co-
zinha, 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. F: (19) 
9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 
ambientes, sala jantar, cozi-
nha planejada, lavanderia e 
dependência de empregada, 
mais Casa de caseiro, piscina 
e churrasqueira AT 3.000m² 
AC/450m²  R$ 950.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771
M. Sol- rua-57, 1 dorm sala, 
coz., wc social, lav., gar. Toda 
em estrutura p/  sobrado. 
Oportunidade única! Apenas: 
R$215.000,00 ac. financ, ou 
terreno no negócio. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 3935-3294

VENDE –SE casa Condomínio 
Moradas de Itaici (infraestrutu-
ra completa) – Sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 2 Dorms; 
(1 suíte com ar condicionado), 
ambos com armário embutido. 
Área de serviço coberta, chur-
rasqueira, garagem coberta p/ 
2 carros. R$340.000,00. F: (19) 
993449304
OPORTUNIDADE – Vendo 
casa térrea Cond. Vista Verde 
3 Dorms. (1 suíte) com armá-
rios, sala 2 ambientes, cozinha 
americana planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa) lavanderia c/ 
armários, churrasqueira, quintal, 
garagem p/ 3 carros (sendo 1 
coberta) F: (19)3394-2197 / (11) 
98635-7556.
Vende-se - Sobrado no fo-
gueteiro, 2 dor, sendo 2 st, 
sala, coz, banheiro social. 
R$150.000,00. 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, 
lavanderia coberta e fechada, 
quintal com churrasqueira, 2 
garagens cobertas, portão ele-
trônico. Bairro diferenciado, 
bem arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 75. Do-
cumentação ok. R$450.000,00 
Tratar (19) 3875-0423 ou 99346-
0423 com propr.
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Casa Jd. Morada do Sol - Sen-
do 2 casas. Ótimo para renda. 
R$150.000,00. F: (19) 99479-
0454/ (19) 3801-2880
Sobrado - Cidade Nova - 4 
dorm, sendo 2 st, 2 salas, chur-
rasqueira, garagem para 2 car-
ros, área de dispensa, closet, 
piscina. R$4500,00. F: (19) 
99479-0454/ (19) 3801-2880
Vila Maria Helena – Vendo casa 
nova com 2 quartos (1 suíte), 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço, garagem para 
2 carros. R$335.000,00 Tratar 
(19) 3894-6182 ou 99450-2461
Linda Casa no Jd. Regina 
próximo ao colégio Meta. AT 
250m² , casa com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha e varanda e 
L, entrada para vários carros. 
R$380.000,00. Direto com o 
proprietário. Não aceito finan-
ciamento. F: 99267-7603

 

SL00012 – Jardim do Sol 
– Salão , mobiliado , com 3 
mesas, arquivo, ar condicionado 
, próximo ao Bosque do Saber, 
1.000,00( incluso água, luz e 
wife  R$ 1.000,00 – Regina creci 
167606 F. 9.9177.7051



classificados
Apto Barbara - 1 dorm, sala, 
cozinha e banheiro, 1 vaga de 
garagem R$ 210.000,00 F: (19) 
9.9887-7771  
Troca – Apto no Butantã – 3 
suítes, sala 2 ambientes, lavabo, 
cozinha americana, varanda 
com churrasqueira, piscina, 
salão de festa, 2 vagas de gara-
gem, 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 ambientes, co-
zinha planejada com despensa, 
piscina, área gourmet AT/300m² 
AC/ 240m² R$900.000,00 –Acei-
ta 30  % em permuta. F: (19) 
9.9887-7771 
Oportunidade! Apartamen-
to de 2 dormitórios 01 vaga 
de gar. 60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada + 
R$2.000,00 por mês direto com 
o proprietário. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294.

Aluga-se apto Condomínio 
Village Azaleia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão de festas, 
playground, quadra, quiosque 
no direto com proprietário. R$ 
950,00 mais iptu e condomínio 
F.  9.9885-0454 com Juliana ou 
9.9315-5273 com Rafael
Alugo apto no Cond. Belve-
dere sendo 2 dorm. 1 escritorio 
reversível,1 suti, coz. americana, 
sala 2 ambientes R$ 1.200,00= 
Cond. 350,00 + Iptu Tr. Regi-
na Kuga creci 167606 – (19) 
99177.7051
 

PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² R$ 
220 mil (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Toledo, próximo a Bra-
gança 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 compartilha-
do e outro exclusivo, diversas 
aves, e árvores frutíferas, a 8 
km do centro, de frente para o 
asfalto, R$270.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor, estuda entrada 
+ parcelamento. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade SP, 26.000m², 
casa c/ 3 dormos, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques com pei-
xes abastecido com água por 
gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, playgroud, a 12 km 
do centro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor, estuda entrada 
+ 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 carro ou moto 
R$ 14 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Paulista: lote de 204 m², co-
mercial ACEITA carro R$ 118 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320
Vendo – Cond. Terra Magna  
terreno de 360m com boa topo-
grafia  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 Furaka-
wa. Parte alta. F: (19) 9.9887-
7771
Vendo Terreno Terras de Itaici 
- 2.750M² R$ 300.000,00 F: (19) 
9.9887-7771.
Vendo Terreno Vale das 
Laranjeiras  - 2.830m² R$ 
350.000,00 F: (19) 9.9887-7771

Terreno no Helvetia Park com 
490m² R$350 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
 

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
Cabeçote  com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. Valor 
R$3.000,00. Motor arranque 
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 mudança de cidade. 
Contato: (41) 3521.7092 / (19) 
99749.3688
Linda sala de jantar Luiz XV - F: 
99267-7603
Estante em cerejeira maciça -F: 
99267-7603
Cortador de grama 220v (car-
rinho) - F: 99267-7603
Geladeira 220v - F: 99267-7603
 

Vendo Uno Way  1.0 2012/2013 
cor verde particular – Completo 
R$23.700,00 Contato Mauricio 
(11) 960629892
Vende-se Uno 1.5 cor cinza. 
Ano 91, motor nacional, docu-
mentação ok. Valor R$5.000,00. 
Tratar c/ Luiz 99334-3088
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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  como Motorista. 
Categorias A/D. Experiência 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936-4053/ 
99804-7578
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos de 
jardinagem (corte de grama) 
também. Tenho maquina, não 
tenho vícios . Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o perí-
odo da tarde. Com referência. 
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 para 
cuidar de idosos, crianças, 
pessoas com necessidades 
especiais etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. Possuo ex-
periência e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-2723
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, diur-
no ou noturno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-0454 ou 
2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. 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
Ofereço-me como empreiteiro 
de obras do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro e moto. 
Fone: 3318-3573  (Evandro)
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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

ASSISTENTE DE RH Graduação em Psico-
logia ou cursando, domínio em informática 
no pacote Office e excel,  com experiência 
em recrutamento, seleção e treinamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Mé-
dio Completo, com domínio em informática 
excel avançado, possuir conhecimentos em 
rotina administrativa da área de logística, 
notas fiscais recebimento e expedição. 
Residir em Indaiatuba.
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 Ad-
ministração, Ciências Contábeis ou Econo-
mia, 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.
DESENVOLVEDOR WEB FRONT Gra-
duação em Ciências da Computação ou 
áreas correlatas, com conhecimentos em 
programação e projetos de WEB. Residir 
em Campinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO 
LOGÍSTICO Graduação em Logística, 
Administração de Empresas ou Engenharia, 
inglês avançado, domínio em informática 
excel avançado, com experiência em PCP, 
toda rotina da área, gestão de equipe, 
armazenagem, planejamento e operação 
de projetos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Cursando 
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 Desenvol-
vimento de Sistemas ou Ciências da Com-
putação, 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.  
GERENTE DE VENDAS  Candidato com 
Superior Completo, com experiência no 
segmento alimentício, higiene e limpeza. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
INSTALADOR REPARADOR L.A Ensino 
Médio Completo, com CNH “B” para 
trabalhar no atendimento de ordens de 
serviços para instalação e reparos de linhas 
telefônicas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE CENTRO DE USINAGEM Ensi-
no Médio Completo, curso de Preparação 
e Operação de CNC, com experiência. 
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 Empresas e/ ou 
Gestão Empresarial. Vivência na 
função. Desejável espanhol inter-
mediário. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS  JÚ-
NIOR (7809): Ambos os sexos. 
Superior em comércio exterior ou 
administração de empresas. Viven-
cia em industria. Conhecimento em 
pacote office e domínio em Excel.
ANALISTA FINANCEIRO (7795): 
Superior completo em Ciências 
contábeis, Administração e/ou 
afins. Vivência na função, contas 
a pagar e receber, conciliação 
bancária e 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 
impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS). 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA IMPORTAÇÃO (7857): 
Superior Cursando ou Completo 
em Comércio Exterior. Vivência 
na função. Conhecimento em ope-
rações de comércio internacional 
para importação e exportação de 
produtos e serviços. Processar 
operações de importação; traçar 
planos de exportação; analisar 
mercado internacional de produtos 
e serviços, orientar o desembaraço 
aduaneiro. Desejável inglês e/ou 
Espanhol intermediários. 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, 
faturamento. Residir em Indaiatuba 
ou Elias Fausto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
LOGÍSTICO (7869): Superior 
completo em Administração ou 
Logística. Conhecimento em fatu-
ramento e comercial. Atendimento 
ao cliente, pedidos de vendas, 
envio e separação de mercadoria, 
emissão de notas fiscais e orça-
mentos. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE QUALIDADE JU-
NIOR (7855): Ensino técnico ou 
Superior em Microbiologia, Quí-
mica, Farmácia, Análises Labo-
ratoriais, Biomedicina ou afins. 
Vivência em controle e monitora-
mento ambiental periódico da sala 
limpa. Cursos na área. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ 
ESCRITA FISCAL (7782): Ambos 
os sexos. Ensino Médio ou Supe-
rior cursando Contábil. Vivência em 
abertura e encerramento de em-
presas para trabalhar em escritório 
contábil. Possuir condução própria. 
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 

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 - Mas-

culino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais de lim-
peza, jardinagem, pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.
ZELADOR - Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços de portaria, en-
trega de correspondências, medição de gás e 
água, limpeza, jardinagem, piscina e pequenos 
reparos na área hidráulica e elétrica.
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