
CAMPEÃO TRÁFICO 

Pág. 12A

Pág. 11A

Atlético 
Oliveira 
conquista 
a Copa 
Kokada 

Apreensões de drogas 
marcam a semana

Casos de caxumba em 
Indaiatuba crescem 77%

ADOÇÃO

COMÉRCIO  

Bebê abandonada em saco 
de lixo vai para abrigo

Movimento para 
compras no Natal 
está fraco

Pág. 06A

HUGO ANTONELI JUNIOR 

REINCIDENTE 

FESTIVIDADES 

LEITURA 

INVESTIGAÇÃO 

Um homem, de 22 anos, 
foi preso pela 12ª vez no ano 
pelo crime de roubo.  Desta 
vez, 80 celulares, 13 tablets e 
outros aparelhos eletrônicos 
foram recuperados de um 
roubo à uma loja no Jardim 
Morada do Sol. Ao todo, três 
pessoas foram presas e um me-
nor apreendido pela Guarda.

Foram 22 casos em 2015, contra 39 registrados este ano. Pág. 03A

O Natal é a época mais 
colorida e iluminada na casa 
da dona de casa Lúcia Genaro 
e do zelador Josias Pinheiro. 
A família enfeita a casa e o 
local tornou-se ponto de pe-
regrinação na Vila Mercedes.

Três ocorrências de tráfico de drogas foram registradas em 
menos de uma semana em Indaiatuba. Os casos foram atendidos 
pela Guarda Civil entre sexta e segunda-feira, de 9 a 12.

O prefeito afastado Rei-
naldo Nogueira lançou seu 
primeiro livro. Com o tema 
“Segurança é Outra Coisa”, 
a obra mostra como foi à 
implantação do atual sistema 
de segurança em Indaiatuba e 
suas evoluções. O lançamento 
aconteceu na manhã da última 
quarta-feira, dia 14.

Dois alvos foram “visi-
tados” por duas viaturas da 
Polícia Federal na manhã de 
terça-feira, dia 13. De acordo 
com a assessoria de imprensa 
do órgão, a ação faz parte da 
Operação Money. 
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12ª vez no ano por 
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Polícia Federal 
cumpre mandados 
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Gaspar e 
vereadores serão 
diplomados na 
próxima segunda
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O que você queria ter 
feito em 2016 e não 
conseguiu realizar?

RADARES DIAS - 17 A 23/12

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

“Estou vivendo o hoje porque o 
amanhã a gente não sabe. Este 
ano consegui fechar uma empresa 
que me deu muita dor de cabeça, 
consegui fazer minhas tatuagens 
e começar o tratamento dentário. 
No ano que vem queria mudar para 
o meu apartamento na praia, mas 
tenho um filho de 15 anos que não 
quer mudar."
Dirce Oliveira, 51 anos, vendedora

“Tanta coisa queria ter feito, tro-
car de carro, por exemplo. Mais 
pra frente queria trocar. Queria 
fazer uma viagem para visitar 
meus parentes em Fortaleza. 
Vamos ver se no ano que vem sai 
a viagem e o carro novo."
Cláudio Batista, 49 anos, técni-
co de informática

“Queria ter feito cursos em geral. 
Entrei na empresa agora e ainda 
não deu tempo, mas quero me 
aperfeiçoar na profissão. Vou 
me firmar para conseguir no ano 
que vem."
Daniel Lucindo Dias, 51 anos, 
gari

“Neste ano eu queria ter ema-
grecido. Fiquei com o plano de 
verão, mas não deu certo. Queria 
ter ajudado mais as pessoas, mas 
o ano que vem está aí para reali-
zarmos isso."
Bruna Nunes, 30 anos, opera-
dora de loja

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

"Neste ano queria ter feito muita 
coisa, entre elas, ter quitado o 
meu carro, mas nos primeiros 
meses do ano que vem con-
seguirei. O que eu mais que-
ria, que o meu marido con-
seguisse arrumar um empre-
go, deu certo, graças a Deus." 
Eliana Aparecida Marques, 41 
anos, serviços gerais 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.) 

Ricardo Simões é gerente de produtos da Perkons e membro da Comissão de Estudos de ITS da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

O dia que durará quatro anos

opinião

Segunda-feira, dia 19, é o dia mais importante do ano 
depois das Eleições para Indaiatuba. Será o dia em que 
o prefeito eleito, Nilson Gaspar, e o vice, Túlio Tomass-
Couto, ambos do PMDB, e dos doze vereadores que co-
mandarão a cidade nos próximos quatro anos serão diplo-
mados. O evento será no período da tarde, na Câmara 
Municipal.

O grande desafio dos próximos governantes de uma 
das maiores cidades do inteiror paulista é manter o desen-
volvimento industrial e olhar para a área social da cidade. 

Um sistema que recebe tantas pessoas de outras ci-
dades e cobra preços tão altos por isso, produz - de acordo 
com o sociólogo francês Robert Castel - pessoas classi-
ficadas como "sobrantes". 

São elas que estão nas ruas, endividadas nas filas dos 
bancos, sem condições de se manter na cidade e é para 
elas que o poder público deve olhar - já que elas são o 
resultado de uma injusta convulsão social de desenvolvi-
mento e crescimento urbano.

Todas as cidades da região passam por problemas para 
pagar funcionários e Indaiatuba ainda está longe desta re-
alidade, mas o alto índice de cargos comissionados pode 
pesar no orçamento se não for controlado. 

Crescer nem sempre é saudável, causa problemas es-
truturais e este será o desafio dos próximos gestores - não 
converter uma boa cidade para se viver em mais uma 
metrópole desordenada.

Trânsito inteligente: Integração é a palavra de ordem
Dispor de infraestrutura planejada para solucionar adversidades do presente e antecipar as do futuro é o primeiro passo 

para construir um trânsito mais seguro, humano e inteligente, tríade que, entre muitas vantagens, garante qualidade de vida 
à população. E, para alcançar este patamar, não há outra escolha senão colocar o trânsito no centro das discussões e dos 
investimentos. Além de priorizar o tema, a administração pública precisa vislumbrá-lo de maneira sistêmica e com um norte 
bem definido, o que significa enxergar o trânsito como um organismo pulsante, e não tratar de suas deficiências apenas de 
maneira pontual. 

Longe deste cenário holístico, assistimos à crescente desconexão entre vários modais. Desintegrados, estes meios de 
transporte deixam de gerar informações valiosas – e que poderiam indicar soluções para problemas conhecidos - e se res-
tringem a emitir dados esparsos. Como a espinha dorsal de toda integração é a padronização -  que nada mais é do que a 
categorização de informações -  o segredo para o trânsito funcionar de maneira fluída e harmônica com o restante da cidade 
é transformar informações em ações tangíveis. É desse raciocínio que surge uma smart city, cujo intuito primordial é levar 
qualidade de vida aos usuários de trânsito.

Pense, por exemplo, no trajeto de um ônibus. Conhecer seu ponto de origem e de destino – informação acessível a qualquer 
pessoa, mas raramente aproveitada de maneira estratégica - permite identificar os trechos com maior número de usuários. 
Porém, mora nesta leitura um dado que, se interpretado corretamente, torna-se uma informação de peso e norteadora de ações 
concretas para melhoria da realidade. Não raro, a solução passa pela integração com outros modais, que neste caso poderia 
mesclar o uso do ônibus ao metrô nos pontos de maior fluxo, por exemplo. Este conceito de integração de modais também 
recebe o nome de interoperabilidade e rege o primeiro pilar de uma smart city.

Já o segundo pilar para manter uma smart city é a sustentabilidade, que aqui tem mais relação com a raiz do termo do que 
com parâmetros ambientais. É preciso sustentar a integração. De nada adianta colocá-la em prática sem que sejam compro-
vados seus benefícios para usuário e investidor. Tecnologias de trânsito vantajosas a estes dois públicos são o prenúncio de 
um sistema eficaz. O tripé se completa com conhecimento tecnológico. Identificada a deficiência e encontrada uma solução 
viável, é necessário conhecer o mecanismo que irá atar as duas pontas. 

Na teoria, fazer com que os pilares de uma smart city saiam do papel parece tarefa simples. Porém, perceber como o Brasil 
está distante disso é suficiente para que se resgate a complexidade da missão. Mais assustador ainda é notar que tal distan-
ciamento é compartilhado com outros grandes polos urbanos. Arrisco a dizer que atualmente não temos nenhuma referência 
completa de smart cities, mas cases isolados. Londres, com sua Zona de Máxima Restrição de Circulação - por falta de espaço 
para toda frota - é um exemplo disso. Curitiba, com canaletas exclusivas para ônibus expressos, é outro. 

A grande questão é que, enquanto as empresas permanecerem aficionadas pelo protecionismo tecnológico, deixando de 
compartilhar seus dados e desafios, este cenário será perpetuado. Além de optarem por trilhar um caminho sozinhas, muitas 
empresas – sobretudo as que desenvolvem tecnologia para trânsito – não têm à disposição diretrizes que apontem padrões que 
o negócio deve seguir. De novo, a falta de padronização amplia os riscos de perda de informações relevantes, que poderiam 
gerar as mudanças que tanto ansiamos. 

Ainda que esse breve retrato da realidade desanime, é preciso crer na transformação do trânsito. Compreender sua im-
portância é um bom começo. A partir da máxima de que tempo é dinheiro, não podemos negar que 
o trânsito está intrinsicamente ligado aos ponteiros do relógio, o que o torna, indiscutivelmente, um 
fator econômico. Reduzir o tempo gasto no trânsito significa dar às pessoas a chance de investirem em 
si mesmas, assim como aumentar a segurança no trânsito cria uma atmosfera de conforto e confiança. 
Com mais qualidade de vida, a população pensa, produz e convive melhor. A urgência em tratar de um 
tema como o trânsito depende, portanto, da prioridade dada à vida de cada usuário.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Caminhar e Crescer
TECHO DO LIVRO  EMOÇÕES DO CAMINHO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

(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, companheiros 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 históricos que 

se passaram nessa terra.
Não muito diferente no campo do trabalho, as mulheres sofreram diversas discriminações 

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, consubstanciado 
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 re-
lações 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 prevista 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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Formulário para o Passe 
Bolsa 2017 já está disponível 
no site da Prefeitura  

cidade

BENEFÍCIO 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

“No começo achei 
que era algum 
problema com 
os meus dentes. 
Pensei em ir ao 

dentista, mas no dia 
seguinte, meu rosto 

amanheceu inchado"
Diz o empresário 
Fábio Martinez 

Fonseca 

Casos de caxumba aumentam 77% 
em Indaiatuba, segundo a Saúde 

Dor no maxilar e mor-
dida “estranha”, es-
tes foram alguns dos 

sintomas do empresário Fábio 
Martinez Fonseca, de 33 anos. 
“No começo achei que era 
algum problema com os meus 
dentes. Pensei em ir ao dentis-
ta, mas no dia seguinte, meu 
rosto amanheceu inchado”, 
conta. Ele foi ao médico e foi 
diagnosticado com caxumba. 

Fábio está entre os indaia-
tubanos que sofreram com 
a doença em 2016. Houve 
aumento de 77% em relação 
ao ano passado. Em 2015 fo-
ram 22 pessoas infectadas e o 
número de 2016 chega a 39, 
sendo que 16 deles foram nos 
dois últimos meses.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, todas as 
pessoas com idade entre 12 
meses e 19 anos, devem ter 
duas doses de SCR (recebidas 
acima de um ano de idade e 
com intervalo mínimo de 30 
dias); crianças sem nenhuma 
dose de SCR deverão ser 
vacinadas (considerar como 
primeira dose), e agendar a se-
gunda dose com a SCR ou com 
a SCR – Varicela, de acordo 
com a idade, com intervalo de 
30 dias entre as doses.

Fábio conta que tomou to-
das as vacinas quando criança. 
“Mas naquela época era ape-
nas uma dose, depois que au-
mentou. Várias pessoas acima 
de 30 anos tiveram a doença 
por causa disso”, avalia. Três 
funcionários de uma empresa 
foram infectados e todos os 
126 colaboradores tiveram 
que ser imunizados. A vacina, 
segundo a Saúde, não está dis-
ponível para todas as pessoas 
porque já está incluída no 
calendário normal. As pessoas 
adultas só são vacinadas em 
caso de indicação médica ou 
em clínicas particulares.

No Estado de São Paulo, 
a vacina contra o sarampo, a 

caxumba e a rubéola (SCR) 
foi incluída no calendário 
básico aos 15 meses no ano 
de 1992, após campanha de 
vacinação indiscri-
minada para crian-
ças entre um e dez 
anos de idade. Em 
2000, a SCR era 
administrada aos 
12 meses de idade, 
e no ano de 2004 
foi incluída uma 
dose de reforço 
entre quatro e seis 
anos de idade. Em 
2013, a segunda 
dose passou a ser aplicada aos 
15 meses utilizando-se a vaci-
na SCR-Varicela (Tetraviral).

Já está disponível o for-
mulário do projeto Bolsa 
de Estudos/Passe Transpor-
te, conhecido como Passe 
Bolsa já está disponível no 
link http://www.indaiatu-
ba.sp.gov.br/assistencia-
-social/bolsa-passe/. 

A partir de 2 de janeiro 
de 2017, os interessados 
também poderão retirar o 
formulário na recepção da 
Secretaria Municipal da 
Família e Bem Estar Social. 

O plantão de dúvidas 
será de 23 a 26 de janeiro, 
das 8h às 16h30, na Pre-
feitura e a inscrição será 
feita no dia 27 de janei-
ro (sexta-feira) das 8h às 
16h30 e no dia 28 (sábado) 
das 9h às 16h30. Não ha-
verá repasse de recursos 
financeiros para subsidiar 
segunda graduação, cursos 
de pós-graduação e cursos 
pré-vestibulares.

Os requisitos básicos 

A caxumba ou parotidite 
epidêmica é uma doença in-
fecciosa aguda, causada pelo 
RNA vírus da família Para-

myxoviridae, cuja 
principal caracte-
rística é o aumento 
das glândulas sali-
vares (parotidite), 
geralmente bilate-
ral. A hipertrofia 
das parótidas pode 
ter outras etiolo-
gias que não levam 
a parotidite de for-
ma epidêmica. A 
forma de infecção, 

de acordo com profissionais, 
é por vestígios de saliva, por 
exemplo.

para ter acesso ao benefí-
cio são: residir nos últimos 
dois anos na cidade de In-
daiatuba (2015 / 2016); não 
ter sido retido (não ter DP), 
apresentar média igual ou 
superior a 5,0 (cinco) em 
todas as matérias e frequên-
cia igual ou superior a 75%; 
apresentar situação sócio-
-econômica desfavorável 
para cursar a Faculdade ou 
Curso Técnico e apresentar 
toda documentação solici-
tada para a inscrição.

No l ink  o  candida to 
também poderá encontrar 
modelos de declarações 
(caso necessário), relação 
de documentos exigidos e 
critérios da lei municipal nº 
4835/2005, que autoriza o 
pagamento. O Passe Bolsa 
é oferecido a estudantes em 
situação de carência que, 
em contrapartida, realizam 
atividades comunitárias 
solicitadas pela Secretaria.

Segundo a Saúde, foram 22 casos registrados em 2015 contra 39 este ano 

DIVULGAÇÃO
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Consumidores aguardam
promoções para irem às compras

HUGO ANTONELI JUNIOR 

Com a alta no desem-
prego, muitos con-
sumidores estão de 

“freio de mão puxado” para as 
compras no Natal. Apesar de 
as lojas do Centro da cidade 
terem começado a funcionar 
até mais tarde na semana 
passada, o movimento ainda 
está fraco para a maioria dos 
comerciantes ouvidos pela 
reportagem do Mais Ex-
pressão.

O perfil do consumidor, 
ainda segundo os comer-
ciantes, está diferente do ano 
passado. “A gente percebe 
que as pessoas estão pesqui-
sando mais antes de levarem 
um produto”, conta a geren-
te de loja de roupas Roseli 
Verga, de 42 anos. “A gente 
até chegou a contratar duas 
pessoas a mais para compor 
o quadro, mas até agora está 
bem fraco. A nossa esperança 
está depositada na semana 
que vem”, deseja.

Uma pesquisa da SPC Bra-
sil mostra que quadruplicou a 
porcentagem de consumido-
res que levam em considera-
ção mais a promoção do que 

o perfil do presenteado. Subiu 
de 4,8% para mais de 16%, de 
acordo com o levantamento. 
Dona Maria de Lurdes, mo-
radora do Rêmulo Zoppi, 
afirma que não contabiliza 
quanto gasta, “não marco”, 
diz, mas que não sabe o que 

dará para comprar neste ano. 
“Estou levando uns enfeites 
de Natal para a minha árvore. 
Quais são mais bonitos, azuis 
ou vermelhos?”, pergunta. 
No fim, dona Maria levou os 
azuis. “Combina mais com a 
minha árvore”, sentenciou.

Segundo a pesquisa, os 
shoppings centers devem 
concentrar 40,7% dos consu-
midores este ano (40,7%). Em 
segundo lugar estão as lojas 
online, com percentual está-
vel na comparação com 2015 
(32,3%), seguidas das lojas 

de departamento (25,1%) e 
dos shopping populares, que 
cresceram na preferência 
do consumidor, saltando de 
14,6% para 23,7%. Isto por-
que o consumidor acredita 
que encontrará produtos mais 
baratos nas lojas populares.

Em uma das lojas po-
pulares do Centro, onde há 
todo tipo de “bugigangas”, o 
movimento se manteve alto, 
mas as compras diminuíram, 
de acordo com a gerente, 
Larissa Lui, de 20 anos. “Por 
causa do desemprego e da in-
flação houve essa queda, mas 
o movimento não diminuiu, 
só o volume de compras. 
As pessoas estão levando 
produtos mais baratos neste 
ano”, conta.

A maioria dos produtos, 
porém, não vem de fora. 
“Todos os brinquedos que 
vendemos aqui são da in-
dústria brasileira, mas há 
um aumento muito grande, 
fora da realidade. Como as 
pessoas estão sem emprego, 
sem renda, acabam não com-
prando e isso não movimenta 
a economia”, diz.

As duas gerentes, Larissa 
e Roseli, concordam que as 
vendas devem ser menores. 
“Vai ser difícil bater o que 
vendemos no ano passado”, 
diz Roseli. “Acho que não 
conseguiremos manter”, pre-
vê Larissa. “Mas a esperança 
é de que a velha mania do 
brasileiro de deixar tudo para 
a última hora alavanque as 
vendas”, torce Roseli.

Movimento no comércio local, para as compras de Natal, ainda é tímido segundo os próprios comerciantes do Centro 
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Bazar de Natal da Apae 
começa hoje e vai até domingo

“Vale muito a pena 
dar um presente nosso 

porque o artesanato que 
fazemos é de qualidade, 

muito bem feito. 
Ficamos o ano todo 

produzindo” 
Mariza Bernardinetti 
Muller, coordenadora 
do Departamento de 

Eventos da Apae   

Nilson Gaspar e vereadores 
eleitos serão diplomados na 
próxima segunda-feira 

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

O supermercado Pão 
de Açúcar recebe a 
partir de hoje, dia 16, 

até domingo, dia 18, das 8h às 
22 horas, o Bazar de Natal da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae). Ha-
verá mais de 50 itens à venda 
a partir de R$ 3 até R$ 80. 
Este é o último evento do ano 
da entidade, que encerra suas 
atividades no dia 23 e retorna 
apenas em 2017.

"Não tem uma previsão de 
vendas, a gente sempre espera 
que vá bem, mas geralmente 
chegamos no domingo com 
poucos produtos ainda dis-
poníveis. Algumas pessoas 
ligam e pedem para reservar 
que passarão pegar", diz a co-
ordenadora do Departamento 
de Eventos da Apae, Mariza 
Bernardinetti Muller.  

A entidade faz dois ba-
zares no ano, um no Dia das 
Mães e outro no Natal. "Vale 
muito a pena dar um presente 
nosso porque o artesanato 
que fazemos é de qualidade, 
muito bem feito. Ficamos o 
ano todo produzindo", afir-
ma. Mariza diz que este ano 
há uma novidade, a chamada 

"pomba da paz" ou "espírito 
santo". "Somente em uma 
remessa a gente vendeu mais 
de 300 unidades, 
o pessoal gos-
ta, porque custa 
R$ 5 e serve de 
lembrancinha", 
conta.

Os úl t imos 
eventos, na Fei-
ra da Bondade e 
no Churrasco no 
Indaiatuba Clube 
foram mais de 10 
mil pessoas, de 
acordo com ela. 
"O pessoal gostou bastante 
da feira, foi um sucesso este 
ano", afirma. "Muitos dos 

expositores, inclusive, já re-
servaram para o ano que vem, 
o que nos deixou muito feliz. 

Por ser um even-
to gratuito, com 
estacionamento 
e tudo, sem dú-
vida as pessoas 
aderiram mais", 
analisa. 

Apae
Atualmente a 

Apae de Indaia-
tuba atende por 
meio de três uni-
dades: Escola de 

Educação Especial, Ambula-
tório e Oficina.

A Escola de Educação 

O prefeito eleito, Nilson 
Alcides Gaspar (PMD), e os 
12 vereadores que "assumi-
rão" o Legislativo no próxi-
mo ano, serão diplomados na 
próxima segunda-feira, dia 
19, no Plenário da Câmara. O 
evento é aberto à população.

Além de Gaspar, também 
será diplomado seu vice, o 
médico Tulio José Tomass 
do Couto, e os seguintes 

Especial conta com 219 entre 
crianças, jovens e adultos 
e oferece Educação Funda-
mental, Educação Infantil, 
Educação de jovens e adul-
tos e Oficinas Pedagógicas, 
incluindo aulas de Educação 
Artística, Educação Musical 
e Educação Física. 

O Ambulatório atende 
675 pacientes que oferece 
atendimento nas áreas de 
Psicologia, Terapia Ocu-
pacional, Psicopedagogia, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Hidroterapia, Cardiologia, 
Neurologia, Nutrição, Servi-
ço Social, Otorrino e Odon-
tologia, totalizando 6 mil 
atendimentos mensais.

vereadores: Adalto Missias 
de Oliveira, Alexandre Car-
los Peres, Arthur Machado 
Spíndola, Célio Massao Ka-
nesaki, Edvaldo Bertipaglia, 
Hélio Alves Ribeiro, João de 
Souza Neto (Januba), Jorge 
Luis Lepinsk (Pepo), Luiz 
Alberto Pereira, Luiz Carlos 
Chiaparine, Ricardo Longatti 
França e Silene Silvana Car-
valini.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Haverá mais de 50 itens à venda a partir de R$ 3 até R$ 80

Túlio e Gaspar, além dos 12 vereadores, serão diplomados 
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Projeto de inclusão social 
do Colégio Montreal aborda 

comunicação e surdez 

INFORME PUBLICITÁRIO

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Luzes no Natal: a tradição 
que continua acesa

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

O Natal é a época mais 
colorida e iluminada 
na casa da dona de 

casa Lúcia Genaro, de 55 
anos, e do zelador Josias 
Pinheiro, da mesma idade. 
A família enfeita a casa e o 
local tornou-se praticamente 
um ponto de peregrinação na 
Vila Mercedes. 

“Começamos com uma pe-
quena árvore dentro de casa, 
mas tudo foi aumentando ao 
ponto da gente trazer para 
a garagem”, conta Lúcia. A 
beleza das luzes não é fácil 
de montar. São duas semanas 
para montar. 

A dona de casa conversa 
com o Mais Expressão ao 
som de um dos jingles clássi-
cos de Natal em uma garagem 
extremamente organizada 
com o tema natalino. Entre 
uma resposta e outra ela cum-
primenta pessoas que param 
os carros para ver a decoração. 
“Não quer entrar? Pode entrar 
e ver”, convida.

Tem Papai Noel em pé, 
com instrumento musical, 
ursos polares com luzes, bo-
necas e até um presépio. As 
estrelas platinadas refletem 
a luz dos pisca-piscas que 
se confundem nas paredes e 
invadem os enfeites. “Tudo 
fica guardado em uma sala. 
Quando meu marido chega 
à tarde, a gente monta tudo e 
deixa aberto para as pessoas 
visitarem”, conta.

Quando o filho Gustavo 
ainda era um bebê – no mo-
mento da entrevista ele se 
abaixa para passar entre os 
enfeites, a tradição começou. 
“Faz uns 14 anos”, diz dona 
Lúcia. A memória vem de 
criança. “Lembro de ir na 
casa de uma tia que tinha um 
presépio e isso ficou marcado 
na minha memória”, diz.

A tradição deve se manter 
já que dona Lúcia não deixa 
ninguém sem ajudar. “Todos 
os meus três filhos se envol-
vem e ajudam a montar”, 
se diverte. Poucas pessoas 
mantém a chama do espírito 
natalino acesa. Tudo bem que 
isso não é lá muito barato. 
“A gente sente um acréscimo 
de R$ 80 neste período, mas 
dividindo em dois meses nem 
sentimos”, conta. “Alguns cri-
ticam, mas a maioria gosta”, 
revela.

O Natal é mais iluminado 
para a dona de casa Lígia 
Máximo. Ela faz aniversá-
rio no dia 25 de dezembro. 
“Está tudo iluminado, é 
muito especial ter nascido 
neste dia”, revela. Neste ano 
ela completará 50 anos. A 

tradição de enfeitar a casa 
no Natal está presente.”

Muitos não mantêm isto 
porque “perderam a espe-
rança”, de acordo com ela. 
“Ainda tenho fé na força 
posi t iva  do Nata l ,  pois 
ele nos dá força para lutar 

Os alunos do Período In-
tegral do Colégio Montreal 
participaram de um projeto 
de Inclusão Social em que 
foi abordada a comunicação 
e a surdez.

O objetivo principal do 
projeto é entender o pro-
cesso de inclusão dentro do 
ambiente educacional e fora 
dele, visando à quebra de 
paradigmas e preconceitos 
impostos pela sociedade, 
estimulando o respeito à 
diversidade, formando ci-
dadãos preocupados com 
a coletividade, a fim de 
contribuir para a forma-
ção social e pedagógica de 
crianças com deficiência.

Durante um encontro 
com a fonoaudióloga do Co-
légio, Noeli Lobo, os alunos 
foram estimulados a pensar 
sobre como se dá o processo 
da linguagem para os sur-
dos. “Foram apresentados 
aos alunos conceitos da Lín-
gua de Sinais, Leitura Oro-
facial e Prótese Auditiva. Os 
alunos puderam, inclusive, 
manipular alguns aparelhos 
auditivos. Com uma lingua-
gem lúdica, conversamos 
sobre comunicação e como 
a expressão comunicativa 
pode se apresentar de ma-
neiras diferentes para surdos 
e ouvintes”, explica a fono-
audióloga.

Num segundo momento 
do projeto, a participação da 

mais um ano, pois sempre 
o próximo ano será bem 
melhor”, deseja. A árvore 
já está montada desde o dia 
5 de novembro. “Queremos 
sempre manter a tradição 
e manter viva no meio em 
que estamos.”

família foi fundamental. Os 
alunos levaram uma nova 
amiguinha para passar o 
fim de semana em casa: a 
boneca Sofia, que tem de-
ficiência auditiva. Durante 
esses dias, o aluno teria que 
conviver e cuidar da ami-
guinha para, depois, relatar 
a experiência vivida. “A fa-
mília é muito importante no 
movimento da inclusão, no 
papel de instruir e orientar 
seus filhos quanto ao assun-
to abordado. O resultado é 
recompensador, pois todos 
queriam levar novamente 
a boneca para casa”, conta 
Cleide Ramos de Souza, 
recreacionista do Período 
Integral. 

De acordo com Ingred 
Feliciano, mãe da aluna Isa-
bela Garofano, do Jardim I, 
a experiência com a boneca 
Sofia foi muito rica. “A Isa-
bela dormiu com a boneca, 
brincou com ela e a deixava 
perto de onde estava. Nós 
saímos e levamos a Sofia 
conosco. Para a Isabela não 
havia diferença alguma. Eu 
adoro esse tipo de trabalho 
que o Colégio Montreal re-
aliza e gosto muito de saber 
que ela estuda numa escola 
inclusiva. Afinal, somos 
todos diferentes e todos nós 
temos limitações. Eu acredi-
to que a melhor maneira de 
incluir é estar junto”, afirma 
Ingred. 

Tradição de iluminar as casas no Natal ainda é mantida por algumas famílias 

HUGO ANTONELI JUNIOR

DIVULGAÇÃO 

Projeto de inclusão social foi abordada a comunicação e a surdez
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cidade

Indaiatuba sobe mais de 100 
posições em ranking ambiental

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

INFORME PUBLICITÁRIO

Colégio Objetivo conquista premiações na Olimpíada Brasileira de Física 

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

Indaiatuba subiu mais 
de  100  pos ições  no 
Ranking Ambiental do 

Município Verde Azul. Com 
86,16 pontos, a cidade está 
na 43ª posição entre as mais 
de 317 que participaram 
neste ano. Na Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), o município está na 
quinta colocação, atrás de 
Campinas (12º), Americana 
(24º), Jaguariúna (30º) e 
Nova Odessa (39º). 

Esta é a melhor posição 
de Indaiatuba desde o início 
do levantamento, promovi-
do pela Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente,  que 
começou em 2009.

A Secretaria Municipal 
de Urbanismo afirma que 
foram feitas algumas ações 
para que a cidade melhoras-
se a nota. Dentre elas estão 
a declaração do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgotos 
(Saae) de esgoto tratado, 
a destinação de resíduos 
sólidos com coleta seletiva 

Brasiliense (-2.00), Franco 
da Rocha (-2.65) e Caconde 
(-5.17).

Programa 
Este ano o Programa 

Município VerdeAzul con-
tou com 317 cidades, que 
apresentaram seus relatórios 
finais com as ações ambien-
tais realizadas. Desse total, 
78 municípios (25%) foram 
certificados com uma pon-
tuação superior a 80,0.

Lançado em 2007, pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente, o Programa Mu-
nicípio VerdeAzul (PMVA) 
tem o inovador propósito de 
medir e apoiar a eficiência 
da gestão ambiental.

A participação dos muni-
cípios é voluntária e ocorre 
por meio de um termo de 
adesão. Assim, o principal 
objetivo do PMVA é esti-
mular e auxiliar as prefeitu-
ras paulistas na elaboração 
e execução de suas políticas 
públicas estratégicas para o 
desenvolvimento sustentá-
vel do Estado de São Paulo.

reutilizáveis, recicláveis e 
compostáveis.

O secretário da Pasta, 
José Carlos Selone falou so-
bre parcerias e convênios na 
área de biodiversidade. “En-
volveu repasse de recursos 
técnicos ou financeiros entre 
o poder público municipal e 

Dois alunos do Colégio 
Objetivo Indaiatuba conquis-
taram Menção Honrosa na 
Olimpíada Brasileira de Física 
(OBF). Giovana Perroni e Ta-
les Nicoletti, ambos do 9º ano, 

o empreendimento de fauna 
com cadastro finalizado no 
Sistema Integrado de Gestão 
da Fauna Silvestre – Gefau 
em uma das seguintes cate-
gorias: Cetas, Cras, Jardim 
Zoológico, Mantenedor de 
Fauna Silvestre ou Área de 
Soltura e Monitoramento de 

foram os alunos premiados 
nesta edição. 

“Participar das olimpía-
das é muito legal, as aulas 
ajudam muito não só para 
as competições, mas para 

Fauna Silvestre”, enumera. 
 Além disso, ainda se-

gundo o Urbanismo, houve 
arborização urbana, gestão 
das águas, qualidade do ar, 
estrutura ambiental, edu-
cação ambiental,  cidade 
sustentável e reuniões do 
Conselho Ambiental.

melhorar o desempenho nas 
disciplinas, para pensar de um 
jeito diferente. Além disso, eu 
conheci muitas pessoas. Eu 
adoro, é muito bom!”, ressalta 
Giovana.

As melhores cidades no 
ranking são Novo Horizonte 
(98.69), Botucatu (98.11), 
Jundiaí (97.45), Catanduva 
e Votuporanga (97.38) e 
Bragança Paulista (96.81). 
As últimas do ranking são 
Paraibuna (-1.23), Cafe-
lândia (-1.40),  Américo 

Este foi o último resultado 
divulgado das olimpíadas 
científicas esse ano. Com isso, 
o Objetivo Indaiatuba somou 
71 premiações somente em 
2016, destas 14 medalhas de 
ouro, 15 de prata, 34 medalhas 
de bronze e 8 menções honro-
sas. Segundo o coordenador 
de Olimpíadas Científicas 
do Objetivo, professor Luiz 
Carlos Marques, esse número 
ainda pode aumentar, uma 
vez que ainda restam duas 
olimpíadas divulgarem seus 
resultados: o Torneio Vir-
tual de Química (TVQ) e a 
Olimpíada Paulista de Física 
(OPF). Os premiados só serão 
conhecidos entre janeiro e 
fevereiro de 2017. 

Para Luiz, os resultados 
em 2016 foram muito bons. 
“Estou muito satisfeito com 
o desempenho dos nossos 
alunos. Além de aumentarmos 
o número de premiações, é 
importante ressaltar a rele-
vância de cada conquista e o 
número expressivo de alunos 
que chegaram às finais das 

HUGO ANTONELI JUNIOR

Esta é a melhor posição de Indaiatuba desde o início do levantamento, que começou em 2009 

olimpíadas”, ressalta o coor-
denador.

Dentre os destaques apon-
tados pelo professor estão 
a medalha de ouro inédita 
conquistada na Olimpíada 
Brasileira de Informática 
(OBI); a medalha de ouro e 
demais premiações na Olim-
píada Nacional de Ciências 

(ONC) já na primeira edição 
da competição; o número 
de medalhas conquistadas 
na OBA, sendo 8 de ouro; a 
estreia com 7 premiações na 
Canguru de Matemática; e a 
conquista do 2º lugar na 9ª 
Jornada de Foguetes, pelas 
alunas da 1ª série do Ensino 
Médio noturno. 

Objetivo Indaiatuba somou 71 premiações somente em 2016

DIVULGAÇÃO
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Após roubar loja, homem é preso pela 12ª vez no ano

Bebê abandonada em ponto 
de ônibus vai para abrigo

Polícia Federal cumpre 
mandados em Indaiatuba

Homem fica sentado em viaduto 
e Bombeiros são chamados

ASSALTO 

ADOÇÃO

CÉDULAS FALSAS

SUICÍDIO

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

Semana é marcada por 
apreensões de drogas

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brpolícia

Três ocorrências de trá-
fico de drogas foram 
registradas em menos 

de uma semana em Indaiatu-
ba. Os casos foram atendidos 
pela Guarda Civil entre sexta 
e segunda-feira, de 9 a 12.   

No primeiro caso, dois 
suspeitos por tráfico foram 
detidos na tarde desta segun-
da-feira, dia 12, na Praça do 
Lago no Parque Ecológico, 
após denúncia ao Centro de 
Operações de Atendimento 
e Despacho (Coade). Uma 
viatura da Guarda Civil foi co-
municada e conseguiu deter a 
dupla. Em uma busca no local 
da abordagem foi encontrado 
126 trouxinhas de maconha e 
49 tubetes de cocaína. Com 
apoio de outra viatura, a dupla 
foi conduzida à Delegacia. A 
autoridade policial os indiciou 
e foram liberados. 

Outro caso aconteceu no 
domingo, dia 11, quando o 
Coade recebeu uma denúncia 
anônima de tráfico de drogas 
no Jardim Morumbi. Imedia-
tamente os patrulheiros foram 
deslocados até o endereço in-
dicado no telefonema, onde se 
depararam com um rapaz de 
39 anos com as mesmas vestes 
indicadas pelo denunciante. 

No momento da chegada 
da viatura, o traficante foi 
flagrando entregado algo a um 
motoqueiro, que ao perceber 
a chegada dos agentes de se-
gurança fugiu.

Ele foi abordado e confes-
sou que está no crime devido 
a dificuldades financeiras. Em 
seu bolso havia uma porção de 
cocaína, R$ 4 e um celular e 

mais R$ 30 na sua mão.
 Ele também informou 

onde estava escondido o res-
tante do entorpecente. No 
local apontado havia mais 
17 unidades de drogas com 
a mesma embalagem achada 
no bolso do elemento. Tudo 
o material localizado e o 
traficante foram levados à 
Delegacia de Polícia, onde a 
autoridade de plantão, após 
ouvir as versões e receber o 
laudo do Instituto de Crimi-
nalística de Campinas (IC), 
ratificou a voz de prisão dele.

Campo Bonito 
Durante patrulhamento 

preventivo no Parque Cam-
po Bonito, a Guarda Civil 
localizou e prendeu um casal 
com drogas na sexta-feira, dia 
9. A ocorrência teve início 

quando um rapaz de 16 anos 
foi abordado ao ser flagrado 
entregando algo para outro 
de 19. O primeiro chegou a 
jogar no chão cinco porções 
de maconha. 

O entorpecente “dispen-
sado” era idêntico ao encon-
trado com o outro, que se 
apresentou como comprador.

 Em conversa, ele con-
fessou que estava no tráfico 
e informou de quem estava 
comprando o entorpecente 
para revender. 

Imediatamente, com apoio 
de outra equipe, os Guardas 
Civis foram até o imóvel de 
um rapaz de 29 anos, indica-
do pelo menor, onde foram 
recebidos pela mesma, que 
autorizou a entrada no aparta-
mento e em conversa apontou 
onde estavam escondidos 

Um homem, de 22 anos, 
foi preso pela 12ª vez no ano 
pelo crime de roubo.  Desta 
vez, 80 celulares, 13 tablets e 
outros aparelhos eletrônicos 
foram recuperados de um 
roubo à uma loja no Jardim 
Morada do Sol. Ao todo, três 
pessoas foram presas e um 
menor apreendido pela Guar-
da Civil, na tarde de quarta-
-feira, dia 14.

A recém-nascida, encontra-
da dentro de um saco de lixo 
fechado na noite de sexta-feira, 
dia 9, no Jardim Morada do Sol, 
foi levada para a Associação 
Beneficente Irmã Dulce (Abid) 
na quarta-feira, dia 14. Ela 
estava internada no Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) e, de acordo com a 
assessoria de imprensa, foi le-
vada por um oficial de Justiça 
à instituição. 

O Conselho Tutelar infor-
mou que a Abid deve esperar 
pelo menos 30 dias para solici-
tar à Justiça para que a menina 
seja encaminhada à adoção. A 
esperança é de que a família 
procure a criança.

A recém-nascida foi en-
contrada por uma auxiliar de 
limpeza em um ponto de ônibus 

Dois alvos foram "visitados" 
por duas viaturas da Polícia 
Federal na manhã de terça-feira, 
dia 13. 

De acordo com a assessoria 
de imprensa do órgão, a ação faz 

O Corpo de Bombeiros de 
Indaiatuba foi acionado na 
manhã desta terça feira, dia 
13, pois um homem estava 
sentado no viaduto que inter-
liga o Jardim Morada do Sol 
com o Distrito Industrial. 

Ele estava na beirada e 
ficava olhando para baixo por 

os entorpecentes. Ela estava 
acompanhada do namorado 
de 37 anos.

No guarda-roupas foram 
localizadas, dentro de uma 
bolsa, 45 porções de cocaína 
e uma embalagem plástico 
com certa quantia, à granel, do 
entorpecente. Ele confessou 
que embalava a droga trazida 
pelo namorado de São Paulo 
para venda no local.

Com as evidências de trá-
fico de drogas, tudo e todos 
foram conduzidos até a Dele-
gacia de Polícia, onde a auto-
ridade de plantão ouviu todas 
as versões e, após o recebi-
mento do laudo IC, manteve 
a voz de prisão por tráfico de 
drogas para o casal. Já o me-
nor teve aplicado o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
e foi liberado a sua mãe.

Motos da Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicletas 
(Romi), da Guarda Civil, 
foram abordadas por vítimas 
do comércio roubado. Eles 
disseram que os quatro la-
drões armados fugiram em um 
carro preto.

Moradores do Jardim João 
Pioli afirmaram à Guarda que 
uma mochila tinha sido jogada 
em um terreno. No local, os 

em frente ao residencial Cocais. 
Em entrevista ao site Comando 
Notícia, Nilza Maria, de 50 
anos, disse que ouviu o choro 
da bebê assim que desceu do 
coletivo. 

"Não era para eu estar na-
quele local e hora. Aquele dia 
foi atípico", lembra. "Assim 
que ouvi o choro, chamei a 
moça que estava comigo para 
abrirmos a sacola e lá estava a 
menina", conta. De acordo com 
os médicos da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA), do Jar-
dim Morada do Sol, para onde 
ela foi levada primeiramente, e 
segundo os guardas que aten-
deram a ocorrência, a criança 
ainda estava suja de sangue e 
com o cordão umbilical. "Acre-
dito que se ela ficasse mais um 
pouco, morreria sufocada." 

parte da Operação Money - que 
investiga a negociação de cédulas 
falsas de dinheiro pela internet. 

Foram apreendidos compu-
tadores e documentos. Ninguém 
foi preso.

vários minutos.
Quem passava por perto 

ficava preocupado com a 
suposta tentativa de suicídio. 

Eles acionaram os Bom-
beiros e eles compareceram, 
mas nada localizaram. O ho-
mem sumiu antes da chegada 
dos socorristas.

Uma das ocorrências de tráfico foi registrada na última sexta-feira no Campo Bonito

Bebê foi encontrada e levada pela Guarda Civil ao hospital 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

agentes encontraram alguns 
produtos do roubo. 

Um rapaz que disse ser 
dono do carro preto, mas 
entrou em contradição e foi 
preso. Outras informações de 
moradores levaram os guardas 
para dentro de uma residência 
onde havia mais aparelhos 
celulares.

O carro da fuga foi encon-
trado em novos loteamentos 

Monte Carlo sendo dirigido 
por um menor de idade, que 
foi apreendido. Os outros dois 
ladrões fugiram, mas foram 
identificados pela Guarda. 
Mais tarde, no Parque Te-
mático, o Grupo de apoio 
Preventivo (Gap) abordou 
um dos suspeitos e o mesmo 
confessou participação no 
crime, contando onde estaria 
o restante dos aparelhos.
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Manchester e Atlético Oliveira 
fecham o ano com títulos na Lidi

esportes

FUTSAL
Menores  da ADI/Secretaria de Esportes 
conquistam título do Sub-8 e Sub-12

As equipes de futsal Me-
nores ADI/Secretaria Muni-
cipal de Esportes, categorias 
Sub-8 e Sub12, sagram-se 
campeãs do Campeonato da 
Liga Campineira. As partidas 
foram disputadas no último 
dia 7, em Campinas. 

CONQUISTA A equipe do Noroeste sagrou-se campeã do 1º Torneio de Verão, depois 
de vencer na final o São Francisco por 3 x 0. A partida aconteceu no último sábado, dia 
10, no campo 1 do Centro Esportivo do Trabalhador (CET).  

As equipes do Man-
chester e do Atlético 
Oliveira sagram-se 

campeãs no último domingo, 
dia 11. Ambas levantaram o 
“caneco”, respectivamente, do 
Torneio Walter Pimentel e da 1ª 
edição da Copa Kokada, ambas 

realizadas pela Liga Regional 
Desportiva Indaiatubana (Lidi). 

A final do Walter Pimentel 
aconteceu na manhã de domin-
go, no campo do Osan. 

No gramado, Manchester 
e Benfica fizeram uma partida 
disputadíssima, com fortes 
emoções e com o campeão 
saindo após muito nervosismo 
nas cobranças de pênalti. 

Após empate por 2 x 2 no 
tempo normal, a decisão foi 
para as penalidades máximas. 
Na disputa, o Manchester saiu 
melhor e garantiu o “caneco” 
da competição após vitória 
pelo placar de 4 x 3. 

O campeonato premiou 
ainda, como artilheiro, o atleta 
Claudio da Silva Macedo, do 
União Bahiana, quando o mes-

mo balançou as redes adversá-
rias em dez oportunidades. Já a 
defesa menos vazada ficou com 
o Real Sporting, com apenas 
quatro gols sofridos. 

Copa Kokada 
Também no domingo, na 

Osan, o Atlético Oliveira le-
vantou o troféu de campeão 
da 1ª edição da Copa Kodada, 

depois de vencer o União Bahia 
pelo placar de 3 x 0.

A equipe do bairro Oliveira 
Camargo também garantiu o 
título de defesa menos vazada, 
quando sofreu apenas cinco 
gols. 

Já o título de artilheiro ficou 
com João Paulo Pinheiro, do 
Pimenta, após balançar as redes 
com nove gols. 

Ainda na partida final do 
campeonato, foi realizada uma 
homenagem ao ex-presidente 
da Lidi, Clodoaldo Carvalho 
Mota, o Cocada, que morreu 
em maio de 2016, aos 68 anos 
de idade, vítima de um infar-
to fulminante. Familiares de 
Kokada estiveram presentes 
no estádio durante as home-
nagens. 

Atlético venceu a decisão por 3 x 0 e garantiu o título para o bairro Oliveira Camargo Manchester soltou o grito de campeão após nervosismo das cobranças de pênalti 

ANGELO GOUVÊAANGELO GOUVÊA

DIVULGAÇÃO 

Na partida final, o Sub-8 
fez 6 x 0 no Olé Brasil, garan-
tindo ainda o troféu de defesa 
menos vazada com os goleiros 
Caio, Thyago e Igor.

Também contra o Olé 
Brasil, o Sub-12 garantiu o 
“caneco” depois de vencer o 

confronto por 3 x 1. O time de 
Indaiatuba teve Gustavo como 
artilheiro da competição. 

Outra equipe que subiu ao 
pódio foi o Sub-10 que, diante 
do Itatiba, empatou em 2 x 2. 

A coordenação é do técni-
co João Paulo Miyake.
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Aifa realiza evento de 
premiação dos melhores 
do ano no futebol e futsal

cultura & lazer
CINEMA

ROGUE ONE - UMA HISTÓRIA STAR WARS - Lan-
çamento  -  Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos  
-  133 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   14h30
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   18h40
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h20  /  
20h15
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   14h30  /  21h35
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h30  /  
18h50  /  21h45
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h30
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   20h35
...............................................................................................
SULLY - O HERÓI DO RIO HUDSON - Lançamento  
-  Drama -  Classificação 10 anos  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   19h00
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   16h30  /  21h15
............................................................................................
SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - Pré-
-estreia  -  Animação  -  Classificação livre  -  110 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   13h50  /  
16h10
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   14h50  /  19h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h10
............................................................................................
SNOWDEN - HERÓI OU TRAIDOR - Sessão especial 
do Cineclube Indaiatuba* - Drama -  Classificação 12 anos  
-  135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (17):   14h10. *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
............................................................................................
F A L L E N - 2ª semana  -  Romance -  Classificação 12 
anos  -  91 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   18h35
............................................................................................
O VENDEDOR DE SONHOS - 2ª semana  -  Drama  -  
Classificação 12 anos  -  96 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   16h50  /  
19h15  /  21h25
............................................................................................
A ÚLTIMA RESSACA DO ANO - 2ª semana  -  Comédia  
-  Classificação 16 anos  -  103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h50
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   21h50
............................................................................................
MASHA E O URSO - 2ª semana  -  Infantil / Aventura 
-  Classificação livre  -  75 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h50
............................................................................................
ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM - 5ª 
semana  -  Aventura / Fantasia  -  Classificação 12 anos  
-  135 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h20  /  20h10
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   20h45

Com encerramento de 
seu último campeonato 
(Máster 50) no último 

domingo, dia 11, a Associa-
ção Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa) realizada na 
noite de hoje, dia 16, a festa de 
encerramento das atividades 
premiando os melhores joga-
dores tanto do futebol de campo 
quanto do futsal. 

Considerado a “noite de 
gala” do esporte amador, o 
evento acontece para atletas, 

comissão técnica, dirigentes e 
convidados no salão de festas 
da Sol-Sol, a partir das 20 horas.

Este ano, até mesmo por 
contenção de custos, cerca de 
40 pessoas serão homenagea-
das. “O objetivo da cerimônia é 
premiar os campeões, valorizar 
os melhores, além de reconhe-
cer aqueles que obtiveram bons 
resultados”, explica o presiden-
te da Aifa, Jonas Anhaia. 

Segundo ainda Anhaia, nos 
anos anteriores o evento chama-
va-se “Festa de Encerramento”, 
mas para 2016 o enfoque foi 
premiar os melhores e enxugar 

o número de premiações. Num 
ano de total dificuldade, até a 
atração musical, presente em 
outros anos, não foi contratada. 

Mas segundo Jonas, mes-
mo com a redução de custos, 
tal evento é necessário para 
“coroar” o trabalho feito este 
ano por todos. “Com o nosso 
reconhecimento, constatamos 
que estamos no caminho certo, 
pois trata-se de sentirmo-nos 
orgulhosos pelo trabalho de-
senvolvido pelos diretores, 
profissionais de arbitragem, 
além de demais profissionais 
e abnegados”, lembra. “Enfim, 

adequar a realidade momentâ-
nea, mas sem perder e evencia 
do reconhecimento”, diz. 

Segundo ainda o presidente 
da entidade, o balanço do ano é 
positivo e atividades devem ser 
mantidas em 2017. “O trabalho 
foi iniciado, porém precisamos 
continuar trabalhando neste 
sentido. Tivemos alteração na 
equipe de arbitragem, além da 
ajuda no custo de arbitragem 
pela Prefeitura. O quesito dis-
ciplina melhorou e acredito que 
2017 possa ser ainda melhor. 
Os desafios são constantes”, 
reconhece.

Botafogo vence o XV por 3 x 0 e levanta o ‘caneco’ do Máster 50

A equipe do Botafogo 
fechou 2016 com “chave de 
ouro”. O time sagrou-se cam-
peão do 8º Campeonato Más-
ter 50, competição organizada 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). 

A decisão aconteceu no 

Botafogo venceu o XV de Novembro A na final, disputada no último domingo, e ficou como título do Máster 50

VALTER MUCILLO

Com menos investimento, festa de encerramento deve homenagear aproximadamente 40 pessoas

JEAN MARTINS

último domingo, dia 11, no 
campo do XV de Novembro, 
quando o “Fogão” bateu o 
time A da casa pelo placar 
de 3 x 0. 

Os gols foram marcados 
por Pereira e em duas oportu-
nidades com Marcos Teodoro, 

o qual também levou troféu de 
artilheiro da competição com 
29 gols anotados. 

O Ferroviário ficou com o 
troféu de terceiro colocado ao 
vencer o Independente Elias 
Fausto por 6 x 1. Os gols 
foram anotados por Célio e 

Valdir, em duas oportunida-
des, Nivaldo e Nilson com-
pletaram a goleada. 

A equipe de Itaici ficou 
ainda com o título de defesa 
menos vazada, quando sofreu 
apenas 12 gols em toda a 
competição.    
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Ingressos para o Réveillon do Indaiá seguem à venda

FESTA 

“Algumas cidades ainda apostam num 
sistema antigo, quando pensam que 

só aumentar o número de policiais é o 
suficiente. O livro mostra que não é só 

isso, que é necessário também tecnologia e 
planejamento"

Reinaldo Nogueira, prefeito afastado 

Reinaldo Nogueira lança 
livro sobre segurança

Horóscopo de 16 a 22/12 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O prefeito afastado 
Reinaldo Nogueira 
lançou seu primeiro 

livro. Com o tema “Segu-
rança é Outra Coisa”, a obra 
mostra como foi à implan-
tação do atual sistema de 
segurança em Indaiatuba 
e suas evoluções. O lança-
mento aconteceu na manhã 
da última quarta-feira, dia 
14.

O livro, da editora Pon-
tes, conta com 246 páginas e 
foi produzido por Nogueira 
e sua equipe nos últimos três 
anos. O prefácio foi escrito 
pelo atual presidente da 
República, Michel Temer, 
que é do mesmo partido do 
prefeito afastado (PMDB). 

A obra traz em suas pá-
ginas textos,  imagens e 
gráficos sobre a implantação 
do sistema, desde 2009, e 
seus resultados positivos, o 
que levou a ser exemplo no 
Brasil, quando mais de 200 
cidades visitaram Indaiatuba 
para conhecê-lo. 

Durante o lançamento, 
em entrevista ao Mais Ex-
pressão, Nogueira salientou 
que o livro servirá como 
uma espécie de “manual” 
para outros municípios que 
pretendem investir numa 
segurança eficaz. 

“Estamos falando de um 
tema muito debatido em 
todo o País. Algumas cida-
des ainda apostam num sis-
tema antigo, quando pensam 

Os convites para o Ré-
veillon do Indaiatuba Clube 
seguem à venda. Uma das 
mais tradicionais festas de 
virada do ano da região, o 
Réveillon do IC terá como 
grande atração a Banda Me-
dley, uma das melhores e 
mais reconhecidas do circuito 
musical do interior paulista.

No Salão Social do Clube, 
a festa começa a partir das 
22h do dia 31 de dezembro, 
terá decoração especial para a 
noite e um cardápio exclusivo 
preparado pelo Restaurante 
Verona, responsável pelo 

que só aumentar o número 
de policiais é o suficiente. 
O livro mostra que não é 
só isso, que é necessário 
também tecnologia e plane-
jamento.”

Reinaldo conta ainda 
que o trabalho tem uma 
linguagem simples, de 
fácil interpretação para 
a população.  Segundo 
o ex-prefeito, a ideia é 
que o edições do livro 
sejam colocadas nas li-
vrarias da cidade, ainda 
sem valor de venda de-

buffet do evento.
Bastante familiar, neste 

ano a festa vai oferecer aos 
associados e convidados o 
serviço de berçário, possibili-
tando que todos possam apro-
veitar a festa e comemorar a 
chegada do ano novo de forma 
tranquila.

Segundo o diretor social 
do Clube, Paulo Finatti, como 
já se tornou marca das festas 
realizadas pelo Indaiatuba 
Clube, a noite do réveillon 
foi pensada para atender os 
associados, convidados e suas 
famílias que gostam de passar 

Alexandre Guedes Pinto, 
lembra que para chegar a 
um sistema eficiente, foram 
dias de muita dificuldade. 
“Isso aconteceu graças a 
união das forças policiais, 
a tecnologia implantada 

e também aos treina-
mentos dos guardas 
municipais”, reconhe-
ce. “Começamos em 
2009 com apenas um 
software e, nas dificul-
dades e as necessida-
des do dia a dia, fomos 
aperfeiçoado.”

na Secretaria Social do IC. 
Informações sobre os valores 
para associados e convidados 
e reservas devem ser obtidas 
diretamente no Clube ou pelo 
telefone (19) 3834-2399.

Para a festa o Restaurante 
Verona vai preparar um cardá-
pio com 13 opções de entra-
das, sete pratos quentes para 
o jantar, sobremesa, 10 tipos 
de bebidas (alcóolicas e não), 
além de uma mesa de café.

Está liberado aos asso-
ciados e convidados levar 
vinhos, whiskys e espumantes 
para a festa.

Nogueira lançou seu livro na manhã de quarta-feira com a presença de convidados

finido, mas que toda a renda 
com a compra do livro seja 
destinado para entidades 
carentes do Município. 

Um dos  co laborado-
res do livro, o secretário 
municipal de Segurança, 

a virada do ano no IC. “O 
réveillon do Indaiatuba Clube 
já se tornou uma tradição para 
os nossos associados e atrai 
muitos convidados de toda a 
região. Por isso, nós buscamos 
oferecer as melhores opções, 
desde o cardápio, que será 
do Restaurante Verona, até a 
Banda Medley, uma das me-
lhores de toda a região, com 
um repertório que vai animar 
todos os presentes na última 
noite do ano”.

Os convites individuais 
e as mesas fechadas para a 
festa já podem ser comprados 

Nogueira divulgou seu livro na manhã de quarta-feira com a presença de convidados

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

e noite, com professores capacitados para atender di-
versas idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento 
de seu filho!

As Lojas Cris Bandeira já se prepararam para as festas de 
final de ano e trouxeram roupas lindas para você aproveitar 
os melhores momentos com sua família. Neste dezembro 
lojas abertas em horários especiais e com crediário próprio

Vítor Nardon e os pais Maria Carolina e 
Fabio Nardon na formatura do Berçário do 
Objetivo

Manuela Louise Oliveira comemorando o aniversário no Objetivo

Luisa Goncalves da Silva comemorando o aniversário no Objetivo

Leonardo Valdemarin Vecchi comemorando o aniversário no Objetivo

Gustavo Yamashiro e os pais, Roberto 
Yamashiro e Edna Miyauchi, na formatura 
do Berçário do Colégio Objetivo

Guilherme, Laura, Guilherme, Maria Fernanda e Max no Day 
Camping do Objetivo

Bruna Motta e os pais José Sergio Motta e 
Priscila Ravazzi na formatura do Berçário do 
Colégio Objetivo

Os alunos João Gabriel, João Pedro, Théo e Arthur, se divertem no 
Curso de Férias do Colégio Le Perini

O aluno Murilo, do Jardim 2 do 
Colégio Le Perini, e seu pai no 
Encontro Esportivo do Colégio Rodin

O aluno Lucas, do Jardim 2  do 
Colégio Le Perini, com sua Família no 
Encontro Esportivo do Colégio Rodin

O aluno do Colégio Le Perini, Cauã do Jardim 2, com sua 
família e seus professores, Lívia e José Roberto, no Encontro 
Esportivo do Colégio Rodin

No Curso de Férias do Colégio Le Perini, as alunas Ana Beatriz, 
Jade, Gabriela e Geovana se divertem

Professor Wesley e Bruno Elesbão em recente campeonato 
interno na Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub-5 - Alemanha da Escola de Futebol Oficial do 
Cruzeiro em recente competição interna 

Equipe Sub-11 - Uruguai da Escola de Futebol Oficial do 
Cruzeiro em durante campeonato interno

Equipe Sub-17 - Brasil da Escola de Futebol Oficial do 
Cruzeiro em recente campeonato internoOs alunos Felipe, Thiago e Pedro Miguel se divertem no teatro do 

Pernoite no Colégio Le Perini
As alunas dos 5ºs anos se divertem com a apresentação do Teatro 
do Colégio Le Perini em Pernoite
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Aniversariantes do Mês - Atento

Danilo comemora seu 
aniversário amanhã, dia 18

Sara comemorou seu 
aniversário dia 14

Nilo vai comemorar seu 
aniversário no próximo dia 20

Jonathan comemorou seu 
aniversário dia 14

Maiza comemorou seu 
aniversário dia 22

Encerramento do Ano Esportivo 
promovido pelo Clube 9 de Julho

Concerto de Natal  no Ciaei

Jantar da AEAI

Reinauguração Lis Rose

Finesse Noivas e Festas
Lançamento do Livro "Segurança é 
Outra Coisa", de Reinaldo Nogueira

Nova Loja Hope Indaiatuba

No encerramento da temporada 2016, a Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, juntamente com a Orquestra Jovem de Indaiatuba, o Coral 
Adulto e o Infantil da Secretaria Municipal de Cultura realizaram uma 
apresentação brilhante, linda e emocionante de seu Concerto de 
Natal. O espetáculo contou com obras de Leroy Anderson, Handel, 
Vivaldi, Gluck, Bach, Pietro Yon, Gruber, Mohr, Klecio Caldas, Amado 
Cavalcante, Benin e mais dois anônimos, formando um conjunto 
delicioso de se ouvir, beirando as mais suscetíveis emoções na 
plateia presente. Parabéns, Paulo de Paula e Áurea Ambiel, pelo 
lindo espetáculo! Em tempo foi anunciada a troca da presidência 
da Associação Mantenedora da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, 
assumindo o posto Edilton Monteiro da Silva.

Janaina Ruman 
inaugurou na 
noite do último 
dia 8 sua loja 
Hope Store, com 
coquetel e lindas 
convidadas. A loja 
promete excelente 
atendimento 
às moçoilas de 
plantão, com 
padrão americano 
de vendas 
de lingeries e 
loungewear. Loja 
linda e muito 
bem montada na 
Avenida Presidente 
Kennedy, 1.417, no 
Cidade Nova. Vale 
uma visita.

Na noite do último dia 8, a Associação de Engenheiros e Arquitetos 
de Indaiatuba (AEAI) realizou o jantar comemorativo do Dia do 
Engenheiro e do Arquiteto. Na ocasião, também foi realizada a 
homenagem ao "Profissional do Ano", que em 2016 foi entregue 
a arquiteta Thais Camargo. Na festa também foi anunciada a 
Corrida e Caminhada da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Indaiatuba, que acontece no dia 26 de março de 2017, às 8 
horas, com inscrição a R$ 69 para o público em geral e R$ 50 aos 
associados da AEAI.

Pelas mãos 
competentes de 
Kleber Patrício, 
foi apresentado 
com um delicioso 
happy hour 
feito por  Maria 
Fernanda de 
Campos, o 
novo endereço 
da Lis Rose, 
agora da querida 
Suzi Ruiz. O 
evento correu na 
noite de terça-

feira, dia 13, e estava repleto de gente bonita, onde as “luluzinhas de 
plantão” deram o ar da graça. O novo endereço da loja fica na Avenida 
Major Alfredo Camargo da Fonseca, 522, no bairro Cidade Nova. Mais 
informações no (19) 3016-4549 e/ou pelo e-mail lisrose14@gmail.com. 

A loja Finesse realizou na noite de terça-feira, dia 13, o desfile 
de lançamento de sua nova e belíssima coleção dos mais lindos 
vestidos da Noivas by Mon Cheri, que encantaram a todos os 
presentes. Um dos pontos fortes do desfile foi a presença  da Miss 
Indaiatuba 2017, Leticia F. Barbosa, e do Mister Indaiatuba 2017, 
Wesley Ometto. A decoração da Loja para o desfile foi de Vladimir 
Seneme e Eder Venturas, com produção de Karina Albertini e apoio 
de Fernando Loggar e Fernando Estevam.

Na manhã de quarta-feira, dia 14, Reinaldo Nogueira fez o 
lançamento de seu primeiro livro, o "Segurança é Outra Coisa”, que 
mostra o projeto de segurança realizado em Indaiatuba durante sua 
sugestão na cidade. Prometo ler o livro e voltar aqui futuramente 
para dizer sobre o trabalho.

Professor Luiz Carlos e o filho Rodolfo, 
na formatura da Educação Infantil do 
Colégio Meta

Sayure mudando o visual com  
Elaine Prado do Espaço Rosa 
Shock

Leandro, do Supermercado Bandeira, 
com Sandra Aparecida

Equipe do açougue Filé na Brasa 
comemorando aniversário do 
colega de trabalho

Professoras Juliana, Sonia e Michelle na formatura 
do 9º Ano e 3º Ano do Ensino Médio do Colégio 
Meta
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Inauguração da Hope Store Indaiatuba

Janaina e Claudio Ruman recebem amigos e convidados na  
inauguração a Hope Store Indaiatuba

Carvão Indaiá no Supermercado Jequitibás em Paulínia

Os vendedores Fábio e Moises no Supermercado Jequitibás, em Paulínia

Equipe do Mercado Lopes na produção de panettones

Mystic Fair, a maior Feira holística de São Paulo, aconteceu no 
último final de semana. Sucesso total com a Terapeuta Natural e 
comunicadora da Rádio Mundial Suzy Reigado do Espaço Rosa Shock

As Lojas Cris Bandeira já se prepararam para as festas de final 
de ano e trouxe roupas lindas para você aproveitar os melhores 
momentos com sua família. Neste mês de dezembro, lojas abertas 
em horários especiais e com crediário próprio

Julio e Guto Miranda inauguram a The Cleaver Burgers & Beers, 
que traz para Indaiatuba um novo conceito de hamburgueria 
artesanal, com ingredientes cuidadosamente selecionados, os 
quais prezam por qualidade e sabor que Indaiatuba nunca viu igual. 
O restaurante fica na Avenida dos Trabalhadores, 116. 

Isabella, Marina Reis Dionisio dos Santos, Ingrid e a Cerimonialista 
Ivanilde Reis inaugurando a cafeteria Brigadeiro da Nina

Luciana de Assis, da Summer Piscinas, parabeniza todos organizadores 
pelo evento. "O Frutos de Indaiá tornou referência de credibilidade e 
sucesso para nossa cidade. Parabenizo também todos empresários de 
Indaiatuba que foram coroados nesta noite memorável"

Empresárias e cerimonialistas, Marina e Ivanilde Reis, e a 
empresária Karen Seruts, comunica que já está aberta a Cafeteria 
Brigadeiro da Nina, na Rua Ademar de Barros, 518 - Centro
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A Barbearia  "B4 Al-
pha" está fazendo o maior 
sucesso. Os clientes estão 
adorando o espaço que é 
super aconchegante e os 
serviços com excelentes 
preços. O espaço 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. 
Completíssimo! Não deixe 
de conhecer na Avenida 
Itororó, 371, no Cidade 
Nova 2.  Telefone:  (19) 
3835-5411 e 3825-1592. 

Moda festa

Cortinas

Óculos de 
receituário

Salão masculino

Kostela do Japonês arrasa com seu almoço de terça à domingo
(Entraremos em férias dia 19 de dezembro e retornaremos no dia 10 de janeiro de 2017)

Desfile da Loja Finesse da nova coleção Mon Cheri 
by Tutti Sposa foi um sucesso

Moda Jovem/Festa

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

Na última segunda-feira, dia 12, aconteceu numa belíssima 
chácara, em Itaici, a confraternização do Restaurante Caipirão. 
Com a presença de toda a equipe, os presentes puderam curtir um 
dia de muita alegria. Parabéns, Francinete! 

Colegas da Loja Vitorello reuniram-se para confraterni-
zação, no último dia 9, na Casa da Esfiha: Fátima, Geraldina, 
o pequendo David, Kathillen, Kelly, Luana, Natália, Tatiana 
e Milla. Foi só alegria!

Equipe da Escola Lápis na Mão/
Colégio Alves de Oliveira estará 
incluindo em 2017 o seu primeiro ano 
fundamental utilizando a editora FTD 
que traz inovação ao material didático. 
A educação que seu filho merece: ber-
çario, maternal 1 e 2, etapa 1 e 2, com 
aulas extras, capoeira, dança, musica-
lização e inglês todos os dias. Matrí-
culas abertas. Vale a pena conhecer na 
Rua Bolívia 89 - Jd. Moacyr Arruda 
- 3825-1113/3328-0115. Ligue já

A Spázio Óptico acaba de 
receber as últimas novidades 
em óculos de receituário, das 
mais famosas marcas como: 
Ray-Ban, Lacoste, Calvin 
Klein, entre outras. E na com-
pra de óculos completo ganhe 
um kit de Limpeza para suas 
lentes. Ótimos preços, confira!   

K a r i n a , 
proprietária 
da loja Fines-
se, realizou 
na última ter-
ça-feira, dia 
13, um belís-
simo desfile 
com vestidos 
de noiva da 
nova coleção 
Mon Cheri da 
Tutti Sposa, 
que encantou 
a todos. Para-
béns, evento 
maravilhoso

A Vitorello acaba de re-
ceber maravilhosas roupas 
brancas para o réveillon, 
Natal, formaturas e festas. 
Não deixe de conferir blu-
sinhas, uma mais linda que 
a outra, saias, vestidinhos 
e a moda fitness que está 
arrasando com sua nova 
coleção. Continua a pro-
moção com fitness e moda 
a preços imbatíveis, ótima 
opção para presentear neste 
Natal. Vale a pena dar uma 
espiadinha na loja!

José Luiz Dadario, diretor da Tutti Sposa, e Karina Albertini, proprietária da Finesse

Jeane Albertini Vidotti e José Renato Monteiro Jeane, Eliege e Vania

Adelaide Decorações oferece o que há de mais moderno 
em cortinas com várias padronagens, persianas, colchas sob 
medida, almofadas, papel de parede, pisos laminados/viní-
licos e tapetes, tudo belíssimo e com os melhores preços. 
Atendimento diariamente e aos sábados só com hora mar-
cada. Pagamentos com cartão, cheques ou boletos. Vale a 
pena fazer um orçamento. Você vai adorar!

Rogério, Cláudia com sua filha Ana Júlia Osvaldo, Cláudia e Renata da Planet Viagens
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Walmir e Cristiane, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Vinicius, Diana, Karenn, Telma e Larissa, na Pizzaria Skinão, 
que fica na marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Natan e Murilo, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na 
Avenida Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - 3885-0866

Mayara e Genivaldo

Luiz, Joelma, Edna, Jsé e Fábio, no Restaurante Caipirão, 
que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Tel: 3885-5434

Leonardo, Elisa, Tirso, Miguel, Carol, Matheus e Ariana, na Hamburgueria 
Crazy For Burger, situado na Rua 24 de Maio, 790 - Telefone: 3328-1319

Junimar e Elisangela

Juliano, Vitor e Roque, no Cintra Restaurante, na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711, no Recr. Camp. Jóia. 3816-1417

Genivaldo com o gerente Lucas e sua equipe

Fernando, Clóvis, Andressa e Adriane

Daphene, Janaina, Adriana e Bianca, na Fit Burgers, localizada na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Cleiton e Tony

Beatriz e Eliane, no Restaurante Açafrão, localizado na 
Rua Quinze de Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347

Alex, Vitor, Luciane e Filipe, na Pizzaria Babbo Giovanni, 
na Av. Presidente Vargas, 1.540 - Tel: 3834-1008

José Rodolfo e Edgar, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica 
na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - 3885-0866

Oswaldo e Ana Carolina, na Fit Burgers, situada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Pizzaria Joy faz super promoção em 
comemoração aos seus 12 anos

Genivaldo, proprietário da Pizzaria Joy, agradece todos os clientes que participaram 
da festa de comemoração de aniversário da pizzaria na última segunda-feira, dia 12.
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LOCAÇÃO

VENDA

CA06847 - MONTREAL RESIDENCE - AT. 
150 m² AC. 110 m² - 3 dormitórios(1 suíte), sala 
para 2 ambientes, cozinha planejada, wc social, 
área gourmet com churrasqueira, garagem 
para 2 autos sendo uma coberta, aquecimento 
solar e acabamento excelente! R$ 490.000,00

CA06851 -JARDIM PORTAL DE ITAICI -AT. 325m² AC. 
185m² Excelente oportunidade de casa térrea com 3 dorm. 
planejados, sendo 1 suíte com hidro, sala 2 ambientes,  la-
vabo, banh. social, coz. planejada com cooktop, despensa, 
lavand. com armários, área gourmet com churrasq., forno 
de pizza e quintal gramado, 4 vagas de gar., sendo duas 
cobertas. Aquecedor solar, teto com iluminação na sala, 
piso em porc., acabamento de primeira linha. R$ 840.000,00

CA06833 - JARDIM ESPLANADA - AT. 600 m² 
AC. 300 m² - 4 suítes (uma master com hidro), 
sala, cozinha planejada, lavanderia, amplo 
quintal, garagem para 2 automóveis coberta. 
R$ 1.100.000,00

AP03194- CENTRO - AU.52 m² APARTAMEN-
TO FLAT no CENTRO de INDAIATUBA com 
excelente  vista, 1 dormitório,  sala, cozinha, 
varanda e banheiro. Condomínio inclui serviço, 
água e gás. R$ 150.000,00

caderno de negóciosNº 727

SALAS COMERCIAIS

SL00609 - CENTRO - AU 40m² - Sala comercial 
ampla, com WC e copa. **Sala nova, em ótima 
localização.** R$ 1.500,00 +IPTU.
SL00593 - DIPLOMAT - AU 40m² - Sala co-
mercial com WC. R$ 1.200,00 + cond.+ IPTU.

CASAS

CA06790 - JD. PANORAMA - AT. 175 m² AC. 
103 m² - 3 dormitórios (1suite), sala, cozinha, la-
vanderia, wc social, área de churrasqueira e ga-
ragem para 2 autos. R$ 1.800,00+COND+IPTU
CA06813 - JARDIM ESPLANADA - AT 398m², 
AC 319m² - 04 dormitórios sendo 02 suítes 
uma delas máster, WC social, sala intima, sala 
ampla dois ambientes, lavabo, área de luz, 
cozinha planejada, lavanderia, quintal amplo, 

churrasqueira, garagem para 04 autos. R$ 
3.000,00  + IPTU.
CA06836-VILA GEORGINA, AT 100m² AC 
70M²-01 Dormitório, sala, Wc social, cozinha, 
lavanderia, sem garagem. R$ 700,00+ IPTU.
CA06849 - JARDIM TROPICAL - AT.125 m² 
AC.80 m² 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos. 
R$.1.500,00 + IPTU.
CA04889 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², 
AC 130m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
área de lazer com churrasqueira, garagem para 
01 auto.R$ 2.100,00 + condomínio + IPTU.
CA06819 - JARDIM REGINA - AT.250m² 
AC160m² 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
closet e  sacada,  a  suíte no piso superior, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 
churrasqueira, garagem para 03 autos R$ 

1.900,00 +IPTU.
CA06846- AT. 350m²- AC.250 m²- VILA 
SUIÇA- Sobrado com 04 dormitórios, com 
armários, sala para 03 ambientes, Wc social, 
cozinha, planejada,  quintal, área gourmet 
coberta, garagem coberta para 04 carros. R$ 
2.500,00 + 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.

APARTAMENTOS

AP03247 - CIDADE NOVA-  AU 82,50m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
02 ambientes, banheiro social, duas vagas 
cobertas, cozinha tipo americana, lavanderia 
isolada e aquecedor a gás. R$ 1.600,00 + 

COND. + IPTU.Condomínio com salão de festa 
e churrasqueira na cobertura.
AP03250 - BELVEDERE - AU 66,5m² - 02 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
ampla, varanda gourmet, cozinha planejada, la-
vanderia, garagem para 02 autos. R$ 1.500,00 
+ COND. + IPTU.
AP03241 - AU:103,47 APARTAMENTO 
WINDS com varanda gourmet com armários, 
3 dormitórios sendo 1 suíte planejada,  sala 
dois ambientes, lavabo, roupeiro, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, 2 vagas, 
aquecimento a gás, janelas anti-ruido. R$ 
2.400,00 + COND+IPTU
AP03270 - JATOBA - AU 120m² - 03 dormitóri-
os sendo 01 suíte com closet e armários, WC 
social, ropeiro, sala ampla dois ambientes, lava-
bo, varanda, cozinha planejada, lavanderia, ga-
ragem para 02 autos. Condomínio com infra de 

lazer completa. R$ 2.500,00 +COND. + IPTU.
AP03239-SOLAR DOS GIRASSÓIS - AU 67m² 
- 02 dormitórios planejados, WC social, sala, co-
zinha planejada, lavanderia, sacada, garagem 
para 01 auto.R$  1.000,00 + COND.+ IPTU.
AP03260 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² - 03 
dormitórios sendo 1 suítes planejada, sala 
dois ambientes, banheiro social, roupeiro no 
corredor, cozinha americana com planejados 
e cooktop, 2 vagas cobertas.Condomínio com 
área de lazer completa. 1.900,00 + COND. 
+ IPTU.
AP03052 - VERTENTES DE ITAICI - AU 
85,38m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla, varanda, cozinha, com 
gabinete, lavanderia, garagem para 02 autos 
cobertas. **Condomínio em excelente localiza-
ção com área de lazer completa** R$ 1.100,00 
+ condomínio + IPTU.

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

CA06807 - JARDIM MORADA DO SOL -  AT 125 m² AC 70 m² 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 245.000,00.



02B Mais Expressão

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 – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais 
e Mall de Serviços, localização privi-
legiada - AU: 40m² c/ wc, estaciona-
mento – R$ 1.150,00 + Cond. + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Sa-
lão Comercial c/ cozinha e wc, exce-
lente localização – R$ 3.500,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - 
AU:180m² - 3 wcs c/ mezanino – R$ 
4.250,00 + Iptu
SL00125 – Centro – ótima localiza-
ção - AC: 240m² - Ótima Localização, 
02 banheiros, escritório, depósito, 
mezanino, cozinha, quintal, 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
C A 0 1 2 0 2  –  J d .  R e g e n t e  - 
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. Sevilha - 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/ ga-
binete, lavand, gar, 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 planejada, lavand, 
gar – 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/ chur-
rasqueira – 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 Edi-
fício - Apto Novo - AU: 85,92m² - 3 
dormitórios (Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 ambientes, cozinha, lavande-
ria, 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 topografia 
- 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, churras-
queira, 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 – Óti-
ma 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 com-
pleta - Portaria 24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo so-
brado - 3 suites c/ sacada (1 c/ closet), 
sala 2 amb, lavabo, espaço p/ escrito-
rio, coz americana, despensa, lavand, 
churrasq c/ pia, garag coberta 2 car-
ros, 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, co-
zinha, lavabo, escritório, piscina, 
churrasqueira 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 Condiciona-
do - 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 sui-
tes, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, 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 acaba-
mento. 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

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE AP-
TOS NA PLANTA – CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. 
Azaleia – 3dorm, sala, coz , wc, la-
vand, garagem, portaria 24 hs, área 
de lazer – R$ 220.000,00
AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 
40m² - Edificio c/ elevador – R$ 
155.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente 
Localização – Prox. ao centro – 
Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb,  coz, wc social, lavand, 
garagem-(aceita financiamento ban-
cário) – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – 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 co-
berta Aceita imóvel como parte de 
pagto e financiamento bancário – R$ 
278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – ótima 
localização - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz c/ armários, 
lavand, garagem, varanda gourmet c/ 
churrasqueira – R$ 330.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Bel-
vedere – Apto novo (fase final de 
construção) – Área de lazer completa 
– 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem, preparação p/ 
ar condicionado, varanda gourmet..
R$ 120.000,00 entrada (aceita terre-
no) + Saldo a financiar   –  total R$ 
340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – Ed. 
Soho - Apto Novo – Excelente 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 gourmet ampla, 2 
vagas de garagem cobertas, área de 
lazer completa e portaria 24hs – R$ 
460.000,00
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4720 – JD. GUANABARA – AC 108.50 M² 
AT 125 M² - 3 DORMT/ 1 SUÍTE / SALA / 2 
WC / LAVABO/ COZ/ AS / 2 GAR / PORTÃO 
ELETRÔNICO R$1.750,00 + IPTU

58069 – JD. MORADA DO SOL –AC 80 M²- 2 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 1 GAR. R$ 
900,00 + IPTU

59326 - JD. RES. MARIA DULCE - AT 300M² 
- AC 204 M² - 3 DORM (SUÍTE/CLOSET) / 3 
WC / SALA / COZ / COPA / AS / CHUR / 2 GAR 
COBERTA / PISC R$770.000 00

61891 – AC 248 M² AT 250 M² - JD BELA 
VISTA - 5 DORMT / 1 SUÍTE / 2 WC / COZ / 2 
SALAS / AS / 6 GAR / CHURRAS / EDÍCULA 
COM 1 DORMT E WC R$550.000,00

63589 – JD. PORTAL DO SOL - AC 124 M² 
- AT 150 M² - 3 DORMT / 1 SUÍTE / SALA / 
2 WC / 2 VAGAS R$335.000,00

64545 - VILA VITÓRIA II – 3WC/ ES-
CRITÓRIO / COZ / ENTRADA PARA 
CAMINHÃO R$2.500 + IPTU

64550 – JD. ESPLANADA AT 300 M², COM 
ESTUDO TOPOGRÁFICO, PLANTA E 
PROJETO APROVADO NA PREFEITURA. 
R$230.000,00

64569 – JD. BELA VISTA – AC 60 M² AT 250 
M² - 1 DORMT / SALA / COZ / WC / 2 GAR 
R$800.00 ISENTO IPTU / R$ 320.000,00

60403 - PQ DAS NAÇÕES - AT 100 M² - AC 
100 M² - 3 DORM / SALA / COZ / WC / AS / 2 
GAR / R$ 1.200,00 + IPTU.

55063 – JD. ESPLANADA – AT 300M² AC 174M² - 3 
SUÍTES / SALA 2 AMB. / MEZANINO / LAVABO / 
COZ.PLANEJ. / WC / WC EXT. / AS / DESPENSA / 
ÁREA GOURMET / GAR.2+2 VAGAS. R$ 830.000,00

55111 - JD JUSCELINO KUBITSCHEK - 
AT.180M² AC.89M² - 2 DORM. / 2 SALAS 
/ COZ. / WC / AS / AMPLO QUINTAL / 
GAR.2 VAGAS. R$ 260.000,00

57640 – JD. MORADA DO SOL – AC 60 
M² - 1 DORM/ SALA/ COZ/ WC / AS/ GA-
RAGEM COBERTA PARA UM CARRO 
R$650,00 + IPTU
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IMÓVEIS A VENDA

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 amaricana 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, 
lavanderia 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. Va-
randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e 
espelho. Cozinha Americana planeja-
da, com grande bancada em granito 
e cooktop instalado. Lavanderia com 
armários e vidro divisor de ambiente. 
2 vagas amplas no subsolo tipo ga-
veta. R$ 1.900,00 + cond. 400,00 + 
Iptu 100,00
AP00462 – SOLAR DO ITAMARA-
CA – Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 
dorm. Sendo 1 suite com armários 

planejado , sala com 2 ambientes, va-
randa, 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 armários 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 ameri-
cana, 2 vagas de garagem, piscina, 
churrasqueira. R$ 2.500,00 incluso 
Iptu e condomínio
AP00489 – SPAZIO ILLUMINARI 
– 3 dorm. Sendo 1  suite, coz. ameri-
cana, 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 IN-
DAIAS- 2 dorm. Sala 2 ambien-
tes, WC, cozinha e lavanderia, 
R$800,00+cond. 200,00 + Iptu
AP00510 –PREMIUM RESIDÊNCIA 
– 3 dorm.sendo 2 suite, 1 dorm. 1 co-
zinha com armário,  sacada gourmet 
com pia e churrasqueira.  2 vaga de 
garagem Área de lazer completa R$ 
1.900,00 + cond 200,00 + IPTU

CC.00351 – COND. SANTA CLA-
RA – 4 suítes, todas com planejados 
com sacada, 1 suíte  máster, sala 3 
ambientes com lavabo, coz, planj. 
Lavanderia com armários , varanda 
gourmet com churrasqueira, piscina 
jardim, quarto de empregada com 
WC., 4 vagas sendo 2 cobertas.   R$ 
5.000,00 com cond. e IPTU.
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  
e um pequeno quintal ,1 vaga  R$ 
1.300,00 +IptuCA00982 – Vila Ruiz 
Peres- Casa para Locação    - Linda  
casa próxima ao centro e parque eco-
lógico com cômodos grandes sendo 
e edícula no fundo com 1 dorm, sala 
e cozinha , wc , na frente 2 dormitó-
rios,  copa e cozinha separada ambas 
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 
Comercial ou Residencial – 3 dorm. 
1 wc social, cozinha, quintal grande 
– R$ 1.500,00
CA 01000 – CIDADE NOVA – Co-
mercial ou Residencial -  3 
dorm. Sendo .  suítes 2 WC, 3 salas 
, área gourmet com churrasqueira 

cozinha americana com sala de 
janta,lavanderia fechada, garagem 
para 5 carros, câmeras de seguran-
ça, cerca elétrica portão eletrônico.  
3 dorm.  1 wc social, copa cozinha, 
ampla sala de visita, com jardim de  
inverno  , portão eletrônico, garagem 
para 3 carros e quintal.R$ 2.400,00
CA01006 – CECAP -  2 dorm , coz. 
americana e sala, cômodos pequenos  
R$1.100,00
CA01016 – CENTRO – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia coberta, 
pequeno quintal no fundo, garagem 
coberta. Próximo ao shopping Jara-
guá R$ 1.500,00 + Iptu
CA01019 – JD. ESPLANADA –So-
brado 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 cômo-
dos cada reformadas R$550,00 cada 
ou as 2 por 900,00 sem garagem.
CA01075 – CIDADE NOVA – casa 
simples com  2 dorm. + 1 reversível, 
sala, cozinha e WC. Quintal sem ga-
ragem R$ 950,00 + Iptu 50,00
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 
GL00015 – DISTRITO  INDUS-
TRIAL – 2000 m2 AC em terreno de 
3000 m2, PE direito 12m 15 vagas 
garagem, com instalação ADM, recep-
ção, escritório e laboratório, almox. 
Refeitório  e vestiário R$ 34.000,00 
Cond 2.000,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIA-
TUBA  4suites máster com sacadas-
-closet- hidro- escritório, 2 salas am-
biente, 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.107 – JD.MORADA DO SOL 
– R$160 MIL – dorm, sala, coz, WC, 
garagem, nos fundos :dorm e wc
COD.223 – CIDADE JARDIM – 
R$310 MIL – 2dorms(1st c/closet), 
sala, coz planej, WC, lavand, chur-
rasqa, 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 
– 2 dorms 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 planej, wc, portão eletr, 
garagem 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, dispa, sacada, aqusolar, 
dorm. De emprega c/WC, pisc, área 
gourmet, gar coberta p/2 carros e 
descoberta p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA – 
R$998 MIL – 3dorms (1reversivel), 
sala de estar, jantar, TV, lavabo, coz 
americana, pisc, churrasq, Ra cond.
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 desc para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lavabo, 
piscina, 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 empreg, sacada, 
pisc, churrasq, gar  para 4 carros.

APARTAMENTOS

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

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

TERRENOS

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

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

TE.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 am-
pla, 3wc, churrasqueira, piscina.  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – 
R$220 MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 
MIL – 1000m²
CH.722 – FOGUETEIRO – R$700 
MIL – dorm, sala, coz, WC, poço 
artesiano fornece água 3000l/h, a 
chácara fica a 50m do asfalto, tem 
água e esgoto na rua
CH.730 – JD.DO EDEM/SO-
ROCABA – R$2.600.000,00 
– 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, lavabo, lavanderia, 
WC, casa de caseiro, piscina, 
churrasqueira, quiosque de sapê, 
quadra de tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.CARLOS ANDROVANDI –  
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – 
dorm, coz, WC, sem garagem
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 garagem
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
VL.HAVAI – R$700,00 – dorm, sala, 
coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 
– dorm, coz, WC, entrada de moto
CENTRO - R$770,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entrada para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.ELDORADO – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sem 
garagem
PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, garagem

SANTA CRUZ – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 
– dorm, sala, coz, WC, lavanderia, 
1 vaga de garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 
3dorms(1st c/a/e), sala, coz c/a/e, 
WC, quartinho de despejo, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 - edicula
JD.ITAMARACA  R$1100,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 
– 2dorms, sala, copa, coz, , wc, 
quartinho nos fundos, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem. Nos 
fundos ;dorm e wc
JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 
1 vaga de garagem
VL.TELLER – R$1500,00 – 
3dorms(1st), sala, coz c/armários, 
wc, garagem, portão eletrônico
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos 
dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 
– COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, 
coz americana, WC, as, entrada 
de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc (1 

para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 
MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR 
: 3dorms c/ ar condicionado(2st), 
wc social,  PISO INFERIOR: sala 
2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, 
churrasqueira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – 
sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
piscina, churrasqueira, WC externo, 
garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$530,00 
– 1dorm, sala, coz, wc, sem gar.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 
– 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 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de gara-
gem (incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sl, 
coz, WC, sacada, 1 vaga de gar
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, ec, garagem (SEM 
CONDOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem (SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO  R$850,00  2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, garagem.

JD.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, lavanderia, 
1 vaga de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de gar coberta.
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC c/Box, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO CONDOMINIO E IPTU)
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 
2dorms, sl, coz, WC, 1 vaga de gar
CENTRO – R$1230,00 – dorm, 
sala, coz, wc, sacada, lavanderia, 
1 vaga de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, gar coberta p/2 carros 
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem

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, churrasqueira 
com pia, salão de festa, 2 piscinas 
com wc, entrada de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 
– 45m², wc
CIDADE NOVA – R$600,00 – 34m², 
WC, mesanino
JD.MORADA DO SOL – 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.
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRA-
NADA – R$900,00 á R$1.000,00 
– salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² 
com WC privativo, 1 vaga de gar, no 
edifico : elevador, escadas, serviço 
de limpeza, portaria virtual, monito-
ramento 24h, WC para cadeirantes.
JD.PAU-PRETO – R$1100,00 + 
COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo, incluso 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 garagem

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



06B Mais Expressão

LOCAÇÃO

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

TERRENOS

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

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

VENDAS

Casa Nair Maria ou Lagu-
na para troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos)
Casa na morada do sol 
para troca em lote de 
250m ou casa em Salto 
(consulte-nos)
Antecipe ao Lançamen-
to Apartamento Villa Hel-
vetia financie pelo plano 
Minha Casa Minha Vida.
R$ 155 mil apartamen-
to Salto: 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc social, 
lavanderia. Aceita Finan-
ciamento.
R$ 160 mil Morada do 
Sol: 3 cômodos e wc na 
frente, 2 cômodos e wc 
nos fundos.
R$ 180 mil Apartamen-
to Salto: 2 dormitórios, 

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

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

CHÁCARA

R$ 380 mil  Alto do 
Primavera Cardeal: 
1.000m² - formada com 
casa boa aceita imóveis
R$ 600 mil Sumaré: 1600 
m² - formada com casa de 
3 dorm aceita casa
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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



classificados

Casas - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092
Jd. Europa com dorm e WC 
AT: 250 AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 cômo-
dos em ponto de andaime 
com estrutura p/ sobrado 
R$ 110 mil F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. R$ 
160 mil estuda 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, Financiamen-
to. 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 
Casa Jd. Laguna Linda 3 
dorm suíte, armários plane-
jados,  troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.

Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala copa e cozinha, lavan-
deria, garagem para vários 
carros (Aceita Terreno e Fi-
nanciamento), R$ 390 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
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.
Jardim Montreal Residence 
casa 3 dorm. suíte, WC, sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 vagas R$ 
495 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Vendo 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
Alugo  casa no  Cond. Vista 
Verde – Itaici -  linda casa 
com 3 dorm. sendo 1 suí-
te, sala, cozinha , quintal , 
garagem coberta, 1 wc  e 1 
lavabo  R$2.000,00 ( incluso 
Condominio) – Regina Kuga 
creci 167606 F. 9.9177-7051 
WhatsApp
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 
ambientes, sala jantar, cozi-
nha planejada, lavanderia e 
dependência de empregada, 
mais Casa de caseiro, piscina 
e churrasqueira AT 3.000m² 
AC/450m²  R$ 950.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771

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 chur-
rasqueira, 2 garagens cober-
tas, portão eletrônico. Bairro 
diferenciado, bem arborizado 
e fácil acesso ao Centro e a 
Rod. SP 75. Documentação 
ok. R$450.000,00 Tratar (19) 
3875-0423 ou 99346-0423 
com propr.
Cond. Alto de Itaici – 3 
suítes, sala 2 amb, lavabo,  
cozinha, lavanderia,  3130m² 
AC/ 160m² R$ 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
Vendo Casa Moradas de 
Itaici - 03 dorms(01 suíte), 
sala, cozinha e WC. Total-
mente reformada - Acei-
ta 50% em permuta. R$ 
400.000,00 F: (19) 9.9887-
7771 
Vendo Jardim Belo Hori-
zonte - 3 dorms (1 st)com hi-
dro, sala, cozinha planejada, 
churrasqueira, portão eletrô-
nico R$ 380.000,00- Aceito 
terreno até R$ 130.000,00 
como parte de pagamento F: 
(19) 9.9887-7771
OPORTUNIDADE – Vendo 
casa térrea Cond. Vista Ver-
de 3 Dorms. (1 suíte) com 
armários, sala 2 ambientes, 
cozinha americana planeja-
da (cooktop, forno a gás e 
coifa) lavanderia c/ armários, 
churrasqueira, quintal, ga-
ragem p/ 3 carros (sendo 1 
coberta) F: (19)3394-2197 / 
(11) 98635-7556.

VENDE –SE casa Condo-
mínio Moradas de Itaici 
(infraestrutura completa) – 
Sala 2 ambientes, cozinha 
planejada, 2 Dorms; (1 suíte 
com ar condicionado), ambos 
com armário embutido. Área 
de serviço coberta, churras-
queira, garagem coberta p/ 2 
carros. R$340.000,00. F: (19) 
993449304
M. Sol- rua-57, 1 dorm sala, 
coz., wc social, lav., gar. 
Toda em estrutura p/ so-
brado. Oportunidade única! 
Apenas: R$215.000,00 ac. 
financ, ou terreno no negócio. 
F. 3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
Vila Maria Helena – Vendo 
casa nova com 2 quartos 
(1 suíte), sala, cozinha, ba-
nheiro social, área de servi-
ço, garagem para 2 carros. 
R$335.000,00 Tratar (19) 
3894-6182 ou 99450-2461
Jd. Colibris (aceito finan-
ciamento) – Casa nova. 3 
Dorms. (1 suíte) WC Social, 
sala, copa e cozinha, área 
de serviço, churrasqueiro, 
gabinete em todas as pias, 
instalação aquec. solar, vaga 
3 carros. AC 10m² AT 150m² 
R$340.000,00. Estudo oferta 
Contato: 98716-9978
 

Alugo um quarto com banhei-
ro no centro da cidade, ir ver 
no local na parte da manhã, 
Rua Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Alugo apto no Cond. Bel-
vedere sendo 2 dorm. 1 es-
critorio reversível,1 suti, coz. 
americana, sala 2 ambientes 
R$ 1.200,00= Cond. 350,00 
+ Iptu Tr. Regina Kuga creci 
167606 – (19) 99177.7051
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Alugo casa para fim comer-
cial ou residencial na Cidade 
nova, casa com 3 dorm, 2 
suite, WC, 3 salas, área gou-
met no fundo, lavanderia e 
coz. Com moveis planejados. 
5 vagas , com câmeras de 
seguranças . R$2.400,00 + 
Iptu. Tr. Regina Kuga creci 
167606 –(19) 99177.7051
CA01075 - Cidade Nova  
-  2 dorm. 2 sala  sendo uma 
reversível para dorm. 1 wc 
cozinha com quintal grande 
no fundo, e sem garagem  
R$  1.000,00 – Regina creci 
167606 F. 9.9177-7051
 

Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano 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 
Praças  – apto  2 dorm. Todos 
com planejados  ,1vaga R$ 
235 mil creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Apto Barbara - 1 dorm, sala, 
cozinha e banheiro, 1 vaga 
de garagem R$ 210.000,00 
F: (19) 9.9887-7771  
Vendo Portal dos Ipês - 03 
suítes todas com armários, la-
vabo, sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada com despensa, 
pisc, área gourmet AT/300m² 
AC/ 240m² R$900.000,00 
–Aceita 30  % em permuta. F: 
(19) 9.9887-7771 

Troca – Apto no Butantã – 
3 suítes, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasquei-
ra, piscina, salão de festa, 
2 vagas de garagem, a 
duas quadras do metrô Bu-
tantã 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.
Oportunidade! Aparta-
mento 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 pro-
prietário. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294.
São Paulo (Penha) - Ven-
do/troco apto. duplex vago 
em SP AC 230m² área útil 
170m² por imóvel ou galpão 
em Indaiatuba R$500 mil. 
Contato: (19) 988175312 / 
(11) 993532179
 

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. R$ 
950,00 mais iptu e condo-
mínio F.  9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael
Alugo apto no Cond. Bel-
vedere sendo 2 dorm. 1 
escritorio reversível,1 suti, 
coz. americana, sala 2 
ambientes R$ 1.200,00= 
Cond. 350,00 + Iptu Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
– (19) 99177.7051

Sítio em Toledo, próximo a 
Bragança Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 3 dor-
ms, 2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, boa 
topografia, água de mina, 
2 tanques c/ peixes sendo 
um compartilhado e outro 
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
Sí t io  em P iedade  SP , 
26.000m², casa c/ 3 dormos, 
2 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes abaste-
cido 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

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

Jd. Colibris Lote de 150m² 
com ótima topografia, um 
tapete R$ 93 mil topografia 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.



classificados
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 
topografia  R$ 225.000 Creci  
27252 J F. (19) 9.8406-6590
Vendo - Terreno – Terras 
de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização Rua 
Zenite Furakawa. 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
Transformador 110/220 ou 
220/110. 7.500 Vts. Valor 
R$450,00 Paulo. F: (19)-
3835-3350

Cabeçote com válvulas Ive-
co 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/ mo-
tor. Valor R$350,00. 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 
(carrinho) - F: 99267-7603
Geladeira 220v - F: 99267-
7603
Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próximo ao ce-
mitério). F: (19) 2516-5110 c/ 
Fernando
Cabeçote com válvulas Iveco 
3510 ano 1997. R$3000,00. 
Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Máquina costura reta c/ mo-
tor. R$350,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Transformador 110/220 ou 
220/110. 75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Piscina 5000 litros. R$350,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Máquina de costura overlo-
ck semi - industrial, usada em 
excelente estado, possui base 
para linhas, toda revisada, 
marca CANSEW. Preço R$ 
350,00. F: (19) 3392-2979 
falar com Vera

Vendo Gel para dor Mus-
cular: Tipo Dotorzinho, com 
banha de carneiro, arnica e 
anti-inflamatório muscular 
F: (19) 99830-0614 / Whats 
98996-4867

 

Vendo  Uno  Way   1 . 0 
2012/2013 cor verde particular 
– Completo R$23.700,00 
C o n t a t o  M a u r i c i o  ( 1 1 ) 
960629892
Vende-se Uno 1.5 cor cinza. 
Ano 91, motor nacional, do-
cument ok. Valor R$5.000,00. 
Tratar c/ Luiz 99334-3088

 

MANICURE E PEDICURE 
R$20. Sobrancelha R$8. Se-
lamento de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) a do-
micilio. F. 99369-5615 What-
sApp de segunda a domingo
Ofereço-me  como Motorista. 
Categorias A/D. Experiência 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936-
4053/ 99804-7578
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos de 
jardinagem (corte de grama) 
também. Tenho maquina, 
não tenho vícios . Tratar com 
Denis (11) 952237579.
Ofereço-me para conserto de 
maquina de costura industrial 
F: (19) 99212-1731.
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Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o perí-
odo da tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Capi-
tal e Interior – Fixo ou Freelan-
cer F (19) 99793-4700.
CUIDADORA ofereço me 
para cuidar de idosos, crian-
ças, pessoas com necessi-
dades especiais etc. Atendi-
mento residencial e hospitalar. 
Cursando Tec. Enfermagem. 
Possuo experiência e refe-
rencias. Evelyn 9.8951-0353 
/ 9.9980-2723
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, 
diurno ou noturno, em hospi-
tais 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  (Cons-
trução civil) João (19)98329-
8580
Ofereço-me como massa-
gista – Maria Cícera F: 2516-
0217
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico ao 
ao acabamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318-3573  
(Evandro)
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência (Hi-
dráulica, elétrica, piso, pintura, 
telhado, etc...  F: (19) 99830-
0614 / Whats 98996-4867



empregos
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Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

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

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

site: www.expertconsultoria.com.br

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. 
Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE COZINHA – Pos-
suir experiência na função. Para 
trabalhar em escola. Ensino 
fundamental. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
COSTUREIRA – Possuir expe-
riência na função. Experiência 
na operação das máquinas 
Overloque, Interloque e Costura 
Reta. Ensino médio completo e 
conhecimentos básicos em Infor-
mática. Residir em Indaiatuba.
DOMÉSTICA – Possuir experi-
ência na função comprada em 
carteira e carta de referência dos 
empregos anteriores. Residir em 
Indaiatuba.  
MONTADOR DE ESQUADRIAS 
DE ALUMÍNIO – Possuir ex-
periência com montagem e 
instalação de esquadrias de 
alumínio. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar 
em horário comercial.
OPERADOR DE FORNO – Pos-
suir Técnico em Mecatrônica, 
Metalurgia, Automação Industrial 
ou áreas afins. Experiência como 
Operador de máquinas. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
total de horários.
PCD - PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA - Residir em Indaia-
tuba. Para trabalhar na área 
de recepção e administrativo. 
Horário comercial. Com ou sem 
experiência. Desejável Ensino 
médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiên-
cia em controle de acesso, ronda 
e monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
– Possuir experiência como tro-
cador de moldes e preparador de 
máquinas injetora. Ensino médio 
completo. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto 
ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
RETIFICADOR PLANO – Pos-
suir experiência na função com-
provada em carteira e cursos 
relacionados à função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – 
Possuir Técnico em Plásticos. 
Experiência em controle de 
arquivos de parâmetros de pro-
cessos. Try-out, construção e 
troca de moldes. Conhecimentos 
em Ferramentas da qualidade 
(FMEA e PPAP). Residir em 
Indaiatuba, Salto, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ANALISTA DE COMPRAS (7853): 
Superior Completo ou Cursando Ad-
ministração de Empresas e/ ou Gestão 
Empresarial. Vivência na função. 
Desejável espanhol intermediário. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE COMPRAS  JÚNIOR 
(7809): Ambos os sexos. Superior em 
comércio exterior ou administração 
de empresas. Vivencia em industria. 
Conhecimento em pacote office e 
domínio em Excel.
ANALISTA FINANCEIRO (7795): 
Superior completo em Ciências con-
tábeis, Administração e/ou afins. 
Vivência na função, contas a pagar 
e receber, conciliação bancária e 
negociações. Conhecimento em sis-
tema microsiga. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA FISCAL (7794): Ambos os 
sexos. Superior completo em Ciência 
contábeis e/ou afins.  Vivência no 
setor fiscal e contábil. Conhecimento 
em 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 opera-
ções de comércio internacional para 
importação e exportação de produtos 
e serviços. Processar operações de 
importação; traçar planos de exporta-
ção; 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 com-
pleto em Administração ou Logística. 
Conhecimento em faturamento e co-
mercial. Atendimento ao cliente, pedi-
dos de vendas, envio e separação de 
mercadoria, emissão de notas fiscais 
e orçamentos. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE QUALIDADE JUNIOR 
(7855): Ensino técnico ou Superior em 
Microbiologia, Química, Farmácia, 
Análises Laboratoriais, Biomedicina 
ou afins. Vivência em controle e mo-
nitoramento ambiental periódico da 
sala limpa. Cursos na área. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ ES-
CRITA FISCAL (7782): Ambos os 
sexos. Ensino Médio ou Superior 
cursando Contábil. Vivência em 
abertura e encerramento de empresas 
para trabalhar em escritório contábil. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR COZINHEIRO (7865): En-
sino Fundamental. Vivência na função. 
Conhecimento na área. Residir em 
Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

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

ESTAMOS CONTRATANDO:

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

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiên-
cia na função. Disponibilidade de horá-

rios. Desejável ter condução própria.
PORTEIRO - Masculino. Desejável ex-
periência em Portaria e Ronda. Possuir 
CNH A/B (carro e moto), desejável ter 
condução própria. Ter disponibilidade de 
horários para escala 12X36 e conheci-
mento de informática.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
- Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços 
gerais de limpeza, jardinagem, peque-
nos reparos na área hidráulica e elétrica, 
e manutenção de piscinas.
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