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Foram registrados nove acidentes fatais no ano passado contra cinco em 2015  

As escolas de samba e 
blocos da cidade não vão 
entrar na passarela este ano. 
Com o objetivo de reduzir 
custos, a Prefeitura decidiu 
cancelar o desfile de rua, 
bem como as premiações 
que no ano passado chega-
ram a R$ 90 mil.

O número de vítimas fatais na Rodovia Santos Dumont (SP-75), via que liga Itu à Campinas e que passa por Indaiatuba, apresentou aumento de 80% no ano 
passado quando comparado com 2015.

O Esporte Clube Primavera 
deve arrecadar R$ 20 mil com 
o aluguel do Gigante da Vila. O 
“inquilino”, pelo segundo ano 
seguido, será o Atibaia, time do 
interior que disputa a Série A3 
do Campeonato Paulista. Se-
gundo a diretoria primaverina, 
o aluguel será de R$ 2 mil por 
partida disputada.   

Pela primeira vez em In-
daiatuba, o programa Mais 
Bolsa disponibilizará neste 
primeiro semestre mais de 500 
bolsas de estudo para os mora-
dores locais. As oportunidades, 
válidas para a educação Básica 
e Superior (graduação e pós-
-graduação), vão disponibilizar 
descontos de até 50%.
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Pagamento do 
IPTU é prorrogado 
para março

Homem é preso após 
3 meses foragido 
d e  T r e m e m b é

Presidentes de Lidi 
e Aifa comentam 
sobre unificação

Primavera deve 
arrecadar R$ 20 
mil com aluguel do 
Gigante da Vila 

Programa oferece 
mais de 500 bolsas 
de estudo 

Presidente da Câmara 
defende mais diálogo 

entre vereadores e 
com funcionários
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Você vem tendo 
dificuldades para 
pagar os impostos de 
início de ano? Como 
está fazendo para 
quitá-los?

RADARES DIAS - 21 A 27/01

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

“Como estou desempregado, tive 
que apertar o orçamento. Mas 
consegui pagar"
Waine Gessoli, 56 anos, por-
teiro

“Guardei um pouco de dinheiro 
por mês, dessa forma consegui 
quitar as contas"
Efigência Dutra, 75 anos, pen-
sionista

“Para poder manter as contas 
em dia está difícil, então estou 
pagando as prioridades"
Francinaldo Tomé da Silva, 44 
anos, aposentado

“Como me organizei financeira-
mente, consegui pagar as contas 
sem me apertar."
José Alexandre, 63 anos, geren-
te de infraestrutura

Dr. Tiago Pereira
OAB/SP 333.562
Av. Presidente Vargas, 1.031, Sala 01, Cidade Nova - Telefone 3394-0208 - 19 99141-0101

"Paguei as contas poupando o 
meu 13º salário" 
Juliana de Oliveira, 28 anos, 
assistente administrativa 

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.) 

Psicóloga Lia de Paula Moraes

Mais consciência no trânsito!

opinião

O assunto parece ser muitas vezes "batido" e, ape-
sar de muito comentado e inúmeras campanhas real-
izadas, o debate sobre a responsabilidade no trânsito, 
em 2017, deve ser intensificado, assim como a con-
sciência dos motoristas no volante. 

E os números comprovam isso. Na edição de hoje 
do Mais Expressão, uma das matérias "fala" sobre 
as mortes no trânsito em 2016, apenas na Santos Du-
mont, principal rodovia que passa por Indaiatuba. 

Segundo balanço divulgado, foram nove mortes 
no ano passado contra cinco em 2015. Apesar de o 
total de acidentes terem caído, na comparação dos 
últimos dois anos, deve ser levado em conta as pes-
soas que perderam suas vidas. Aliás, o que pode ser 
mais trágido do que uma morte por acidente de trân-
sito?

Enfim, os números só comprovam que o ato de 
pegar um veículo e sair nas ruas ainda não é feito 
com responsabilidade e a condução do mesmo não é 
realizada com toda prudência necessária. 

Aguardamos! Que 2017 seja de mais consciência 
no trânsito e também de muito investimento por par-
te das concessionárias que administram as rodovias. 
O pedágio custa caro e todo investimento é bem-vin-
do em busca de segurança. 

Crianças hiperativas e férias: como lidar?
Uma preocupação dos pais durante as férias escolares é sobre o entretenimento dos filhos. 

Durante uma manhã tranquila, é possível levar os pequenos para o parquinho. Mas se estiver 
chovendo, como distraí-los em casa? Caso ele seja hiperativo, é ainda mais complicado. Mas para 
auxiliar as famílias com essa tarefa árdua, a psicóloga Lia de Paula Moraes sugere algumas dicas.

Ela é autora do livro infantil “João Agitadão” e sabe muito bem os desafios de lidar com 
essas crianças.  A obra, fruto de sua experiência com pacientes com Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade, aborda de modo leve e afetuoso as principais características de quem 
tem TDAH. A inspiração para a obra foi o filho da psicóloga.

Lia diz que o segredo é que os pais sejam criativos e tentem envolver os filhos em atividades 
simples, como, por exemplo, jogos de memória. Ou pode-se usar uma folha de papel grande onde 
cada participante tenha de desenhar, com uma única cor de lápis, um objeto e animal para, em 
seguida, falar sobre o que fez. “Isso se torna um passatempo prazeroso para os pais e os filhos”.

- Há inúmeras outras coisas, como brincar de adivinho com imitação de animais, teatrinho, 
professor e aluno, estátua ou ainda fazer colagem com recortes de revistas. Enfim, inventar com 
coisas simples - ressalta.

Lia comenta que, ao usar a imaginação com os hiperativos, até uma toalha pode se transformar 
num brinquedo. Ela diz que os pais devem brincar com os pequenos e fingir que um pedaço de 
pano, que pode ser um lençol velho, é um carro capaz de levar as pessoas a um passeio. Pode 
ainda usar como demarcação na sala ou na área para um lanche no parque. “Ou transformá-lo 
num tapete voador que levará a um reino encantado”.

Para a especialista, o importante é indicar atividades para a criança e da interação surgir a 
brincadeira. Os pequenos precisam sentir-se envolvidos e sempre falar com 
eles olho no olho. “Derivado do olho no olho, pode-se fazer concurso de ca-
retas, ou disputar quem ri primeiro perde. Qualquer invenção é bem-vinda”.

- Assim o tempo passa, sem gastar muito dinheiro e sem a interferência dos 
brinquedos e jogos eletrônicos. E a interação e atenção dos pais será um saldo 
positivo no relacionamento familiar - conclui.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Quem pode sacar o FGTS?

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um benefício devido aos empregados regis-
trados e regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) em que o empregador deve 
depositar 8% sobre a remuneração do empregado, mês a mês em uma conta vinculada junto à 
Caixa Econômica Federal.

É bom lembrar que o empregador não desconta e nem pode descontar esses 8% sobre a 
remuneração do empregado. O depósito deve ser feito por conta do empregador.

Recentemente, o Governo Federal por meio da MP 763/16, autorizou o saque do saldo do 
FGTS de contas inativas até 31.12.2015, ou seja, contas que tem saldo de FGTS, porém sem 
depósito ou movimentação até 31.12.2016. Contas que tem movimentação após essa data não 
poderá ser feito o saque.

Esse saque poderá ser feito a partir de Fevereiro deste ano (2017) e a ordem obedecerá o 
critério de aniversário. Há rumores que será da seguinte forma: quem faz aniversário em janeiro, 
recebe em fevereiro, quem faz em fevereiro, recebe em março e assim por diante.

Se o empregado pediu a conta ou foi mandado embora por justa causa até 31.12.2015, não 
importando quando ele foi contratado anterior a essa data, poderá levantar o saldo que mantém 
na conta, pois antigamente, só poderia sacar o FGTS que foi dispensado sem justa causa ou teve 
o contrato por prazo determinado (temporário ou experiência).

Ocorre que, o empregado pode ter a surpresa de encontrar suas contas sem saldo ou com 
saldo inferior ao que deveria receber, pois o antigo empregador pode não ter feito os depósitos 
ou não ter feito de forma regular, faltando alguns meses.

Para receber esses valores, deverá entrar em contato diretamente com o 
empregador para que esse proceda no pagamento ou depósito junto à Caixa 
Econômica Federal. Caso o empregador negue pagar espontaneamente, so-
mente com Reclamação Trabalhista na Justiça do Trabalho para fazê-lo pagar.

Ser feliz em 2017 
Nós não somos felizes sozinhos, nós não teremos sucesso sozinho.  “Havia um velho 

sentado à beira de uma estrada, na entrada de uma cidade”. Veio um viajante e sentou 
ao lado do velhinho. Enquanto os dois estavam ali conversando, chega um jovem e faz 
a seguinte pergunta para o velhinho: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho 
olha para o jovem e diz assim: Que tipo de pessoas vive na cidade de onde você veio? 
E o jovem respondeu: Nunca vi pessoas ruins daquele jeito, egoísta, desanimada, aquilo 
não é lugar para viver, é um inferno, estou procurando outro lugar para morar. E aí como 
são as pessoas que vivem aqui? O velhinho respondeu: As pessoas aqui não são muito 
boas, não. São egoístas, só pensam no dinheiro, aqui ninguém gosta de ninguém. Só 
pensam em si mesmo. O jovem respondeu: Aqui eu não fico. E foi embora. Passando 
algum tempo estava o velhinho e o mesmo viajante sentado no mesmo local, aí chegou 
outro jovem e faz a mesma pergunta: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhi-
nho olha para o jovem e faz a seguinte pergunta: Que tipo de pessoas vive na cidade 
de onde você veio? O jovem respondeu: Olha, aquilo é coisa maravilhosa. As pessoas 
são fantásticas. Eu me dava tão bem com as pessoas. Todo mundo me ajudava. Todo 
mundo se ajudava. Aquela cidade era uma comunidade, era uma coisa maravilhosa. E 
aí? O velhinho respondeu: Você nunca vai encontrar pessoas tão boas como o pessoal 
desta cidade. Aqui as pessoas fazem mutirões, mutirões para lá, mutirões para cá, cidade 
perfeita, todo mundo toma cerveja junto, conta piada, brinca. A qualquer hora que você 
precisar tem gente pra te ajudar. O jovem ficou morando na cidade. Aí o viajante olha 
para o velhinho e diz assim: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? Um dia você diz uma 
coisa, e hoje você diz outra. Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho respondeu: 
O mesmo tipo de pessoas que vivem em qualquer lugar do mundo. Você pode ir para a 
Europa, para o USA, que lá vivem os mesmos tipos de pessoas. Depende de quem? De 
nós mesmos. Nós é que fazemos o ambiente onde nós moramos ou trabalhamos. QUER 

SER FELIZ, SE APRIMORE, FAÇA NOSSO TREINAMENTO DE 
FORMAÇÃO SIGNA1, nos dias 27-28 e 29-01-2017 inscreva-se no 
site www.signatreinamentos.com. br 019-3875-7898 - Trevisan José

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
21 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
21 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
22 DOM.   NÃO OPERA
23 SEG. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
23 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
23 SEG. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
23 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
23 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
23 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
24 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
24 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
24 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
24 TER. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
24 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
24 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
25 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
25 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
25 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
25 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
25 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
26 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
26 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
26 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
26 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
26 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
26 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
27 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
27 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
27 SEX. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
27 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
27 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
27 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
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“Nesses dois anos 
vou prezar pelo bom 
relacionamento. Esse 

será o objetivo de 
toda a Câmera. Que 
as questões pessoais 

jamais interfiram e que 
haja um bom nível em 
todas as ‘discussões’. 

Pelo o que estou vendo 
nos primeiros dias de 

trabalho, tudo caminha 
para isso"

Hélio Alves Ribeiro, 
presidente da Câmara 

Presidente da Câmara fala em 
mais diálogo com vereadores
Hélio Alves Ribeiro (PSB) foi o vereador mais votado na última Eleição Municipal com 5.756 votos   

ROSE PARRA 

Manter mais diálogo 
com os vereadores 
e demais funcioná-

rios da Câmara. Essa é uma 
das ações presentes na pauta 
de prioridades do vereador 
Hélio Alves Ribeiro (PSB), 
que no último dia 1º foi elei-
to o novo pre-
sidente da Casa 
para o biênio 
2017/2018. 

O vereador, 
que chega ao seu 
terceiro manda-
to na Câmara, 
sendo o mais 
votado nas Elei-
ções Municipais 
com 5.756 vo-
tos, falou que 
estar na presi-
dência da Casa 
sempre foi um 
de suas vonta-
des, porém sempre soube 
esperar sua vez.

“Lá traz, quando entrei na 
política, sempre quis ser o 
vereador mais votado  e con-
sequentemente presidente da 
Câmara. Entretanto, também 

tive a paciência de esperar 
a minha vez e respeitar o 
momento dos presidentes 
anteriores”, salienta.

Hélio confessa que atu-
almente sente-se bem mais 
preparado para o cargo e, nos 
20 primeiros dias à frente da 
Casa, busca acertar questões 
internas na Câmara. 

Segundo ele, o principal 
desafio na presi-
dência da Câmara 
será lidar com o 
grupo que está 
chegando a Casa, 
o qual conta com 
vereadores mais 
jovens .  “Com 
certeza vão co-
brar e exigir mais 
do presidente da 
Câmara, sempre 
atentos ao que 
será realizado”, 
ana l i sa .  “Mas 
vejo como algo 
positivo também, 

pois são pessoas que trarão 
novos projetos e desafios.”

Nas últimas Eleições 
Municipal, no ano passado, 
apenas cinco vereadores que 
estavam na Câmara se ree-
legeram, uma renovação de 

70%. O vereador mais novo 
tem 25 anos de idade e o mais 
velho 65. 

Por isso, o novo presi-
dente defende a bandeira do 
diálogo, tanto entre verea-
dores quanto com os demais 
funcionários. “Nesses dois 
anos vou prezar pelo bom 
relacionamento. Esse será o 
objetivo de toda a Câmara. 
Que as questões pessoais 
jamais interfiram e que haja 
um bom nível em todas as 
‘discussões'”, diz. “Pelo o 
que estou vendo nos primei-
ros dias de trabalho, tudo 
caminha para isso.”

Apesar do orçamento da 
Câmara este ano ser superior 
a 2016, de R$ 12.062 mi para 
R$ 14.470 milhões, Hélio 
prefere manter a cautela com 
novos projetos, principal-
mente estruturais. “Prefiro 
não fica criando expectativas 
que não possa cumpri-las. 
Mas acredito que não teremos 
grandes dificuldades por con-
ta da crise econômica, pois 
a cidade se preparou para o 
momento, sempre com um 
orçamento enxuto, diferente 
de outros municípios da re-
gião”, explica. 

Sessões 
A primeira Sessão Ordiná-

ria será no dia 20 de fevereiro, 
a partir das 18 horas. Com 
quatro vereadores da oposi-
ção, Hélio diz que as “dis-
cussões" dos projetos a serem 
votados serão mais intensas. 
“Por isso que acredito que não 
teremos, este e nos próximos 
anos, sessões com duração de 
30 minutos”, diz. “Acredito 

que, com esses vereadores 
mais jovens e com mais conta-
tos com as pessoas pelas redes 
sociais, haverá uma cobrança 
maior e certamente os projetos 
serão mais debatidos.”

O presidente da Câmara 
quer também que as comis-
sões criadas passam a ter 
melhor encaminhamento e 
resultados. No ano passado, 
por exemplo, a CPI do Trans-

porte Público deixou de ser 
realizada, mesmo sendo um 
setor deficiente no Município, 
por conta da desistência de 
vereadores. “Queremos for-
mar comissões com pessoas 
que tenham interesse sobre o 
assunto a ser debatido”, diz. 
“Já há o anseio e o engaja-
mento dos vereadores para a 
formação de comissões para a 
discussão de alguns assuntos.”

Hélio acredita ainda em sessões mais longas, com mais debate entre os vereadores
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Colégio Polo oferece 
bolsas de estudo para 
pré-vestibular

EDUCAÇÃO

cidade Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Pagamento do IPTU é 
prorrogado para março
Vencimento da cota-única, com desconto, será nos dias 9 e/ou 10 de março DIVULGAÇÃO

O Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) 
teve sua data de venci-

mento prorrogado para o mês de 
março. Segundo a Prefeitura, a 
decisão tem como objetivo pro-
porcionar ao cidadão um prazo 
maior, devido às contas de início 
do ano, que costumam apertar o 
orçamento familiar. 

Com a mudança, os con-
tribuintes irão receber o IPTU 
digital na primeira semana de 
fevereiro e pelos Correios na 
segunda quinzena. A Secretaria 
da Fazenda lançou este ano 
aproximadamente 115 mil car-
nês de IPTU o que corresponde 
a R$ 135 milhões.

Para o pagamento da cota-
-única com 5% de desconto, o 
vencimento será para os dias 
9 ou 10 de março e as parcelas 
entre 15 e 25 de cada mês. Para 
o exercício de 2017, o IPTU 
será parcelado em 10 vezes. As 
parcelas até o vencimento po-
derão ser pagas nas agências da 
Caixa, Casas Lotéricas e Banco 
Postal ou nos meios eletrônicos, 
como caixa eletrônico e internet 
banking dos Bancos: Bradesco, 
Banco do Brasil, Caixa, Itaú e 
Santander. Após o vencimento, 

o imposto poderá ser quitado 
somente na Caixa e/ou em Casas 
Lotéricas.

Ainda para este ano, o IPTU 
sofreu correção da Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo 
(Ufesp) que teve variação de 
6,45%. A Ufesp de 2017 foi 
estabelecida pelo Governo do 
Estado em R$ 25,07. Em 2016 
a unidade valia R$ 23,55.

Em 2016 foram lançados R$ 
118.104.790,33 e arrecadados 
R$ 101.946.029,44. Foram 
enviados para dívida ativa R$ 

17.464.519,44 o que equivale a 
uma inadimplência de 14,76%. 
No mesmo ano 4.093 con-
tribuintes aderiram ao IPTU 
digital. 

Conectado 
Uma novidade para este ano 

é que as parcelas vencidas pode-
rão ser atualizadas diretamente 
no site da Prefeitura, emitindo 
um novo boleto com a data atu-
alizada e o novo cálculo com os 
acréscimos. 

Para quem não receber o 

carnê pelos Correios também 
poderá emitir a segunda via 
direto no site da Prefeitura ou se 
dirigir até a Secretaria da Fazen-
da e solicitar a emissão do carnê.

Os aposentados e pensionis-
tas que tiveram desconto de 20 
ou 50% no exercício anterior 
continuaram com o desconto, 
após análise técnica da Secre-
taria da Fazenda, para os novos 
aposentados e pensionistas o 
cadastro para o desconto pode 
ser feito até 30 de abril no Paço 
Municipal.

Expectativa 
de arrecadação 
do IPTU para 
este ano é de 
R$ 135 milhões, 
segundo a Prefeitura

Serão oferecidas bolsas de estudo de até 100% 

O Colégio Polo está ofe-
recendo bolsas de estudos 
de até 100% para alunos do 
Pré-Vestibular 2017, me-
diante desempenho no Exame 
Nacional de Ensino Médio 
(Enem). A definição também 
pode seguir critérios de resul-
tados obtidos nos Vestibulares 
ou na prova classificatória 
aplicada pelo colégio.

O Programa de Bolsa de 
Estudo é aberto a qualquer 
candidato que não seja aluno 
do Colégio Polo, e a inscrição 
deve ser feita através do pre-
enchimento de um formulário 
no site www.poliedroindaia-
tuba.com.br. No dia da prova 
é obrigatória a apresentação 

de um documento de identi-
dade com foto.  

Inspirada no Enem, a pro-
va contém questões referentes 
às áreas de Ciências Humanas 
e da Natureza, Linguagens 
e Códigos, e Matemática. 
A porcentagem de bolsa de 
estudo não está diretamente 
relacionada com o número 
de acertos na prova e serão 
aferidas pelo Colégio Polo de 
acordo com a disponibilidade 
de vagas.

Para mais informações 
sobre o regulamento do Pro-
grama de Bolsa de Estudo e o 
Desafio Polo-Poliedro, acesse 
o link www.poliedroindaiatu-
ba.com.br . 
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MELHORIAS 

PASSE BOLSA

cidade

Escolas estaduais na cidade devem 
receber verba para manutenção

Projeto Passe Bolsa abre inscrições 
nos dias 27 e 28 de janeiro

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Programa oferece 
mais de 500 bolsas de 
estudos em Indaiatuba 
Mais Bolsas disponibiliza descontos de até 50% em instituições locais 

DIVULGAÇÃO 

Pela primeira vez em 
Indaiatuba, o programa 
Mais Bolsa disponibili-

zará neste primeiro semestre 
mais de 500 bolsas de estudo 
para os moradores locais. As 
oportunidades, válidas para a 
educação Básica e Superior 
(graduação e pós-graduação), 
vão disponibilizar descontos 
de até 50%.

O programa existe há dois 
anos em todo Brasil, mas 
apenas este ano passou a con-
templar também moradores de 
Indaiatuba. 

Entre os cursos oferecidos 
em Indaiatuba estão Análises 
Clínicas, Direito Ambiental, 
Nutrição Esportiva e Enferma-
gem Oncológica. 

Para se inscrever gratui-
tamente, basta acessar o site 
www.maisbolsas.com.br, es-
colher a cidade, modalidade, 
a série ou curso e a instituição 
pretendida. O candidato pode 
ser aprovado de imediato, caso 
haja vaga disponível. 

Para o gerente do Mais Bol-
sas, José Araújo, a educação é 
um dos principais pilares da 
sociedade e o programa pode 
ser a solução para quem não 
tem condições de pagar uma 
mensalidade integral. “As 
pessoas têm consciência da 
competitividade do mercado de 
trabalho em meio à crise eco-
nômica e vêm buscando uma 
qualificação profissional. O 

Mais Bolsas existe justamente 
para possibilitar esse acesso”, 
explica Araújo.

Programa
Por meio de parcerias com 

mais de 10 mil instituições, 
o programa concede bolsas 
de estudo nas modalidades 
presencial e à distância para 
todo o País.

O Mais Bolsa existe há dois 

As 21 escolas estaduais 
em Indaiatuba devem receber 
juntas R$ 16 mil para realizar 
obras de manutenção em seus 
prédios. O valor não é dividido 
de forma igualitária, mas sim de 
acordo com o número de alunos 
a qual a escola comporta. 

A informação é da Secre-
taria da Educação do Estado 
de São Paulo. As mais de 5 
mil unidades espalhadas pelo 

As inscrições do Projeto 
Bolsa de Estudos/Passe Trans-
porte, mais conhecido como 
Passe Bolsa, acontece dia 27 
de janeiro (sexta-feira), das 8h 
às 16h30 e no dia 28 (sábado), 
das 9h às 16h30. 

Os interessados devem pre-
encher o formulário que estará 
disponível no link http://www.
indaiatuba.sp.gov.br/assisten-
cia-social/bolsa-passe/, ou re-
tirar o formulário na recepção 
da Secretaria da Família e Bem 
Estar Social. 

Dúvidas deverão ser esclare-
cidas nos dias 23 a 26 de janeiro, 
das 8h às 16h30, na Prefeitura. 

Para solicitar o Passe Bolsa, 
o beneficiário deve residir nos 
últimos dois anos na cidade de 

anos e nesse período já benefi-
ciou mais de 40 mil estudantes 
em mais de 2 mil municípios 
em todos os estados brasileiros.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do SAC, 
chat, redes sociais ou central 
de atendimento, nos telefones 
4007-2209, para capitais e 
regiões metropolitanas, ou 
0800 002 5854, para as demais 
localidades.

Estado receberão 34,7 milhões 
e, na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), o valor 
do repasse deve chegar a 4,8 
milhões. 

Com o repasse, as escolas 
poderão contratar e acompanhar 
serviços de pintura, troca de tor-
neira, limpeza da caixa d'água, 
fiação elétrica, revestimentos, 
conserto de vidros, janelas e 
esquadrias.

Indaiatuba (2015 / 2016); não 
ter sido retido (não ter DP); 
apresentar média igual ou su-
perior a 5,0 (cinco) em todas 
as matérias e frequência igual 
ou superior a 75%; apresentar 
situação socioeconômica desfa-
vorável para cursar a Faculdade 
ou Curso Técnico e apresentar 
toda documentação solicitada 
para a inscrição.

No link o candidato também 
poderá encontrar modelos de 
declarações, caso necessário, 
relação de documentos exigi-
dos e critérios da lei municipal 
nº 4835/2005, que autoriza o 
pagamento. 

Plantão de dúvidas acontece 
de 23 a 26 de janeiro, das 8h 
ás 16h30

Pela primeira vez programa concede bolsas com descontos a estudantes de Indaiatuba 



06A Mais Expressão

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
Especial para o Mais Expressão 

especial Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Supermercearia Lopes celebra 28 
anos com festa e sorteio de prêmios
Comemoração de aniversário acontece amanhã, dia 21, a partir das 12 horas, em sua sede na Vila Brizola

DENISE KATAHIRA ARQUIVO FAMÍLIA LOPES

A Supermercearia Lo-
pes está comemoran-
do 28 anos com muita 

festa e sorteio de 28 prêmios.  
A celebração acontece ama-
nhã, dia 21, das 12h às 17 
horas, ao lado da supermerce-
aria, com entrada gratuita. Ao 
longo de dois meses, a cada 
R$ 50 em compras, os clientes 
recebiam um cupom para par-
ticiparem da promoção.

Durante a festa de come-

moração dos 28 anos, haverá 
distribuição de lanches, re-
frigerantes, pipoca e algodão 
doce, além do sorteio de di-
versos prêmios. 

A festa ainda ficará com-
pleta com o show especial 
da dupla Bruno Di Marco 
& Cristiano, que cantará os 
grandes sucessos sertanejos a 
partir das 14h30. 

Também durante a festa, 
as crianças poderão se di-
vertir na piscina de bolinhas, 
tobogã, cama elástica e touro 
mecânico, tudo gratuitamente. 

“Esperamos que todos ve-
nham prestigiar a nossa festa”, 
convida o sócio-proprietário 
da Supermercearia, o empre-
sário André Teixeira Lopes.

Entre os prêmios que serão 
sorteados está uma panela 
de arroz, uma cafeteira, uma 
batedeira, um grill, um jogo 
de jantar, um microondas, 
um multiprocessador, uma 
bicicleta, um climatizador, um 
fogão, uma fritadeira, um apa-
relho celular, uma lavadora, 
uma geladeira, um notebook, 
uma TV 32” e uma moto CG 

160 Fan 0 Km. Além dos 17 
prêmios, já foram sorteados 
11 vale-compras no valor de 
R$ 100.

A Supermercearia Lopes 
está localizada na Rua Cris-
tina Von Zuben Amstalden, 
272, na Vila Brizola.

Qualidade 
Há 28 anos presente no 

comércio de Indaiatuba, a 
Supermercearia Lopes têm 
se preocupado em manter 
sempre o bom atendimento e 
a qualidade de seus produtos. 

Fundada em 28 de dezem-
bro de 1988, pelo casal Antônio 
Carlos Lopes e Ivete Aparecida 
Teixeira Lopes, a Supermerce-
aria Lopes, uma empresa fami-
liar, cresceu e atualmente conta 
com infraestrutura completa 
oferecendo aos seus clientes 
açougue, padaria, confeitaria, 
hortifrúti, papelaria, brinque-
dos, além dos enlatados, pro-
dutos de higiene e de limpeza, 
entre outros. 

Os produtos são sempre de 
qualidade. “Trabalhamos com 
produtos frescos, comprados 
todos os dias. As folhas e car-
nes chegam todos os dias para 
dessa forma os clientes ad-
quirirem o melhor produto”, 
comenta Lopes. Além disso, o 
próprio proprietário que faz as 
compras da hortifrúti. “Meu 
pai junto com meu irmão que 

fazem compras para que dessa 
forma possamos garantir a 
qualidade”, salienta. 

Com um bom atendimento 
personalizado e pessoal, a 
Supermercearia Lopes vem 
ganhando a cada ano mais 
clientes, e os planos para 
melhorias do estabelecimen-
to já estão sendo estudados. 
“Sempre buscamos melhorar, 
reestruturando para melhorar 
sempre para nossos clientes”, 
comenta Lopes. “Focamos 
em uma constante procuran-
do melhorar no atendimento 
ao cliente e tendo sempre a 
qualidade como o nosso di-
ferencial.”

A Supermercearia Lopes 
funciona de segunda a sába-
do, das 6h às 20 horas, e aos 
domingos e feriados das 6h às 
13 horas. 

A Supermercearia Lopes está localizada na Rua Cristina Von Zuben Amstalden, 272, Vila Brizola

Em 1988 estabelecimento era conhecido como Mercado Lopes
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Foragido há três meses 
de Tremembé é preso 
pela Polícia Militar

Homem é flagrado entregando 
drogas para ‘cliente’

CAPTURADO 

TRÁFICO

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 
Especial para o Mais Expressão 

Mortes na Santos Dumont 
cresce 80% em 2016
Segundo a AB Colinas, foram nove casos no ano passado contra cinco em 2015

IMPRENSA – AB COLINAS

O número de vítimas 
fatais na Rodovia San-
tos Dumont (SP-75), 

via que liga Itu à Campinas 
e que passa por Indaiatuba, 
apresentou aumento de 80% 
no ano passado quando com-
parado com 2015. O balanço 
foi divulgado pela AB Colinas, 
concessionária responsável 
pela rodovia. 

Em 2015, de acordo com a 
concessionária, cinco pessoas 
perderam suas vidas na Santos 
Dumont. Já no ano passado 
este número quase que dobrou, 
chegando a nove vítimas fatais. 

Entre as causas, segundo a 
AB Colinas, está um atropela-
mento de pedestre, dois cho-
ques contra objetos de proteção 
(guard-rail, barreiras rígidas, 
etc), uma colisão frontal e três 
colisões laterais. 

Por outro lado, o balanço 
apresenta uma queda no núme-
ro de acidentes registrados na 
rodovia, chegando à redução 
de 12%. Foram 270 casos no-
tificados em 2015 contra 240 
ocorrências no ano passado. 

De acordo com a AB Co-
linas, a queda no número de 
acidentes se deu por conta da 
rodovia ser duplicada e com 

todos os dispositivos de segu-
rança, tais como passarelas para 
pedestres e barreiras rígidas que 
dividem as pistas. 

Ainda segundo a AB Coli-
nas, em 2016, a concessionária 
investiu cerca de R$ 8 milhões 
em trabalhos de manutenção 
de pavimento, sinalização e 
segurança viária. Para 2017 a 
previsão é que R$ 7 milhões 
sejam investidos na via. 

Ainda no ano passado, a AB 
Colinas realizou 23 campanhas 
que atenderam mais de 3 mil 

pessoas, que contribuíram para 
a redução de 45% no número 
de atropelamentos nos trechos 
de Indaiatuba e Campinas da 
SP-75 desde 2013. 

Nesse caso, de 2013 a 2016 
houve uma redução de 55%, 
deixando de ser 27 casos de 
atropelamentos para 15 ocor-
rências do tipo. A conces-
sionária informou ainda que 
realiza, periodicamente, ações 
de conscientização para os usu-
ários, por meio do seu Plano de 
Redução de Acidentes (PRA).

Repasse
Os munícipios atendidos pe-

los 307 quilômetros de rodovias 
administradas pela AB Colinas 
receberam, em 2016, cerca de 
R$ 26 milhões em pagamento 
de Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN). 

Os repasses do imposto são 
feitos mensalmente com base 
nos valores de arrecadação de 
pedágio e também de receitas 
acessórias.

Ao todo 17 munícipios cor-
tados pelas rodovias SP-75, 
SP-127, SP-280, SP-300 e 
a SPI- 102/300 receberam o 
repasse. São eles: Itu, Salto, In-
daiatuba, Campinas, Rio Claro, 
Piracicaba, Rio das Pedras, Sal-
tinho, Tietê, Cerquilho, Tatuí, 
Sorocaba, Porto Feliz, Boituva, 
Itupeva, Cabreúva e Jundiaí. 

De acordo com o diretor-
-executivo da AB Colinas, 
Claudio Taira, o pagamento do 
ISSQN contribui com o desen-
volvimento das comunidades 
existentes no trecho adminis-
trado pela concessionária. “Este 
dinheiro ajuda as prefeituras a 
manter e aplicar novos progra-
mas e atividades que revertam 
em mais qualidade de vida e 
bem-estar para os moradores 
destas cidades”, diz.

Questionadas, as assessorias 
de imprensa da Prefeitura e da 
AB Colinas informaram que 
não podem divulgar o valor 
repassado especificamente para 
Indaiatuba. 

Segundo a AB Colinas, a previsão de investimento na SP-75 este ano é de R$ 7 milhões

A Polícia Militar prendeu 
na segunda-feira, dia 16, um 
homem que estava há 3 meses 
foragido do presídio de Tre-
membé. Fabrício da Silva Inácio 
foi detido no bairro Tancredo 
Neves após denúncia anônima. 

Segundo informações da 
PM, após serem informados, 
a equipe foi até o local indi-
cado, na Rua Neusa Maria de 
Camargo. 

No local, eles foram auto-
rizados pelo pai no acusado a 

acessar um quartinho 
que fica nos fundos 
do imóvel, onde Fa-
brício acabou sendo 
localizado. 

O acusado esta-
va dormindo e, in-
dagado, confirmou 
que havia evadido do 
sistema prisional em 
Tremembé desde 12 
de outubro de 2016, 
quando teve direito 
a saída temporária e 
não retornou ao presí-
dio onde cumpre pena 
por tráfico de drogas. 

Fabrício foi então 
encaminhado à Dele-
gacia de Polícia, onde 
ficou a disposição da 
Justiça.

DIVULGAÇÃO 

Fabrício foi preso quando dormia na 
casa de seu pai, no Tancredo Neves

Um homem, iden-
tificado como Alexan-
dro Jorge de Souza, 
foi preso na noite de 
terça-feira, dia 17, fla-
grado por policiais mi-
litares entregando dro-
gas para um possível 
“cliente”. O flagrante 
aconteceu na Rua José 
Carlos Wolf, no bairro 
Tancredo Neves. 

A rua, segundo 
a PM, é conhecida 
por intenso tráfico 
de drogas. Na terça, 
ao chegar no local, 
os policiais militares 
avistaram um veículos Cross 
Fox parado na rua e Alexandro 
do lado de fora entregando algo 
ao passageiro. 

Ao perceber a chegada dos 
PMs, o indivíduo jogou algo no 
chão, que depois foi constatado 
que tratava-se de crack. 

A motorista do carro foi 
questionada e informou aos 
policias que estava ali para 
comprar drogas de Alexandro, 

DIVULGAÇÃO 

Alexandro foi interceptado pelos PMs 
quando entregava a droga 

havia pago a quantia de R$ 10, 
porém não conseguiu receber o 
entorpecente devido a chegada 
da PM. Ela disse ainda que a 
droga estava na mão do trafi-
cante e viu quando o mesmo 
jogou o produto para tentar 
ludibriar os policiais. 

Com o flagrante, Alexando 
foi encaminhado à delegacia 
e teve a prisão ratificada pelo 
delegado por tráfico de drogas. 
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“Acredito que essas 
equipes devem ser 
tratadas com muito 

cuidado e sem 
retaliação devido a 
opção de pertencer 
a esta associação 

(Aifa), obedecendo o 
mesmo critério a outra 

entidade” 
Jonas Anhaia, 

presidente da Aifa

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Presidentes de Aifa e Lidi cometam 
sobre unificação das Ligas

esportes

Copa Arena soma 
59 gols em três rodadas

FUTSAL 

Criar apenas uma entidade é um dos anseios do novo secretário municipal de esportes, Marcos Antônio Moraes 
JEAN MARTINS

Os presidentes Jonas 
Anhaia, da Associação 
Indaiatubana de Fute-

bol Amador (Aifa), e Rogério 
Pontara, da Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi), 
falaram durante a semana qual 
seriam os empecilhos para as 
entidades se unirem e formarem 
apenas uma liga com objetivo de 
“cuidar” do futebol 
e futsal amador do 
Município. 

Além de ser um 
assunto muito de-
batido a cada início 
de ano, a possibili-
dade voltou à tona 
na semana passada, 
quando, em entre-
vista ao Mais Ex-
pressão, o novo se-
cretário municipal 
de Esportes, Marcos 
Antônio Moraes, o 
Marquinhos, falou que uma 
das suas vontades seria unificar 
as entidades e fazer com que o 
esporte amador de Indaiatuba 
fosse referência na região. 

“Sempre achei a Aifa uma 
potência no futsal e a Liga no 
futebol. A ideia, com apenas 
uma entidade, é fortalecer o 
esporte amador na cidade para 
que Indaiatuba seja exemplo na 

cendo o mesmo critério a outra 
entidade”, diz. “Acima de tudo 
tem que se haver a serenidade e 
respeito por todos.”

Segundo Anhaia, além de 
uma “boa discussão” sobre 
o assunto, deve-se reavaliar 
também outras possibilidades. 
“Importante ressaltar que todos 
têm que participar do debate. 
Lógico que temos sugestão a se-
rem feitas, e vou além, pois não 
tenho intenção de pertencer a 
qualquer ordem diretiva futura.”

Pulo do Gato por 2 x 1 e fez seis 
gols no São José. Carlos Barbosa 
e AABB empataram em 2 x 2, 
enquanto que o Magnus também 
venceu a AABB por 4 x 1 e per-
deu para a Intelli por 5 x 4.

Os próximos jogos aconte-
cem hoje, 20, com os seguintes 
confrontos: Pulo do Gato x Mi-
nas, pelo Máster; e Carlos Bar-
bosa x Pulo do Gato e Magnus 
x São José no Adulto/Veterano. 

Mais informações com o de-
partamento de Esportes do Clube 
9 pelo telefone (19) 3875 9833 
ou pelo site ww.clube9.com.br.

Rogério Pontara concorda com a Lidi 'cuidar' do futebol 
amador e a Aifa ficar responsável pelos campeonatos de futsal

região”, disse Marquinhos na 
ocasião.

Mas a “tarefa” parece não 
ser tão fácil. Segundo Pontara, 
isso só será possível desde que 
seja de acordo com as regras 
da entidade (Lidi). “Creio que 
a maior dificuldade atualmente 
é que as equipes que competem 
pela Aifa têm a pretensão de 
voltar diretamente na Série A, 
o que não é possível conforme 
as regras da Lidi e da FPF (Fe-

deração Paulista de 
Futebol) que somos 
filiados. Esta impo-
sição vem travando 
o retorno dos times 
da Aifa.”, salienta.

Apesar do dis-
curso de “portas 
abertas”, o presi-
dente da liga mais 
antiga da cidade 
defende a bandeira 
de que a Lidi admi-
nistre o futebol e a 
Aifa o futsal. “Não 

há o que se falar em unificação 
das entidades. A Aifa foi criada 
por clubes dissidentes que dei-
xaram a Lidi por suas próprias 
vontades”, lembra.

Debate  
Em entrevista ao Mais Ex-

pressão, Anhaia diz não haver 
problema na unificação, mas 
rechaça a necessidade de todos 

os detalhes serem debatidos e o 
principal: que haja bom senso.

Segundo o presidente da 
Aifa, a unificação pode sim tra-
zer benefícios ao futebol ama-
dor de Indaiatuba. “Hoje temos 
equipes de alto nivel técnico 
e de boa estrutura disputando 
os campeonatos promovidos 
pela Aifa. Acredito que essas 
equipes devem ser tratadas com 
muito cuidado e sem retaliação 
devido a opção de pertencer a 
esta associação (Aifa), obede-

Mais três rodadas da 7ª edi-
ção da Copa Arena de Futsal 
Adulto do Clube 9 de Julho 
aconteceram entre sexta-feira e 
domingo, de 13 a  16. Na ocasião, 
foram anotados 59 gols, com di-
reito a duas goleadas em partidas 
das duas categorias.

Na categoria Máster, a equipe 
Carlos Barbosa fez quatro gols 
na Intelli, enquanto que o São 
José venceu o Minas por 3 x 1. O 
Magnus perdeu para o AABB por 
2 x 1 e goleou a Intelli por 11 x 3.

Já na categoria Adulto/Ve-
terano, a equipe Minas venceu a 
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Gigante da Vila está liberado 
para competições profissionais 

esportes
CINEMA

TRIPLO X REATIVADO - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  
Classificação 14 anos  -  107 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   19h05
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   13h45
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   17h05
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   19h20  /  21h40
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   22h00
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h35  /  20h50
............................................................................................................
OS PENETRAS 2 - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 12 
anos  -  92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   17h40  /  19h50  /  22h05
............................................................................................................
LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES - Lançamento  -  Ro-
mance / Musical  -  Classificação livre  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   15h30  /  18h40  /  
21h15
............................................................................................................
OS SALTIMBANCOS TRAPALHÕES: RUMO A HOLLYWOOD 
- Lançamento  -  Comédia  -  Classificação livre  -  99 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   13h50  /  16h05
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   14h00  /  18h40
............................................................................................................
QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - Pré-estreia  -  Drama 
/ Comédia  -  Classificação 10 anos  -  120 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (25):   20h45. *À partir de quinta, dia 26, 
em todas as sessões do dia e nas versões dublada e legendada
............................................................................................................
EU FICO LOKO - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 10 anos  
-  93 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   14h20  /  16h55
............................................................................................................
ASSASSIN’S CREED - 2ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação 
12 anos  -  115 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   14h10
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   19h30
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h35  /  21h35
............................................................................................................
MOANA - UM MAR DE AVENTURAS - 3ª semana  -  Animação  
-  Classificação livre  -  113 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   14h40  /  18h20
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   17h20
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   14h40  /  20h20
............................................................................................................
PASSAGEIROS - 3ª semana  -  Ficção / Romance  -  Classificação 
12 anos  -  111 minutos
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Terça (24): 20h45. *Este filme será 
exibido somente até terça-feira
............................................................................................................
MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - 5ª semana  -  Comédia  -  Clas-
sificação 12 anos  -  86 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   15h05  /  19h00  /  21h15
............................................................................................................
SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - 5ª semana  
-  Animação  -  Classificação livre  -  110 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h10
.............................................................................................................

Além da Segunda Divisão, estádio será a 'casa' do Atibaia na Série A3
ANGELO GOUVÊA 

ANGELO GOUVÊA

O estádio Ítalo Mário 
Limongi, o Gigante 
da Vila, está liberado 

para qualquer competição pro-
fissional. No começo do mês, 
por questões de segurança, 
ele e outros 35 estádios foram 
interditados pela Federação 
Paulista de Futebol (FPF).

Para a liberação do está-
dio, a diretoria do clube teve 
que fazer algumas mudanças 
estruturais, como a construção 
de uma sala para a Polícia 
Militar (com banheiro) e duas 
celas, masculina e feminina, 
caso haja a prisão de alguma 
torcedor. 

Outra determinação da Fe-
deração é que o clube criasse 
um plano de segurança, como 
se fosse um mapa do estádio 
com informações de onde há 
orientadores no local, portões 
de saída, etc. 

Enquanto tomava as pro-
vidências necessárias para a 
liberação do Laudo de Se-
gurança, o Primavera pode 
utilizar o estádio na 48ª Copa 
São Paulo de Futebol Junior 
por ser uma competição de 
base e não profissional. 

Agora, além de ser utiliza-
do pelo time da casa (Prima-

vera) nos jogos da Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista, o estádio será também 
a "casa" do Atibaia, pelo se-
gundo ano seguido, na disputa 
da Série A3 do campeonato 
estadual. 

De acordo com o presi-
dente do Primavera, Eliseu 
Marques, o clube da cidade do 
interior solicitou o estádio. "O 
aluguel do estádio ficou em 
R$ 2 mil por jogo", informa.

De acordo com a tabela 
divulgada pela Federação 
Paulista, a estreia do Atibaia  
no Gigante da Vila será no dia  
4 de fevereiro (domingo), às 
10 horas, contra o Desportivo 
Brasil, pela segunda rodada 
da Série A3 do Campeonato 
Paulista. 

Só na primeira fase, com 
base também na tabela de 
jogos, o Atibaia mandará dez 
partidas no Gigante da Vila, ga-
rantindo R$ 20 mil aos cofres 
do Primavera  com o aluguel.  

Preparação 
Já o Primavera começa a 

viver a expectativa de estreia 
na Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista.

Segundo a Federação Pau-
lista de Futebol, uma reunião 
está programada para a próxi-
ma quinta-feira, dia 26, às 15 

horas, no salão Nobre da FPF.
O objetivo do encontro é 

apresentar os requisitos para 
a participação no torneio, 
além de definir uma data para 
uma nova reunião, sendo esta 
apenas com clubes que forem 
realmente disputar a edição 
deste ano da "Segundona".

Enquanto as direitrizes do 
campeonato não são definidas, 
o Primavera também busca 
acertar o elenco e quem será 
o treinador da equipe, com 
grandes possibilidades de ser 
o técnico Julio César, o qual 

comandou a equipe  de base 
na "Copinha", na qual chegou 
a terceira fase da competição, 
sendo eliminada pelo Ituano 
após derrota de 3 x 0. 

Com alguns jogadores 
sem idade para a Copa São 
Paulo e com outros atletas 
que disputaram a competi-
ção, o Primavera realizou um 
amistoso no último sábado, 
dia 14, no Gigante da Vila, 
quando empatou em 1 x 1 com 
o Shanghai SIPG da China. O 
único gol da equipe local foi 
marcado pelo artilheiro Toró. 

Com o aluguel do Gigante da Vila, Primavera deve arrecadar 20 mil com os jogos do Atibaia na Série A3 do Paulistão 

Depois da eliminação na Copa São Paulo, Primavera fez no 
sábado um amistoso internacional contra o Shanghai da China
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SOLIDÁRIO 
Academia na cidade promove ‘aulão’ de Danças Urbanas

Escolas de samba não 
vão desfilar este ano 
A intenção é reduzir custos, que no ano passado chegaram a R$ 90 mil 

Horóscopo de 20 a 26/01 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer
Essa semana marca uma sensação forte de isolamen-
to ou de limitação. O nativo pode sentir um desejo 
de ficar quietinho em seu lugar, mas não poderá 
ficar assim, pois precisará se esforçar para ajustar 
seus gastos e suas atitudes assumidas de algum 
tempo atrás.

O taurino tem agora uma oportunidade de criar pla-
nos para seu futuro, pode ter algumas dificuldades 
financeiras, mas seus esforços irão render frutos. 
Precisa ter cuidado para não planejar acima de suas 
capacidades de realização. Seu sócio ou parceiro 
conjugal pode estar sofrendo uma forte limitação.

Um grande e forte transformação pode ocorrer 
durante estas semanas na vida do geminiano, seu 
trabalho pode ser um dos pontos de mudança. Mas 
sua aparência também tende a ser renovada e modi-
ficada. Projetos de mudança em sua vida profissional 
tendem a ser planejados nessa fase.

Muitas mudanças na vida do canceriano no que diz 
respeito a sua vida financeira, algumas dificuldades 
surgem em seu relacionamento que pode estar em 
ritmo de término. Sua família, seu lar, estará com 
facilidade de reformas ou de mudanças. Viagem para 
longe favorece romances.

O leonino estará focado no outro e justamente por 
isso, sua filosofia de vida, sua maneira de seguir na 
vida estará em mudanças, sua maneira de pensar 
também está em mudança. Seu trabalho agora é 
aprender a lidar com seu modo de se expressar pra 
que os outros saibam o que você quer.

Em viagens para longe o nativo pode encontrar fortes 
relacionamentos ou receber uma boa dose de energia 
que provoca saudáveis mudanças. O parceiro conju-
gal ou sócio comercial do nativo estará em mudanças 
e com receio de reformar a si mesmo. O nativo terá 
oportunidades de modificar a saúde de seu corpo e 
melhorar sua vivacidade e energia corporal.

Alguns librianos começam a estruturar sua vida 
profissional de forma inesperada, acordando no-
vos contratos, ou abrindo novas portas que trarão 
possibilidades. Seus gastos devem ser planejados e 
estar voltados para sua vida profissional. Sua mente 
está com boas idéias e isso refletirá em sua jornada 
de trabalho.

Grandes mudanças em seus planos de trabalho, situa-
ções inesperadas ocorrem e não é um bom momento 
para gerar novos gastos. Seu relacionamento pode 
estar de algum modo muito ligado ao seus gastos e 
a possíveis contratos efetuados ou a  medos de não 
conseguir resolver assuntos materiais.

Sua busca pelo seus sonhos, pelo seu projeto de vida 
pode entrar em uma fase de reciclagem, indo pegar 
fatos no passado e trazer agora para se libertar de 
tendências pesadas em sua vida. O momento mostra 
que deve ter um forte controle de seus gastos pois os 
próximos meses podem ser um pouco difícil.

Apesar do capricorniano estar vivendo uma fase 
de muito retraimento, sensação de solidão, seu tra-
balho passa por fase de renovação muito forte, sua 
maneira de pensar deve sofrer grandes mudanças. 
Além disso, de forma inesperada uma alteração em 
sua família ocorre. Pode ser a compra de um bem, 
uma visita inesperada de um parente importante.

O aquariano em geral está criando condições para 
melhorar sua vida financeira, ainda que ele não tenha 
certeza disso. O momento ainda não é de diversão, 
mas é para observar que algumas de suas dificulda-
des mais pesadas vêm de não saber se expressar de 
forma adequada (ou é rápido demais, ou não é claro 
o suficiente para expor as idéias, etc). Para alguns, 

o inferno astral está terminando, o que já vai melhorar sua energia.

O pisciano está passando por uma reforma pes-
soal, sua aparência, sua maneira de ser pode ser 
questionada pelo nativo e isso o fará mudar. Mas 
essas mudanças serão conscientes, e planejadas. O 
nativo pode ter um surto consumista por estes dias. 
O trabalho é uma fonte de dificuldades.

ARQUIVO – JME

DIVULGAÇÃO

As escolas de samba e 
blocos da cidade não 
vão entrar na passa-

rela este ano. Com o objetivo 
de reduzir custos, a Prefeitura 
decidiu cancelar o desfile de 
rua, bem como as premiações 
que no ano passado chegaram 
a R$ 90 mil. Apesar da mu-
dança, três dias de atividades 
estão programadas para os 
foliões. 

A primeira atração aconte-
ce no dia 25 de fevereiro (sá-
bado). A partir das 20 horas, 
em um palco montado ao lado 
do barco da Raia de Remo, no 
Parque Ecológico, acontecem 
as apresentações das escolas 
de samba Imperador de Santa 
Cruz e Acadêmicos do Sere-
no, além do bloco da Pastoral 
da Juventude.

Os shows das escolas de 
samba serão intercalados com 
apresentações de axé e zumba, 
com programação que vai até 
meia-noite. 

No dia seguinte (domingo, 
dia 26), também no mesmo lo-
cal, acontece a matinê de car-
naval. O encontro será das 16h 
às 20 horas e contará também 
com show de axé e zumba, 
porém com músicas voltadas 
para o público infantil. 

Para encerrar a programa-
ção do Carnaval de Indaiatu-
ba, a tradicional Marchinha 
acontece também no domin-

go. O evento, na Praça Pru-
dente de Moraes, no Centro, 
ocorre das 19h às 23 horas e 
segue os mesmos moldes dos 
anos anteriores.

Como não haverá sub-
venção ou premiação para as 
escolas e blocos participantes, 
eles ficarão responsáveis pela 
praça de alimentação que será 
montada ao lado do barco. 

Este ano a organização do 
Carnaval ficará sob o coman-

do da Secretaria da Cultura, 
com o apoio das demais se-
cretarias envolvidas na infra-
estrutura do evento.

Campeão
No ano passado, a Impe-

rador de Santa Cruz acabou 
com a hegemonia de cinco 
títulos seguidos do Sereno e 
sagrou-se a grande campeã do 
Carnaval 2016 de Indaiatuba. 

Na ocasião, a escola do 

bairro Santa Cruz recebeu 
da Prefeitura o prêmio de R$ 
40 mil. Segundo colocada, 
o Sereno não ficou de mãos 
abanando e garantiu outros 
R$ 30. Os blocos, Pastoral da 
Juventude e Acadêmicos da 
Grande Sul, levaram R$ 10 
mil cada.

Os valores foram aprova-
dos, por meio do Projeto de 
Lei nº 6.535, publicado no dia 
5 de fevereiro do ano passado.

Imperador de Santa Cruz levou R$ 40 mil por ter conquistado o Carnaval do ano passado

Com objetivo de levar a dança 
para pessoas que não têm opor-
tunidade de praticar, a Galpão 1 
Academia realiza, no dia 29 de 
janeiro (domingo), a 1ª edição 
do Pró Movement, que trará um 
aulão de Danças Urbanas focado 
nos estilos Hip Hop Dance e Hou-
se Dance a quem se interessar, 
com os professores Mary Santos 
e Nene.

O evento acontece na aca-
demia das 14h às 17 horas. Para 
participar, é preciso trocar o in-
gresso por um par de tênis usado 
e conservado, que será doado 
para a ONG Grupo Primavera. 
Também é possível participar pa-
gando R$ 50, que serão revertidos 
para a compra do tênis. A troca do 
ingresso deve ser realizada 30 mi-
nutos antes do início do evento.

A ONG Grupo Primavera de-
senvolve trabalhos sociais, como 
educação complementar e artesa-
nato, com crianças e adolescentes 
carentes do bairro Jardim São 
Marcos, em Campinas. 

Em 2009 incorporou as aulas 
de Hip Hop Dance, em um traba-
lho desenvolvido pela professora 
Mary Santos, e os calçados serão 
doados com este propósito, já 
que são imprescindíveis para 
praticar a dança e os alunos não 
têm condições de adquiri-los. 
Conheça mais sobre o trabalho da 
instituição acessando o site www.
gprimavera.org.br.

A Galpão 1 Academia de 
Dança fica na Rua 9 de Julho, 
410, no Centro. Mais informa-
ções pelo telefone (19) 3875 
6887.

Os professores Nene e Mary Santos realizam o ‘aulão’ dos 
estilos House Dance e Hip Hop Dance 
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Let's Eat Indaiatuba agora tem 
almoço aos fins de semana

Cia. Marli Lopes integra 
programação do Férias no Teatro

Indaiatuba Clube faz seu 15º 
Feijão com Samba

25ª Reunião do Rotary Club de Indaiatuba – Cocaes

Férias em Família chega a segunda ediçãoPolvo gigante é diversão garantida no Iguatemi Campinas

O Let’s Eat Indaiatuba está com mais uma novidade: almoço 
também de sexta, sábado e domingo, com pratos deliciosos. 
Eu experimentei o Entrecôte, com salada wedge e batata frita. 
Divino! E você vai provar o que? Mesmo com o joelho operado, 
Renan Ascoli não quis perder o almoço de seu Let's Eat.

A Cia. Marli Lopes está na programação do projeto Férias 
no Teatro, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura. O grupo apresenta, no dia 11 de fevereiro 
(sábado), a partir das 16 horas, no Novo Centro Cultural Jardim 
Morada do Sol, a peça Os Saltimbancos. A entrada é gratuita.

O maior evento pré-carnaval da região, o Feijão com Samba, 
acontece no próximo domingo, dia 22, a partir das 12 horas, 
no Indaiatuba Clube.

Complementando a programação de férias no 
Iguatemi Campinas, o shopping recebe até 14 de 
março um superbrinquedo. Instalado na praça 
de eventos do terceiro piso, o Magic Kraken é 
um polvo gigante que envolve um barco pirata.

A atração, para adultos e crianças, tem 6 
metros de altura e mais de 13 metros de com-
primento, além de uma piscina com mais de 400 
mil bolinhas em tons de azul, da Magic Games.

Não há limite de idade para o brinquedo, 
que funciona de segunda a sábado, das 11h às 
22 horas, e aos domingos das 12h às 22 horas. 
É cobrado um valor de R$ 15 por 30 minutos 
(vigência mínima), e R$ 0,50 por minuto exce-
dente. Maiores de 18 anos tem entrada gratuita 
desde que esteja responsável por uma criança 
pagante de até 2 anos.

Inédito na cidade, o evento Férias em Família aconteceu no 
último final de semana no Pavilhão da Viber. Mas, devido ao 
sucesso, uma segunda edição do evento ocorre hoje, dia 20, e 
vai até domingo, dia 22, das 13h às 21 horas. O custo da entrada 
é R$ 2 ou um pacote de fraldas geriátricas. Os brinquedos são 
cobrados a parte. Entre as atrações, destaque para o Aerolân-
dia (avião em tamanho real), Laboratório Avançado de Bricks 
(LAB), Projeto Base e atividades do Tio Bocão.

As Lojas Cris Bandeira também vestem o homem atual. 
Wesley Ometto escolheu seus looks para as mais diversas 
ocasiões. Do casual ao social, com as melhores oções 

Na noite de terça-feira, dia 17, aconteceu a 25ª Reunião 
Ordinária do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, na Casa da 
Esfiha, sob a presidência da companheira Alair Lelli. A refle-
xão da noite foi feita pela companheira Priscila, seguida dos 
trabalhos de protocolo dos companheiros Ivan e Sérgio Lelli, 
com seu serviço de secretario. A companheira Maria Angélica 
falou sobre sua visita aos Estados Unidos, mais precisamente a 
cidade de San Diego, onde visitou o Rotary Club Chula Vista. 
O ápice da reunião foi a palestra/bate-papo com o companheiro 
Erico Augusto Fernandes Piovesan, que explanou sobre a "Pro-
va Quadrupla", uma das melhores palestra sobre este assunto 
que já vi. O companheiro Jordão fez o companheirismo e a 
presidente encerrou a reunião, agradecendo a todos os presentes.

Marcos, Alexandre, Oliveira, Aline e Reinalda, membros da equipe de atendimento da concessionária Andreta Hyundai, 
apresentam o lançamento do carro Creta. Faça uma visita e confirme a excelência
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Aniversariantes da semana - Atento

Luís Mauro comemora dia 21 Andreia celebra dia 21 Ana Célia comemora dia 21

A cliente da Zarin Raquel Oliva com o lindo Luca

Na Sale Hope Store você encontra peças a partir de R$ 
19 até dia 2 de fevereiro. Confira na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.417 - Tel: 3825-8963 ou 9.7133-1417 (WhatsApp)

Olivia, paciente da Casa e 
Campo, fazendo sua sessão de 
acupuntura com a Drª Bruna de 
Carvalho

Maria Menezes e Pedro 
Rossato

A linda Maria  
Clara Gonçalves

Marcelo Mazzoni, Débora Mazzoni, a 
arquiteta Beatriz Fiano e Sonila

Na última quarta-feira, dia 18, aconteceu a inauguração da Casa Mix Prime com a presença de arquitetos, clientes e parceiros, que está 
trazendo para Indaiatuba um novo conceito em design e tendência. Uma loja completa, onde você encontra tudo para deixar sua casa 
ainda mais aconchegante. Em breve terá o Amostra Decor Casa Mix Prime 2017, com os melhores arquitetos da região. Aguardem! O 
Espaço Decor fica na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1.241 - Parque Ecológico - Telefone: 9.8140-6402

Kleber Pereira e Maria Beatriz Reis Dionísio, da empresa 
Ivanilde Reis Cerimonial e Organização de Eventos

Karen, arquiteta da WK, Estela Maris e o 
projetista Marcos Azambuja

Itamara Rodrigues, proprietária 
da Casa Mix Prime Itamara Rodrigues, Lydia Bonini e Michele Cassol

Itamara Rodrigues e Andréa 
Generoso

Flavio da Maxi 
Toldos

Djalma, da Mercearia Popular, com o 
representante Ronaldo do Carvão Indaiá

Cerimonialista Ivanilde Reis e sua equipe parabenizam Evandro Alves e 
Patricia Alonso pelo matrimônio

O cabeleireiro Tiago Antonio da Costa, a aniversariante Ana Paula 
Barqueta, Vanusa Lançoni e Paula Souza Castilho (make-up) 

Alicio, da Adega do Índio, com Ronaldo do Carvão Indaiá 

Reunião para Mulheres de Sucesso

Ana Paula Barqueta comemorando seu aniversário na Brigadeiro 
da Nina
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Tutti Sposa Promoção

Espaço masculino

Homus

Kostela do Japonês: o melhor 
lugar para o seu almoço 

"A Nova Loja" é representante exclusiva da marca 
Tutti Sposa (moda noivas e festas) que é reconhecida 
como uma das mais belas do mundo, através de estilistas 
como D.M. & Cosmobella. Com isso, a loja pode tra-
balhar com preços especiais e inacreditáveis! A coleção 
2017 já encontra-se disponível na loja e está deslum-
brante! Confira também a coleção moda festa que está 
arrasando (venda ou aluguel).Vá conferir! Agende seu 
horário. Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Continua a promoção na Vitorello com 
preços arrasadores: vestidos de festa com 
20% à vista, legging e corsário estampa-
dos com 20% no débito e 10% no crédito, 
blusas a R$ 29,90 e shorts saia a R$ 39,90. 
Agora é hora de aproveitar!

A Barbearia "B4 Alpha" está fazendo o maior su-
cesso. 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. 

Na Flor de Lis 
Cabelo Depilação 
& Esmalteria as 
crianças são muito 
bem-vindas. Além 
de corte infantil, 
o espaço também 
atende as mamães 
e os papais. Le-
vem os seus pe-
quenos para co-
nhecer a Flor de 
Lis, certamente 
toda a equipe irá 
adorar recebê-los. 
Rua Alberto San-
tos Dumont, 1209 
- Cidade Nova 1. 
WhatsApp (19) 
99921-7576 - Fixo 
(19) 3825-0623. 
facebook.com/flor-
delisindaiatuba

A Adelaide, 
proprietária da 
Adelaide Deco-
rações, receben-
do o seu Troféu 
Frutos de Indaiá 
e a homenagem 
especial  como 
melhor loja de 
cortinas/persia-
nas. Parabéns!

Dr. Luiz Carlos Chiaparini 
recebendo o Troféu Frutos de 
Indaiá como melhor médico 
cardiologista

Já experimentou o Homus 
da Casa da Esfiha? O 
prato é uma saborosa 
pasta de grão de bico com 
tahine, temperos especiais 
e cebola. Vá provar!

Cortina/Persiana

Destaque da 
semana

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

Aproveite na 
Estilo Mil Coisas 
lindo macacão da 
Stroke com 50% 
de desconto à vista. 
Essa é demais!

Billy, da proprietária Sthefany, cliente assíduo da Clínica Veterinária 
Bicho Amigo

Casamento maravilhoso da Grazieli e Danilo. 
"A Nova Loja" agradece a oportunidade 
de ter feito parte desse momento lindo e 
inesquecível.Felicidades ao casal.

Paulo, Lily e Tatiana

Matheus e Hercules

Matheus, Ricardo e Celso
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Paulo e Thiago, no Cintra Restaurante, situado na Avenida Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Rodrigo e Rafael, no Restaurante Açafrão, que fica na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347

Suelen, Marco, Douglas e Geane, na Hamburgueria Crazy For Burger, que fica na Rua 24 de Maio, 
790 - Telefone: 3328-1319

Roberto, no Cintra Restaurante, na Av. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel.: 3816-1417

Patrícia e Alisson, na Pizzaria Skinão, localizado na 
marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

O ator Lima Duarte, no Restaurante Caipirão, situado 
na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. F: 3885-5434

Alex e Vitor, na Pizzaria Babbo Giovanni, na Avenida 
Presidente Vargas, 1.540 - Contate-nos: 3834-1008

Walter, no Cintra Restaurante, na Av. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Verena e Rochele, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizada na 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Ricardo e Marcela, na Hamburgueria Crazy For Burger, 
situada na Rua 24 de Maio, 790 - Telefone: 3328-1319

Pedro, Luca e Tatiane, no Restaurante Açafrão, localizado na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Josi, Sara, Kelly, Fernanda, Gustavo e Júlia, saboreando as deliciosas pizzas do 
Skinão, que fica na Rua Tocantins com marginal do Parque Ecológico. Tel: 3875-7916

Janael, Thiago e Junior, garçons do Restaurante Casa da Moqueca, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866
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LOCAÇÃO

VENDA

CA06858 - JARDIM COLONIAL - 
AT.150m² AC 190m² 03 suítes, WC 
social, cozinha planejada, sala 02 
ambientes, lavanderia, piscina, dek,  
cerca elétrica, alarme, garagem para 
02 autos, porcelanato e madeira. R$ 
530.000,00. Aceita permuta por apar-
tamento de menor valor.

CA06878 CHÁCARA BELVEDERE  
AT:223m²  AC:132m² Casa com 3 dor-
mitórios planejados, sendo 1 suíte com 
sacada, sala 2 ambientes, lavabo, cozinha 
planejada com cooktop, lavanderia Plane-
jada, banheiro social, Área gourmet com 
churrasqueira, aquecedor solar,  portaria 
24 horas, garagem para 4 carros, sendo 2 
cobertas. Todos os banheiros com gabine-
tes e box. R$ 700.000,00

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

CA06851 -JARDIM PORTAL DE ITAICI -AT. 
325m² AC. 185m² Excelente oportunidade de casa 
térrea com 3 dormitórios planejados, sendo 1 suíte 
com hidro,  sala dois ambientes,  lavabo, banheiro 
social, cozinha planejada com cooktop, despensa, 
lavanderia com armários, área gourmet com chur-
rasqueira, forno de pizza e quintal gramado, 4 vagas 
de garagem, sendo duas cobertas. Aquecedor solar, 
teto com iluminação na sala, piso em porcelanato, 
acabamento de primeira linha. R$ 840.000,00

caderno de negóciosNº 730

CASAS

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.
CA06857 - MONTREAL - AT. 150 m² AC. 163 m² 
- 3 suítes (1 com closet c/armário), sala para 2 am-
bientes, cozinha americana planejada, despensa, 
lavabo, área gourmet com churrasqueira e pia , la-
vanderia, quintal gramado e garagem para 2 autos. 
Exc acabamento. R$ 3.000,00 + COND + IPTU.
CA06566 - PQ SÃO LOURENÇO -  AT. 300 m²- 
AC. 180m²-  Sobrado com 02 dormitórios, sala 
cozinha WC, social, 02 vagas de garagem, amplo 
quintal R$ 1.700,00 + IPTU.

CA06881 - JARDIM PANORAMA - AT. 175 m²  
AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), cozinha 
americana, wc social, lavanderia, churrasq e 
garagem coberta para 1 auto. R$ 1700,00 + 
COND + IPTU
CA06843 - CASA VILA GEORGINA -  AC. 60 m² 
-com um dormitório, sala de estar, cozinha, ban-
heiro social e garagem para 2 carros. R$ 900,00
CA06869 - JARDIM MOACYR ARRUDA - 
AT.120m² AC.110m² 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha planejada, lavanderia com 
armários, garagem para 04 autos, área de lazer 
com piscina, quiosque, R$ 1.700,00 + IPTU + 
CONDOMÍNIO
CA04821 - JD MORADA DO SOL - AT.80M² - 
PISO SUPERIOR - 02 dormitórios, sala cozinha, 
wc social e lavanderia. Não possui garagem. 
R$1.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP03295 - SKY TOWERS HOME - AU 55m² - Apar-
tamento novo, localização privilegiada a 5 minutos do 
aeroporto de Viracopos, com 01 suíte planejada e ar 
condicionado, sala ampla com ar condicionado, cozinha 
americana com armários cooktop, microondas, geladeira, 
lavanderia com lava e seca, aquecedor a gás, varanda 
gourmet, garagem para 02 autos, depósito. R$ 2.500,00 
+ COND. + IPTU.
AP02300- AU 90 m² -  03 dormitórios sendo 01 com 
armário e cama , sala com mesa, home, sofá e tv, WC so-
cial, cozinha planejada com geladeira, microondas, fogão 
e exaustor, , lavanderia com má quina de lavar,garagem 
para 02 autos cobertos. .  R$ 2.000,00 + CONDOMÍNIO 
+ IPTU. **Apartamento totalmente mobiliado**
AP03296 - WINDS - AU 103m² - Excelente apartamento 
com vista para o parque ecológico novo com 03 dor-

mitórios sendo 01 suíte todos com armários e ar condicio-
nado, roupeiro, lavabo, sala ampla 02 ambientes com ar 
condicionado, varanda gourmet, cozinha planejada com 
cooktop, coifa, forno, microondas, geladeira, lavanderia 
com armários, aquecedor à gás, garagem para 02 autos. 
R$ 3.500,00 + COND. + IPTU.
AP03280 - APARTAMENTO VILA BRIZZOLA -  
AU.73m² com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala dois 
ambientes,  banheiro social, cozinha planejada e 1 vaga 
de garagem. Condomínio com área de lazer completa. 
R$ 1.200,00 + COND + IPTU.
AP01405 - CENTRO - AU 80m² - 02 dormitórios c/ 
armários (01 suíte), WC social, sala com varanda, coz-
inha c/ armários, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
1.000,00 + COND. + IPTU
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - AU 50m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, garagem para 01 
auto. R$ 800,00 + condomínio + IPTU.

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

CA06837 - VILA PIRES DA CUNHA - AT. 125m² AC.55m² 01 dormitório, WC social, sala, cozinha 
americana, lavanderia, quintal, garagem para 02 autos, excelente localização, R$ 228.000,00
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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, cozi-
nha 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 es-
pelho. Coz. Americana planejada, com 
grande bancada em granito e cooktop 
instalado. Lavanderia com armários 
e vidro divisor de ambiente. 2 vagas 
amplas no subsolo tipo gaveta. R$ 
1.900,00 + cond. 400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – SOLAR DO ITAMARACA 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. 
Sendo 1 suite com armários planejado, 
sala com 2 ambientes, varanda, WC 

social, coz planejada, lavand com 
armários, R$ 1.300,00 + Cond 550,00 
+ 74,00 IPTU, c/ 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 americana, 
2 vagas de gar, piscina, churrasqueira. 
R$ 2.500,00 incluso Iptu e condomínio
AP00489 – SPAZIO ILLUMINARI – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. americana, 
sala 2 ambientes. Com área de lazer 
total .R$ 1.000,00 + cond + Iptu.
AP00498 – SÃO CONRADO –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  grande, 
sala cozinha grande, sem condomínio 
R$ 750,00
AP00509 – BOSQUE DOS INDAIAS- 
2 dorm. Sala 2 amb, WC, coz e lavan-
deria, R$800,00+cond. 200,00 + Iptu
AP00510 –PREMIUM RESIDÊNCIA 
– 3 dorm.sendo 2 suite, 1 dorm. 1 co-
zinha com armário,  sacada gourmet 
com pia e churrasqueira.  2 vaga de 
garagem Área de lazer completa R$ 
2.000,00 + cond 260,00 + IPTU
AP00491 – CONDOMINIO DI BARI 
– 2 dorm. 1 suite com elevador 1wc 
social 67,08m2, 1 vaga R$ 1.100,00 

+cond. 180,00 proximo ao Walmat, 
Shopping Polo
AP00528 – COND. IBIRA UMUARA-
MA – 2 dorm. sendo um com guarda 
roupa ,cozinha com armários , 1 vaga 
de garagem coberta  R$ 900,00+cond. 
250,00 + IPTU
CC.00351 – COND. SANTA CLARA 
– 4 suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suíte  máster, sala 3 am-
bientes com lavabo, coz, planj. Lavand 
com armários, varanda gourmet com 
churrasqueira, pisc jardim, quarto de 
empreg com WC., 4 vagas sendo 2 co-
bertas.   R$ 5.000,00 com cond. e IPTU.
CC00411 – COND. VISTA VERDE 
– casa nova com 3 dorm. sendo uma 
suíte, 1wc. Sala com lavabo, cozinha 
com armários , garagem coberta, la-
vanderia e churrasqueira. R$ 2.000,00 
( incluo condomínio 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 ecológico com 
cômodos grandes sendo e edícula 
no fundo com 1 dorm, sala e cozinha, 
wc , na frente 2 dormitórios,  copa e 
cozinha separada ambas com pia ,1 
sala grande ,1 banheiro, 1 cômodo para 
dispensa ou quarto, garagem para 32 

carros, R$ 2.000,00 aceitamos  pro-
posta de locação so da casa da frente. 
150,00 M2 construída, 250,00 M2 total 
CA 01000 – CIDADE NOVA – Comer-
cial ou Residencial -  3 dorm. Sendo .  
suítes 2 WC, 3 salas , área gourmet 
com churrasq coz americana com sala 
de janta,lavanderia fechada, garagem 
para 5 carros, câmeras de segurança 
, 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$1.100,00
CA01016 – CENTRO – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia coberta, 
pequeno quintal no fundo, garagem 
coberta. Próximo ao shopping Jaraguá 
R$ 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$700,00 a 850,00`
CA01051 – JARDIM MORUMBI – 2 
dorm. sendo 1 suite,  cozinha, sala, 
WC. Churrasqueira, gar coberta e fe-
chada para 2 carros R$ 1.000,00 + Iptu
CA001072 – JD. ALICE – são 2 dorm. 
sendo um com suíte ,  sala, cozinha 1 
wc social  sem garagem por R$ 900,00 
CA01093 – CIDADE NOVA – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- 
piso superior 3 dorm. sendo suíte com 
banheira, 1 wc social no fundo edícula 
com 1 dorm. 1 wc pequeno, portão 
eletrônico ,R$ 2.400,00 + IPTU 130,00
GL00015 – DISTRITO  INDUSTRIAL 
– 2000 m2 AC em terreno de 3000 m2, 
PE direito 12m 15 vagas garagem, com 
instalação ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  e vestiá-
rio R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIA-
TUBA  4suites máster com saca-
das-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, cozinha 
planejada, salão de festa com cozinha, 
varanda e churrasqueira R$ 6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

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

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

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

Monte Mor - Gleba na Estrada Municipal de Indaiatuba a Monte Mor 
2.571.800 m2 R$ 110,00/m2

AP00149 -  Condomínio Fechado  
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m²
 R$ 290.000,00

Área 1: excelente área para loteamento – gleba adjacente ao bairro Campo Bonito  3.000.000 m2 ( três milhões), 
R$120,00/m2 – área 2  Campo Bonito, 1.839.878 m2  R$ 130,00/m2

AP00486  - Cond Maroc   
3 dorm. Sendo 1 suite , com área de 
lazer total  at 85m2  R$ 500.000,00



03BMais Expressão

26512 – AU 30 M² - SALA COM 30 M² E 
WC SOCIAL. R$160.000,00 

64649 – AC 86.00 M² - 3 DORM /1 
SUÍTE /  SALA/  COZINHA/  ÁREA DE 
SERVIÇO/  2 WC/  3 VAGAS DE GARA-
GEM R$1.200,00 + IPTU.

64650 – AC 124,60M² AT 361,32M² - 3 
DORM/ 1 SUÍTE/ SALA/ COZINHA/ ÁREA 
DE SERVIÇO/ 2 WC / 2 VAGAS DE GA-
RAGENS . R$1.800 + IPTU

64655- AU 75 M² - 2 DORMT / SALA /CO-
ZINHA/ WC/ LAVANDERIA /VARANDA 
E 1 VAGA DE GARAGEM. R$380.000 / 
R$1.100,00 + IPTU + COND.

64658 – AU 93 M² - 3 DORMT /  1 SUITE/ 
SALA /  COZINHA /  AS/   1 VAGA DE 
GARAGEM. R$360.000,00 + IPTU + COND 

64662 - 2 DORM/ SALA/ COZINHA/
BANHEIRO/ ÁREA DE SERVIÇO/ 
GARAGEM R$1.200 +IPTU

64670 – AC 165 M² AT 180 M² - 3 
DORMT/1 SUÍTE/SALA / COZINHA / 
WC / AS/ CHURRASQUEIRA/2 GAR 
R$350.000 

64673 – AC 104 M² AT 175 M² - 3  DORM 
/1 SUÍTE /SALA, COZINHA/ WC SO-
CIAL/ AS / CHURRAS/2 GARAGEM 
R$1.800,00+ IPTU

64654 – AC 60 M² AT 275 M² - 2  DORM/ 
SALA/  COZINHA/ WC /  AS / 2  GARA-
GEM R$800.00 + IPTU 

61339 - AC 40 M² - 1 DORM / SALA / COZ 
/ WC / R$ 650,00 ISENTO IPTU

64645 – AC 106 M2  AT 125 M² - 3 DOR-
MITÓRIOS/ BANHEIRO/ COZINHA/ 
SALA/ AS/  2 VAGAS DE GARAGEM 
R$300.000,00

64646 - TERRENO À VENDA COM 
150 M² EM LOTEAMENTO ABERTO 
R$132.000,00 
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES 
E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – 
R$310 MIL – 2dorms(1st c/closet), 
sala, coz planejada, WC, lavanderia, 
churrasqueira, garagem
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc.
COD.256 – VL.VITORIA – R$325 
MIL – 2dorms, sala, copa, coz, wc
COD.265 – CIDADE NOVA – 
R$895 MIL – 2sts, sala de estar 
e jantar, coz planejada, escritório, 
WC de empregada, churrasqueira, 
garagem coberta para 4 carros. 
COMERCIAL

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO
CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.301 – JD.MONTE VERDE – 
R$328 MIL – 3dorms(1st)sala, coz, 
WC, garagem para 2 carros.
CA.302 – JD.MOACYR ARRUDA 
– R$450 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz planejada, 
WC, lavanderia, edícula com dorm 
e WC, churrasqueira, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS.306 – JD.BELO HORIZONTE 
– R$320 MIL – 3dorms(1st), sala 
grande, coz planejada, wc, portão 
eletrônico, garagem coberta para 
2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 

CONDOMINIOS FECHADOS – 
CASAS 

CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz americana, lavanderia, chur-
rasqueira, garagem para 2 carros.
CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de 
estar, jantar e TV, copa, coz, lavan-
deria, escritório, dispensa, sacada, 
aquecedor solar, dorm. De empre-
gada c/WC, piscina, área gourmet, 
garagem coberta p/2 carros e des-
coberta p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA – 
R$998 MIL – 3dorms (1reversivel), 
sala de estar, jantar, TV, lavabo, coz 
americana, piscina, churrasqueira, 
Ra condicionado.
CA.367 – COND.ONTREAL – 
R$390 MIL – 3dorms(1st), sala 2 am-
bientes, coz americana, lavanderia, 
WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta 
para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lavabo, 
piscina, churrasqueira, , garagem 
coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA MATA 
– R$980 MIL – 4sts, sala de estar, 
jantar e TV, lavabo, copa, coz, 
lavanderia, dorm. De empregada, 
sacada, piscina, churrasqueira, 
garagem  para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.516 – CIDADE NOVA – R$390 
MIL – 3dorms, sala, coz, 2wc, WC 
de empregada, lavanderia, sacada, 
1 vaga de garagem coberta

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 APARTA-
MENTOS FINANCIÁVEIS – 

Consulte- nos!

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – R$150 
MIL – 300m²  

TE.04 – VL GEORGINA – R$680 
MIL – 436m² COMERCIAL
TE.14 – CIDDE NOVA – R$450 
MIL – 391m²
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

CHACARAS E SITIOS

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

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/SOROCABA 
– R$2.600.000,00 – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, lavabo, lavand, 
WC, casa de caseiro, pisc, churrasq, 
quiosque de sapê, quadra de tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 MIL – 
casa terrea c/ gar. e campo de futebol 
AT: 419, 50m²  AC:309,05m²
IC.10 – CENTRO – R$260 MIL – 46m², 
recepção externa, sala ampla de 
espera, ar cond., WC privativo
           

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
CIDADE NOVA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 
– dorm, coz, WC, entrada de moto
JD.MARINA – R$750,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, entrada de carro.
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.
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 – 
dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavand, 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 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$950,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 – 
dorm, sala, coz, WC, lavand, 1 vg gar
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dor-
ms, sl, copa, coz, wc, quartinho fds, gar
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, as, 
WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, sl, 
coz, WC, gar. Nos fundos; dorm e WC
JD.COLONIAL – R$1500,00 – (SO-
BRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . 
em baixo:sala, coz, WC, as, garagem 
p/2 carros, portão eletrônico.
JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem

JD.AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos 
dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 
– COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, 
coz americana, WC, as, entr de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 
MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR: 
3dorms c/ ar 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 garagem.
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 garagem.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de gara-
gem (incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, 
sala, coz, WC, sacada, 1 vaga de 
garagem

VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
(SEM CONDOMINIO)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, garagem.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC c/Box, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO CONDOMINIO E IPTU)
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de gar
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 
2 carros 

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 – 
2dorms(1st), sala, wc social, coz, lava-
bo, churrasq 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
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 
– 1 salão com 45m², wc e 1 salão com 
65 m², wc e balcão

JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD.DO VALE – R$2.200,00 – 150m², 
wc
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 
- 150m², WC
CENTRO – R$4.500,00 – 250m², 
coz, WC para cadeirante, WC social, 
mesanino, garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² 
+ 100m² de terra

SALAS

VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², coz, wc.
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANA-
DA – R$900,00 á R$1.000,00 – salas 
de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC pri-
vativo, 1 vaga de garagem, no edifico : 
elevador, escadas, serviço de limpeza, 
portaria virtual, monitoramento 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

Imperdível!! Permuta-Se  02 Ótimas Casas 
Em ½ Lote, Por Uma De Lote Inteiro Com 
Tres Dorms. E Edícula Nos Fundos. Base: 
R$460.000,00, Sendo: A – Uma De 02 
Dorm +Mezanio Na Rua-29 E - B – Outra 
De 03 Dorm, Sendo 01 Suite Na Rua-83, 
Ambas Próximo Ao Pq.ecológico. F=19-3017-
2608/99762-7997.3935-3294. Corra!
Oportunidade! Apartamento De 02 Dor-
ms. 01 Vaga De Gar 60M² De Construção. 
R$35.000,00 De Entr. + R$2.000,00 Por 
Mês Direto Com O Proprietário. F=19-3017-
2608/99762-7997.3935-3294.
M.sol-Rua-57, 01 Dorms. Sala, Cozinha 
–Wc Social- Lavanderia, Gar. Toda Em 
Em Estrutura Para Sobrado. Oportunidade 
Única!! Valor: Apenas: R$215.000,00 Ac. 
Financ, Ou Terreno No Negócio. Ou Ainda, 
Entr. + Parcelamento Direto Com Proprietário 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
Oportunidade! Para Investimento: 02 Resi-
dências Edificadas Em ½ Lote De 130M², De 
Frente Para A Rua Silvio Candelo Em Pleno 
Centro Comercial. Valor: R$ 260.000,00 
F=19-3017-2608/99762-7997. Aceita Lote 
No Negócio.
M.sol-Rua-58 02 Dorms. Sala, Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia, Gar. Oportunidade Única!! 
Valor: Apenas: R$220.000,00 Ac. Financ, 
Ou Terreno Na Metade Do Valor. F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
Área Rural-Vende-Se 20.000M²/40.000M² 
Próximo A Monte Mor: Boa Topografia; 
R$25,00 P/M².Ac. Veículo, Ou Imóveis F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294.

SÍTIOS- VENDE-SE

Sítio Em Piedade Sp, 26.000M², Casa C/ 03 
Dorms., 02 Wcs , Toda Avarandada, Grama-
da,  Pomar, Área De Cultura, Bosque, Água 
De Mina, 01 Tanques Com Peixes Abastecido 
Com Água Por Gravidade,  Diversas Árvores 
Frutíferas, Play Groud ,A 12 Km Do Centro,  
R$390.000,00 Aceita Imóvel Em Indaiatuba 

De Igual Ou Menor Valor.estuda Entr. + 
Parcelamento. F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294

Sítio Em Toledo, Próximo A Bragança 
Paulista.13.000M², Casa Semi-Acabada C/ 
03 Dorms., 02 Wcs – Toda Avarandada, 
Gramada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, 
Água De Mina, 02 Tanques Com Peixes 
Sendo Um Copartilhado E Outro Exclusivo, 
Diversas Aves,  E Árvores Frutíferas, A 08 Km 
Do Centro, A Beira Do Asfalto, R$260.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De Igual Ou 
Menor Valor.estuda Entr. + 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 –Gar R$800,00 
Garantia:fiador
Jd.morada Do Sol (Ant-10) (Pav.sup.)02-
-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar R$750,00 
Garantia:fiador
Jd.morada Do Sol (Ant-21) 02-Dorm, Sala.
coz –Wc –Gar R$800,00 + Iptu Garantia:fiador
Jd.morada Do Sol (Ant-27) (Fundos)01-
-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Jd.morada Do Sol (Ant-34). 01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
Jd.morada Do Sol (Ant-53). 02 Dorm.-Coz.-
-Sala–Wc – Lav – Gar R$ 900,00   + Iptu 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Jd.morada Do Sol (Ant-58). (Fundos) 01 
Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entr. Para Carro 
R$ 750,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
Jd.morada Do Sol (Ant-80) (Pav.sup.)02-

-Dorm(01 Suite), Sala.coz –Wc – Lav. Gar 
Pequena  R$900,00  Garantia:fiador/Calção
Jd.morada Do Sol (Ant-70). 01Dorm.
coz–Wc – Lav – Entr. Para Carro R$ 550,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Jd.morada Do Sol (Ant-76). (Pav.sup.) 
01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entr. Para 
Carro R$ 700,00 + Iptu  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
Vila Brizolla (Frente)  01-Dorm- Sala-Coz 
–Wc – Lav- R$ 700,00  Entr. Para Carro 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
Monte Verde  (Pav.sup)  01-Dorm- Sala/Coz.
americana –Wc – Lav- R$ 800,00  S/Gar R$ 
800,00 + Iptu Garantia:fiador/Calção Locaticia

SALAO 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 (Proximo A 
Loja Sonho Meu) R$600,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia

GALPAO COMERCIAL

Recreio Campeste Joia:   370 M² De Area 
Construida  R$ 3.800,00 + Iptu

ALUGA-SE  CASA  SALTO

Bairro: Jd.nair Maria - Rua: Emilio Chierigui-
ni  01-Dorm, Sala.coz –Wc –Gar R$800,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
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VENDA LOCAÇÃO
Apartamentos Galpões Comerciais

Terrenos Casas em Bairro

Casas em Condomínio Casas em Condomínio

Casas em Bairro Apartamentos

AP01522 - R$ 480.000,00 - APARTAMENTO NO EDIFÍCIO MAROC 
COM 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE,  02 BANHEIROS, CO-
ZINHA PLANEJADA, SALA DE TV, SALA DE JANTAR, VARANDA, 
LAVANDERIA, 02 VAGAS DE GARAGEM, ALARME E PORTÃO 
ELETRÔNICO. PISCINA, CHURRASQUEIRA, QUADRA ESPOR-
TIVA, VESTIÁRIO E SAUNA.
A/U: 82,00 M².

GL00292 – GALPÃO COMERCIAL NO BAIRRO 
VITÓRIA MARTINI – A/C: 780,00 M² -  COM RECEP-
ÇÃO, ESCRITÓRIO REFEITÓRIO E VESTIÁRIO.
R$ 9.000,00 + IPTU

CA08929 - R$ 1.350.000,00 - CASA EM INDAIATUBA NO CONDOMÍNIO JARDIM 
PORTAL DE ITAICI COM 03 SUITES SENDO 01 COM CLOSET E HIDRO , SALA,  
COPA, COZINHA PLANEJADA, ESCRITÓRIO, LAVANDERIA, DESPENSA, 
ÁREA DE SERVIÇO, PISCINA AQUECIDA E COBERTA , CHURRASQUEIRA, 
MAIS UMA COZINHA NA ÁREA EXTERNA, SALÃO DE JOGOS, AQUECIMENTO 
SOLAR COM 900 LITROS E 04 VAGAS DE GARAGEM SENDO 02 COBERTAS 
E 02 DESCOBERTAS.
A/C: 410,00 M² E A/T: 650,00 M².

CA08179 – CONDOMÍNIO MORADAS DE ITAICI - 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA E 02 VAGAS NA GARAGEM.
R$ 1.500,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA09005 - R$ 490.000,00 - CASA EM INDAIATUBA NO RESIDENCIAL MONTE 
VERDE COM  03 DORMITÓRIOS  SENDO  01 SUITE COM AR CONDICIONADO, 
BANHEIRO SOCIAL, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR COM ÁREA DE LUZ 
E AR CONDICIONADO, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  AMPLO QUINTAL 
COM ENTRADA LATERAL, AMPLO SÓTÃO E 03 VAGAS DE GARAGEM COM 
PORTÃO AUTOMÁTICO E CERCA ELÉTRICA. - A/C: 146,04 M² E A/T: 250,00 M².

AP01517 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL RAQUEL - APARTAMENTO DUPLEX COM 03 DORMI-
TÓRIOS (TODOS COM ARMÁRIOS), SENDO 01 SUÍTE, SALA, SALA DE JANTAR, LAVABO, 
COZINHA PLANEJADA, COPA, ÁREA DE SERVIÇO, LAVANDERIA, 02 BANHEIROS COM 
ARMÁRIOS, DORMITÓRIO PARA EMPREGADA E 02 VAGAS NA GARAGEM. 
R$ 2.500,00 + CONDOMÍNIO + IPTU. ÁREA DE LAZER COM QUADRA POLIESPORTIVA E 
CHURRASQUEIRA. OBS: IMÓVEL COM AR CONDICIONADO E ACABAMENTO EM CARPETE 
MADEIRA E PISO FRIO.

AP01505 - R$ 490.000,00 - APARTAMENTO EM INDAIA-
TUBA NO EDIFÍCIO SOHO - 03 DORMITÓRIOS SENDO 
01 SUITE, SALA COM SACADA, COZINHA PLANEJADA, 
BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO E 02 VAGAS 
COBERTAS DE GARAGEM . - A/U: 85,91 M².

GL00350 – GALPÃO COMERCIAL NO DISTRITO 
INDUSTRIAL JÓIA – A/T: 1000,00 M² COM RE-
CEPÇÃO, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO E ESTACIO-
NAMENTO.
R$ 4.500,00 + IPTU

OPORTUNIDADE! - TE01343 -R$ 160.000,00 
TERRENO EM INDAIATUBA NO JARDIM HUBERT - A/T: 
136,50 M² ( 6,50 X 21,00)

CA08777 – CASA NO JARDIM MORADA DO SOL - 
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO 
SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO E 02 VAGAS NA 
GARAGEM  
R$ 1.150,00 ISENTO IPTU.

CA08773 - R$ 440.000,00 - CASA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO - CON-
DOMÍNIO PARK REAL - EM INDAIATUBA - COM 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUÍTE, 01 SALA, 02 BANHEIROS , 01 COZINHA,  01 LAVANDERIA . - PROJETO 
DIFERENCIADO COM FACHADA MODERNA E EXCLUSIVA , ACABAMENTO 
DE 1ª LINHA DE C/ PORCELANATO NAS PARTES INTERNAS, PAISAGISMO, 
CHURRASQUEIRA, SUITE C/ CHUVEIRO DUPLO, SALA C/ PÉ DIREITO ALTO, 
ACABAMENTO EM GESSO, PLANTAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA PRONTA. 
A/C: 107,74 M² - A/T: 150,00 M².

CA08951 – CASA NO CONDOMÍNIO VILLA ROMANA COM 03 SUITES 
COM AR CONDICIONADO, AQUECIMENTO SOLAR, SALA DE TV/
ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA PLANEJADA, LAVABO, LAVAN-
DERIA, 04 BANHEIROS, ÁREA GOURMET COM CHURRASQUEIRA, 
QUARTO DE DEPÓSITO, BANHEIRO, FORNO À LENHA, COOK TOP, 
FORNO ELÉTRICO E PISCINA E 02 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS.
A/C: 250,00 M² E A/T: 350,00 M² 
R$ 3.900,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA08286 - R$ 749.000,00 - CASA EM INDAIATUBA - JAR-
DIM VILA SUÍÇA - 03 SUITES TODAS COM CLOSET, 
SALA, COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA DE SERVIÇO, 
DESPENSA E GARAGEM PARA 04 CARROS - A/T 300 
M² E A/C 254,85 M² 

AP01370 - EDIFÍCIO PÁTIO ANDALUZ - 03 DORMITÓRIOS 
(01 SUITE) SENDO 02 COM ARMÁRIO, SALA, SALA DE 
JANTAR, COZINHA PLANEJADA, ÁREA DE SERVIÇO, 
VARANDA E 02 VAGAS NA GARAGEM SUBSOLO 
R$ 1.900,00 + CONDOMÍNIO + IPTU. 

OPORTUNIDADE! - TE01314 - R$ 1.100.000,00 
TERRENO EM INDAIATUBA NO DISTRITO INDUSTRIAL RE-
CREIO CAMPESTRE JÓIA. A/T: 1.600,00 M² - TERRAPLANADO 
E MURADO, COM CAIXA D´ÁGUA COM 5000 MIL LITROS, POÇO 
ARTESIANO DE 60 MIL LITROSP/DIA , MURO DE ARRIMO, 
PRONTO PARA CONSTRUIR.

CA06549 – CASA NO JARDIM PARAÍSO - 03 DOR-
MITÓRIOS SENDO UMA SUÍTE, SALA, COZINHA, 
ESCRITÓRIO, LAVABO, LAVANDERIA E GARAGEM 
PARA 04 CARROS. 
 R$ 1.900,00 + IPTU.
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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 Pousada Litoral Norte

Restaurante Restaurante Tintas

Auto Mecânica



classificados

Casas - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômica 
do terreno e da constru-
ção – 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, Par-
celamento  F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 
garagem. Aceita terreno, 
Financiamento. R$ 215 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 
Morada do Sol: com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 
2 carros. Aceita Financia-
mento. R$ 240 mil Aceita 
troca por lote de 250m². F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 
Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala copa e cozinha, lavan-
deria, garagem para vários 
carros (Aceita Terreno e 
Financiamento), 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 Jd. Laguna Linda 3 
dorm suíte, armários pla-
nejados,  troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.

Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jardim Montreal Residen-
ce casa 3 dorm. suíte, WC, 
sala, coz. Planej. ,lav. 2 
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 , escri-
tório, coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 aceito 
terreno em condomínio como 
parte de pagamento. Luiz 
creci 166776 (19) 9.9147-
5047
Residencial Nadege – 03 
dorms(01 st), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia e chur-
rasqueira R$ 550.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771.
Casa Vila Homero – 2 dor-
ms (1st), 2 salas c/ varanda, 
cozinha, lavanderia, gara-
gem. AT/390m² AC/ 150m² 
(frente para o parque das 
frutas) R$ 580.000,00 OBS: 
aceita troca por casa térrea 
no Villagio de Itaici ou Vista 
Verde. F: (19) 9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 
3 ambientes, sala jantar, co-
zinha planejada, lavanderia 
e dependência de empre-
gada, mais Casa de casei-
ro, piscina e churrasqueira 
AT 3.000m² AC/450m²  R$ 
950.000,00. F: (19) 9.9887-
7771
Vale das Laranjeiras - Casa 
simples 02 dorms, sala, co-
zinha, garagem e pomar....
AT/ 3.000m² AC/79m² R$ 
550.000,00 F. 9.9887-7771
Jardim Belo Horizonte - 
3 dorms (1 st)com hidro, 
sala, cozinha planejada, 
churrasqueira, portão eletrô-
nico R$ 380.000,00- Aceito 
terreno até R$ 130.000,00 
como parte de pagamento 
F. 9.9887-7771
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. fi-
nanc, ou terreno no negócio. 
F. 3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
Vendo/Troco casa Jd. Re-
gina terreno com 250m² 
ótima casa com 2 dormitórios 
próximo ao Colégio Meta. 
Tratar direto com proprietário 
99267-7603 ou 99124-6227

Jd. Colibris (aceito finan-
ciamento) – Casa nova. 3 
Dorms. (1 suíte) WC Social, 
sala, copa e cozinha, área de 
serviço, churrasqueiro, gabi-
nete em todas as pias, ins-
talação aquec. solar, vaga 3 
carros. AC 100m² AT 150m² 
R$340.000,00. Estudo oferta 
Contato: 98716-9978
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-
rasq, 2 gars cobertas, portão 
eletrônico. Bairro diferencia-
do, bem arborizado e fácil 
acesso ao Centro e a Rod. 
SP 75. Documentação ok. 
Tr (19) 3875-0423 ou 99346-
7999 com proprietário.
Jd. Regina: Vendo/Tro-
co casa terreno inteiro 
próximo ao colégio Meta 
R$420.000,00, aceito ter-
reno de até R$200.000,00 
e a diferença em dinheiro, 
aceito proposta. Tratar com 
proprietário F.: 99124-6227.
Jd. Bela Vista - Vendo So-
brado localizado em Avenida 
(comercial ou residencial).  
AT. 250m² AC 136m². Tratar 
com o propriet 99117-5233
Vendo ou troco casa no 
Bairro Maria Helena por 
casa menor (2 dormitórios). 
Terreno 370m² com duas ca-
sas (186m² e 43m²) individu-
ais com quintal. Tratar com 
proprietário F.: 99237-6716
 

Alugo um quarto com ba-
nheiro no centro da cidade, 
ir ver no local na parte da 
manhã, Rua Pedro Gonçal-
ves, 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
Alugo Sobrado na Cidade 
Nova, piso superior com 
3 dorm, 1 suite com ba-
nheira, WC, piso inferior  
sala, coz com armários, 
lavand  área goumet no 
fundo,  com 1 dorm  e 1 wc 
Com 2 vagas portão eletrô-
nico. R$2.400,00 + Iptu. Tr. 
Regina Kuga creci 167606 F. 
(19) 99177.7051

Alugo 2 casas no bairro 
Tombadouro com 2 dorm, 
sala, cozinha e WC , com 
quintal grande R$ 1.000,00 
cada uma. Regina creci 
167606 – F. (19) 9.91777051 
whatsapp
Alugam-se Salas Comer-
ciais – Centro próximo a 
Rodoviária – Piso superior 
8 salas com WC e elevador. 
Térreo 3 salas com WC. Tel.: 
98716-9978
 

Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa Mi-
nha Vida. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de 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. To-
dos 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  
Troca – Apto no Butantã – 
3 suítes, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasquei-
ra, piscina, salão de fes-
ta, 2 vagas de gar, a duas 
quadras do metrô Butantã 
área de 131m²   valor R$ 
1.200.000,00  - Troco por 
chácara no Mosteiro ou Vale 
das Laranjeiras com 4 dormit 
podendo dar volta em dinhei-
ro. F: (19) 9.9887-7771.
Oportunidade! Apartamento 
de 2 dormit 01 vaga de gar. 
60m² de constr. R$35.000,00 
de entrada + R$2.000,00 por 
mês direto com o proprietá-
rio. 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$500 mil. 
Contato: (19) 988175312 / 
(11) 993532179
Cond. Vila das Praças  – 
apto  2 dorm. Todos com pla-
nejados, 1 vaga – R$ 235 mil 
creci 90879 - F. 9.8406.6590
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Jd. Sevilha: Vendo aparta-
mento mobilhado no Belve-
dere com 3 quartos (1 suíte) 
WC Social, + área gourmet. 
Gar para 1 veículo. Tratar 
direto com o proprietário F.: 
99284-2674. R$330,000,00.

 

Aluga-se apto Condomínio 
Village Azaleia - 3 quar-
tos, sala, coz, wc, salão de 
festas, playground, quadra, 
quiosque no direto com pro-
prietário. R$ 950,00 mais 
iptu e condomínio F.  9.9885-
0454 com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael
Alugo apto Umuarama  -  2 
dorm.  sendo 1 com armário, 
sala, cozinha, e 1 vaga de 
garagem  coberta – Regina 
creci 167606-19 99177.7051 
whatsapp
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

Alugo Apto. no Centro – 
Edifício Ana Lúcia, 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala ampla 
2 ambientes com sacada, 
cozinha, área de serviço com 
WC empregada, WC social, 
120m² área útil, 2 vagas 
cobertas, portaria 24 horas 
com segurança. R$1.000,00 
+ condomínio + IPTU Fones: 
3875-4297/99725-2157.



classificados
 

PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 220 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
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 exclusi-
vo, div aves, e árvores frutífe-
ras, a 8 km do centro, de frente 
para o asfalto, R$270.000,00 
ac imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estuda 
entr + parcel. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294
Sí t io  em Piedade  SP , 
26.000m², casa c/ 3 dormos, 
2 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, playgroud, a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor, es-
tuda entrada + parcelamento. 
F. 3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
 

Jd. Colibris Lote de 150m² 
com ótima topografia, um 
tapete R$ 93 mil topografia 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce p/ 2 dormitórios + 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
São José do Rio Preto: Lote 
de 200 m², + parcelas de R$ 
550,00, aceita carro ou moto 
R$ 14 mil. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Paulista: lote de 204 m², co-
mercial ACEITA carro R$ 118 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320

Vendo – Cond. Terra Magna  
terreno de 360m com boa 
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$ 280.000,00 
F: (19) 9.9887-7771.
Vendo Terreno Vale das 
Laranjeiras - 2.830m² R$ 
350.000,00 F: (19) 9.9887-
7771
Troca co Troco - Terreno 
de 400m² em Atibaia R$ 
230.000,00 coloco como parte 
de pagamento em imóvel em 
Indaiatuba dando-se a diferen-
ça em dinheiro F. 9.9887-7771
Terreno no Jd.Bela Vista 
com 300m² R$155 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Terreno no Helvetia Park 
com 490m² R$350 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Compro terreno  de até 
1000m² até 150.000,00 ou 
casa de até 280.000,00. Pago 
a vista. Tratar 99267-7603 ou 
99124-6227
Vendo no Parque Real Ter-
reno na Quadra: 16 com 
150m². Tratar direto com o 
proprietário R$127.000,00 F.: 
3935-4509/99808-0442/(11) 
96859-2528.
 

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

Máquina costura reta c/ mo-
tor. R$350,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Vendo sala de jantar Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Colchão de Casal, excelen-
te estado “Novíssimo” D45. 
F: (19)9 83787713 ou 19 
991329090 - ANTONIO
Vendo - Tapete castor (pelo 
alto), 2 TV de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa de centro 
de vidro, 1 quadro de flores e 
1 abajur. Preço de oportunida-
de. F: 3016-4493
Fritadeira Actifry Arno Semi-
-nova pouco uso R$300,00 
Fones: 3017-5541 / 99259-
1877 (claro)
Máquina de solda NM 250 
Turbo Bambosi R$230,00 
Fones: 3017-5541 / 99259-
1877 (claro)
Multiprocessador Philco 
Master-Pro 9 em 1 na caixa 
R$200,00 Fones: 3017-5541 
/ 99259-1877 (claro)

 

Uno Way  1.0 2012/2013 cor 
verde particular – Completo 
R$23.700,00 Contato Mauricio 
(11) 960629892 WhatsApp e 
(19) 99669-2481.
V e n d o  C o r o l l a  S e g 
2009 -  Preto 107 mil Km 
R$42.500,00. Tratar com pro-
prietário F.: 99429-7099
Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros elétricos 
e desembaçador traseiro. 
R$4000 aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Escort XR3 88 - R$2000. Tr. 
993347959 Roberto 

Manicure e Pedicure R$20. 
Sobrancelha R$8. Sela-
mento de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) a do-
micilio. F. 99369-5615 What-
sApp de segunda a domingo
Ofereço-me para conserto de 
maquina de costura industrial 
F: (19) 99212-1731.
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Ofereço-me  como Motorista. 
Categorias A/D. Experiência 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936-
4053/ 99804-7578
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos de 
jardinagem (corte de grama) 
também. Tenho maquina, 
não tenho vícios . Tratar com 
Denis (11) 952237579.
Precisa-se de doméstica 3 
vezes na semana para o perí-
odo da tarde. Com referência. 
Contato: 982328303.
Ofereço-me para 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
Ofereço-me para manuten-
ção em máquina de costura 
industrial: Galoneira, Casea-
deira, Reta, Overloque, 2 Ag, 
Travete. F.: 99212-1731
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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. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios. Resi-
dir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
COSTUREIRA – Possuir expe-
riência em modelagem e peça 
piloto. Experiência na operação das 
máquinas Overloque, Interloque e 
Costura Reta. Ensino médio com-
pleto e conhecimentos básicos em 
Informática. Residir em Indaiatuba.
DOMÉSTICA – Possuir experiência 
na função comprada em carteira e 
carta de referência dos empregos 
anteriores. Residir em Indaiatuba.  
Será necessário cozinhar. Dispo-
nibilidade para trabalhar 44 horas 
semanais. De segunda a sexta das 
8H as 17H48.
MONTADOR DE ESQUADRIAS 
DE ALUMÍNIO – Possuir experi-
ência 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 DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e 
administrativo. Horário comercial. 
Com ou sem experiência. Desejável 
Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em In-
formática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
– Possuir experiência como tro-
cador de moldes e preparador de 
máquinas injetora. Ensino médio 
completo. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto ou 
Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
RETIFICADOR PLANO – Possuir 
experiência na função comprovada 
em carteira e cursos relacionados 
à função. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência em controle de arquivos de 
parâmetros de processos. Try-out, 
construção e troca de moldes. Co-
nhecimentos em Ferramentas da 
qualidade (FMEA e PPAP). Residir 
em Indaiatuba, Salto, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência 
em manutenção predial, corte de 
grama e pequenos reparos prediais, 
tais como: pintura, encanamento 
e elétrica básica. Residir em In-
daiatuba. 

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.

ADMINISTRATIVO ASSISTENTE/ 
VENDAS (7874): Ensino Médio Com-
pleto ou Superior Cursando. Vivência 
na área de Comercial e Vendas em 
Indústria. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ADMINISTRATIVO ESTAGIÁRIO 
(7884): Cursando Administração de 
empresas, gestão empresarial e/ ou 
ciências contábeis. Conhecimentos 
em pacote office. Residir em Salto.
AJUDANTE GERAL (7888): Ensino 
fundamental. Disponibilidade para 
trabalhar como ajudante de operação  
de equipamento de desentupidora ( 
hidrojateamento). Limpeza e manu-
tenção de encanamentos e tubula-
ções. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
(7875): Superior Completo ou Cur-
sando Administração, Economia, 
Ciências Contábeis. Vivência na 
função. Conhecimento em documen-
tação relativa a pagamentos diários, 
semanais, mensais. Fechamento de 
Câmbio (Importação), emissão de 
Notas Fiscais de Vendas, serviços, 
e faturamento de Consignação. 
Emissão de Notas Fiscais de Entrada 
e Vendas da Assistência Técnica. 
Emissão de boletos Bancários, au-
xílio ao departamento de Compras. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
LOGÍSTICO (7869): Superior com-
pleto em Administração ou Logística. 
Conhecimento em faturamento e 
comercial. Atendimento ao cliente, 
pedidos de vendas, envio e sepa-
ração de mercadoria, emissão de 
notas fiscais e orçamentos. Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL (7882): 
Superior completo ou cursando 
Administração de Empresas e Áreas 
Afins. Desejável conhecimento Fis-
cal e Pacote Office, principalmente 
Excel. Fará atendimento ao cliente, 
faturamento, agendamento de frete. 
Residir em Salto ou Indaiatuba.
ASSISTENTE  FISCAL (7877): 
Superior Completo em Ciência Con-
tábeis ou Administração. Vivência 
na função. Conhecimento no ramo 
alimentício, tributação em geral, 
análises em cobranças de substitui-
ção tributária, consulta NCM, pacote 
office.Residir em Indaiatuba.
ASSIST. ADM. DEPTO PESSO-
AL/ FINANCEIRO (7889): Superior 
completo ou cursando. Vivência em 
contas a pagar e receber, realizar 
conciliação bancária das contas; bai-
xa no sistema de controle bancário. 
Efetuar o processo de Transferência 
Eletrônica de Dados (TED), conferir 
os pagamentos realizados, organi-
zando e arquivando os comprovan-
tes. Emissão de relatórios conta a 
pagar e receber e organização de 
documentos. Apuração Cartão de 
Ponto, Conferência Folha de Paga-
mento, 13º Salário, Férias e demais 
rotinas relacionadas ao cargo. 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 correspondências, medição de 
gás e água, limpeza, jardinagem, piscina 
e pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica. 

ESTAMOS CADASTRANDO:

Auxiliar de Limpeza – Experiência na fun-
ção. Disponibilidade de horários. Desejável 

ter condução própria.
Porteiro - Masculino. Desejável experi-
ência em Portaria e Ronda. Possuir CNH 
A/B (carro e moto), desejável ter condução 
própria. Ter disponibilidade de horários 
para escala 12X36 e conhecimento de 
informática.
Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. 
Experiência na função. Desejável conhe-
cimentos com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica, e manutenção de 
piscinas.
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