
Morador ‘achado’ 
em rio foi alvo de 
latrocínio

Horários das 
creches voltam a 
ser ‘discutidos’ 

Horário de Verão 
termina depois de 
126 dias

Torneio de MMA 
acontece hoje e 
reúne 14 lutas

PAULISTÃO 

DENGUE 

CULTURA SAÚDE 

INVESTIGAÇÃO SUSTO ENCONTRO 

FIM EVOLUTION 

Voltar a vencer na Série A3 do Campeonato Paulista parece 
ser palavra de ordem no Primavera. A equipe volta a campo 
hoje, dia 20, às 16 horas, contra o Rio Preto no Gigante da Vila. 

O mutirão realizado no último sábado, dia 13, no bairro 
Carlos Aldrovandi, resultou na retirada de um caminhão de 
criadouros do mosquito da dengue (Aedes aegypti).

O Grupo de teatro Fântaso, se apresenta hoje, dia 20, na 
escola estadual Antônio de Pádua Prado com a peça O Livro 
Mágico: A Coroação da Rainha. O evento acontece às 15 horas.

Foi inaugurada oficialmente na última quinta-feira, dia 18, a 
Farmácia Unificada do Jardim Morada do Sol. A unidade está 
instalada no mesmo prédio onde funcionava anteriormente, na 
Rua Carlos Alberto Garcia, 28, ao lado da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

A Polícia Civil esclareceu 
essa semana a morte do in-
daiatubano José Adriano de 
Oliveira Aquino, de 38 anos, 
encontrado morto no dia 20 
de janeiro. Aquino foi morto 
por dois irmãos os quais man-
tinham um relacionamento.

A Comunidade Unidos 
por Indaiatuba participou 
na semana passada de um 
encontro com a secretária 
de Educação, Rita de Cassia 
Trasferetti, para discutir o 
impacto da mudança do ho-
rário das creches municipais.

Termina na madrugada de 
hoje para amanhã a edição 
2015/2016 do Horário de 
Verão. A partir da 0 hora de 
domingo, todos os relógios 
devem ser atrasados em uma 
hora. 

Muita emoção em com-
bates de tirar fôlego deve 
marcar a 13ª edição do Evo-
lution of Fighters. O primeiro 
torneio do ano acontece hoje, 
dia 20, às 17h30, no Centro 
Treinamento Edlutas. 

Um motorista perdeu o controle de seu veículo e colidiu contra um poste no início da noite da última quarta-feira, dia 17. O 
acidente aconteceu na região próxima ao Bairro Campo Bonito e com o impacto da batida, o motorista ficou preso às ferragens.

Comércio e serviços foram os mais afetados segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento. Pág. 07a
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Número de Empresas ativas cai na cidade

EC Primavera busca vitória 
em casa para voltar ao G8

Mutirão retira um 
caminhão de criadouros 

Escola estadual realiza peça 
teatral gratuita à população 

Farmácia unificada é 
inaugurada oficialmente

Motorista colide carro contra poste de iluminação
DIVULGAÇÃO 

THAISE XAVIER 
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Nem tudo deve ser compartilhado O que você acha do 
sistema de votação do 
Carnaval da cidade?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 20 a 26/02

Editorial EnqueteArtigos

Cada vez mais as redes sociais estão presentes 
na vida das pessoas. Elas tornaram-se ferramen-
tas de pesquisa, diversão e lazer, e também como 
fonte de informação. 

Nos dias de hoje é quase que inadmissível um 
veículo de comunicação atuar sem tais ferramen-
tas. Mas de onde sai informações corretas, com 
conteúdo verídico, é o mesmo espaço onde são 
publicadas notícias infundadas, cheias de inver-
dades e/ou lendas urbanas. 

E é nesse sentido que, leitores e internautas, 
devem ter certo cuidado ao compartilharem algu-
mas informações nas redes sociais. Divulgar um 
texto ou imagem do site joãodasilva.com é um 
desserviço prestado a sociedade. 

Muitos justificam que cada um tem seu perfil 
em determinada rede social, porém não se deve 
esquecer que a partir do momento que se compar-
tilha algo, você torna-se conivente com determi-
nada informação, seja ela verídica ou não.

Ter responsabilidade como leitor e principal-
mente como cidadão é fundamental e é obrigação 
de qualquer cidadão. Apostar em sites e posts 
confiáveis é a melhor forma de informar e o mais 
importante: não prejudica ninguém.    

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

“Eu acho que tem que continuar 
como está, pois não seria um 
gasto a mais com jurados. Só a 
premiação já é um valor gasto 
sem necessidade”  - Ezequiel da 
Silva, 35 anos, eletricista 

“Já desfilei nos blocos e também 
tive um contato próximo com o 
Sereno e acho que deveria ter 
jurados. Isso por que obviamente 
as pessoas vão votar na escola 
para qual torce, não tem uma 
visão crítica” - Rosa de Souza, 
38 anos, segurança

“Ecredito que deveria ser ju-
rado, por que são pessoas que 
entendem de Carnaval e não têm 
vínculo algum com as escolas”  
- Mariema Semolin, 30 anos, 
segurança

Dr. Tiago Cunha Pereira
OAB/SP 333562
Rua Antonio Angelino Rossi, 733, Jd. Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com
19 3016-8965

opinião

“Eu acho que, primeiramente, 
nem devia ter esse desfile e a 
premiação para as escolas. É um 
dinheiro que poderia ser gasto 
em outra coisa já que o resul-
tado sempre causa confusão” 
- Andréia de Fátima, 37 anos, 
operadora de caixa

“Não aprovo. Como a pessoa que 
perde sempre questiona, melhor 
que nem tenha então. Dessa forma 
evita-se tanta confusão e briga na 
internet” - Jéssica Marcelino, 18 
anos, auxiliar de escritório

Quaresma, um tempo de conversão!
“Ao olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores 

para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro”, diz o Catecismo (n. 1489)
A Quaresma é um tempo em que Deus nos convida à conversão profunda. Como viver a 

Quaresma? Sobretudo é preciso meditar sobre isso: o pecado nos afasta de Deus e levou Jesus 
a vir à Terra para nos salvar, morrendo numa Cruz; devemos arrancar o pecado da nossa alma; 
um dia nos encontraremos com Deus.

O mais importante é tomar consciência do pecado e o desejo de tirá-lo da nossa alma. É 
nesse sentido que a Quaresma é um período de penitência. Que penitência ou sacrifício pode-
mos fazer? Há muitas coisas que o povo faz: não tomar refrigerante, não comer chocolate ou 
doces, acessar menos o Facebook, o WhatsApp, o Instagram... Não comer fora de hora, cortar 
os churrascos e festas, bailes etc.

A escolha da mortificação vai de cada um. Além do jejum, que pode ser de muitas maneiras, 
a Igreja ensina o grande valor da oração e da esmola, “remédios contra o pecado.” Intensificar 
a oração: pensar mais em Deus, participar mais da Missa, da Eucaristia, Confessar-se, fazer 
o exercício da Via Sacra, da adoração ao Santíssimo, rezar o santo Terço, fazer meditação da 
Palavra de Deus. Rezar ao menos três vezes por dia: de manhã, ao acordar, ao meio dia, e à 
noite, antes de deitar.

A nossa esmola não deve ser apenas a ajuda ao pobre, mas também a todos os carentes de 
muitas formas: a esmola do sorriso, da ajuda, do serviço desinteressado ao outro, a esmola da 
paciência, do afeto, do carinho, da boa orientação, da atenção ao que precisa de nós.

São João Paulo II disse que “o fruto da Quaresma é Jesus Cristo”. É se aproximar dele. Santo 
Agostinho indica: “Um homem sem Deus é um peregrino sem meta, um questionado sem resposta, 
um lutador sem vitória, um moribundo sem nova vida”. “Quem ama a Deus nunca envelhece. 

Leva em si Aquele que é mais jovem que todos os outros”.
“Eu não seria nada, meu Deus, absolutamente nada, se não estivesses em 

mim”. “O maior castigo do homem é não amar Deus”. “Declaraste guerra a 
Deus? Tem cuidado. Quantas mais e maiores pedras lances ao céu, mais e 
maiores serão as feridas que te causarão ao cair.” São Tomás de Aquino disse 
que “quanto mais o homem se afasta de Deus, mais se aproxima do nada.”

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  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.) 

Empresas falindo e colocando muita gente na rua
A imprensa noticiou esta semana  na nossa região -   que uma empresa foi a falência 

e colocou 1600 trabalhadores, famílias na fila do desemprego e   nas  dificuldades  mo-
mentâneas que passa o mercado de trabalho no nosso país. Há mais de 45 anos trabalho 
no desenvolvimento de pessoas  auxiliando-os na realização de seus sonhos e projetos de 
vida. Isso me fez lembrar de uma passagem quando visitei uma empresa há mais de 10 
anos, para oferecer meu trabalho de treinamentos.  As empresas necessitam de pessoas 
treinadas, capacitadas e habilidosas para obter resultados financeiros (lucro) e cumprir 
o seu papel social, mas o relacionamento gera conflito de interesses, cada um  quando 
é admitido na empresa se preocupa muito mais com seu individualismo do que com o 
resultado coletivo. Do resultado coletivo recebe o seu salário, mas na maioria das vezes 
não tem uma visão da necessidade do lucro para a empresa cumprir seus papéis, para 
premiar o investidor, gerar novos empregos, realizar seu papel social que e de pagar 
os impostos para que estes impostos revertam em benefícios para a comunidade o que 
mais vemos são críticas quando a empresa conquista bons lucros. O lucro é resultado 
da eficiência e da eficácia, do investimento feito no desenvolvimento do colaborador da 
empresa. Visitando uma empresa com o objetivo de vender meu trabalho de consultoria 
e treinamento, durante a reunião, ouvi do responsável da área de recursos humanos de 
que ele mais colocava seu pessoal em treinamento durante as crises, queda na produção. 
Estranhei, pois era um comportamento ao contrario daquilo que sempre vi na área de 
RH, ele explicou – Aqui não mandamos ninguém embora, nas crises, não reduzimos 
pessoal nas baixas da produção, mas os treinamos para os momentos de alta da produ-
ção.Afirmo para vocês esta empresa é uma grande líder no mercado e está comprando 
todos seus concorrentes, sempre conquista mais e mais mercado, tem qualidade serviços 
e preços. Possuem sábios profissionais. Caríssimos gerentes e chefes, quais tem sido 

suas decisões neste momento de crise? Conheça nossos treinamentos, 
www.signatreinamentos.com.br  telefone 019-38757898

Professor Felipe Aquino é escritor e apresentador da TV Canção Nova.

Quem pode se aposentar?
O trabalhador que contribui para a Previdência Social é considerado “Segurado” podendo 

requerer junto ao INSS o benefício que melhor lhe atenda e que se adeque a sua situação no 
momento do requerimento.

São vários os benefícios fornecidos aos segurados que contribuem para a Previdência Social, 
porém são benefícios que para serem concedidos, deve o contribuinte preencher certos requisitos 
como idade, tempo de contribuição, situação de saúde, etc.

Muito se pergunta como proceder para se aposentar, pois ao longo dos anos muitos trabalha-
dores não se preocupam com as contribuições devidas, o que na maioria das vezes é o motivo 
de impedimento para requerer o benefício.

Existe dentro do Regime Geral de Previdência Social, um requisito chamado “Carência”, 
sendo este o número mínimo de contribuição que o segurado deve ter para requerer determinados 
benefícios, sendo cada um deles exigido um número diferente de contribuições.

O foco do presente artigo é a aposentadoria por idade, por tempo de serviço, especial e rural.
A aposentadoria por idade pode ser requerida pela pessoa que completar 65 anos (homem) 

e 60 anos (mulher) que tenha contribuído para a previdência durante 15 anos.
Já a aposentadoria por tempo de serviço, pode ser requerida pelo segurado que tenha contri-

buído para a previdência durante 35 anos (homem) e 30 anos (mulher).
Aposentadoria Especial é aquela concedida ao trabalhador que trabalhou durante 15, 20 ou 

25 anos exposto a condições especiais que prejudiquem a sua saúde (ambiente insalubre).
Por fim a aposentadoria rural é aquela concedida por idade, para os trabalhadores rurais que 

comprovarem o tempo de trabalho rural por tempo mínimo de 15 anos e tenham completado 60 
anos (homem) e 55 anos (mulher).

Se você leitor se enquadra em uma das situações para requerimento de 
benefício junto ao INSS, poderá se dirigir a uma agência do INSS ou buscar 
um profissional de sua confiança.



03AMais Expressão

“O espaço já não 
estava comportando a 
quantidade de pessoas 

que passavam pelo 
atendimento. Às vezes, 
com filas e as cadeiras, 

já não era suficiente 
para atender a todos que 
buscavam pelo serviço 
e com a nova farmácia, 
a expectativa é que haja 
uma diminuição de 50% 

deste movimento”

José Roberto Stefani, 
secretário municipal de 

Saúde 

Unicamp seleciona mulheres em idade 
reprodutiva para estudo clínico 

Mutirão retira um caminhão 
de criadouros 

VOLUNTÁRIAS DENGUE  

THAISE XAVIER      
redacao01@maisexpressao.com.br

cidade

Farmácia Unificada no Jardim Morada 
do Sol é inaugurada oficialmente 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Foi inaugurada ofi-
cialmente na última 
quinta-feira, dia 18, 

a Farmácia Unificada do 
Jardim Morada do Sol. A 
unidade está instalada no 
mesmo prédio onde funcio-
nava anteriormente, na Rua 
Carlos Alberto Garcia, 28, 
ao lado da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA - 24h), 
porém passou por uma refor-
ma completa e ganhou mais 
espaço e serviços.

No mesmo prédio também 
opera a Central de Ambu-
lâncias da cidade, que foi 
inaugurada no último dia 25. 
De acordo com o Executivo, 
o investimento na nova far-
mácia foi de R$ 221.450,07. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a farmácia 
está funcionando há duas 
semanas em fase de teste 
para fazer o treinamento 
de funcionários e do siste-
ma de senhas. O principal 
motivo para a ampliação 
da Farmácia, que já existia, 
foi desafogar a unidade do 
Cidade Nova. “O espaço já 
não estava comportando a 
quantidade de pessoas que 
passavam pelo atendimento. 
Às vezes, com filas e as ca-
deiras, já não eram suficientes 
para atender a todos que bus-
cavam pelo serviço e com a 

nova farmácia, a expectativa 
é que haja uma diminuição 
de 50% desse movimento”, 
diz o secretário municipal da 
saúde, José Roberto Stefani. 

Segundo o prefeito Rei-
naldo Nogueira (PMDB), 
atualmente a rede de Saúde 
oferece aproximadamente 
300 tipos de medicamentos 
de forma gratuita para hiper-
tensão, diabetes, antialérgi-
cos, analgésicos, antibióticos, 

ansiolíticos, anticonvulsão, 
entre outros. 

Os remédios considerados 
básicos poderão ser retirados 
normalmente na nova unida-
de, já os considerados de auto 
custo continuam sendo reti-
rados na unidade do Cidade 
Nova, isso por que o serviço 
exige uma estrutura física 
correta para o armazenamen-
to e segue as normas da Vigi-
lância Sanitária. “Porém, toda 

a parte burocrática de entrega 
de documentos pode ser feita 
no Morado do Sol, ou seja, a 
pessoa leva os documentos lá 
e quando estiver tudo certo 
os próprios agentes enviam 
para a Unificada do Centro. 
O paciente só vai precisar ir 
lá quando o remédio chegar”, 
explica Nogueira. 

O projeto de reforma do 
prédio incluiu adaptações 
para as novas funções, in-

clusive com um reforço na 
rede elétrica, manutenção 
geral e pintura. Em 2015, a 
Prefeitura também realizou 
algumas alterações nas vias 
no entorno do prédio, com o 
objetivo de melhorar a circu-
lação de veículos e dar maior 
fluidez ao trânsito da região. 
A principal mudança foi a 
abertura do acesso à Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, marginal direita 
do Parque Eco-
lóg ico ,  pe la 
Rua Coronel 
Júlio Pereira 
de Blum, que 
anteriormente 
havia sido fe-
chada para a 
construção do 
calçadão em 
frente à Igreja 
Santo Antônio.

P a r a  s e r 
a t end ido  na 
assistência far-
macêutica, o 
paciente deve 
ter a receita 
médica, o car-
tão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), ser morador 
de Indaiatuba e apresentar o 
comprovante de residência. 
Além da nova unidade do 
Morada do Sol, a Saúde tem 
farmácias no PSF do Jardim 
Carlos Aldrovandi, Jardim 
Brasil, Parque Corolla, Jar-
dim Oliveira Camargo, Itaici 

e Parque Indaiá, além da 
Unidade de Assistência Far-
macêutica (Cidade Nova), 
a Farmácia Popular (Rua 
Candelária, parceria Governo 
Federal e Município). 

Números
Segundo dados da Saú-

de, o serviço de Assistência 
Farmacêutica de Indaiatuba 
atende atualmente 67 mil pa-
cientes por mês, sendo cerca 

de 3,4 mil pa-
cientes diários 
nas farmácias 
da rede mu-
nicipal, 1.550 
atendimentos 
na Central de 
A s s i s t ê n c i a 
Farmacêutica, 
420 na Alto 
Custo e 110 
na Farmácia 
Popular .  Os 
demais aten-
dimentos são 
feitos nas far-
m á c i a s  q u e 
funcionam nas 
Unidades de 

Saúde. 
O secretário da Saúde 

reforçou ainda que a cidade 
começou o programa de far-
mácias populares entregando 
por ano 2 milhões de doses de 
medicamentos e atualmente, 
cerca de oito anos depois, 
esse número chega a cerca de 
60 milhões de doses. 

O Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 
(Caism), da Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp) busca voluntárias 
para participarem de pesqui-
sa clínica sobre os benefícios 
da eletroestimulação na re-
gião pélvica para controlar 
as dores da dismenorreia 
(cólicas menstruais).

Coordenado pelo pro-
fessor Doutor Paulo César 
Giraldo, com a participação 
de sua equipe, o estudo 
avaliará os resultados do 
tratamento por meio de 

pulsos elétricos (tecnologia 
Tens) no alívio do descon-
forto causado pelas dores 
menstruais.

Segundo pesquisa reali-
zada pelo Instituto ibope em 
2014, quando questionadas 
sobre as suas principais 
dores, 76% das mulheres 
reclamam das cólicas mens-
truais, com diferentes graus 
de intensidade. Entre estas 
mulheres, 59% relataram 
que o mal-estar vem acom-
panhado de dor de cabeça, 
e em 46% dos casos estão 
presentes também as dores 

nas costas, compondo o 
quadro da TPM, ou tensão 
pré-menstrual.

Para participar desta pes-
quisa realizada em Campi-
nas é preciso ser maior de 
18 anos, em idade reprodu-
tiva, e não utilizar nenhum 
medicamento de uso contí-
nuo nem pílula anticoncep-
cional. A voluntária não 
pode estar grávida. 

Para se inscrever neste 
estudo, entre em contato 
com o Caism pelos telefo-
nes: (19) 3521-9306/ 3521-
7430 ou no 0800-7707080. 

O mutirão realizado no 
último sábado, dia 13, no 
bairro Carlos Aldrovandi, 
resultou na retirada de um 
caminhão de criadouros do 
mosquito da dengue (Aedes 
aegypti), em casas e terrenos. 
O evento, promovido pelo 
Programa de Controle de 
Dengue, aconteceu das 8h 
às 12 horas.  

Foram retirados objetos 
que podem acumular água 
das chuvas. Também houve 
orientação à população so-
bre os perigos das doenças 
transmitidas pelo mosquito 

Aedes aegypti, como a den-
gue, a febre chicungunya e o 
zika vírus, a última doença é 
suspeita de provocar a micro-
cefalia em bebês. 

Na sexta-feira, dia 12, 
o Departamento de Fiscali-
zação fez 150 notificações, 
entre calçadas e terrenos 
para limpeza para a retirada 
de resíduos de material de 
construção.

O assessor do Programa 
da Dengue, Ulisses Bernar-
dinetti, explica que a ação 
aconteceu no sábado para 
facilitar a abordagem. “Os 

agentes fizeram a retirada 
apenas de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti”.

Em 2015, bairro teve 41 
casos de dengue confirma-
dos.  “A Prefeitura faz a parte 
dela, mas o moradores preci-
sam entender que o mosquito 
é mesmo e agora ele transite 
mais doenças graves e todos 
precisam colaborar. Temos 
que fazer a nossa parte para 
combater o Aedes aegypti e 
evitar os sofrimentos causa-
dos pela dengue, zica vírus e 
febre chikungunya”, destaca 
Ulisses. 

Nova farmácia visa diminuir lotação na unidade do Cidade Nova

THAISE XAVIER



Empresa espanhola Sofus 
chega à Indaiatuba 

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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ENERGIA SOLAR   

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Horário de Verão termina 
neste final de semana

Termina na madrugada 
de hoje para amanhã a 
edição 2015/2016 do 

Horário de Verão. A partir da 
0 hora de domingo, todos os 
relógios devem ser atrasados 
em uma hora. Esta edição do 
horário começou no dia 18 
de outubro do ano passado e 
permaneceu durante 126 dias.

O Horário de Verão foi 
aderido, via decreto, nas re-
giões Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste, nos estados do Espíri-
to Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catariana, São Paulo, além do 
Distrito Industrial. 

Com o período do horá-
rio, a Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL Piratinin-
ga), que atende Indaiatuba e 
outras 26 cidades do interior 
paulista e da Baixada Santista, 
informou ter registrado uma 
redução de 0,7% no consumo 
de energia elétrica na região 
onde atua. 

Segundo ainda a empresa, 
houve uma diminuição de 
4,1% na demanda do horário 
de pico. O volume de ener-
gia economizado totalizou 
36.674 MWh. Questionada 

pela reportagem do Mais 
Expressão, a CPFL informou 
que não possui um estudo 
para informar o quanto foi 
economizado por cidade. Em 
Indaiatuba, a empresa atende 
aproximadamente 96 mil con-
sumidores. 

A CPFL informou ainda 
que, a economia feita pelos 
municípios atendidas pela 
companhia, é suficiente para 

atender uma cidade do porte 
de Sorocaba durante seis dias, 
ou Santos por oito. 

A redução no consumo de 
energia é possível em razão 
do melhor aproveitamento da 
luz natural, já que essa defa-
sagem de uma hora torna os 
dias “mais longos” e diminui 
o uso de iluminação artificial 
por residências, comércio e 
indústria.

Segundo o Ministério de 
Minas e Energia (MME), o 
horário de verão tem como 
objetivo principal a redução 
da demanda máxima do Sis-
tema Interligado Nacional 
no período de ponta, ou seja, 
quando mais pessoas, empre-
sas e indústrias estão utilizan-
do a energia elétrica. Isso é 
possível porque a parcela de 
carga de iluminação passa a 
ser acionada mais tarde do que 
normalmente seria, motivada 
pelo adiantamento do horário. 

Opinião 
A gerente de vendas, Eli-

sabete Beggo, de 43 anos, 
ressalta que gosta mais do 
horário que entrará em vigor. 
“A cada ano que passa o calor 
só aumenta. Com o Horário de 
Verao, o sol só ‘vai embora’ 
por volta das 20 horas e com 
isso ficamos mais cansados”, 
explica. 

Já para o comerciante Ga-
briel Passuello Onishi, de 23 
anos, o Horário de verão é 
mais vantajoso. “ Prefiro esse 
horário, pois tenho a impressão 
que o dia demora mais para 
anoitecer e com isso dá para 
aproveitar mais”, diz. "Prefiro 
o Horário de Verão, pois es-
tudo e aproveito mais o dia", 
completa a pedagoga Bárbara 
Nascimento, de 40 anos. 

Horário de Verão chega ao fim no final de semana depois de 126 dias

JME

Aconteceu em Indaiatuba 
na última quarta-feira, dia 
18, o lançamento oficial da 
Sofus no Brasil, empresa de 
origem espanhola que atua 
no mercado de energia solar 
fotovoltaica. O evento contou 
com uma conferência com di-
versos empresários da cidade 
e da região. 

Segundo a gerente de con-
tas da marca, Cintia Baldini, a 
Sofus é uma empresa de enge-
nharia especializada em siste-
mas de auto consumo de ener-
gia fotovoltaica e distribuição 
de materiais, e a conferência 
teve como objetivo reunir pro-
fissionais que trabalharão com 
a venda de projetos e materiais 
da marca. “Estamos lançando 
a empresa no Brasil e escolhe-
mos a cidade por ser um polo 
industrial muito importante e 

logisticamente é muito acessí-
vel, com rodovias, próximo ao 
Aeroporto e grandes centros 
corporativos”, informa. 

Cinthia explica que a So-
fus oferece projetos e mate-
riais para grandes corporações 
e industriais, porém mantém 
parceria com a Indaiatuba So-
lar para quem busca projetos 
menores, como residenciais. 

De acordo com a gerente 
de contas, a procura por essa 
energia sustentável tem cres-
cido, muito por que o seu cus-
to baixou ao longo dos anos. 
“Com o aumento da energia 
elétrica no Brasil aumentou 
a procura por outras opções e 
isso tem barateado o custo da 
energia fotovoltaica. Estamos 
muito otimistas com a cidade 
e o crescimento da marca no 
País”, diz. 

Evento reuniu empresários da cidade e da região

THAISE XAVIER
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Objetivo recebe 
alunos da França 

ESPECIAL

2º  Networking Day - BNI Reference 
acontece dia 24 de fevereiro

O BNI é a maior e mais 
bem sucedida organização 
de networking de negócios 
do mundo.

Há mais  de  30 Anos 
auxil ia seus membros a 
expandirem seus negócios 
através de um programa de 
marketing boca a boca, po-
sitivo e profissional, basea-
do na idéia de Givers Gain 
(Contribuir para Ganhar), 
oferecendo a oportunidade 
de compartilhar idéias, con-
tatos, e o mais importante, 
referências comerciais.

Se referências de negó-
cios são relevantes para seu 
ramo de atividade, o BNI é a 
organização ideal para você.

Portanto, se você gos-
taria de expandir seus ne-
gócios, temos o prazer em 
convidá-lo a conhecer o 
Grupo BNI Reference, que 
se reúne há 1 ano em Indaia-
tuba, com mais de 30 mem-
bros de diversos segmentos, 
todas as quartas-feiras no 
salão do Clube 9 de Julho.

Em especial,  estamos 
p r o m o v e n d o  o  2 º  N e -
tworking Day, uma oportu-
nidade para você conhecer 
a estrutura de trabalho do 
BNI e também o Grupo 
Reference. 

Evento 
Data: 24/02
Horário:  das  06h45 as 
09h00
Valor: R$ 30,00 (incluso 
café da manhã)
Local: Clube 9 de Julho – 
Av. Presidente Vargas, 2000 
– Centro – Indaiatuba/SP.

Confirmação de presença:
bnireference@gmail.com 
ou através da fanpage do 
grupo no Facebook. 

Não serão vendidos con-
vites  na hora.  Convites 
limitados.

Membros do grupo BNI Reference

As reuniões acontecem todas as quartas-feiras

Depoimentos
Para mim, o BNI Reference significa a oportunidade de gerar 

novos negócios semanalmente, treinando os outros membros 
a serem referenciadores dos meus produtos e serviços, sem ter 
que me preocupar com pagamento de comissão.

Num processo continuo de aculturamento que a organização 
disponibiliza através de métodos e processos, permito que essa 
metodologia do “contribuir para ganhar” seja responsável pelo 
crescimento, estrutural e de faturamento da minha empresa.

Ricardo Amstalden – Disk Cerveja  e Chopp do Alemão

O BNI Reference é uma ferramenta muito importante para 
o crescimento e desenvolvimento da Encello Engenharia e 
Construção, pois, com a filosofia ‘’contribuir para ganhar’’ fez 
com que nossa rede de relacionamentos aumentasse, e com os 
métodos de desenvolvimento para networking, nossa empresa 
teve um crescimento muito significativo de aproximadamente 
80% em relação aos anos anteriores.

Devemos muito ao BNI Reference. Esperamos e temos 
convicção que a Encello Engenharia e Construção, alinhada aos 
métodos do BNI Reference, continue gerando mais negócios aos 
demais membros, como também mantenha essa porcentagem 
em negócios fechados.

Murilo Benatti – Encello Engenharia e Construção

O BNI Reference me proporcionou uma “reciclagem empre-
sarial”, digamos assim. Ao longo desses 20 anos de existência 
da nossa empresa, não há como negar que trouxemos vícios, e 
muitas vezes obsoletos sistemas de gestão. 

Atualizamos equipamentos e softwares, mas quando falá-
vamos em captação de clientes, há 20 anos um dos principais 
veículos de publicidade era a lista telefônica.

Fazer parte dessa equipe fez com que eu conhecesse real-
mente uma nova forma de fazer negócios, fazendo com que 
nossa empresa se tornasse mais competitiva, pois agregamos 
conhecimentos de outros membros; e também mais produtiva, 
porque não podemos continuar gerindo nossa empresa e fazendo 
negócios como há 20 anos.

“O mundo mudou, e o BNI Reference hoje é responsável 
direto na estratégia de vendas da Print Line.”

Luis Fernando Delbelo – Print Line Serralheria e Co-
municação Visual 

O Colégio Objetivo 
Indaiatuba recebeu 
na última semana a 

visita de 25 estudantes e dois 
professores franceses do Li-
ceu de La Roche S ur-Yon, 
que vieram à cidade participar 
de um intercâmbio cultural. 
Durante uma semana, eles 
ficaram hospedados na casa de 
alunos do Ensino Médio, entre 
os dias 10 e 16 de fevereiro. 

Nesse período, os france-
ses conheceram o Colégio, 
fizeram aula de capoeira e de 
axé, visitaram uma fazenda de 
café em Itu e um alambique 
em Cabreúva. Eles assistiram 
a uma aula de inglês com os 
alunos da 2ª série do Ensi-
no Médio, fizeram um tour 
pela cidade e compras num 
shopping em Campinas. Para 

conhecer melhor os costumes 
e o cotidiano dos brasileiros, 
os franceses passaram o fim de 
semana com as famílias dos 
alunos do Objetivo, quando 
participaram de atividades 
e passeios junto às famílias 
hospedeiras.

Este é o sexto grupo da 
escola francesa recebido pelo 
Colégio Objetivo Indaiatu-
ba e as famílias dos alunos. 
“Nosso primeiro objetivo é 
que os alunos conheçam me-
lhor o Brasil, a sociedade e a 
economia brasileiras, porque 
o Brasil é um dos países que 
estudamos muito na França. 
O segundo objetivo, que para 
mim é  o mais importante, é o 
desenvolvimento pessoal de 
cada aluno, descobrindo outro 
país e outra cultura”, explica 
Olivier Lenne, professor de 
História e Geografia da escola 
francesa.

“Eu gostei muita da famí-
lia que me acolheu e dessa 
escola! A cultura do Brasil 
é muito diferente da França, 
as pessoas são muito recep-
tivas, calorosas e todos são 
agradáveis. Essa viagem me 
fez ter vontade de viajar mais 
e mais. Eu quero descobrir 
mais sobre o mundo!”, co-
menta a aluna francesa Sarah 
Allaouchiche.

Para a aluna Gabriela 
Gava, da 2ª série do Ensi-
no Médio que recebeu duas 
francesas, a oportunidade 
foi muito positiva. “Foi uma 
experiência bem diferente! 
Foi muito legal ter contato 
com outra cultura, conhecer 
um pouco dos costumes da 
França e suas diferenças em 
relação ao Brasil. Como eu 
pretendo fazer intercâmbio, 
achei interessante recebê-las”, 
declara  a aluna.

Este é o sexto grupo que visita o Colégio Objetivo Indaiatuba desde 2006

DIVULGAÇÃO



07AMais Expressão

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

“Uma desaceleração é 
esperada, de qualquer 
forma estamos pros-
pectando crescimento 
para o Município e ain-
da recebemos empre-
sas buscando a cidade 
para investimento.”

Renato Stochi, se-
cretário munisipal 
de Desenvolvimento 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Indaiatuba começa o ano com queda 
no número de empresas ativas 

THAISE XAVIER
redacao01@maisexpressao.com.br

Indaiatuba começou 2016 
com queda no número de 
empresas ativas, quando 

comparado ao ano passado. 
Segundo dados da Secretaria 
Municipal de Desenvol-
vimento, a cidade fechou 
2015 com 4.680 empresas 
do ramo do comércio, 846 
indústrias e 8.045 empresas 
de serviços. 

Já até o úl-
t imo balanço 
feito esta se-
mana, o muni-
cípio possuía 
4.042 comér-
cios (queda de 
1 6 , 8 % ) ,  8 0 5 
indústrias (re-
dução de 5%) 
e 6.478 servi-
ços (queda de 
1 9 , 7 % ) .  E m 
2014, a cidade 
fechou o ano com 4.547 
comércios, 870 indústrias e 
7.141 empresas de serviços. 

De acordo com o secretá-
rio da pasta, Renato Stochi, 
existe um fluxo de aberturas 
e encerramentos que faz com 
que haja uma flutuação no 

número de empresas ativas. 
Além disso, ele explica que 
existem também algumas 
empresas que não encerram as 
atividades, ficam irregulares 
por algum motivo e logo vol-
tam a funcionar normalmente, 
mas no cadastro são conside-
radas como encerradas. 

Para o secretário, não é 
possível precisar os moti-
vos da queda de empresas 
ativas. “Não temos um es-
tudo econômico que afirme 

que a crise é o 
fator que leva 
ao fechamento 
de empresas”, 
d iz .  “Mesmo 
por que Indaia-
tuba é destaque 
quando o assun-
to é abertura de 
novas corpo-
rações, temos 
um suporte e 
agilidade que 
possibilita que a 

empresa faça a abertura com 
ferramentas on-line e a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
acompanha essas aberturas e 
apoia as empresa.”

Além do número total de 
empresas em funcionamento 
na cidade, a Pasta informou 

o balanço de estabelecimen-
tos que abriram nos anos de 
2014 e 2015. No ano passado 
foram abertos na cidade 537 
comércios, 43 novas indús-
trias e 1.286 empresas de 
serviços. Já no ano de 2014 
criou-se 487 novos comér-

cios, 52 indústrias e 1.228 
empresas de serviços. 

Segundo o secretário, 
a projeção é que este ano 
termine com o saldo posi-
tivo. “Pelo levantamento 
da Secretaria de Desenvol-
vimento, essas indústrias 

que abriram em 2015 geram 
mais ofertas de empregos 
com vagas diretas do que 
as que abriram em 2014, 
considerando que Indaiatuba 
esteve há dois anos em um 
crescimento acima da média 
da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) e Estadu-
al sendo 2,36%”, ressalta. 
“Uma desaceleração é es-
perada, de qualquer forma 
estamos prospectando cres-
cimento para o Município e 
ainda recebemos empresas 
buscando a cidade para in-
vestimento.”

Ações
Questionado sobre qual 

o planejamento de ações da 
Secretaria para ajudar no 
desenvolvimento e vinda 
de novas empresas para a 
cidade, Stochi salientou que 
a Pasta realiza atendimentos 
e parcerias que envolvem os 
empresários da cidade e que 
possibilite o fomento aos 
negócios. “Para 2016 temos 
o Catálogo das Indústrias, 
palestras, a Feira das Indús-
trias, acordos com Câmaras 
Internacionais e novidades 
como uma capacitação de 
comércio exterior e uma 
missão empresarial ao Qatar. 
Acreditamos que incentivar 
as vendas de produtos, inclu-
sive para o exterior ajudem 
as empresas a passarem 
melhor pelas dificuldades 
encontradas no mercado 
atual”, finaliza. 

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria local teve queda de aproximadamente 5%

GIULIANO MIRANDA - SCS/PMI
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Estacionamentos terão 60 
dias para se adaptarem a 
nova forma de cobrança 

Representantes têm reunião com 
a Educação e mantêm passeata 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

MEDIDA 

Os estacionamentos de 
carros terão até o dia 4 de abril 
para se adaptarem à nova lei 
sancionada pelo Governo Es-
tadual, sobre as formas de co-
brança pelo serviço. A norma 
determina que fica proibido a 
cobrança por hora cheia e que 
a mesma deve ser realizada 
de forma fracionada, ou seja, 
a cada 15 minutos. 

Além disso, pela lei sancio-
nada pelo governador Geraldo 
Alckmin (PSDB), no último 
dia 4, o valor cobrado nos pri-
meiros 15 minutos deverá ser 
o mesmo nas frações seguintes 
e, obrigatoriamente, deverá 
representar a parcela propor-
cional ao custo da hora cheia. 

Para facilitar o acompanha-
mento pelo cliente do horário 
de permanência, os estabele-
cimentos deverão manter reló-
gios visíveis ao consumidor na 
portaria de entrada e de saída. 
O descompasso entre os res-
pectivos cronômetros isentará 
o consumidor de quaisquer 
pagamentos. 

Os estacionamentos de-
verão ainda dispor de placas 
com dimensão de, no mínimo, 
um metro quadrado, em local 
próximo à entrada, com valo-
res devidos por permanência 
de 15 minutos, 30 minutos, 

A Comunidade Uni-
dos por Indaiatuba 
participou na sema-

na passada de um encontro 
com a secretária municipal 
de Educação, Rita de Cassia 
Trasferetti, para discutir o im-
pacto da mudança do horário 
de atendimento das creches 
municipais. 

De acordo com o repre-
sentante da Comunidade, 
Jamerson Rodrigo de Jesus 
Santos, a reunião promoveu 
um acordo visando organizar 
a situação dos pais que estaria 
sendo "prejudicados". 

Mesmo assim, ficou manti-
da a passeata dos pais marcada 
para o próximo dia 6 de março, 
às 9 horas, cuja saída será no 
Paço Municipal. 

Segundo a Prefeitura, fi-
cou acordado que os pais que 
precisam ser atendidos em 
um horário diferente do atual, 
devem levar à creche uma 
documentação que comprove 
a carga de trabalho. “Como já 
havíamos dito quando anun-
ciado a mudança de horário, 
para os pais que entram mais 
cedo e/ou saem mais tarde 
do trabalho, basta levar um 
documento da empresa, com-
provando esse horário, que 
eles serão atendidos sim”, 
explica Rita. 

A secretária reforçou ainda 
que a medida é obrigatória 
para todas as creches muni-
cipais. Os pais que tiverem o 
direito impedido podem ir até 
à sede da secretaria, localizada 
no mesmo prédio do Centro 
de Educação e Cultura de In-

45 minutos e uma hora, além 
de constar as formas de paga-
mentos. O modelo da placa 
esta apresentado no texto da 
Lei n° 16.127/2016. 

Na semana passada a re-
portagem esteve em diversos 
estabelecimentos da cidade e 
os proprietários dos comércios 
alegavam que não estavam por 
dentro da nova determinação. 
A maioria afirmou que a mu-
dança iria impactar no bolso já 
que o valor cobrado pelos 15 
minutos seria mínimo. 

A reportagem do Mais 
Expressão também ouviu 
alguns motoristas e a opinião 
foi unânime. “Concordo com a 
mudança por que é um absurdo 
você pagar por uma hora se 
não vai ficar todo esse tempo, 
acho que está certo sim”, diz a 
recepcionista Carolina Dama-
ceno, de 21 anos. “Eu concor-
do por que muitas é uma coisa 
justa, você tem que pagar por 
aqui que consome e não um va-
lor fixo por hora, independente 
se vai ficar menos”, defende o 
ajudante geral Thiago Kupper, 
de 25 anos. “Se eu fico a mais 
eles vão cobrar então nada 
mais justo do que eu pagar a 
menos quando não usar a hora 
cheia”, completa o estudante 
Josias Carvalho, de 24 anos. 

THAISE XAVIER

DIVULGAÇÃO

Se não houver mudanças, prazo de adequação deve ser até 4 de abril

Encontro aconteceu na Prefeitura na semana passada, para definir o impasse dos horários 

daiatuba (Ciaei), para fazerem 
a reclamação. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o representante 
da Comunidade disse quem 
mesmo com o acordo, os 
organizadores optaram por 
manter a passeata. “Tive-
mos esse acordo e decidimos 
manter primeiro para ver se 
realmente será cumprido por 
parte das creches e também 
porque, além de pedir a volta 
do antigo horário, a passeata 
luta por mais vagas em creches 
por período integral”, diz. 

Mudança
O novo horário, das 7h às 

16 horas ou das 8h às 17 ho-
ras, dependendo da demanda, 
foi anunciado pela secretaria 

como uma forma de padro-
nizar o atendimento e não 
interferir na rotina das crianças 
e começou a valer desde 20 
de janeiro. Anteriormente as 
mães poderiam deixar seus 
filhos das 6h30 às 17h30. 

Em entrevista coletiva à 
imprensa, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação garantiu 
que isso não afetaria os pais 
que precisassem deixar ou 
pegar seus filhos em um turno 
diferente do estipulado. No 
entanto, muitos pais ouvidos 
pelo Mais Expressão, em 
reportagens nas últimas sema-
nas, garantem que estão sendo 
"prejudicados" e não estão 
podendo deixar os filhos fora 
do horário determinado. 

De acordo com a secretária 

de Educação, a mudança no 
horário ocorreu depois que a 
Pasta observou que a maioria 
das crianças entrava às 7 horas 
e saiam às 16 horas. “O nosso 
objetivo era estipular um horá-
rio que fosse padrão para todas 
as creches e chegamos nesse 
período baseado na rotina da 
grande maioria das crianças”, 
explicou. 

Atualmente, estão matri-
culadas em Indaiatuba 5.337 
mil crianças de quatro meses 
a 3 anos e 11 meses. Segundo 
Rita, mais 1.564 novas vagas 
foram geradas para 2016 e até 
o final do ano devem surgir 
mais 1 mil com a inauguração 
das creches do Jardim Paulis-
tano, Bela Vista, Portal do Sol, 
Campo Bonito e Mato Dentro.
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Yázigi apresenta método 
interativo de aprendizado

INFORME PUBLICITÁRIO

Colégio Montreal utiliza 
o teatro no aprendizado

A tecnologia está pre-
sente em várias áreas 
da nossa vida e na 

educação não é diferente. 
Diante dessa realidade, o 
Yázigi apresenta o Yep, pro-
grama que mantém os princí-
pios metodológicos do Yázigi 
e a garantia de resultado de 
aprendizagem. Ao mesmo 
tempo, ele traz para sala de 
aula o mundo real com a utili-
zação educacional da inovação 
tecnológica e das tendências 
pedagógicas através de um 
curso “blended”.

O Yep é uma forma de 
ensinar e aprender integrando 
as tecnologias digitais (ce-
lulares, tablets e outros) e o 
material didático dentro e fora 
da sala de aula através do uso 
de aplicativos e da plataforma 
YConnect. Desta forma, o alu-
no aprende a língua conectado 
com a realidade e pode fazer 
suas tarefas de aprendizagem 
em qualquer tempo e lugar 
de um jeito fácil, divertido e 
eficaz.

A cada aula o aluno vai 
aprender a se comunicar oral-
mente e por escrito envolven-
do situações cotidianas, tais 
como informações pessoais: 
nome, idade, ocupação, lugar 
onde vive, signo, data de 
nascimento, endereço, tele-
fone, membros da família; 
hábitos e rotinas: atividades 

do tempo livre, esportes, fre-
quência das atividades; gostos 
e preferências: cultura pop, 
música, filmes, livros, jogos, 
programas de TV favoritos; 
características físicas e pes-
soais; descrição do lugar onde 
mora: vizinhança, países, 
nacionalidades e convites, 

como  aceitar/recusar e fazer 
combinações, além de falar 
sobre atividades que estão 
ocorrendo.

A plataforma que compõe 
o curso é a YConnect que, por 
ser multifuncional, permite o 
acesso através de diferentes 
equipamentos (PC, smartpho-

ne, tablets). Além 
disso, apresenta 
fácil navegação e 
visual moderno, 
dando ao aluno a 
oportunidade de 
verificar erros e 
acertos.

O  Y E P  é  o 
primeiro livro no 
Brasil que obteve o 
selo Global Scale 
of English, que é 
uma Escala de Ava-
liação Internacional 
que mede a profici-
ência do aluno ao 
longo do programa 
com relação à fala, 
escrita, leitura e 
compreensão oral. 

Ele funciona 
como uma régua de 
mensuração alinha-
da ao Common Eu-
ropean Framework 
(Marco Comum 
Europeu). E, ao 
longo do programa, 
o aluno tem oportu-
nidade de mensurar 
seu conhecimento. 

Segundo a mar-
ca, um dos moti-
vos para estudar 

no Yázigi é porque, além de 
aprender a comunicar-se em 
inglês, o aluno terá oportu-
nidade de desenvolver as 
competências necessárias para 
Agir e Interagir no século XXI 
como um verdadeiro Cidadão 
do Mundo. 

“Conhecer o outro e a 
si mesmo, além de ter uma 
visão e percepção melhor 
do mundo são alguns dos 
pontos positivos que o teatro 
proporciona para quem pra-
tica”, afirma a professora de 
Teatro do Colégio Montreal, 
Fernanda Bugallo.

De acordo com a pro-
fessora, o teatro tem uma 
importante contribuição 
na formação de crianças e 
jovens e o seu ensino foi 
reconhecido como impor-
tante conteúdo escolar pelos 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais, que orientam o 
trabalho dos professores do 
Ensino Básico.

Aprender a trabalhar em 
grupo, ganhar consciência 
corporal e vocal, saber res-
peitar o próximo, aprender a 
falar em público, estimular a 
criatividade e expandir o re-
pertório cultural, são outros 
benefícios oferecidos aos 
praticantes dessa arte.

No Colégio Montreal, as 

aulas de teatro são semanais 
para os alunos do período 
Integral matutino e vesperti-
no, para os alunos do Ensino 
Fundamental 2 e também do 
Ensino Médio. Nas aulas, 
os alunos participam de 
exercícios, jogos teatrais, e 
atividades lúdicas que auxi-
liam o aluno na montagem 
de um espetáculo.

“O teatro, assim como 
as artes de uma forma geral, 
ajuda a enxergar o mundo de 
outra forma, com nuances e 
com diversas camadas que 
podem ser descobertas aos 
poucos durante a vida. Ele 
é inerente à nossa existên-
cia. Está na nossa essência 
representar o outro, o bi-
cho, a natureza, ou contar 
uma história. Mesmo que o 
aluno não queira se tornar 
ator profissional, o teatro 
possibilitará uma vivência 
singular e importante que 
ele carregará, inclusive, em 
sua futura profissão”, decla-
ra a professora Fernanda.

Aulas são destinadas aos alunos do Fundamental e Médio

DIVULGAÇÃO
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Motorista perde o controle e colide contra poste Mulher comete suicídio 
no Jardim Morada do Sol 

Guarda Civil de Indaiatuba 
adquire 50 novas pistolas 

SUSTO TRAGÉDIA 

INVESTIMENTO 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br políciaClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Morador encontrado em 
rio foi vítima de latrocínio

A Polícia Civil de In-
daiatuba e de Itupeva 
esclareceram durante 

a semana a morte do indaiatu-
bano José Adriano de Oliveira 
Aquino, de 38 anos, encontra-
do morto no dia 20 de janeiro. 
De acordo com os investiga-
dores, Aquino foi morto por 
dois irmãos que mantinham 
um relacionamento com ele 
há cerca de três anos e que 
queriam obter as peças do 
carro da vítima, configurando 
assim um crime de latrocínio. 

Um dos irmãos, Sebastião 
Francelino Neto, foi preso em 
Indaiatuba e o outro, identifi-
cado como Alexandre France-
lino, segue foragido. 

De acordo com o depoi-
mento de Sebastião, a vítima 
era conhecida como Zé do 
Astra, que fazia referência 
ao carro que ele possuía e 
que era usado para buscar 
os irmãos para os encontros. 
Além disso, informou que 
conheceu Aquino antes do 
irmão e que recebia R$ 200 
por cada relação com a vítima. 
Com o tempo, a vítima passou 
a oferecer o mesmo valor para 
o outro irmão. 

No dia do crime, Sebastião 
contou que Aquino passou 

para buscar ele e o irmão, para 
mais um encontro e, no meio 
do trajeto para um motel da 
região, Alexandre assumiu a 
direção do veículo e começou 
uma discussão com a vítima, 
exigindo que o mesmo lhe 
desse o carro de presente. 

A discussão teria ficado 
mais intensa quando entraram 
em uma estrada de terra e os 
três saíram do carro. De acor-
do com Sebastião, o irmão 
começou a agredir Aquino 
com socos no rosto, enquan-

to que o mesmo pedia por 
socorro. Após as agressões, 
Alexandre, achando que a ví-
tima estivesse morta, sugeriu 
que jogassem o corpo pela 
ponte. De acordo com o irmão 
preso, Aquino teve o corpo 
arremessado sobre as pedras 
e em seguida caiu no rio. 

Após o crime, os irmãos 
voltaram para casa com o 
carro da vítima e, segundo 
Sebastião, o irmão sumiu 
por horas e, quando voltou, 
tentou vender algumas peças 

do carro ao pai alegando que 
precisava do dinheiro para 
pagar um traficante a quem 
devia. 

A Polícia Civil de Indaia-
tuba informou que o mandado 
de prisão foi expedido pela 
Polícia de Itupeva e por isso 
Sebastião foi encaminhado 
para o município. A inves-
tigação procura agora por 
Alexandre. 

Desaparecimento
Aquino desapareceu no dia 

17 de janeiro e três dias depois 
seu corpo foi encontrado em 
um rio na divisa entre Indaia-
tuba e Itupeva, localizado 
na via Adalberto Delafuente 
Rodrigues, conhecida como 
Estrada do Quilombo. Porém, 
a informação só foi divulga-
da em 30 de janeiro quando 
um amigo da vítima fez o 
reconhecimento do corpo. Se-
gundo informações da Polícia 
Científica de Jundiaí, havia 
hematomas na região da ca-
beça, possivelmente causados 
por golpes de madeira.

O carro de Aquino já havia 
sido encontrado pela Polícia 
Militar dias após o desapa-
recimento. O veículo estava 
abandonado em um matagal 
na Estrada Ângela Trevisan 
Ciciliatto, nas proximidades 
do bairro Oliveira Camargo. 

Os agentes da Guarda 
Civil receberam essa sema-
na 50 pistolas modelo 380 
adquiridas pela prefeitura 
para equipar ainda mais 
o efetivo. O investimento 
no material foi de R$ 135 
mil. Seguindo a legislação 
brasileira as armas são de 
fabricação nacional e pode-
rão ser usadas por pessoas 
canhotas ou destras.  “É 
um diferencial dos nossos 
outros equipamentos seme-
lhantes, tendo em vista que 
essa pistola possui o retem 
do ferrolho para os dois la-
dos, portanto facilitando o 
uso para quem é canhoto”, 
comenta o secretário muni-
cipal de Segurança Pública, 
Alexandre Guedes Pinto. 

Segundo o titular da pas-
ta, outras 40 pistolas de-
verão entrar em licitação 
este ano. “O processo para 
aquisição de armamento é 
demorado, pois exige libe-
ração do exército brasileiro 
após análise de diversos 
critérios e temos que res-
peitar todo esse tramite”, 
avisa. “Também devemos 
adquirir novos coletes an-
tibalísticos, tendo em vista 
que estamos incorporando 
60 novos Guardas Civis, que 
deverão estar nas ruas no 
segundo semestre deste ano 
após o término do período 
de academia, onde estão re-
cebendo todo o treinamento 
necessário e exigido por 
Lei”, completa. 

Um motorista perdeu o 
controle de seu veículo e co-
lidiu contra um poste no início 
da noite da última quarta-fei-
ra, dia 17. O acidente acon-
teceu na região próxima ao 
Bairro Campo Bonito e com o 
impacto da batida, o motorista 
ficou preso às ferragens e foi 
socorrido pelo Corpo de Bom-
beiros, que precisou cortar o 
carro para retirá-lo do carro. 

A vítima foi encaminhada 
ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc) cons-
ciente, mas com ferimentos 
no braço.

Uma mulher de 38 anos 
atirou contra o próprio peito 
na noite de sábado, dia 13, 
e uma residência do Jardim 
Morada do Sol. De acordo 
com o Boletim de Ocorrência 
(BO), os moradores do bairro 
estranharam quando viram 
a filha da vítima, de apenas 
dois anos, sair correndo para 
a rua sem roupas. Um dos vi-
zinhos entrou na residência e 
encontrou a mulher caída no 
chão, com uma arma próxima 
ao corpo e chamou a Guarda 

Civil.
Os agentes localizaram a 

vítima no quarto dos fundos 
da casa. Ela chegou a ser so-
corrida pela Unidade de Res-
gate do Corpo de Bombeiros 
e encaminhada ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc), mas não resistiu 
aos ferimentos e veio a óbito.

A perícia esteve no local e 
apreendeu o revólver calibre 
38. Esse foi o primeiro caso 
de suicídio registrado em 
Indaiatuba no ano.

José Adriano de Oliveira Aquino desapareceu no dia 17 de janeiro 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Motorista ficou preso às ferragens e teve ferimentos no braço

Investimento no armamento foi de R$ 135 mil

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS-PMI
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CT Toquinha da Raposa está com 
vagas para novos alunos de 3 a 17 anos  

especial Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

O Centro de Treina-
mento Toquinha da 
Raposa, franqueada 

da Escolinha de Futebol do 
Cruzeiro, está com vagas 
abertas para crianças e jo-
vens que desejam treinar 
futebol.  As turmas para 
jogadores, de 3 a 17 anos, 
conta com opções de aulas 
nos períodos da manhã, 
tarde e noite. 

A escol inha,  que em 
2016 completa sete anos de 
história, é reconhecida re-
gionalmente por ser a única 
da cidade que oferece aulas 
e estrutura para alunos de 3 
anos e também por ter como 
filosofia de trabalho a edu-
cação por meio do esporte. 

No CT, os alunos são 
divididos em categorias: 
de 3 a 5 anos, integram a 
categoria Sub-5; de 6 a 7, no 
Sub-7; de 8 e 9, participam 
do Sub-9; de 10 e 11 anos, 
no Sub-11; dos 12 aos 13, 
na equipe Sub-13; e dos 14 
aos 16, no time Sub-17. 

Para a última categoria, 
os alunos nascidos entre 

1999 e 2000 e que desejam 
ter aulas no período da tar-
de, o centro de treinamento 
está com uma mega pro-
moção, isentando a taxa de 
matrícula, que é de R$ 75. 

De acordo com o coor-
denador do centro, Rafael 
Eugênio, mais conhecido 
como Zeca, com as aulas 
(que vão de duas a três ve-
zes na semana, dependendo 
da idade) os alunos apren-
dem atitudes importantes 
como respeito, trabalho em 
grupo, disciplina, além de 
obterem qualidade de vida. 
“Nossa missão de trabalho é 
complementar na educação 
das crianças e dos jovens 
através do esporte, que é 
uma forma divert ida de 
passar esses ensinamentos”, 
diz. “Mas é claro que temos 
o trabalho de formação 
de atletas, frequentemente 
levamos esses alunos para 
testes em clubes como o 
Cruzeiro, que é nossa fran-
quia, e outros clubes da re-
gião. Temos como retorno, 
bons resultados com alunos 
nas categorias de base de 
grandes clubes,  como o 
Corinthians e Palmeiras.”

Zeca esclarece que CT 
não atua como empresário 
dos atletas, ou seja, a partir 
do momento em que o aluno 
é aprovado em um dos tes-
tes a responsabilidade passa 
a ser entre clube e família. 

Prestes a completar sete 
anos de história, o coorde-
nador diz que o ano será 
marcado pela expansão do 
centro de treinamento. Atu-
almente são quatro campos 
de futebol society, o que 

ampliou a capacidade para 
atender até mil alunos. 

Além disso, o Toquinha 
da Raposa conta com ba-
nheiros, trocadores, secre-
tária, lojinha com artigos 
do Esporte Clube Cruzeiro, 
cantina e uma completa área 
de lazer que possibilita a 
integração de toda a famí-
lia junto à escolinha.  “O 
CT funciona de segunda 
a sexta-feira, porém aos 
finais de semana sempre 
tem competições ou jogos 
comemorativos, e aí toda a 
família pode vir, fazer chur-

rasco na área especial para 
isso e se divertir. Esse é um 
dos nossos grandes diferen-
ciais, trazer a família para 
junto da escola”, ressalta. 

Feminino
Segundo Zeca, a amplia-

ção do CT também possi-
bilitou o investimento no 
futebol feminino que agora 
contará  com um campo 
especial para elas. “Hoje 
contamos com 25 alunas 
e sentimos que, até para 
incentivá-las para treinar 
conosco,  era necessário 

ter um espaço só delas. 
Agora treinam em campo 
e equipe só de meninas e o 
resultado tem sido bem ba-

Visite-nos
Rua: Rua Ivan Roberto 
Canavezi, 215 - Jardim 
Regina - próximo a 
Fiec
Telefone: 3016-6868 / 
99112-6333
Site: www.
cruzeiroindaiatuba.
com.br

Filosofia do Toquinha da Raposa, em Indaiatuba, é educar por meio do esporte

THAISE XAVIER

cana”, diz. Na Toquinha da 
Raposa também é possível 
encontrar treinamento para 
goleiros.
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“Vamos ter ótimos com-
bates, visto que o Evolu-
tion já é uma realidade, 

com vitrine para grandes 
competições de nível re-

gional, nacional e interna-
cional”

Edson Ronaldo Oliveira, 
organizador do Evolu-

tion

esportesClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Primeiro Evolution of Fighters do ano 
acontece hoje com 14 combates

Muita emoção em 
combates de tirar 
fôlego deve mar-

car a 13ª edição do Evolution 
of Fighters ,  competição 
local de Mixed Martial Arts 
(MMA). O primeiro torneio 
do ano acontece hoje, dia 20, 
a partir das 17h30, no oc-
tógono montado no Centro 
Treinamento Edlutas. 

Para acompanhar todos 
os combates, basta adquirir 
o ingresso no valor de R$ 35. 
O convite pode ser compra-
do na bilheteria, no dia do 
evento, ou de forma ante-
cipada tanto no CT Edlutas 
quanto nas academias onde 
treinam os competidores.

Apesar de as lutas serem 
realizadas apenas hoje, on-
tem, dia 19, já deu para ver 
um pouquinho do que vai ser 
a 13ª edição do Evolution, 
com a realização da pesagem 
dos atletas. 

A partir de hoje, serão 14 
lutas que prometem agra-
dar o público. O primeiro 
combate acontece pelo card 
Amador, com dois campi-
neiros no octógono. Pelo 
muay thai, o duelo será entre 
Maicon Cesar Miguel (Celso 

Alemão Team) x Fabrício 
da Costa Moreia (Artimix, 
Campinas). 

Outro duelo envolvendo 
atletas de Campinas, tam-
bém pelo muay thai será 
entre Lucas Cardoso (K1 
Fighter Wold) x Donieck 
Brito (Val Muay thai). 

A terceira luta coloca 
frente a frente os competi-
dores Rodrigo Rosa Mariano 
(Foguinho Team, Alumínio/

SP) x Rafael Matos (Daineze 
Team, Hortolândia).

No último combate pelo 
muay thai, outro comba-
te envolvendo campinei-
ros será entre Otto Pereira 
(Rafael Monção Team) x 
Ricardo Carcacinha Ramos 
(Black Sheep).

Pelo MMA, o primeiro 
e quinto combate da noite 
será entre Fabiano Machado 
Barbareli (Negruxo Team, 

Pirassununga) x Pedro Ma-
carrão Doreto (Zion Fight, 
Campinas). Logo em se-
guida, sobem ao octógono 
Kafu Negruxo (Negruxo 
Team, Pirassununga) x Lu-
cas Constantini (X Fighters 
Muay Thai – Macaco Gold 
Team (Bragança Paulista). 

A sétima luta será entre 
os competidores Matheus 
Ranieri Kaan (Foguinho 
Team, Alumínio) x Kevem 

Felipe (Bleckseep, Cam-
pinas). Logo em seguida, 
sobe ao octógono Aldinei 
Keke (A2F Arena Osas-
co, Osasco) x Clodoaldo 
Ferreira (Team Nogueira, 
Campinas). 

O u t r o  c o m b a t e  q u e 
promete grandes emoções 
acontece entre Rafael Ja-
vali André (Águia de Pi-
rassununga, Pirassununga) 
x Denis Limas (Artimix, 
Campinas). Na sequência, o 
empate será entre Diogenes 
Costa (Art Força, Paulínia) x 
Max Minoboi (Kazu Team, 
C a m p i n a s ) . 
O u t r a  l u t a 
que também 
promete será 
ent re  Celso 
Alemão (Cel-
s o  A l e m ã o 
Team, Cam-
pinas) x Ro-
drigo Mendes 
(X Fighters/
Macaco Gold 
Team,  Bra -
gança Paulis-
ta). 

Outros três combates fe-
cham a noite de combates. O 
atleta Carleandro dos Santos 
(Superação Team MMA, 
Amparo) "pega" Williandan 
Barbosa (NFT/Retz Muau 

Thai). Logo em seguida, é 
a vez de Willian Alemão 
(Pitbull Team/Forja V2) 
enfrentar Weverton Delfin 
(X Fighters/Macaco Gold 
Team, Bragança Paulista). 

A luta principal da noite 
ficará entre Adalto Prado 
(Superação Team MMA, 
Amparo) e Valzinho Gomes 
(Val Muay Thai, Campinas). 

Expectativa
De acordo com o or-

ganizador do Evolution, o 
mestre Edson Ronaldo Oli-
veira, cerca de 500 pessoas 

devem com-
p a r e c e r  n o 
evento. “Te-
remos lutas 
de alto nível, 
com os atle-
tas buscando 
seu espaço no 
m u n d o  d a s 
lutas, e com 
cer teza  vão 
se empenhar 
e fazer o má-
ximo em seus 

combates”, diz Oliveira. 
“Vamos ter ótimos comba-
tes, visto que o Evolution já 
é uma realidade, com vitrine 
para grandes competições 
de nível regional, nacional 
e internacional.”

Quatorze combates marcam hoje a noite de MMA em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO
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Partida atrasada define os dois últimos classificados no Sub-20 de futsal da Aifa
DECISIVA  

Times dos grupos A e B garantem vagas 
na próxima fase da Supercopa Vila Avaí 

esportes Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!
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Quatro times, mem-
bros das chaves A e 
B, garantiram vaga 

na próxima fase da Super-
copa Vila Avaí de Futebol 
Minicampo. A classificação 
aconteceu após rodada do 
último domingo, dia 15. 
Amanhã, dia 21, o campeona-
to conhecerá os classificados 
para a fase de mata-mata, dos 
Grupos C e D. 

No primeiro duelo de 
domingo passado, o Pai e 
Filhos /Água Viva venceu o 
LBC por 3 x 2 e se classifi-
cou como segundo melhor 
colocado do Grupo A, com 
sete pontos. 

O líder da chave foi o Cru-
zeiro/Dinho Águas, com a 
mesma pontuação que o segun-
do colocado, e que venceu no 
final de semana o já eliminado 
Visão Imóveis/2G Bebidas/
Brahmeiros da Casa do Zé. 

Os outros dois jogos fo-
ram válidos pelo Grupo B. 

No primeiro duelo, o Outro 
esquema venceu o Correria 
FC por 6  x 0 e garantiu a 
primeira colocação da chave, 
com sete pontos. 

A segunda vaga na próxi-
ma fase ficou com a equipe 
do Exsa, que venceu o Grupo 
Marquinhos por 3 x 0 e so-
mou seis pontos. 

A rodada prossegue ama-
nhã, com mais quatro partidas 
que vão definir os classifica-
dos das chaves C e D. 

O primeiro confronto será 

O Campeonato Liga Arc 
Ferro e Aço de Futsal Sub-20, 
organizado pela Associa-
ção Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa) contará com 
apenas uma partida, atrasada, 
mas que será fundamental 
para definir os dois últimos 
classificados para as semifi-

nais. O jogo acontece ama-
nhã, dia 21, às 10 horas, entre 
União Tribuna/Escolinha 
do Cruzeiro x Comunidade 
Independente/LBC B.

Restam apenas duas vagas 
para a segunda fase do cer-
tame. Já estão classificadas 
as equipes da Secretaria de 

Esportes de Capivari e Co-
munidade Independente/LBC 
A, ambas com nove pontos.

As últimas vagas podem 
ficar entre Comunidade In-
dependente/LBC B e ML 
Informática (sete pontos), 
assim como com o União 
Tribuna (seis pontos). 

O único time que já não 
tem mais chances de classi-
ficação para a próxima fase 
é a Sol-Sol.

As partidas válidas pe-
las semifinais ocorrem no 
próximo dia 27 (sábado) 
e a disputa da final e do 
terceiro colocado apenas no 

dia 5 de março.  

Rodada 
O campeonato chegou a 

sua última rodada no sábado, 
dia 14, com três partidas tam-
bém na Sol-Sol. No primeiro 
embate, o Independente/LBC 
A venceu o ML Informática/

Marquinhos Tintas por 4 x 2. 
Logo em seguida, o Indepen-
dente/LBC B bateu Capivari 
por 5 x 4. 

No último duelo, o União 
Tribuna/Escolinha do Cru-
zeiro fez o clássico contra a 
Sol-Sol e goleou o anfitrião 
pelo placar de 6 x 2.

às 8h30, entre Marquinhos 
Tintas/ML FC x Clube 9 de 
Julho. Logo em seguida, o 
Amigos do Cachorrão enfren-
ta o São Francisco. A partir 
das 10h30, o Bacana Lanches 
pega o Estrela Dourada. Para 
fechar a rodada, às 11h30, o 
Vila Avaí busca a classifica-
ção contra o Croissant e Cia. 

Pelo Grupo C, brigam por 
duas vagas o Amigos do Ca-
chorrão (três pontos), além de 
São Francisco e Marquinhos 
Tintas (com três). As chance 
de classificação do Clube 9 
(com um ponto) são menores. 
O time precisa vencer o Mar-
quinhos Tintas e torcer por 
um empate na outra partida 
e aumentar seu saldo de gols. 

Já no Grupo B, três ti-
mes ainda “sonham” com as 
duas vagas na próxima fase: 
Bacana Lanches (com seis 
pontos), além de Croissant e 
Cia. e Vila Avaí (três pontos). 
Já o Estrela do Norte, que 
não pontuou na competição, 
apenas cumpre tabela no final 
de semana. 

Campeonato 
Com base no regulamen-

to da competição, classifi-
cam-se para a fase seguinte 
os dois melhores colocadas 
de cada grupo. A partir des-
sa fase, os jogos passam a 
ter 30 minutos de duração, 
por tempo. Em caso de em-
pate, a disputa é decidida 
numa série de cinco pênaltis 
para cada time. Permane-
cendo a igualdade, os pê-
naltis serão alternados até 
definir a equipe vitoriosa. 

O campeão da edição 
do ano passado foi o Cru-
zeiro/Dinho Águas. Três 
times já conquistaram o 
bicampeonato do certa-
me. São eles: Tribuna de 
Indaiá (campeão em 2004 
e 2005), Amigos do Ca-
chorrão (2010 e 2014) e 
Migardi e Elias (2011 e 
2012). Com um título es-
tão: Oximetal (campeão em 
2003), Bancana Lanches/
Jé Cabeleireiros (2008), 
Tsunami (2009) e Nova 
Aliança (2013).

Rodada do final de semana definirá os quatro classificados dos grupos C e D

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR
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Pontapé inicial dos 
campeonatos do Indaiá 
acontece amanhã

Paraná/Dinho Água está na liderança da 15ª Copa Cidade de Indaiatuba 

ABERTURA 

FUTSAL  

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

Sem vencer há 3 jogos, 
Primavera pega o Rio Preto 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Voltar a vencer na Série 
A3 do Campeonato 
Paulista parece ser 

palavra de ordem no Esporte 
Clube Primavera. Décimo 
primeiro colocado na com-
petição, o time está há três 
rodadas sem comemorar uma 
vitória. Para mudar esse ce-
nário, a equipe volta a campo 
hoje, dia 20, a partir das 16 
horas. O embate será contra o 
Rio Preto, no Gigante da Vila 
em Indaiatuba. 

Como em todas as parti-
das, o preço do ingresso será 
de R$ 20, sendo meia-entrada 
para estudantes e idosos. 

Além de buscar três pontos 
dentro de casa, o time quer 
evitar um problema registrado 
nos últimos três confrontos: a 
queda de rendimento, princi-
palmente na segunda etapa, o 
que vem permitindo a reação 
dos adversários. 

Foi assim na partida diante 
do Comercial de Ribeirão 
Preto, em casa, no dia 10 de 
fevereiro. O time vencia pelo 
placar de 1 x 0, mas de forma 
inexplicável permitiu a reação 
do adversário e o confronto 
terminou com a vitória do 
Bafo pelo placar de 2 x 1.

Três dias depois, o Tricolor 
de Indaiatuba voltou a campo, 
dessa vez fora de casa contra 
o Itapirense. Novamente o 
Fantasma abriu o marcador, 
mas também caiu da produção 

no segundo tempo e acabou 
derrotado também por 2 x 1.

Novo "golpe" sentido pelo 
time ocorreu na manhã da 
última quarta-feira, dia 17. 
Jogando em Limeira, contra 
o Guaratinguetá, o Tricolor 
vencia pelo placar de 1 x 0, 
mas acabou sofrendo o em-
pate. Coincidência ou não, os 
três últimos resultados foram 
contra times que vinham mal 
na competição e, na classi-
ficação, estavam abaixo do 
Primavera.  

Com os resultados negati-
vos, principalmente na partida 
em casa contra o Comercial, 
o Fantasma acabou “pagando 
caro”. A equipe saiu da zona 
de classificação para a pró-

xima fase e agora é apenas o 
11º primeiro colocado, com 
oito pontos, dois a menos que 
o último time (Comercial) na 
zona de classificação e a oito 
do líder Atibaia. 

Ainda na zona de classi-
ficação estão São Carlos e 
Flamengo (com 14 pontos), 
Grêmio Osasco (11), Rio 
Preto, Sertãozinho e Nacional 
(com dez pontos). 

Na zona da degola estão 
Guaratinguetá (com seis 
pontos), Itapirense (cin-
co), Olímpia (quatro), São 
José dos Campos FC (três), 
Fernandópolis (um) e na 
lanterna o Grêmio Barueri, 
que ainda não pontuou na 
competição. 

De positivo mesmo no 
Gigante são as atuações do 
atacante Paulo Morais. Após 
saída no ano passado e passa-
gem pela Série D do Campeo-
nato Brasileiro, pela Caldense 
de Minas, o atacante voltou 
para Indaiatuba e mostrou 
sua força no ataque. Paulo é o 
artilheiro da Série A3 do Cam-
peonato Paulista e balançou as 
redes em cinco oportunidades. 

Continuidade 
Depois do jogo de hoje, o 

Primavera volta a campo na 
próxima quarta-feira, dia 24, 
contra o Olímpia. O confronto 
será fora de casa, a partir das 
20 horas, no estádio Maria 
Tereza Breda. 

Fantasma aposta no excelente desempenho do atacante Paulo Morais para sair com os três pontos

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

Chegando a sua quarta 
rodada, a equipe do Pa-
raná/Dinho Água está na 
liderança da 15ª Copa de 
Futsal Feminino Cidade de 
Indaiatuba. O campeonato 
contará com quatro jogos 
amanhã, dia 21, a partir 
das 9 horas, na quadra do 
Centro Esportivo do Tra-
balhador (CET). 

Ainda  na  metade  do 
campeonato, o Paraná é o 
líder do certame com sete 
pontos, sendo duas vitórias, 
um empate e 11 gols sofri-
dos. A equipe tem ainda o 
melhor ataque da competi-

ção, com 22 gols marcados.
Na segunda posição está 

o  Amara l  FC,  com um 
ponto a menos que o líder. 
A equipe contabiliza duas 
vitórias e uma derrota, além 
de 12 gols marcados e oito 
sofridos. 

O Araçariguama vem 
logo em seguida, também 
com seis pontos,  porém 
com um confronto a menos. 
A equipe segue invicta, 
com duas vi tór ias ,  sete 
gols marcados e detentor da 
melhor defesa do certame, 
sofrendo apenas três gols. 

Para fecha o grupo dos 

Amanhã, dia 21, será dia de 
estreia na temporada 2016 do 
futebol Society do Indaiatuba 
Clube. A bola rola pela primeira 
rodada das copas Hot Flowers 
de Futebol Adulto e Colégio 
Renovação de Futebol Vaterano. 
Os jogos ocorrem a partir das 8 
horas. 

Na abertura da primeira ro-
dada, pelo veterano o Renovação 
enfrenta o RZ Comunicação. 
Logo na sequência, pela mesma 
competição, o RIP Serviços 
encara o Nobel a partir das 9h10.

Única partida da rodada do 
Adulto, o Grupo Marquinhos 
joga contra o Vizzent com início 
previsto para às 10h15.

O complemento da primeira 
rodada será feito no próximo dia 
28 (domingo) com outras quatro 
partidas.

Disputam a Copa Hot Flo-
wers os times do Império, Ve-
rona, Criar Filmes, Estilo Som 
& Luz, Casagrande Turismo, 
Vizzent e Grupo Marquinhos.

Já na Copa Colégio Reno-

vação competem RZ Comu-
nicação, RIP Serviços, Nobel, 
Marquinhos Tintas, Clínica São 
Camilo, BrasilTex, Hot Flowers 
e Colégio Renovação.

Prévia
Como forma de apresentar 

os times que irão disputar as 
duas copas, os uniformes que 
serão utilizados durante todo o 
ano e promover a interação dos 
atletas, a Diretoria de Esportes 
do IC realizou no domingo, dia 
14, o Torneio Início das duas 
competições.

A disputa aconteceu em 
jogos eliminatórios, de 15 mi-
nutos, onde o vencedor garantia 
vaga na fase seguinte. O empate 
levava as partidas para a disputa 
por pênaltis, caso não ocorresse 
a classificação por cartões ama-
relos ou vermelhos.

Depois de vários jogos, os 
times do Casagrande Turismo 
(Adulto) e Colégio Renovação 
(Veterano) ficaram com os títu-
los dos torneios.

quatro primeiros colocados 
que vão a próxima fase, o 
Galatas vem na sequência, 
com quatro pontos, sendo 
uma vitória, duas derrotas, 
nove gols marcados e oito 
sofridos.   

Fora do G4 estão: Elite 
B/Piscin@.com, Tietê e 
Elite A, ambas com três 
pontos cada, além do Di-
vino Salvador/Jeonata que 
ainda pontuou no certame. 

A próxima rodada con-
tará com quatro jogos ama-
nhã .  Às  9  horas  jogam 
Paraná x Araçariguama. 
Logo em seguida, é a vez 

do confronto entre Tietê x 
Divino Salvador. O terceiro 
duelo coloca frente a frente, 
às 11 horas, Galatas x Elite 
A. No último embate, a par-
tir das 12, jogam Amaral x 
Elite B. 

Duelos
Outras quatro partidas 

foram realizadas no último 
domingo, dia 14, também 
na quadra do Centro Espor-
tivo. Os resultados foram: 
Divino Salvador 2 x 11 
Elite B, Araçariguama 2 
x 0, Tietê 3 x 4 Amaral e 
Paraná 5 x 5 Galatas. Quatro confrontos marcam a próxima rodada do futsal feminino   

DIVULGAÇÃO

Jogos no último final de semana marcaram o início da temporada

ASSESSORIA – IC
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Boneco do Mal - Lançamento - 
Terror - Classificação 14 anos - 97 
minutos - Dublado - Quinta (18) a 
Quarta (24): 16h45 / 19h30 - Le-
gendado - Quinta (18) a Quarta 
(24): 21h55

O Menino e o Mundo - Relança-
mento - Animação - Classificação 
livre - 80 minutos - Nacional - 
Quinta (18) a Quarta (24): 15h20

Deadpool - 2ª semana - Ação - 
Classificação 16 anos - 107 minu-
tos - Dublado - Quinta (18), Sexta 
(19), Segunda (22), Terça (23) e 
Quarta (24): 19h05, Sábado (20) 
e Domingo (21): 14h00 / 19h05 - 
Legendado - Quinta (18) a Quarta 
(24): 16h25 / 21h35

Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!cultura &  lazer

O Quarto de Jack - Lançamento 
- Drama - Classificação 14 anos - 
118 minutos - Legendado - Quinta 
(18) a Quarta (24): 15h50 / 20h40

13 Horas: Os Soldados Secretos 
de Benghazi - Lançamento - Dra-
ma / Ação - Classificação 16 anos 
- 144 minutos - Dublado - Quinta 
(18) a Quarta (24): 17h35 - Legen-
dado* - Quinta (18) a Segunda (22) 
e na Quarta (24): 21h00 *excep-
cionalmente não haverá sessão da 
versão legendada na terça, dia 23

Steve Jobs - Sessão especial do 
Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição* - Drama Biográ-
fico - Classificação 12 anos - 122 
minutos - Legendado - Somente na 
Terça (23): 20h15 *Atenção: para 
o Cineclube os ingressos tem preço 
único de R$ 10,00 para o público 
em geral. Maiores de 60 anos pa-
gam ingresso promocional R$ 5,00

Deadpool - 2ª semana - Ação 
- Classificação 16 anos - 107 mi-

Um Suburbano Sortudo - 2ª 
semana - Comédia - Classificação 
14 anos - 110 minutos - Nacional 
- Quinta (18) a Quarta (24): 15h45 
/ 21h00

O Regresso - 3ª semana - Drama 
- Classificação 16 anos - 156 mi-
nutos - Legendado - Quinta (18) a 
Quarta (24): 17h10 / 20h30

Os Dez Mandamentos - 4ª se-
mana - Drama - Classificação 12 
anos - 120 minutos - Nacional 
- Quinta (18) a Segunda (22): 
17h30, Terça (23) e Quarta (24): 
17h30 / 20h00

Snoopy E Charlie Brown - Pea-
nuts, O Filme - 6ª semana - Ani-
mação - Classificação livre - 90 
minutos - Convencional - Dubla-
do - Somente Sábado (20) e Do-
mingo (21): 14h50 Promoção Ses-
são Família: Neste Filme, Ingres-
so único R$ 6,00 por Espectador

nutos - Dublado - Quinta (18) a 
Quarta (24): 15h15 - Legendado 
- Quinta (18) a Quarta (24): 18h50 
/ 21h45

Brooklin - 2ª semana - Drama - 
Classificação 14 anos - 113 minu-
tos - Legendado - Quinta (18) e de 
Sábado (20) a Quarta (24): 18h15* 
*excepcionalmente não haverá 
sessão deste filme na sexta, dia 19

A Garota Dinamarquesa - 2ª 
semana - Drama / Romance - Clas-
sificação 14 anos - 119 minutos - 
Legendado - Quinta (18) a Quarta 
(24): 16h25 / 21h20

Epa! Cadê o Noé? - 3ª semana - 
Animação - Classificação livre - 87 
minutos - Dublado - Somente Sá-
bado (20) e Domingo (21): 14h50 
Promoção Sessão Família: Neste 
Filme, Ingresso Único R$ 6,00 Por 
Espectador

Alvin e Os Esquilos na Estrada 
- 8ª semana - Animação - Classifi-
cação livre - 95 minutos - Dublado 
- Somente Sábado (20) e Domingo 
(21): 14h10 Promoção Sessão Fa-
mília: Neste Filme, Ingresso Único 
R$ 6,00 Por Espectador

CINEMA

O Quarto de Jack 

O Bom Dinossauro - 7ª semana 
- Animação - Classificação livre 
- 100 minutos - Convencional - 
Dublado - Somente Sábado (20) e 

Domingo (21): 14h20 Promoção 
Sessão Família: Neste Filme, 
Ingresso único R$ 6,00 por Es-
pectador



Durante esta semana, as energias estão direcionadas para 
diversos benefícios que estejam ligados á sua vida financeira 
e material, pode inlusive fechar uma parceria interessante, 
ou uma nova reformulação no contrato que já venha desen-
volvendo ou conhece uma pessoa que resulta em parceria 
comercial. Sua vida social e qualquer trabalho realizado em 
equipe ganham mais força. 

O taurino tem oportunidade nestes momento para realizar 
seu crescimento e expansão em todos os setores de sua vida, 
especificamente especialmente no campo profissional e 
material. Novos projetos podem surgir e com elas a possi-
bilidade de concretização. Grandes oportunidades começam 
aparecer em sua vida profissional, o nativo começa a ser 
visto pelos outros e pode gerar sucesso e reconhecimento 
de seus esforços.

O geminiano pode se ver mais fechado, mais sismado e 
reflexivo, com suas emoções precisando de seus cuidados, 
pois corre o risco de se ver perdido em seu mundo emocio-
nal. O momento é muito bom para fazer planejamentos e 
não muito para concretizar, seja em sua vida profissional, 
seja em sua vida amorosa. Fase para renovar sua fé e seu 
otimismo.

O canceriano estará com maior facilidade de se envolver  
e gerar compromissos sociais. Essa fase envolve surgi-
mento de novas amizades e re-aproximação de algumas, 
pode inclusive despertar paixões nesse período. Excelente 
momento para contatar empresas, instituições ou pessoas 
que tenham possibilidades de gerar seus sonhos. Um novo 
contrato pode ocorrer e o dinheiro pode vir daí ou de situ-
ações como divórcio.

O leonino que estiver buscando deslanchar sua profissão 
terá agora oportunidades muito interessantes para sua car-
reira. Um plano de negócios antigo pode ser colocado em 
prática ou passa a ser visto e considerado e o nativo tem que 
dar atenção a esse projeto. Os relacionamentos pessoais e 
profissionais estão ativados e isso pode aumentar seu com-
promissos sociais.

O virginiano estará desejoso de largar tudo e sair do país, 
mas ao mesmo tempo se sentirá muito envolvido em 
novos projetos de médio prazo e com pessoas que vem 
de longe. Bom momento para fazer projetos de viagens, 
de mudança de casa ou de cidade. Sua rotina de trabalho 
estará movimentada. Sua energia vital se encontra em uma 
fase de equilíbrio.

O libriano pode se sentir mais fechado ou mais introspectivo 
nessa semana, e o nativo entrará em contato mais fortemente 
com seu mundo emocional. É importante nesse momento, 
saber largar e não acumular: sentimentos, pessoas objetos 
que não fazem sentido em sua vida devem ser afatado de 
sua vida. Apesar dessa introspecção desejada, o nativo se 
verá envolvido nos contatos sociais e conhecerá muitas 
pessoas novas.

O escorpiano começa essa semana percebendo que os 
esforços feitos em sua vida profissional ou em seu trabaho 
rendem benefícios e nesta semna continuam os indícios 
desse movimento em seus relacionamentos pessoais e pro-
fissionais. Uma nova parceria ou sociedade, que começou a 
ser negociada há alguns dias pode ser firmada, mas precisa 
ser avalilada para não fiar totalmente cego diante dos fatos.

O sagitariano pode sentir uma certa pressão para realizar 
seu trabalho pois há indícios de que sua energia está focada 
no campo profissional, no entanto precisa se aprofundar e 
conhecer melhor os detalhes daquilo em que está trabalhan-
do.apresente suas ideias, seus projetos, esse é o momento. 
Novos acordos e negociações podem gerar novos contratos, 
nessa fase.

Sua vida social e seus sentimentos estarão sendo um foco 
de atenção. Pessoas queridas podem ir embora de sua vida 
ou vir a falecer. Ao mesmo tempo o nativo poderá se sentir 
mais leve e com mis possibilidade de se soltar e relaxar (o 
que é dificil na maior parte das vezes). Um romance pode 
vir a ocorrer nessa fase que também ´s muito boa para 
aquisição de bens e imóveis.

O aquariano sente dentro de si maior possibilidade de entrar 
em contato consigo mesmo e equilibrar suas forças interiores, 
o resultado disso ocorrerá como ajustes em sua vida domés-
tica e nos relacionamentos familiares. Aproveite para mexer 
e remodelar sua casa ou o lugar que você fica, deixe-o com 
sua cara. Estará mais afetuoso e desejará conversar com todos 
essa força irá trazer benefícios. 

Apesra do inferno astral o nativo sente que pode criar um 
bem-estar mental e dar prosseguimento a seus projetos 
pessoais ou profissionais. O momento é ótimo para a comu-
nicação, o comércio, a moda e as vendas, se você trabalha 
com isso terá muitas chances. Aproveite para o planejar os 
que irá fazer em sua vida pessoal (principalmente amizades) 
ou profissional.

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br
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Festival de Orquídeas 
segue até amanhã, dia 21

Horóscopo de 20 a 26/02 por Alex Costa Guimarães

Exposição é destaque no 
Centro de Convenções

Escola no Morada do Sol 
recebe espetáculo teatral 

ARTES PLÁSTICAS  GRATUITO

Quem passar  pelo 
Campinas Shopping 
neste final de sema-

na poderá admirar a beleza 
de uma das flores mais deli-
cadas durante o Festival de 
Orquídeas, que teve início na 
quinta-feira, dia 17, e segue 
até amanhã, dia 21. A atração 
ocorre na Praça de Eventos e 
segue o horário de funciona-
mento do centro de compras: 
hoje, dia 20, das 10h às 22 
horas; e domingo, dia 21, das 
12h às 20 horas. A entrada é 
gratuita. 

Os admiradores da espécie 
poderão tirar dúvidas sobre 
o cultivo e a adaptação aos 
ambientes, conhecerem os 
diferentes tipos da flor, além 
de adquirir exemplares. 

De acordo com o respon-
sável pelo Festival de Orquí-
deas, Paulo Rogério Vismara, 
serão comercializadas plantas 
com preços que variam de 
R$ 20 a R$ 120. “A partir 
de R$ 10 já será possível le-
var uma muda sem flor para 
casa. Também serão vendidos 
suplementos como cachepô, 
substratos e fertilizantes”, 
comenta.

Ainda de acordo com o 
organizador, entre as espécies 
estarão expostas Catleias, 
Oncidiuns, Vandas, Phalae-
nopsis, Miltonias e Labiatas. 

Além disso, Rogério in-
tegra a equipe do Orquidário 
Vismara, localizado em São 
Carlos, que atenderá os clien-
tes do Campinas Shopping  
com orientações e detalhes. 
“Os visitantes se surpreen-
derão com as espécies em 

exposição. Teremos muitas 
variedades em cores e tama-
nhos. Será difícil escolher 
apenas uma espécie porque 
as orquídeas são irresistíveis: 
conquistam os olhos e o olfato 
dos apreciadores”, completa. 

Orquidário 
O Orquidário Vismara 

existe há mais de 35 anos 
e conta com uma variada 
coleção de espécies raras, 

oriundas de diversos países. 
O local possui 10 mil metros 
de área voltados para o culti-
vo e comércio de orquídeas 
e exemplares de orquídeas, 
hibiscos e outras raridades 
estão por todos os espaços do 
recanto, criado pelo orquidó-
filo Claúdio Vismara, que já 
conseguiu mais de 22 cores 
diferentes da planta, sendo 
que muitas são exclusivas do 
Orquidário Vismara.

A partir da semana que 
vem mais a população pode-
rá conferir mais uma atração 
gratuita. É a exposição de 
Maria Inês Mädke, que co-
meça na segunda-feira, dia 
22, e vai até 4 de março no 
Centro de Convenções Aydil 
Bonachella. 

Aberta à visitação de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12horas e das 13h às 
17 horas, a mostra trará uma 
seleção de 15 telas assinadas 
pela artista, residente em In-
daiatuba desde 2004, e cuja 
técnica na pintura é abstrata, 
impressionista, acadêmica e 
natureza morta, com o uso de 
espátulas, objetos e texturas. 

Nascida em Encantado 
(RS), Maria Inês Mädke 
iniciou seus experimentos 

com arte em 1993, a princí-
pio pintando em tecido, mas 
seu sonho era pintar óleo 
sobre tela. Em 1998 fez um 
curso para aprender a técni-
ca e depois persistiu como 
autodidata.

Sua primeira exposição 
aconteceu na cidade de Mon-
daí (SC) e a partir daí a 
artista não parou mais, re-
alizando mostras em várias 
cidades e estados em centros 
culturais, hotéis, balneários 
e centros de convenção. Fez 
também uma exposição no 
Sindicato dos Contabilistas 
de Indaiatuba. Atualmente, 
segue participando de cursos 
de aperfeiçoamento na área. 

Mais informações da ex-
posição podem ser conferi-
das pelo telefone 3894-1867.

O Grupo de teatro Fântaso, 
se apresenta hoje, dia 20, na 
escola estadual Antônio de 
Pádua Prado, a peça O Livro 
Mágico: A Coroação da Rainha. 
O evento acontece às 15 horas e 
tem entrada gratuita para toda a 
comunidade. 
A peça conta a estória de Marilú, 
que em uma noite cai dentro de 
um livro e vai parar no mundo 
dos contos. Com a ajuda do 
Fantasma Neve, ela terá que 
enfrentar a Bruxa Má, Rexs-
sauro e o Capitão Caolho, para 
encontrar um tesouro e coroar a 
nova rainha. Será que Marilu vai 
conseguir encontrar o tesouro? 
E quem será a nova rainha do 
mundo dos contos? 
A peça tem no elenco: Afonso 
Torres, Amanda Gabriele, Bru-
no Brito, Jean Galvão, Jéssica 

Novakoski, Josi Carvalho, Már-
cio Guimarães e Soraia Rocha 
e o texto e a direção ficam por 
conta de Tiago Marcon. 
A escola fica na Rua Serafim 
Gilberto Candello, 1.139, no 
Jardim Morada do Sol. 

O evento acontece às 15 
horas e tem entrada gratuita

DIVULGAÇÃO

A atração ocorre na praça de eventos do Shopping

DIVULGAÇÃO
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Porção de mandioca recheada com cala-
bresa. Vá experimentar no Caipirão!

2ª Noite Árabe, evento promovido pela Casa da Esfiha

PorçãoPrato Quente

Promoção

Promoção

A Casa da Esfiha apresenta a 2ª Noite Árabe no Salão Social do Indaiatuba Clube no próxi-
mo dia 11 de março, às 20 horas, no salão social do Indaiatuba Clube. Buffet árabe completo e 
banda com danças típicas, Samir Almaza & Banda Árabe e Banda 4 Regra 3. Convites à venda 
na Casa da Esfiha, no Centro e Polo Shopping, e também no Indaiatuba Clube. Valor R$ 120 
por pessoa com tudo incluso. Essa não dá para perder!

Vanessa Nacata, proprie-
tária do Indy Kids, pela 11ª 
vez receberá o prêmio Troféu 
Frutos de Indaiá como melhor 
Buffet Infantil de Indaiatuba. 
No ano passado recebeu o 
prêmio especial dos 10 anos 
consecutivos, Le Luh Kids 
como melhor salão de festas 
e Buffet Balacobaco como 
revelação. Parabéns!

Charuto de Repolho - Folhas de repolho 
enroladas e recheadas, com carne moída, 
combinada com arroz sobre molho típico. 
Só na Casa da Esfiha é claro!

Coleção Noivas/Festas

Não deixe de conferir na "A Nova Loja" os maravilhosos 
vestidos de noiva da Coleção Gardênia, da Center Noivas, que 
estão deslumbrantes. E para festas em geral, de uma espiada 
na coleção moda festa com lindos vestidos de renda, cetim, 
transparência, muito brilho e com cores da nova estação, tudo 
na opção venda ou aluguel. Demais! Whattsapp 9.9540-8836 
e 3875-1760.

Equipe Rosa Shock fazendo o curso de biosegurança na pre-
feitura

Luciana Bandeira, Karen Souza, Amanda 
Lima, Suzana Aires, Elenice Feitoza, Tai-
ná Silva, Priscila Donadelle e Rafaela de 
Almeida, equipe da Lojas Cris Bandeira, 
que está te aguardando para conferir os 
preços especiais em moda infantil, mas-
culina e feminina. Confira na Rua Padre 
Francisco de Paula Cabral de Vasconce-
los, 1.337 - Jd. Alice - Fone 3894-6648.

Parabéns Adryana Fer-
reira e Lucas Ramalho pelo 
lindo casamento. Vocês são 
maravilhosos! "A Nova Loja" 
agradece a preferência e dese-
ja felicidades!

Aulas de taekwondo mini, a partir de 2,5 anos, com o professor An-
dré Davanço da escola Espaço Cultural Stahl Soler. F: 3835-6247

A Vitorello 
está com uma 
excelente pro-
moção. Legging 
lisa de R$ 64,90 
por R$ 45,90 e 
estampadas de 
R$ 79,90 por 
apenas R$ 55,90, 
vestidos de festa 
e moda jovem de 
10% a 50% off e 
peças por apenas 
R$ 25, R$ 29 e 
R$ 49,90. Não 
perca essa!

Rubens, proprietário da loja Fatto a Mano, com 
as atendentes Larissa e Iara. Não deixe de 
aproveitar a promoção da loja: compre 1 peça e 
leve a 2ª com 50% off* (*Desconto para a peça 
de menor valor). Vá espiar! - Shopping Jaraguá

Professora Léa Cogo com seu aluno, Gustavo Yuri, da 
escola Espaço Cultural Stahl Soler. Fone: 3835-6247
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
De mares e rios

RotaKids de Indaiatuba

Coquetel de Lançamento do Rock 
in Heart 2016 em prol da Vocacc

'Liquida Beleza'

Startup campineira promete 
revolucionar o mercado de moda!

Importante informação aos 
membros do Rotary International

Iguatemi Campinas inicia projeto 
inédito para crianças, inspirado em 
grandes nomes da arte mundial

Associação dos Ciclistas realiza 
primeiro Pedal Solidário domingo 

Almoço especial no Lar São Francisco

Além do tradicional “assado” de carne bovina, como é 
chamado o clássico churrasco uruguaio, o restaurante El Tran-
via, que possui unidades em Campinas e Sorocaba, ambas no 
shopping Iguatemi, oferece diferentes opções de peixes de rio e 
mar, que ganham um sabor especial quando feitos na tradicional 
parrilla. As opções ficam entre a Trucha (truta), considerada a 
especialidade da casa no quesito peixes, o Salmón (salmão) e 
o Lenguado (linguado).

Reunião, do RotaKids Indaiatuba, realizada no último 
sábado, dia 13, rumo a escolha do novo presidente para o ano 
rotário 2016/2017.

Pelo segundo ano, a entidade Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer (Volacc) realiza o "Rock in Heart", que 
acontece no Indaiatuba Clube, no dia 18 de março (sexta-feira), 
a partir das 20h30.  Na noite de terça-feira, dia 16, aconteceu 
o lançamento oficial dessa grande ação beneficente, no Buffet 
Infinits. O encontro contou com a presença dos patrocinado-
res, da imprensa e dos músicos que abrilhantarão a festa. Os 
convites e as camisetas já estão à venda, sendo R$ 30 e R$ 20 
respectivamente. Ambos estão à vendo no Indaiatuba Clube e 
sede da Volacc, que fica na Rua Antônio Zoppi, 587, no Jardim 
Pau Preto.

O Galleria Shopping, em 
Campinas, promoveu de terça-
-feira até ontem, de 16 a 18, a 
primeira edição do “Liquida 
Beleza”, promoção do seg-
mento de estética e cosméticos 
que contou com descontos de 
40% a 60% em produtos e 
serviços. A ação reuniu mais 
de 15 operações, incluindo 
academia, drogarias, lojas e 
diversos salões de beleza e 
estúdios de cuidados com o 
corpo presentes no empreen-
dimento.

MeModa é o nome da startup que criou um modelo 
de negócio inovador: possibilita  qualquer varejista de 
moda local aproveitar o grande crescimento do setor de 
e-commerce para vender mais, com baixo investimento. A 
plataforma promete total suporte de grandes especialistas 
de moda, marketing digital e logística.

O MeModa será um shopping virtual, modelo também 
conhecido como marketplace, ou seja, o consumidor irá 
encontrar as lojas de moda de sua cidade, as melhores 
peças e promoções do momento, além de usufruir de 
serviços inovadores. 

Outro importante diferencial são as entregas em tempo 
recorde, no prazo entre 24h e 48 horas, após a finalização 
da compra. É também função do MeModa desenvolver 
e valorizar a moda local, ou seja, em cada cidade atua 
desenvolvendo conteúdo, eventos e workshops com os 
profissionais de moda, blogueiros e consumidores que 
influenciam o universo fashion regional.

A título de infor-
mação,  queremos 
lembrar que fevereiro 
é considerado como o 
mês da compreensão 
mundial. Além do 
mais, no dia 23 de 
fevereiro de 1905 é 
a data de fundação 
do Rotary. Portanto, 
dada a importância 
e o significado pela 
qual se apresenta, po-
deríamos ainda acrescentar que 23 de fevereiro poderá ser 
considerado como o Dia Internacional da Ética. Vamos, 
portanto, homenagear  os nossos quatro fundadores Paul 
Harris, Sylvester Schiele, Hiram Shorey e Gustavus Loerh, 
os quais perceberam que a criação daquela organização se 
destinaria, também, em fomentar a paz e a compreensão 
mundial.

Cabe aos cidadãos de bem, as instituições formais, 
governamentais ou não, aos clubes de serviço, exercerem 
disciplinada vigilância para o fortalecimento da prática dos 
bons costumes, no interesse coletivo, como se estabelece 
dogmaticamente em Rotary International, que neste ano 
comemora 111 anos de existência: “ética é um principio 
que não pode ter fim”.

O Iguatemi Campinas iniciou na quarta-feira, dia 17, o 
projeto inédito “Quatro Estações”. A cada estação do ano, as 
crianças que forem ao shopping poderão participar de divertidas 
contações de histórias e oficinas tematizadas tendo como inspi-
ração grandes nomes da arte mundial, como Tarsila do Amaral, 
Piet Mondrian, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Frida Kahlo, 
Pablo Picasso, Joan Miró e Henri Matisse.

Visando arrecadar alimentos para entidades filantrópicas 
e cumprir com o papel de cidadania e colaboração mutua, a 
Associação dos Ciclistas de Indaiatuba (Acic) realiza amanhã, 
dia 21, o primeiro Pedal Solidário, com concentração às 8h30 
no estacionamento da Prefeitura e saída às 9 horas. O percurso 
será de nível leve pela Rota dos Cavaleiros, dando oportunidade 
para toda família participar. Os interessados devem comparecer 
ao local com 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal), 
que nesta edição será doado ao Lar de Velhos Emmanuel. Ao 
final do passeio terá aula de zumba, sorteio de duas bicicletas 
infantis, sorteio de brindes e tenda com água e frutas.

As duas lindas, Eliege Signorelli e Sandra Calonga Tartartar, 
almoçando no Lar São Francisco
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A empresa Atento parabeniza seus colaboradores 
pelo seu aniversário e deseja muito sucesso e saúde!

Harmonie, Berengere, Charlise e Lisa, estudantes franceses no 
Colégio Objetivo

Julia Pantin, Sara Taffarel e Thiago Giove, alunos do Colégio Rodin 
aprovados na USP

Sofia, professor Matheus da Academia 40+ e RenataVinicius e Renato Morais, proprietários da Agil Copiadoras

Rafael, Marceli e 
Marcio, parte da 
equipe do Grupo 
Protechtor

Equipe super competente do Centro de Embelezamento McQueenElenice, gerente da Dpaschoal com sua equipe

William de Assis - 11/02 Natalina de Jesus – 15/02Janete Bezerra - 10/02

Tuca, realizando um excelente trabalho no 
Ponto Office, que fica na Avenida Francisco 
de Paula Leite, 870. Mais informações 
sobre nossos serviços/produtos pelo 
telefone: 3312-2110

Aulas exclusivas do Studio Gla Sanshes 
Pole Dance, na Rua Oswaldo Cruz, 1.301 
Fone: (19) 3329-2296. Venha participar do 
nosso intensivo de férias, com curso de 
Pole Dance e Tecido Acrobático

Durval da Mecânica Santo AntonioEduardo da Pet Spuma com a linda Katy 

Fabricio Salvaterra comemorou, ao lado da equipe do Fas Group, 
seus 20 anos de profissão. Parabéns!

As meninas Aliandra, Marina e Edinéia, da 
Padaria Pãotogo, a primeira padaria Drive 
Thru de Indaiatuba
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social & gastronomia

Ivone, Mirtes e Mário (de Brasília), conhecendo o Restaurante Casa da 
Moqueca, na Avenida Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova I - Tel: 3885-0866

Grazieli, Tatiane e José Francisco no Restaurante Casa da Moqueca, 
Av. Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel.: 3885-0866

Adriano, Sandra Freitas, Jeferson, Felipe e Sandra Rosa no Restaurante 
Caipirão que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. F: 3885-5434

Adriana e Karina, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Geraldo e Odette, no Restaurante Barnabé, que fica na Rua 
Cerqueira César, 1.044 - Centro - contate-nos: 3825-1814

Priscila Proença, na Padaria Nova 
Galeria: Av. Cel. Antonio Estanislau 
do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Miguel, na Padaria Nova Galeria. 
Av. Cel. Antonio Estanislau do 
Amaral, 1.257. Fone: 3801-0021

Andreza e Michele, da Padaria Nova Galeria, na Avenida 
Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. Fone: 3801-0021

Wesley, do Açafrão Restaurante, que fica na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Fone: 3816-8347

Sônia, Olga e Fátima na Oggi Sorveteria

Sérgio e Vagner, no Germânia Mais Espeto, que fica na Rua Tuiuti, 
1.078 - Cidade Nova. Telefone: 3392-9520

Eduardo, Matheus e Idelma, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com marginal do Parque Ecológico. Fone: 3875-7916

Cláudia e Ana, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com 
marginal do Parque Ecológico. Fone: 3875-7916

Churrasqueiro Marcão, do Ranchão da Costela, que fica na Rodovia 
José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Dona Ana, Celso e Jussara, do Ranchão da Costela, que fica na Rodovia 
José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Fone: 3894-8929
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Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br infantil

Natalie, Giovanna Porto, Giovanna Soares, Gabriela e Mariana, 
aproveitam o intervalo de aulas no Colégio Rodin

Leticia Farcioli, Maria Luiza Aguiar,Luiza Albino e Clara Castilho, no 
Carnaval do Objetivo

Victor Vieira ,Rafael Bergamo, Pedro Marques, Joao Pedro Lambrecht 
e Enzo Gabriel Macias Correa, brincando o carnaval no Objetivo

Maria Julia e turma, na aula de educação tecnológica Lego do 
Colégio Meta

Alunos da Educação infantil, do Colégio Meta, na aula de educação 
tecnológica Lego

Equipe Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
Indaiatuba, em recente amistoso interno

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro Indaiatuba, 
em recente amistoso interno

Henrique comemorando seu aniversário no Buffet Leluh Kids

Stella comemorando seu aniversário no Buffet Leluh Kids

Equipe Sub-7, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro Indaiatuba, 
em recente amistoso interno

Melissa Fujiwara GeribolaA linda Lais curtindo o Carnaval
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LOCAÇÃO

TERRENO

TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Es-
planada (Excelente localização -  frente p/ 
Avenida) – AT: 418m² – R$ 1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00057 – Centro – Sala Comercial – Piso 
Superior – Centro – próximo ao Shopping 
Jaraguá – AU: 45m² c/ wc – R$ 750,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial – Piso 
Supeior – 46m² c/ wc – R$ 1.100,00 + Iptu
SL00054 – Cidade Nova – Salão c/ 80m² c/ 
wc – R$ 1.400,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova -  Salão Térreo – 
AU: 70m² c/ banheiro e cozinha, prox a Av. 
Tamandaré – R$ 1.800,00 + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia 
– Premium Office – Complexo Comercial 
c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, 
localização privilegiada - AU: 40m² c/ wc, 
porcelanato, estacionamento – R$ 1.500,00 
+ Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. 
Conceição – AU: 83m² - Ótima Localização 
- mezanino e  wc – R$ 2.200,00 + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Salão Co-
mercial c/ cozinha e wc, excelente localiza-
ção – R$ 4.000,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - AU:180m² - 3 
wcs c/ mezanino – R$ 4.250,00 + Iptu
SL00083 – Cidade Nova – Salão Comercial 
-  Frente P/ Av. Pres. Vargas – AT: 500m² 
- acabamento em porcelanato, 2 banheiros 
– R$ 8.600,00 + Iptu

CASA

CA01300 – Jd. California – Casa de Fundos 
– 1 dorm, sala, coz, wc, lavand, não possui 
garagem – R$ 850,00 + Iptu
CA00789 – Centro – Casa de Fundos - 
2dorm, sala, coz, wc social e lavabo lavand, 
não possui garagem – R$ 950,00 + Iptu
CA00795 – Centro – Sobrado de Fundos 
– 2dorm, sala, coz, wc, lavand, não possui 
garagem – R$ 1.000,00 + Iptu
CA01011 – Jd. Morada do Sol – 3 dorm 
(sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, ga-
ragem coberta 2 carros, ótimo acabamento 
– R$ 1400,00 + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado 
– 3 dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 
amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, 
garagem – R$ 1.300,00 + Cond. + Iptu
CA01003 – Jd. Regente – 3dorm(sendo 1 
suite), sala, coz c/ gabinete, wc social, la-
vand, garag coberta 2 carros – R$ 1.500,00 
+ Iptu
CA00948 – Jd. do Valle II – 2dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb ampla, coz planej, wc 
social, lavand, garagem coberta 2 carros – 
R$ 1.300,00 + Iptu

CA01213 – Jd. California - CASA NOVA - 
2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, ga-
ragem coberta 2 carros – R$ 1.300,00 + Iptu
 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 2dorm, 
sala, coz c/ gabinete, wc c/ gabinete, lavand, 
garagem, portaria 24hs, área de lazer – R$ 
850,00 + Cond + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – 
Área de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, garagem – R$ 950,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – área de 
lazer e portaria 24hs - 2 dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, wc social c/ box e gabinete, coz 
planejada, lavand, garagem – R$ 1.050,00 
+ Cond + Itpu
AP00260 – Jd. California – 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem – R$ 1.100,00 + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima Localiza-
ção -  3dorm, sala, cozinha, wc, lavand, 2 va-
gas de garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 2dorm, 
sala, coz planej, wc social, lavand, 1 vaga de 
garagem, portária 24hs, c/ piscina e salão de 
festas.R$ 1.150,00 + Cond + Iptu
AP00472 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro 
- 2dorm(sendo 1 c/ armário), sala 2 amb, coz 
c/ armários, wc social, lavand, garagem – R$ 
1.200,00 + Cond + Iptu
AP00477 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Cen-
tro – Portaria 24hs, salão de festas, sala de 
ginástica -  3dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz planej, lavand, 
garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00281 – Jd. Pompeia – Proximo ao Pq. 
Ecológico – Ed. Vitória - Área de Lazer com-
pleta - 3dorm c/ armários(Sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb ampla, coz planej, lavand, 
garagem – R$ 1.300,00 + Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00592 – Cond Fechado – Park Real – AT: 
150m² – R$ 115.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - exce-
lente topografia – R$ 190.000,00
TR00542 – Cond. Fechado – Terra Magna 
– AT: 360m²  – $ 225.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – AT: 360m² - 
Ótima topografia – R$ 250.000,00
OPORTUNIDADE – TR00563 – Portal dos 
Ipês – AT: 300m² – R$ 280.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - 
AT: 300m² – R$ 240.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. 
Esplanada(Excelente localização -  frente p/ 
Avenida) – AT: 418m² – Consulte-nos

CHÁCARAS

CH00109 – Terras de Itaici – Só terra – AT: 
1.000m² – R$ 300.000,00

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 
2.400m² - AC: 344m² - casa toda avaran-
dada c/ aquecimento solar e ar condicio-
nado, 3 suites, sala 2 amb, sala de home 
theater, lavabo, escritório, cozinha planej, 
despensa, lavand, garagem, piscina, 
churrasqueira, vestiário, quarto de despe-
jo, mini campo e canil – R$ 1.500.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Ótima 
Área de Lazer - 2dorm(sendo 1 suite 
c/ armários e ar cond), sala 2 amb, coz 
planej, wc social c/ box e gabinete, lavand 
fehada, churrasq c/ pia, gragem coberta 
2 carros – R$ 370.000,00
OPORTUNIDADE - CA01154 – Res. 
Montreal – AT:150m² - CASA NOVA - 
3dorm(Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, coz americana, churrasqueira, 
lavand, garagem. Área de Lazer completa 
- Portaria 24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo sobrado 
- 3 suites c/ sacada (1 c/ closet), sala 2 
amb, lavabo, espaço p/ escritorio, coz 
americana, despensa, lavand, churrasq c/ 
pia, garag coberta 2 carros, piso porcela-
nato na parte inferior, pvc parte superior, 
aquecedor solar, prep. p/ ar cond – R$ 
670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, cozinha, 
lavabo, escritório, piscina, churrasqueira 
c/pia, garagem coberta 2 carros – R$ 
750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² -  
AC: 190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet 
e ar condicionado), sala 2 amb ampla c/ ar 
condicionado, wc social, lavabo, coz pla-
nejada, churrasqueira c/ pia e gabinete, 
piscina, wc externo, lavand c/ armários, 
excelente acabamento, porcelanato – R$ 
850.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² 
- AC: 235m² - Aquecimento Solar – Prepa-
ração p/ Ar Condicionado - 3 suites(sendo 
1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz, des-
pensa, área gourmet, piscina, wc externo, 
lavand, garagem – R$ 870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa Nova- 
AT: 300m² - AC: 240m² - 3 suites, sala de 
estar c/ pé direito duplo, sala de jantar, 
lavabo, escritório, coz americana, piscina, 
churrasq, lavand, garagem, aquecimento 
solar – R$ 950.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Lin-
da casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 1 
master), escritório, lavabo, cozinha pla-
nejada, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de home Theater, sala de TV, escada 
revestida c/ porcelanato importado, chur-
rasqueira, vestiário, quarto de despejo, 
piscina de alvenaria, aquecimento solar, 
paisagismo, acabamento em porcelanato 
– Consulte-nos

CASAS 

CA01262 – Jd. Recanto do Valle – Casa 
Nova – 3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla, wc social c/ box, lavand, garagem 
coberta p/ 2 carros – ótimo acabamento – R$ 
390.000,00
CA01323 – Jd do Valle II - 3dorm(sendo 1 
suite), sala ampla, coz ampla c/ armários, wc 
social c/ box e gabinete, lavand, churrasqueira 
c/ pia, garagem coberta 2 carros, portão ele-
trônico – R$ 450.000,00
CA01269 – Jd. Sta Rita - AT: 250m² - AC: 
203m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz 
planej, wc social c/ box e gabinete, lavanderia, 
edícula c/ sala, coz, wc e dorm, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, portão eletrônico – R$ 
500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa Nova, Ex-
celente Acabamento – 3 suites, sala 2 amb, la-
vabo, coz, lavand, churrasq c/pia, wc externo, 
garagem coberta p/ 2 carros – R$ 650.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE APTOS NA 
PLANTA – CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. Azaleia 
– 3dorm, sala, coz , wc, lavand, garagem, 
portaria 24 hs, área de lazer – R$ 220.000,00
AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edi-
ficio c/ elevador – R$ 155.000,00
AP00582 – Jd Tropical – Ed. Portal das 
Flores – (Excelente Área de Lazer) -  3dorm, 
sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem 
– R$ 265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Lo-
calização – Prox. ao centro – Apto Novo – 
2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  coz, wc 
social, lavand, garagem-(aceita financiamento 
bancário) – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área de 
Lazer e Portaria 24hs - 3 dorm (sendo 1 suite 
e 2 dorm c/ armários), sala 2 amb c/ rack e 
painel, wc social c/ box e gabinete, coz planej 
c/ cooktop, forno elétrico e coifa, lavand c/ ar-
mários, 01 garagem coberta – R$ 278.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Belvedere – 
Apto novo (fase final de construção) – Área 
de lazer completa – 3 dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz, lavand, garagem, prepara-
ção p/ ar condicionado, varanda gourmet..R$ 
120.000,00 entrada (aceita terreno) + Saldo a 
financiar – total R$ 340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – Ed. Soho - 
Apto Novo – Excelente Área de Lazer - AU: 
85,92m² - 3dorm(Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, cozinha, lavanderia, 2 vagas de 
garagem cobertas – R$ 435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. Spazio Li-
venza - 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc 
social c/ box e gabinete, coz planej, lavand c/ 
armários, varanda gourmet ampla, 2 vagas de 
garagem cobertas, área de lazer completa e 
portaria 24hs – R$ 460.000,00
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PLANTÃO DE LOCAÇÃO (19) 99344-2290

PLANTÃO DE VENDAS (19) 97403-4761
TE0642 - TERRENO DE 150 M²    

Em condomínio fechado. Excelente oportunidade de investimento. 
R$ 112.000,00

CA0784 – RECANTO DAS FLORES   
Propriedade com 5000 m² de terreno e 1200 m² de área const. 
Acabamento de primeira linha, casa princ. 5 st., casa hosp. 8 
st., casa para caseiro c/ 3 st., lazer completo!! Entre em contato 
conosco para maiores informações!! 
R$ 6.500.000,00

CA0534 – MONTREAL RESIDENCE 
Casa térrea em Condominio Fechado, 3 Dormitórios/1 Suíte, Ba-
nheiro Social, Sala de Estar e Jantar, Cozinha e Lavanderia, Área 
Gourmet e 2 vagas de Garagem descobertas
R$ 430.000,00

AP0597 – RES. PLACE VIEW   
03 dorm/ 1 suíte, bh° social, sala 02 ambientes, cozinha, AS, va-
randa gourmet com churrasqueira, 02 vagas garagem soltas e 01 
vaga para moto. Cozinha planejada, Suíte com Armários, lavanderia 
e banheiros. Lazer completo!
R$ 495.000,00

AP0722 – EXCELENTE APARTAMENTO  
Próximo das principais Avenidas e hipermercados da cidade!                                                                                           
02 dormitórios/1 Suite, varanda gourmet com churrasqueira, sala 2 
ambientes, banheiro social, cozinha americana e área de serviço.1 
vaga coberta de garagem
R$ 300.000,00

CA0762 -  JARDIM ITAMARACA   
Ótima casa sendo 03 dormitórios com 01 suíte, sala ampla para 02 
ambientes, cozinha, quintal com churrasqueira, lavanderia fechada, 
lavabo, garagem coberta para 02 carros!!
R$ 420.000,00

SALA / SALÃO  COMERCIAL

SL0051- 85,68 M² - MORADA DO SOL
SALÃO COMERCIAL COM 1 BHº, R$ 700,00 + IPTU

SL0057 – 70 M² - CIDADE NOVA I
SALÃO COM 2 BHº . R$ 1.500,00 +  IPTU

SL0061 – 40 M² - CIDADE NOVA I
SALÃO COM 1 BHº. R$ 900,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0597 – 80 M² - JD. PAU PRETO
3 DORM., SENDO 1 ST C/ ARM., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. 
PLANJ., VARANDA GOUR., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 2.200,00 + 
COND. + IPTU

AP0756 – 56 M² - JD. SEVILHA
2 DORM. PLANEJ., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., VA-
RANDA, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.100,00 + COND. 

AP0716 – 66,44 M² - JD.SEVILHA
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. PLAN., ÁREA 
DE SERV., VARANDA GOURMET, 1 VG. R$ 1.400,00 + COND. + IPTU

AP0759 – 55 M² - JD. SEVILHA 
1 DORM. C/ CLOSET, BHº SOCIAL, SALA, COZ. AMERICANA PLANEJ., 
ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

AP0501 – 84 M² - CIDADE NOVA II
3 DORM., SENDO 1 ST, SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ PLAN.., 
VARANDA, ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU

AP0755 – 100 M² - CENTRO
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., VAR.,  BHº SOCIAL, COZ. 
PLANEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

AP0752 - 90 M² - CENTRO
2 DORM. SENDO 1 ST, SALA, COZ. PLANEJ., BHº SOCIAL , ÁREA DE 
SERV., 2VG. R$ 1.000,00 + COND. + IPTU 

AP0747 - 84 M² - JD. POMPEIA
3 DORM. (1 ST. C/ ARM.), SALA 2 AMB., SACADA GOURMET, BHº 
SOCIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 2.000,00 + 
COND. + IPTU

AP0746 – 74 M² - JD. SEVILHA
3 DORM. SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ. PLANEJ., 
VAR., 2 VG,. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

AP0442 - 66 M² - JD. SANTIAGO
2 DORM. (1 C/ ARM.), SALA 2 AMB. COM HOME, SACADA, BHº SO-
CIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.450,00 + COND. 

CASAS / SOBRADOS

CA0576 - 125 M² - CENTRO
2 DORM., BHº SOCIAL, SALA, COZ., LAV. 1 VG. R$ 1.200,00 + IPTU

CA0750 – 250 M² - SOLAR DE ITAMARACÁ
4 DORM., SENDO 2 ST. (1MASTER), SALA ESTAR, SL. 
JANTAR, COZ. PLANEJ., AS., 4 VG. R$ 2.800,00 + IPTU

SO0565 - 109 M² - CENTRO
3 DORM., SENDO 1 ST C/ CLOSET., BHº SOCIAL, LAV., 
HALL,  SALA 2 AMB., SÓTÃO, COZ. PLAN.., ÁREA DE 
SERV., CHURRASQ., 1 VG. R$ 3.300,00 + IPTU.

CA0671- 80 M² - JARDIM REGENTE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA, COZ. PLAN.., 
ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 1.700,00 + IPTU.

CA0711 - 130 M² - AQUI SE VIVE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA, COZ., ÁREA 
DE SERV., CHUR., 1 VG. R$ 1.900,00 + IPTU.

CASAS DE CONDOMÍNIO FECHADO

SO0541 – 110 M² - PORTAL DAS ACÁCIAS
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, 
AS., QUINTAL, CHURRASQ., 2 VG. R$ 1.800,00 + COND. 
+ IPTU

SO0494 – 110 M² - COND. CARIBE VILLAGE
3 DORM. (ARM.), SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 
AMB., COZ. PLANEJ., AS, LAVABO, 3 VG. R$ 2.350,00 
+ COND. + IPTU

SO0454 - 200 M² - COND. VILLAGE TERRAS DE INDAIA
3 DRM.. SENDO 1 ST. COM CLOSET, SALA 2 AMB., SALA TV, COZ. PLANEJ., 
ÁREA DE SERV., ÁREA GOURMET, 2 VG. R$ 1.900,00 + COND. + IPTU 

SO0551 - 221 M² - COND. HORIZONTAL
4 DORM. SENDO 2 SUÍTE MASTER, SALA 2 AMB. COM LAREIRA, 
LAVABO, COZ. PLANEJ.,  ÁREA DE SERV. PLANEJ., QUINTAL, CHUR-
RASQ COM FORNO  A LENHA., 2  VG. R$ 5.000,00 + COND. + IPTU

SO0566 - 240 M² - RES. BEIRA DA MATA
3 DORM., SENDO 3 SUÍTE, SALA 2 AMB.,  BHº SOCIAL, COZ., DESP., 
ÁREA DE SERV., BHº EXTERNO, QUINTAL, PISCINA, CHURRASQ., 
ÁREA VERDE, 4 VG. R$ 3.500,00 + COND + IPTU

SO0546 - 160 M² - RES. GREEN VILLAGE
3 DOR., SENDO 1 SUÍTE., SALA,  COPA, COZ., QUINTAL, 2 VG. R$ 
2.500,00 + COND. +  IPTU

CHÁCARA

CH0129 – 6000 M² - COND. VALE DAS LARANJEIRAS
 01 CASA SEDE COM 440M, TERRAÇO, SL TV, SL VISITA, SL ALMO-
ÇO/JANTAR, COZ. INTEGRADA, LAV., QR. HOSP. CASAL, QR. HOSP. 
SOLT., WC. SOC., ST. COM JACUZI SIMPLES, ST. COM JACUZI 
DUPLA E CLOSET.. R$ 8.000,00 + COND. + IPTU

CH0126 – 250 M² - PARQUE DAS BANDEIRAS
3 DORM. (1 ST), LAVABO, SALA 2 AMB., COZ., ÁREA DE SERV., 
DORM. EMP., QUINTAL. R$ 2.500,00  + IPTU
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CA00807 – Vila Verde  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 400.000,00

CA00789 – Jardim Tropical  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
250m² A/C: 198m² R$ 460.000,00

CC00225 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 150m²  R$ 590.000,00

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

CA00792 – Jardim Turin  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 330.000,00

CC00161 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 105m²  R$ 480.000,00

CC00230 – Condomínio Fechado  
03 suítes. A/T: 300m² A/C: 180m²  
R$ 750.000,00

AP00269 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 
70m² A/C: 70m²  R$ 277.000,00

CH00095 – Vale das Laranjeiras 
03 suítes. A/T: 3000m² A/C: 500m²
 R$ 1.125.000,00

CH00094 – Terras de Itaici 
03 suítes. A/T: 1200m² A/C: 600m²
 R$ 1.200.000,00

CA00794 – Jardim Colibris  
02 dormitórios sendo 01 suíte. 
A/T: 150m² A/C: 110m²  R$ 320.000,00

IMÓVEIS A VENDA

CC00227 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 105m²  R$ 460.000,00

CC00233 – Condomínio Fechado   
03 suítes. A/T: 370m² A/C: 205m²
R$ 850.000,00

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

CH00054 – Terras de Itaici 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
1000m² A/C: 240m² R$ 800.000,00

CC00117 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
140m² A/C: 118m²  R$ 360.000,00

CC00159 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 480.000,00

CC00177 – Condomínio Fechado  
03 suítes. A/T: 420m² A/C: 230m²
 R$ 900.000,00

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

CH00096 – Recanto das Flores  
03 suítes. A/T: 5000m² A/C: 640m²  
R$ 2.000.000,00

CC00160 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. 
A/T: 175m² A/C: 110m²  R$ 460.000,00

CC00224 - Condomínio Fechado  
03 suítes. A/T: 175m² A/C: 180m² 
R$ 580.000,00

CC00041 – Condomínio Fechado  
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 367m²  
R$ 1.600.000,00 

AP00166 – Centro  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
125m² A/C: 125m²  R$ 350.000,00

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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JD NOVA VENEZA:
R$ 85.000,00 à vista ou  R$ 30.000,00 + 50 parcelas

Terrenos  residencial de 150 m²
ÓTIMO INVESTIMENTO

VENDAS:

APARTAMENTOS:

R$ 320.000,00 – Res. Belvedere: 2 dorms(1ste), escritório, ar 
condicionado, varanda gourmet e 1 vaga – troca por terreno ou 
apto de menor valor
R$ 370.000,00 – Cidade Nova: 3 dorms(1ste), 2 vaga 
R$ 380.000,00: Place View (Novo): 2 dorms(1ste), 2 vagas – AU: 
70 m²

CASAS:

R$ 265.000,00 – Moradas de Itaci: 2 dorms, 2 vagas
R$ 265.000,00 – Jd Regente (Nova): 2 dorms, 2 vagas
R$ 290.000,00 – Jd Veneza: 3 dorms (1ste), 2 vagas
R$ 270.000,00- Jd União: 3 dorms (1ste), 2 vagas – ótimo aca-
bamento
R$ 320.000,00 – Jd Regente (nova): 3 dorms(1ste)
R$ 340.000,00 – Jd Valença (Nova): 3 dorms (1ste)
R$ 380.000,00 – Jd Santa Rita (nova): 3 dorms(1ste)
R$ 390.000,00 – Res. Flamboyant: 3dorms(1ste)
R$ 430.000,00 – Jd Montreal (Nova): 3 dorms (1ste), toda pla-
nejada
R$ 450.000,00 – Jd Vista Verde (Nova): 3 dorms(1ste com closet)
R$ 550.000,00 – Jd Regina: 3 dorms (1ste), + dependencias, 
edicula com churrasqueira, 4 vagas.
R$ 620.000,00 – Jd Montreal (Sobrado) : 3 stes com closet
R$ 590.000,00 – Jd Vista Verde (Sobrado/Novo): 3 stes – ótimo 
acabamento

R$ 690.000,00 – Jd Esplanada II (sobrado): 3 suites, piscina, 4 
vagas
R$ 900.000,00 – Maria Dulce (Nova): 3 suítes, piscina
R$ 960.000,00 – Portal dos Ipes(nova): 3 suítes, ofurô

TERRENOS:

R$ 85.000,00 – Jd Nova Veneza: 150 m²
R$ 90.000,00 – Jd Barcelona: 150 m²

LOCAÇÃO

Casas:

R$ 1100,00 + IPTU: Jd Morada do Sol: 2 dorms, mais depen-
dências, quintal amplo, 4 vagas
R$ 1100,00 + IPTU: Jd São Francisco: 2 dorms, mais depen-
dências, 2 vagas
R$ 1200,00 + IPTU: Jd Alice: 3 dorms (1ste), mais dependên-
cias, 2 vagas
R$ 1250,00 + IPTU: Jd Primavera: 2 dorms, mais dependencias, 
2 vagas e quintal
R$ 1800,00 + IPTU: 2 dorms (1ste), escritório, mais dependências, 
quintal,2 vagas
R$ 2500,00: Jd Pau Preto: 3 dorms(1ste), mais depedências, 
4 vagas
R$ 2.400,00: Jd Colonial: 3 dorms (1ste), mais dependencias 
, 2 vagas
R$ 5.000,00 + cond+ IPTU: Vila Romana: 3 dorms (1ste), piscina

Apartamentos: 

R$ 750,00 + cond+ IPTU: Solar dos Girassóis: 2 dorms, 1 vaga
R$ 900,00 + cond+ IPTU: Res. Azaléia: 3 dorms, 1 vaga
R$ 1430,00+ IPTU+cond: Res Belvedere: 3 dorms (1ste), 1 vaga
R$ 1700,00 + cond+ IPTU: Duetto di Mariah: 3 dorms (1ste), 2 
vagas cobertas, todo mobiliado
R$ 1.100,00+ IPTU+ cond: Centro: 2 dorms (1ste), 1 vaga
R$ 1.200,00+ cond+ IPTU: Cidade Nova: 2 dorms(1ste com 
armários), coz planejada, 2 vagas

CASAS - VENDE-SE.
OPORTUNIDADE! Para Investimento: 05 Residências Edificadas 
Em Lote De 250M², De Frente Para O Parque Corola Gerando 
Uma Renda Aproximada De R$2600,00. Valor: R$ 390.000,00 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294
M.SOL-Rua-58 02 Dormit. (01 Suite) – Sala-  Cozinha –Wc Social- La-
vanderia – Garagem. Oportunidade Única!! Ac. Financ. Valor: Ape-
nas: R$230.000,00F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
M.SOL Rua-57. Casa Em Construção A Ser Entregue Em 30 
Dias. 01 Dormitório, Sala, Cozinha E Wc, Entrada Para Auto 
Em Estrutura Para Sobrado R$235.000,00 F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Aceita Financiamento. Corra!!
M.SOL-Rua-59 02 Dormitórios (01 Suite) – Sala-  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia – Garagem. Oportunidade Única!! Valor: Ape-
nas: R$200.000,00 Ac. Financ. F=3017-2608/99762-7997/3935-
3294 Corra!!
M.SOL-Rua-58 02 Dormitórios (01 Suite) – Sala-  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia – Mezanino Nos Fundos, Oportunidade Única!! 
Valor: Apenas: R$250.000,00 Ac. Financ, Ou Casa De Menor 
Valor. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
M.SOL. Rua-Silvio Candello (Em Meio A Grande Movimento 
Comercial) Lote Quadrado Com 01 Dormitório(Suite)- Sal –Co-
zinha- Wc Social – Lavanderia - Quintal Na Frente –Ideal Para 
Comércio –R$250.000,00 Aceita Terreno, E Financiamento. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!

ÁREA RURAL-VENDE-SE
20.000M²/40.000M² Próximo A Monte Mor: Boa Topografia; 
R$20,00 P/M².Ac. Veículo, Ou Imóveis F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIO VENDE-SE
Sítio Em Toledo, Próximo A Bragança Paulista.13.000M², Casa 
Semi-Acabada C/ 03 Dormitórios, 02 Wcs – Toda Avarandada, 
Gramada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, Água De Mina, 02 
Tanques Com Peixes Sendo Um Copartilhado E Outro Exclusivo, 
Diversas Aves, Animais E Árvores Frutíferas, A 08 Km Do Centro, 
A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 Aceita Imóvel Em Indaiatuba De 
Igual Ou Menor Valor. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

CASAS – ALUGA-SE.
M.SOL:  Rua  87 (Fundos)01 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia Sem Garagem. R$600,00 S/Iptu
M.SOL:  Rua: 53 02 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc Social- La-
vanderia Garagem Para 02 Autos. R$1.000,00 S/Iptu
M.SOL:  Rua:  53 (Fundos-Pav-Sup.)01 Dormitório -  Cozinha 
–Wc - Sem Garagem    R$500,00 S/Iptu
M.SOL:  Rua:  53 –Frente: 02 Dormitório -Sala Cozinha –Wc 
– Garagem E Nos Fundos 01 Dorm-Coz-Wc Lavanderia.  
R$1.200,00 + Iptu.
M.SOL:  Rua: 53 02 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc Social- La-
vanderia Garagem Para 02 Autos. R$1.000,00 +Iptu
M.SOL:  Rua  82 (Frente)01 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc - 
Lavanderia Sem Garagem. R$750,00 Sem Iptu
M.SOL:  Rua  76 (Fundos)01 Dormitório– Sala-  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia (Garagem Para Moto). R$600,00
M.SOL:  Rua  57 (Fundo) (Pav Inf) Sala- Cozinha –Wc Social(Pav.
sup)01Dorm-Wc /Sem Garagem. R$850,00
M.SOL: Rua 56 02 Dorm– Sal –Coz – Wc –Garagem – Lavand-
-R$900,00
M.SOL: Rua 33 02 Dorm– Sal –Coz – Wc –Garagem – Lavand-
-R$1.000,00                                                                                                                     

SALÃO – ALUGA-SE.
M.SOL:  Rua  33   Aproximadamente 60M² 01 Wc. R$700,00 
S/Iptu

SÍTIO EM TOLEDO, PRÓXIMO A BRAGANÇA PAULISTA.13.000M², Casa Semi-Acabada C/ 
03 Dormitórios, 02 Wcs – Toda Avarandada, Gramada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, Água 
De Mina, 02 Tanques Com Peixes Sendo Um Copartilhado E Outro Exclusivo, Diversas Aves, 
Animais E Árvores Frutíferas, A 08 Km Do Centro, A Beira Do Asfalto, R$270.000,00 Aceita 
Imóvel Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!
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LOCAÇÃO

Apartamento Jd Sevilha, 
03 dorm 01 suíte, sala, co-
zinha, área de serviço,  * 
Espaço Gourmet * Piscina 
Infantil * Quadra Poliespor-
tiva * Spa * Deck * Salão 
de festas * Piscina Adulto * 
Playground * Brinquedoteca 
* Jardim * Espaço Fitness * 
Sauna * Mini Golf * Solarium 
* Portaria 24h 
R$ 1.200,00 + Cond. + IPTU

Kitnet Jd. Moacir Arruda, 
01 dorm, cozinha americana, 
sala, wc com box de vidro.
01 vaga descoberta.
R$ 900,00 + Cond. + IPTU

Salão Jd Paulista AT. 210 
m² AC. 180 m² 02 WC térreo, 
Mezanino 01 wc
R$ 3.000,00

Kitnet  Jd. Nova Indaiá, 
01 dorm, cozinha, área de 
serviço, vaga coberta
R$ 700,00 + R$ 90,00 
Cond. IPTU 2015 R$ 24,11

VENDA E LOCAÇÃO

Apartamento Cecap 02 
dorm, 01 wc, cozinha com 
armários embutidos, 01 
vaga de garagem desco-
berta
Locação R$ 1.100,00 + 
Cond. + IPTU  Venda R$ 
265.000,00

Casa Cidade Nova 03 
dorm. sendo 01 suíte, 02 
salas, cozinha área de ser-
viço, casa fundos 01 dorm., 
cozinha, sala, wc.
Locação R$ 5.000,00 
+  IPTU    Venda  R$ 
1.200.000,00

VENDA

CASA Jd. Moacir Ar-
rua AT. 120m² AC. 
96,33. 02 dorm. uma 
suíte,sala de estar de 
jantar, cozinha, área 
de serviço, quintal com 
pomar.
R$ 450.000,00

Casa Comercial Jd. do 
Valle II AT.125 m² AC. 
175 m² 02 dorm., 02 wc, 
02 salas.
R$ 430.000,00

Chácaras no Vale do 
Sol com ou sem piscina
a partir R$ 430.000,00

Casas de alto Padrão 
em Condomínios,  Es-
plendor, Terra Nobre, 
Terra Magma.

TERRENOS:
Jd. Nova Veneza – R$ 90.000,00.
Barcelona – R$ 90.000,00.
Monte Carlo – R$ 105.000,00.
Jd. Colibris – R$ 115.000,00.
Jd. União – R$ 115.000,00.
Império – R$ 120.000,00.
Maritaca – R$ 147.000,00.
Temos outras opções de lotes em diversos 
bairros e condomínios, em Indaiatuba e 
Região.

CHACARA:
Indaiatuba – Olho D´Água 1000m², bem 
plana, R$ 110.000,00.
Elias Fausto de 1000m² a partir de R$ 
60.000,00. (Com Água e Luz).
Temos outras opções de chácaras em 
Indaiatuba e Região, com ótimos preços.

LOCAÇÃO.
Jd. Morada do Sol – 2 Cômodos R$ 450,00.
Jd. Morada do Sol – 2 Cômodos R$ 500,00.
Jd. Morada do Sol – 2 Cômodos R$ 550,00.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 670,00.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 700,00.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 800,00.
Jd. Morada do Sol – 4 Cômodos R$ 900,00.
Jd. Juscelino Alice – 4 Cômodos R$ 1200,00.
Jd. Lauro Bueno – 4 Cômodos R$ 1350,00.
Salão Comercial Jd. Morada do Sol a Partir 
de R$ 900,00 Reais.
Temos outras opções de casas e salões para 
locação, em diversos bairros da cidade.

CASAS PARA VENDA.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 180.000,00.
Jd. Maritacas – 2 Cômodos R$ 180.000,00.
Jd. Caroline – 4 Cômodos R$ 220.000,00.
Res. Monte Verde – 4 Cômodos  R$ 300.000,00.
Jd. Morumbi – 4 Cômodos R$ 260.000,00.
Jd. Regente – 4 Cômodos R$ 300.000,00.
Jd. Colibris – R$ 300.000,00.
Temos outras opções de casas para venda 
em diversos bairros e em Condomínios.

Pousada em ILHA CUMPRIDA 
– Com 16 quartos, a 300m da 

praia. R$ 150.000,00.
Aceita Proposta e Permuta.

 

TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(02 
suites), sala 02 ambientes, cozinha planejada,  
sala de TV,  piscina, churrasqueira, Campo de 
futebol.AT/3.000m² – AC/ 430m² – R$ 900.000,00
CH2393  – Altos da Bela Vista – Casa Principal – 
02 dorms, sala, cozinha e banheiro (varanda nos 
quatro lados). Piscina, churrasqueira completa 
com 02 suites externas, mini campo, AT/ 2.300m² 
– AC/ 500m² – R$ 950.000,00 OBS: Aceita 40% 
em permuta(pode ser terreno ou casa) 
CH2210 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st com 
closet), sala 02 ambientes,  cozinha planejada, 
churrasqueira, portão eletrônico – AT/ 1.000m² – 
AC/ 200m² – R$ 900.000,00 (casa nova).
CH2358 – Mosteiro de Itaici – 03 dorms(01 st 
c/closet), mais 02 banheiros, sala 02 ambientes, 
cozinha , lavanderia e piscina.(Fundos para Lago) 
– AT/ 2.500m² – AC/227m² – R$850.000,00
CH2358 – Terras de Itaici – 01 suite com closet, 
02 dorms americano, sala 02 ambientes,  cozi-
nha planejada, piscina e churrasqueira (CH com 
vista  para lago).  AT/1.000m² – AC/ 250m² – R$ 
900.000,00.
CH2339 – Terras de Itaici – 03 suites, sala 02 
amb, lavabo, escritorio, cozinha planejada, chur-
rasqueira, piscina em alvenaria – AT/ 1.500m² 
– AC/ 400m² – R$ 980.000,00
CH0858 – Terras de Itaici – 05 suites, lavabo, sala 
03 ambientes, escritório, cozinha planejada, lavan-
deria,  churrasqueira. Aquec.solar e poço artesia-
no.  AT/ 1.500m² – AC/ 370m² – R$ 960.000,00.

CH0008 – Recanto das Flores – 06 suites, lavabo, 
sala 04 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina, es-
paço gourmet, casa de caseiro – AT/ 7.500m² – AC/ 
740m² – R$ 2.500.000,00 – Aceito parte em permuta 
de preferência imóveis já alugados. 
CH0026 – Ribeirão I – Itupeva – 03 dorms(01st), sala, 
cozinha, lavanderia e garagem, churrasqueira, piscina 
e pomar – AT/ 1.000m² – AC/ 300m² – R$ 360.000,00 

CASA VENDE
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01st c/closet), 
sala 02 ambientes, cozinha americana,  lavanderia, 
garagem – AT/ 175m² – AC/ 160m² – R$ 580.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 
02 ambs, sala de jantar, cozinha planejada, lavan-
deria, portão eletrônico – AT/250m – AC/160m – R$ 
450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 
02 ambientes, cozinha americana, área de serviço, 
garagem – R$  600.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e banheiro – R$ 340.000,00

ÁREA – VENDE
AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/Itupeva) 
– 20 alqueires a R$ 10,00m² frente para rodovia.
AR0002 – Bairro Videira – 2 alqueires a R$ 80,00 
m² Frente para Rodovia José Boldrini. 
 

APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Residencial Victoria – 03dorms (01 
st), sala 02 amb, cozinha, lavanderia, 02 vagas de 
garagem – R$ 360.000,00. 

Apto0017 – Edifício Barbara – 01 dorm, sala, 
cozinha e banheiro, 01 vaga de garagem – R$ 
210.000,00
Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, 
cozinha e WC – R$ 440.000,00
Apto0008 – Residencial Ravenna -   03 dorms(01 
st), sala 02 amb., cozinha, lavanderia(mobiliado)       
AT/ 72m² – R$ 330.000,00
ÁREA- CARDEAL – 09 alqueires próximo aeroporto  
– R$ 2.000.000,00

TERRENO VENDE
TE1025 – Vale das Laranjeiras – 2.800m² – R$ 
320.000,00  
TE0017 - Mantova – 220m² – R$ 170.000,00 aceito 
50% e parcelo saldo.
TE2367 – Alto de Itaici – 400m² – R$ 212.000,00
TE0026 – Itaici – Jd. Juliana – 220m² – R$ 
140.000,00.
TE0050 – Jardim dos Laranjais -  3.000m² – alam-
brado com poço artesiano, 10.000litros hora, pomar 
mais edícula de 70m² – R$ 500.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 33.000m² – .R$ 
350.000,00 (aproveitável 4.000m²) tem nascente
TE0043 – Vale das Laranjeiras – 2.300m² – R$ 
350.000,00
TE0024 – Terras de Itaici – 1.000m² – R$ 220.000,00

SITIO VENDE
ST0858 -Videira –  sítio formado com casa de 05 
suites, sala 03 ambientes, lavabo, cozinha com 
despensa, dependência de empregada, piscina e 
casa de caseiro – AT/ 50.000m² – AC/  600m² – R$ 
3.000.000,00

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 02 am-
bientes, lavabo, cozinha americana, varanda com 
churrasqueira, piscina, salão de festa, 02 vagas 
de garagem, a duas quadras do metrô Butantã 
área de 131m²   valor R$ 1.200.000,00  - Troco 
porá chácara no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras 
com 04 dormitorios podendo dar volta em dinheiro.

Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por Imóvel 
em Indaiatuba – 02 dorms, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, piscina e churrasqueira, canil e área 
preparada para sauna – AT/ 2.000m² – AC/ 200m² 
– R$ 500.000,00
 
PERMUTA – (Com Volta em dinheiro) Casa no 
Cond. Vista Verde com 03 dorms(01St), sala, co-
zinha, lavanderia, garagem, R$ 600.000,00 troco 
por casa no Moradas de Itaici.
 

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), 
sala, cozinha, lavanderia e garagem – R$ 2.200,00.
Apto0031 – Residencial Ravenna – 02 dorms(01 st), 
sala, cozinha, lavanderia (mobiliado) – R$ 1.900,00
Apto0008 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), 
sala 02 ambientes com varanda, cozinha planej.lav, 
02 vagas de garagem R$ 1.900,00. 

CHÁCARA LOCAÇÃO
CH0026  - Terras de Itaici – 03 suites, sala 02 
amb, cozinha plan, churrasqueira  e piscina – R$ 
2.600,00 incluso condomínio.



Mais Expressão08B

LOCAÇÃO

R$ 800,00 Edifício Wando:  2 
dormitórios, sala, cozinha e la-
vandeira, 2 vagas de garagem. 
+ R$ 320,00 condomínio.
R$ 1100,00 Edifício Bernardi-
no: 2 dorm, sala, coz e lavan-
deira, 2 vagas de garagem. + R$ 
340,00 condomínio.
R$ 770,00 Cecap: 2 comodos, 
wc social, vaga para moto
R$ 1200,00 Jd. Nair Maria: 3 
dorm sendo 1 suite, cozinha com 
armários embutidos, sala, lavan-
deria e edícula coberta garagem 
pra 2 carros

TERRENOS

R$ 95 mil Jd. Sabias: Entrega 
prevista para Julho .
R$ 100 mil Jd. Morada do 
Sol: Lotes de 125m² com ótima 
topografia
R$ 105 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m² bem localizado.
R$ 230 mil Jd. Morada do 
Sol: Lote de 250 m² com ótima 
topografia, próximo ao parque 
ecológico. ACEITA FINANCIA-
MENTO.

VENDAS

R$ 180 mil Morada do Sol: 3 cô-
modos e wc na frente, 2 cômodos 
e wc nos fundos.
R$ 170 mil Jd. Itamarcá:  1ª 
casa 4 comodos e garagem, 2ª 
casa 2 comodos e garagem
R$ 225 mil Morada do Sol: 1 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ 4 carros. Aceita 
terreno, Financiamento
R$ 245 mil Morada do Sol: 
CASA NOVA 2dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno aceita financia-
mento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia nos fundos garagem 
coberta. Aceita terreno, ou 50% 
do valor e assumir financia-
mento.
R$ 270 mil Morada do Sol: 4 
comodos em lote de 250m.
R$ 255 mil Apartamento Wan-
do: 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, 2 vagas de garagem. Aceita 
Financiamento, Aceita Terreno.
R$ 300 mil Morada do Sol: 3 
casas sendo a 1ª - 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, garagem – 2ª 

- 1 dormitório, sala e cozinha – 
3ª - 1 dormitório, sala e cozinha, 
quintal.
R$ 318 mil Jd. Veneza: 2 dormi-
tórios, sala cozinha e 2 wc aréa 
gourmet (Casa Linda),
R$ 320 mil Colibris:  Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala cozinha 
e 2 wc,
R$ 380 mil Jd. Regente: Ex-
celente casa Nova com 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte e closet, 
sala copa e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários carros 
Área gourmet (Aceita Terreno e 
Financiamento).
R$ 600 mil Cidade nova I: Ex-
celente casa com 3 dormitórios 
sendo 2 suíte, sala copa e cozi-
nha, lavanderia, piscina garagem 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias Faus-
to: 3000 m² - só terra, aceita casa
R$ 600 mil Saltinho Elias Fausto: 
1 alqueire – 2 casas boas, com 
arvores frutíferas, Aceita  casa, 
terreno, apartamento de menor 
valor

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – R$310 MIL – 
2dorms(1st c/closet), sala de estar e jantar, coz 
planejada, churrasqueira
COD.237 – TANCREDO NEVES – R$200 MIL 
– 2 casas independentes,  frente:2dorms, sala, 
coz, WC, lavanderia, quintal, entrada para carro. 
Fundos:1 dorm, sala, coz, WC.
COD.231 – PQ.DAS NAÇÕES - R$180 MIL – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, garagem 
para 2 carros coberta.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.314 – JD.REGINA – R$550 MIL – 
3dorms(1st c/closet), sala de estar, jantar e TV, 
coz, WC, quintal, quartinho de despejo, varanda 
com gramado, quintal, garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta.
COD.350 - JD.REGENTE – R$305 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc,  AS, gar. para 2 
carros.
COD.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, 
garagem.
COD.371 – CIDADE NOVA R$360 MIL OU Á 
VISTA 340 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc,  
AS , churrasq, portão eletrônico, gar.2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
COD.202 – VL.DAS PALMEIRAS – R$350 MIL 
– 2dorms(1st), sala 2 ambientes, coz planejada, 
wc, lavanderia com a/e, área gourmet com chur-
rasqueira, quintal, 2 vagas de garagem.
COD.323 – MARIA DULCE – R$850 MIL – 
3dorms(1st master), sala de estar e jantar, coz 
americana, WC, lavanderia, lavabo, maleiro, 
piscina, churrasqueira, garagem.
COD.367 – COND.MONTREAL – R$435 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, churrasqueira com pia, garagem 

wc social,  PISO INFERIOR: sala 2 ambientes, coz 
c/a/e, lavanderia, churrasqueira, garagem

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.
JD.ELDORADO – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC (com mobília), 1 vaga de garagem fechada 
e cooberta
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem. (SEM CONDOMINIO)
PQ.SÃO LOURENÇO – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
VL.FURLAN – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, ec, 
garagem (SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO – R$ 950,00 – dorm, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1.000,00 – MOBILIADO – dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.JEQUITIBA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem (SEM CONDOMINIO)
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem
VL. RUBENS – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, as, garagem.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, 1 vaga de garagem
VL.TODOS OS SANTOS – R$ 1.300,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, 2wc, as, garagem
JD.SEVILHA – R$1.380,00 – 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, varanda gourmet, as, garagem.
CHACARA DO TREVO – R$1.500,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lavanderia, WC, 2 vagsa 
de garagem coberta.
VL.S.JOSÉ – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, wc, lavanderia, área de 
lazer c/churrasqueira, 1 vaga de garagem
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st com ae), 
sala 2 ambientes, coz planejada, WC, 2 vagas de 
gargem coberta
JD.TROPICAL – R$1.650,00 MOBILIADO OU 
R$1.430,00 SEM MOBILIA – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, churrasqueira, 1 vaga de 
garagem

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, 2 wc, 2 
vagas de garagem
ANDALUZ – R$2.600,00 – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, WC, varanda, 2 vagas 
de garagem, totalmente mobiliado

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 – 45m², wc
VL.RUZ PERES – R$700,00 – 60m², wc, 
mesanino
VL.RUZ PERES – R$1.100,00 – 100m², WC, 
mesanino
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 – 110m², wc
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.MORADA DO SOL – R$2.800,00 - 150m², wc
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, wc.
JD.TROPICAL – R$4 MIL – 320m²

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 40m², pia, wc.
VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², coz, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 60m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 100m²
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para 
área de saúde c/wc privativo, incluso água, luz, 
IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA – KENNEDY OFFICE -  
R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condicionado, 
iluminação, sacada, de frente para a avenida, 1 
vaga de garagem

GALPÃO

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

JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala 2 ambientes, coz, 2wc, lavanderia, garagem.
SOBRADO
JD.ESPLANADA II  R$ 1.300,00 – 2dorms, sala 2 
ambientes, coz, WC, lavanderia, quintal, garagem
VL.TODOS OS SANTOS – R$1.300,00 – SOBRA-
DO – 3dorms(1st), sala, coz, 2wc, as, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1430,00 – 2dorms(1st), sala, 
coz americana, as, WC, garagem para 2 carros.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia.
JD.REGENTE – R$1.500,00 – SOBRADO – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, lavabo, coz, 
wc, churrasqueira, garagem para 2 carros, portão 
eletronico, interfone.
VL.M.HELENA - R$2 MIL – 3dorms(2st), sala, copa, 
coz, WC, dispensa, lavanderia, garagem para 1 
carro. Fundos ; dorm, sala, coz, WC.
JD.AMERICA – R$2.200,00 – 3dorms(1st c/a/e), 
sala em L, coz c/a/e, WC, lavanderia. Edícula com 
dorm e WC.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, WC, as, 
entrada de carro
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos 
com a/e, sala ampla, coz.planejada, wc, lavanderia, 
churrasqueira, garagem, cerca elétrica, portão 
eletrônico.
CENTRO – R$3 MIL – COMERCIAL -   4 salas,  
recepção, 2 wc (1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos.
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMERCIAL – 4 
salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala ampla, coz c/a/e. 
fundos:dorm, coz, lavanderia, churrasqueira, gara-
gem para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

PQ.DOS GUARANTÃS – R$1.600,00 – SOBRA-
DO – 3dorms(1st), sala, copz, coz, WC, lavabo, 
lavanderia,  churrasqueira, garagem para 2 carros.
MONTREAL – R$2.200,00 – 3dorms(1st), sl, coz, 
americana, wc, as, área gourmet, 1 vaga de gar.cob.
PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO 
PISO SUPERIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), 

IMÓVEL COMERCIAL
IC.01 - JD.ESPLANADA – R$1.400,000,00 – Piso 
inferior : 9, 50x24, 70 (salão), 2wc(1para cadeiran-
te), copa. Piso superior: 5salas com wc e copa.
IC.04 – DISTRITO INDUSTRIAL – R$1.400.000,00 
– AT : 1000m² AC: 800m²

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 – dorm, coz, 
WC, entrada de carro.
VL.FURLAN - R$500,00 – dorm, coz, wc  
JD.CALIFORNIA – R$550,00 – dorm, coz, wc
ELIAS FAUSTO – R$600,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$670,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, sem garagem
CIDADE NOVA – R$680,00 – dorm, coz, WC, 
sem garagem
PQ.DAS NAÇÕES – 700,00 – dorm, sala, coz, WC, 
lavanderia, entrada de moto.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm, sala, 
coz, WC, sem garagem
COLINAS I – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem.
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – 1 dorm, sala, coz, 
wc, sem garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$760,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$770,00 – dorm, coz, 
WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – dorm, sala, 
coz, WC, garagem
JD.PAULISTA – 950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
entrada de carro
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$990,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, lavanderia, garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, lavanderia, garagem.

coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.

APARTAMENTOS

AP.521 – ANDA LUZ – R$ 390 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, 2 vagas de garagem coberta.
AP.514 – VL.S.JOSÉ - R$320 MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, co planejada, WC, lavanderia, 
garagem. 

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCI-
ÁVEIS – Consulte- nos!

  
TERRENOS

TE.14 – JD.BELA VISTA – R$165 MIL – 250m²
TE.26 – COND. QUINTA DA TERRA COTA – 
1200m²
TE.47 – CODN.VIENA – R$165 MIL – 250m²
TE.54 – JD.SÃO PAULO – R$20.000.000,00 – 
PARA EMPREENDIMENTO – 27.000m²

CHACARAS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$230 MIL

COD.715 – COLINA I – R$585 MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, lavanderia, 
quiosque de alvenaria, coz c/churrasqueira e WC, 
quintal, garagem.
COD.708  –  RECREIO  CAMPESTRE – 
R$1.200.000,00 – 4dorms(3sts), sala de estar, TV 
e jantar, copa, coz planejada, escritório, dispensa, 
garagem, piscina, churrasqueira, campo de futebol, 
ar- condicionado, cerca elétrica, poço artesiano.

SITIOS

SI.911 – VALE DO JIQUIRIÇA (BAHIA) – R$800 
MIL – casa sede

OPORTUNIDADE!!! COD.717 -  CHÁCARA 
NO PARQUE DA GRAMA COM 5.130M² COM 
MUITAS ÁRVORES FRUTÍFERAS R$ 250 MIL



09BMais Expressão



10B Mais Expressão

CASA JD UMUARAMA - R$ 370.000,00 
- 1 dorm.  1 suite sala 2 amb. Coz, lav, 
AT. 178 m²  AC. 84 m² doc. OK

CASA MORADA DO SOL  -  R$ 
200.000,00 - Área  total  150 m² c/ 2 
casa - 1° 2 dom. sala, coz, wc, 2° 3 
dorm  sala, coz, wc 

CASA JARDIM OLIVEIRA CAMARGO 
-  R$ 180.000,00 - 3 dorm. Sala. Coz. 
Wc 

SOBRADO JARDIM ELDORADO – R$ 
380.000,00 - 4 dorm. Sala 2 amb. Coz. 
2 wc  quintal garagem carro 
quintal AT. 250 m² Doc Ok

CASA OLIVEIRA CAMARGO – R$ 
280.000,00 -Terreno c/ 2 casas 1° 2 
dorm. Sala, coz, wc, 2° 2 dom. sala, coz, 
wc  AT 250 m² , Esc. Registro 

SOBRADO JARDIM DO VALE  - R$ 
370.000,00 - 3 dom.  2 coz 2 salas  2 
garagem Doc. Escritura / registro 

CASA CECAP 2 – R$ 290.000,00 - 2 
dom, sala, coz, wc  + 3 comod fundo 
AT 180 m² AC  109 doc ok

CASA CECAP 3 – R$ 530.000,00 - 2 
dorm. Sala, coz, wc + 3 cômodos c/ wc
AT. 250 m² Doc Ok

CASA RÊMULO  ZOPPI  –  R$ 
280.000,00 - 2 dorm. Sala, coz, wc, ga-
ragem p/ carros. Doc. Ok AT 200 m² AC  
100m²

CHACARA VIDEIRAS ITAICI - Casa 
avarandada, 3 dorm (suite) quadra, pi-
scina  churrasqueira  tanque c/ peixe 
pomar  AT 2000 m² aceita casa  menor 
valor p/ pgto 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional
Advogado Advogado Auto Mecânica

Mais Expressão18B

Auto Elétrica

Carro de Som e Panfletagem Confeitaria DentistaDecorações

Ferro Velho Gesso Impressoras

Jóias Lanchonete Lavanderia Papelaria



INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional
Pinturas

Pousada Litoral Norte

Mais Expressão 19B

Projetos

Auto Mecânica

Poços Artesianos

Restaurante Restaurante



INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional
Restaurante

Mais Expressão20B

Telefonia Digital e Internet Vidraçaria

Segurança PatrimonialRestaurante

Tapeçaria e Decoração
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Cond. Alto de Itaici – 3 suí-
tes, sala 2 amb, lavabo, escri-
tório, cozinha, lavanderia, pis-
cina e churrasqueira, 400m² 
AC/ 300m² R$900.000,00 F. 
9.9887-7771
Vila Suíça - 3 suítes com clo-
set, AT 300m2, AC 252, mais 
1 suíte no térreo e 1 suíte para 
empregados, fino acabamen-
to, demais dependências de 
alto padrão. R$ 750.000,00 
pra dar negócio F. 3875-0469 
ou (19) 9.9751-9921 creci 
65362. Aceita terreno em 
Indaiatuba.
Terras de Itaici - Sobrado com 
3 suítes (1 master com closet 
e hidro), lavanderia, cozinha 
projetada, copa, sala, wc’s, 
varanda, garagem coberta, 
churrasqueira, sala para sau-
na, área gramada para campi-
nho, acabamento de primeira e 
muito mais. AT 1000m2 e AC 
230m2 mais piscina de 7x3,5 
em quinze dias. R$850mil. 
Opcional com mais 1000m2 
juntos por mais R$250mil. F. 
(19) 3875-0469 ou (19) 9.9751-
9921. creci 65362.
Villagio de Itaici - Casa de 
fino acabamento, c/ 3 dorm. 
(sendo 1 suíte) wc social, 
cozinha americana, sala, 
churrasqueira, lavanderia, ga-
ragem coberta, aquecimento 
solar. Local c/ área de lazer, 
piscina, salão de festas, qua-
dra esportiva e muito mais. 
R$530.000,00. F. 3875-0469 
ou (19) 9.9751-9921. creci 
65362.
Jardim Valença - Sobrado 
com 3dorm (1s) AC160m2, 
garagem coberta com portão 
eletrônico. R$595.000,00. 
Aceita financiamento e/ou 
chácara na região como par-
te de pagto. F. 3875-0469 
ou (19) 9.9751-9921. creci 
65362.
Belíssima Casa entre Salto 
e Itu - Cond. Monte Belo - 4 
dorms, sendo 3 suítes (1 
master com closet e hidro) + 1 
dorm reversível, sala de estar 
+ jantar + TV, bar, adega, es-
critório, lavabo social, cozinha 
+ espaço gourmet com churr, 
lav., piscina com hidro, sauna 
úmida, gar coberta para 4 
carros + 6 vagas descobertas 
/ jardim - AC: 575,84m² AT: 
4.785,87m² único proprietário 
R$2.200.000,00 F. (19)3935-
6376 ou 9.9658-1449 creci 
118013

Residencial Helvetia Park 1 
- Espetacular residência com 
AC 365m2- AT 490m2. Três 
suítes com closet e armários 
(sendo uma com hidro) e 
varandas. Sala ampla de 
dois ambientes, sala de TV, 
quarto de hóspede, escada 
revestida em granito especial 
e corre mão em alumínio, wc 
social, lavanderia, piscina, 
vestiário, wc, varanda gour-
met e estar, churrasqueira, 
entradas laterais, garagem 
para seis carros (três co-
bertos). R$1.990.000,00. 
F .  3 8 7 5 . 0 4 6 9  o u  ( 1 9 ) 
9.97519921. creci 65362.
Jardim Brasil - 3 dorms, sala, 
coz., banheiro, lavanderia, 
garagem coberta - com 125m² 
AT e 110m² AC R$170.000,00 
F. (19)3935-6376 ou 9.9658-
1449 creci 118013
Casa em Condomínio Fe-
chado - 4 suítes sendo 1 suíte 
no pavimento inferior, sala 3 
abm, lavabo, copa, cozinha, 
área de lazer com churrasq, 
dorm de empregada com WC 
e box, lav, garagem para 4 
carros,2 cobertas, aque solar, 
ar cond, piscina, jardim, AC 
300m2,360m2.Otimo preço 
950.000,00- direito com o pro-
prietário ,aceito financiamento 
ou imóvel como parte de 
pagamento F.19.997246619/ 
Cel 3875-9751
Cond. Alto de Itaici – 03 Su-
ítes, sala 02 amb, lavabo, es-
critório, cozinha, lavanderia, 
piscina e churrasqueira,400m² 
AC/ 300m² R$ 900.000,00 F: 
(19) 9.9887-7771.
Mosteiro – 03 dorms(01 st c/
closet), mais 02 dorms, sala, 
cozinha, piscina,(com fundos 
para lago). Aceita 30% em 
permuta. R$ 850.000,00 F 
9.9887-7771 
Jd. Colibris -  03 dorms, sala, 
copa, cozinha c/ gabinete, 
2WC com gabinete, area de 
serviço, churrasqueira com 
gabinete, Sanka, garagem 
para 3 carros. R$ 350.000,00. 
Aceito troca. F 9.8716-9978
belíssima Casa entre Salto 
e Itu - Cond. Monte Belo - 4 
dorms, sendo 3 suítes (1 
master com closet e hidro) 
+ 1 dorm reversível, sala 
de estar + jantar + TV, bar, 
adega, escritório, lavabo 
social, cozinha + espaço 
gourmet com churr, lav., 
piscina com hidr
CA0777 - CASA -  JARDIM 
MORADA DO SOL - 99M² 
- 2 dorm, sala, wc social, 
sala, coz com armarios    R$ 
280.000,00   F. 3392.0333

Morada do sol - Rua 58 
02 dorm (1 suíte), sala, co-
zinha, WC social, lavande-
ria, garagem. Oportunidade 
única, aceita financiamento 
R$230.000,00. F 3017-2608 
ou 9.9762-7997 ou 3935-
3294.
Jd Barcelona - OPORTU-
NIDADE - 2 dorm,sala 2 
amb,coz WC e vaga de ga-
ragem. AT 150m2 A.C 50m2. 
R$ 190.000,00 Entrada facili-
tada apartir de 18.000,00 po-
dendo utilizar o FGTS. Saldo 
financiado pela Caixa. Tratar 
direto com o construtor. F (19) 
98916-3464 / (11) 7828-6965 
ID. 96*91884 Saulo.
Morada do sol - Rua 57 Casa 
em construção a ser entre-
gue em 30 dias, 01 dorm, 
sala, cozinha e WC, entrada 
para auto em estrutura para 
sobrado R$ 235.000,00. F 
3017-2608 ou9.9762-7997 ou 
3935-3294. ACEITA FINAN-
CIAMENTO CORRA.
Morada do sol - Rua 59 2 
dorm (01 suíte), sala, coz, 
WC social, lavanderia, gara-
gem. Oportunidade Única RS 
200.000,00 AC financiamento 
F. 3017-2608 ou9.9762-7997 
ou 3935-3294
Morada do Sol - Rua 58 02 
dorm (1 suíte), sala, cozinha, 
WC social, lavanderia, Me-
zanino nos fundos. Oportu-
nidade única R$250.000,00. 
Aceita financiamento ou cada 
de menor valor F 3017-26008 
ou 9.9762-7997 ou 3935-
3294.CORRA
Morada do Sol - Rua Silvio 
Candello (em meio a grande 
movimento comercial) lote 
quadrado com 1 dorm (suíte), 
sala, cozinha, WC social, 
lavanderia, quintal na fren-
te - ideal para comercio R$ 
250.000,00 Aceita terreno e 
financiamento. F 3017-26008 
ou 9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do Sol: CASA NOVA 
2dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ carros. Acei-
ta terreno aceita financiamen-
to. R$ 245 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Itamaracá: 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lava nos fun-
dos garagem coberta. Aceita 
terrenos ou 50% do valor e 
assumir financiamento. R$ 
250 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. 
Salto Santa Marta: CASA 
NOVA 2 dormitório, sala, 
cozinha e wc social, aceita 
financiamento R$ 215 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 

Morada do Sol: com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 2 
carros. Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil Aceita troca por 
lote de 250m². F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
Morada do Sol: 3 casas em 
lote de 250m² sendo a 1ª - 2 
dorm sala, coz, wc, gara – 2ª 
- 1 dorm, sala e coz – 3ª - 1 
dorm, sala e coz, quintal. R$ 
300 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320. 
Cidade nova I: Excelente 
casa com 3 dorm sendo 2 su-
íte, sala copa e cozinha, lava, 
piscina gara para 2 carros 
(Aceita permuta por cháca-
ra). R$ 600 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
Jd. Umuarama: 4 dorm, sala, 
coz, wc, lava, garagem para 3 
carros. Aceita Financiamento. 
(Aceita chácara boa) R$ 500 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Salto Laguna: CASA NOVA 3 
cômodos, minha casa minha 
vida. R$ 150 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
Salto Laguna: CASA NOVA 
2 dormitório, sala, cozinha e 
wc social, aceita financiamen-
to R$ 190 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
Morada do Sol: Ótima locali-
zação - 4 cômodos e garagem 
para dois carros  com edícu-
la no fundo. Aceito terreno 
como parte de pagamento 
de preferencia em Cardeal F. 
3936-1658
Casa em terreno de 250m2 
- com 140m2 AC próximo a 
região central a 30m2 do par-
que ecológico para residência 
ou comercio tratar direto com 
o proprietário. F 3329-1775 / 
9.9253-8846 Carlos
Portal do Sol - 2D, sala, coz., 
wc, ATÇ 180m² R$250.000,00 
F. 3801-2880 ou 9.9479-0454
Jd. Adriana -  Sobrado 148M²  
sala, coz, 2 dorm com ar 
cond, wc social, 2 vagas  R$ 
350.000,00  F. 3392.0333
CA0721 - CASA -MORADA 
DO SOL - sala, dor, coz, wc, as 
- R$ 220.000,00  F. 3392.0333
CA0236 - JD. CALIFOR-
NIA - 2 dorm, wc, sala, 
coz, as, quintal, 02 vg  - R$ 
215.000,00.   F.3392.0333
CA0778 - JD. HUBERT - 3 
dorm (1st), 1 vg, sala, coz, 
wc, 2 vg R$ 340.000,00   - 
F.3392.0333
CA0781 - CASA - CIDADE 
NOVA II - 73,70 M² - 3 dorm 
(1st), sla, coz, wc, churras-
queira, portão eletronico R$ 
340.000,00 F.3392.0333
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CA0646 - CASA - COND. 
VILA DOS COCAIS - 130 
M² - 3 dorm(1st), wc, lav, sala, 
coz plan, as, varanda, 4 vgs.    
R$ 480.000,00    -F.3392.0333
CA0428 - CASA - JAR-
DIM REGENTE - 125 M² 
- 3 dorm(1st), sala 2 amb, 
wc social, coz, as, 2 vgs  R$ 
330.000,00    F.3392.0333
Casa com 2 dormitórios sen-
do 1 suíte, sala, cozinha, 
WC, lavanderia, 2 vagas de 
garagem.AT. 150 m²   A.C 
70 m² Entrada a partir de R$ 
21.500,00 podendo utilizar o 
FGTS e saldo financiado pela 
CAIXA em até 30 anos. Con-
tato direto com o construtor 
Darci (19) 9 9115-5627 / (19) 
9 7402-9992  ID 45*7*139689
Cond Vista Verde - 3 dorm 
(c 1 suíte) c/armários, sala 2 
ambientes, cozinha planejada 
(cooktop, forno a gás e coifa) 
lavanderia c/ armários, chur-
rasqueira, quintal, garagem 
p 3 carros (sendo 1 coberta). 
Aceito apto como parte de 
pagamento. 19-3394-2197 ou 
11-98635-7556
Jd Regente - Excelente casa 
Nova com 3 dormitórios sendo 
1 suíte e closet, sala copa e 
cozinha, lavanderia, gara-
gem para vários carros Área 
gourmet (Aceita Terreno e 
Financiamento), R$ 380 mil. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
Morada do Sol: (Casa Nova)  
1 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ 4 carros. 
Aceita terreno, Financiamento 
R$ 225 mil. F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Cidade Jardim -2dorms(1st 
com closet),sala de estar e 
jantar, coz planejada, chur-
rasqueira – CRECI 74092 –R$ 
310.000,00  F.(19) 98136 
-7331
Jd. Pau Preto - 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, es-
critório, dispensa, garagem. – 
CRECI 74092 R$ 475.000,00 
F.(19) 98136 -7331
Jd morada do sol - 2dorms(1st 
com a/e), sala, coz com a/e, 
wc, entarda para 2 carros. – 
CRECI 74092 – R$ 290.000,00 
F.(19) 98136 -7331
Jd do Sol - 2 dorms, sala, 
coz, copa, wc, piscina, chur-
rasqueira, quintal, garagem 
para 4 carros. – CRECI 74092 
–R$ 400.000,00 F. (19) 98136 
-7331
Jd. Esplanada - 3sts,sala,cop
a,coz,lavabo,edícula com wc, 
churrasqueira, garagem . – 
CRECI 74092   R$ 650.000,00   
F.(19) 98136 -7331

Vale do Sol -Magnífica chá-
cara , AT 1550m2, AC 234m2, 
amplas acomodações com 
suíte, quartos, salas, setor 
gourmet, churrasqueira, WCs, 
lavabo, piscina, piscina 4x8, 
belo jardim, pomar com mais 
de doze tipos de frutas e 
muito mais, a 150m do asfalto. 
R$ 600.000,00. Tratar 019-
3875.0469 / 019-99751.9921 
creci 65362.
Altos da Bela Vista - Chá-
cara com 3 d, ampla casa 
remodelada AC 210m2 
AT 1020m2 com varanda, 
piscina, churrasqueira, po-
mar. R$600.000,00. Estuda 
residência térrea de menor 
valor na região central de 
Indaiatuba. F.3875.0469 
/  19-9.97519921.creci 
65362.
Jd Montreal - Casa térrea 
com 110m2 – AT150, 3 D 
(1 suíte), armários, cozinha 
projetada e instalada, chur-
rasqueira e tudo mais, gara-
gem coberta. R$490.000,00. 
F .019-3875 .0469  /  19 -
9.97519921. creci 65362
SO0463- SOBRADO NA-
DEGE - 155M² - sala estar e 
jantar, coz, 3 dorm com arm., 
wc social, lavabo, 2 vagas     
R$ 590.000,00  - F.3392.0333
CA0763 – RES. MARIA DUL-
CE – 3 sts., sl ampla, sl jantar, 
coz americana, lavabo, esc., 
jd inverno, lav., esp. gourmet, 
4 vg. - R$ 750.000,00    - TEL: 
3392.0333
Centro - 2 dorm, sala, coz, 
WC, R$ 225.000,00 F. 3801-
2880 / 9.9479-0454
Jd. Alice- 2 dorm, sala, coz. 
WC, Ótima Localização aceita 
financiamento R$ 220.000,00 
F. 3801-2880 / 9.9479-0454
Jd. Morada do Sol - 1 dorm, 
sala, coz, Wc, R$ 130.000,00 
ótima localização F. 3801-
2880 / 9.9479-0454
Jd do sol- 3 dorm,2 banhei-
ros, sala, coz, lavanderia, 
com churrasq garagem para 
4 carros R$ 400.000,00 Troca 
por Apt terreo F. 3801-2880 / 
9.9479-0454
Sobrado Beira da Mata - 4 
suíte, 3 sala, lavabo área 
de luz, coz americana com 
armário, parte de baixo chur-
rasq com armário, piscina, 
garagem para 2 carros, térreo 
360 m2. Aceita permuta por 
casa Vila Suíça, cidade nova 
próximo ao centro. F. 3801-
2880 / 9.9479-0454
Morada do Sol: 4 cômodos 
em lote de 250m.  F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-
7320. 

 

Morada do Sol: 1dorm, sala, 
coz, wc social e garagem R$ 
770,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Morada do Sol: 1 dorm, 
sala e coz ampla, sacada, 
sem garagem R$ 900,00. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
Colibris: 2 dorm suíte, sala 
e coz ampla, garagem p/ 3 
carros R$ 1.400,00. F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-
7320
Alugo 1 quarto para mu-
lher  no bairro cidade nova 
F.3875-1181
Morada do sol - 3 quartos, 
sala, coz, banheiro e garagem 
R$ 1.100,00 F. 9.9867-1937  
ou 15-9.8130-6765 ( Direto 
com a proprietária)
Morada do sol - Sobrado com 
3 quarto, sala, coz, banheiro 
e área de lazer sem garagem. 
R$ 1.000,00 F. 9.9867-1937  
ou 15-9.8130-6765 ( Direto 
com a proprietária)
Salto - 2 quarto, sala, cozi-
nha, com garagem R$ 900,00 
a negociar F. 9.9867-1937ou 
15-9.8130-6765 ( Direto com 
a proprietária)
SO00567 - SOBRADO - VILA 
DOS COCAIS - coz, copa, 
lav, dorm emp, ban emp, 
lav, 3 dor(1st), 1 sala  - R$ 
2.000,00+ COND + IPTU 
F.97403-4761
SO0546 - SOBRADO -GRE-
EN VILLAGE - coz, closet, 
3 dor(1st), 2 salas, varanda, 
escritorio, as, terraço, 2 vg – 
R$ 2.500,00 + COND + IPTU 
-F.(019) 974034761
SO0551 -SOBRADO - COND. 
HORIZONTAL -  churrasq, 
sauna, vest, pisc, coz, closet, 
4 dorm(2st), 3 salas –  R$ 
5.000,00 + IPTU + COND 
-F.(019) 974034761
SO0566 - SOBRADO - BEI-
RA DA MATA - coz, lav, desp, 
as, 3 wc, 3 dorm(3st), 2 salas, 
escritorio - R$ 3.500,00 +IPTU 
+ COND F.(019) 974034761
SO0565 - SOBRADO- coz, 
lav, as, 3 wc, 3 dorm(1st), 2 
salas, sacada, varanda, escri-
torio - R$ 3.300,00 + COND + 
IPTU F.(019) 974034761
CA0757 - CASA - VILA VE-
NEZA - 3 dorm, 1 wc, 1 sala, 
coz, as - R$ 1.200,00 + COND 
+ IPTU(019) 974034761
kit-net no centro - R$ 500,00 
+ cond + iptu. F. 3801-2880 / 
9.9479-0454

CA0622 - CASA - JD POR-
TAL DO SOL, 2 dorm, sala, 
coz, wc, garagem, piso su-
perior - R$ 1.000,00 + IPTU 
- (019) 974034761
CA0711 - CASA AQUI SE 
VIVE - 3 dorm(1 st c/ closet, 
sala, coz, quintal, churrasq, 
armarios, box – R$ 1.900,00 
+ IPTU - (019) 974034761
Aluga-se quarto para mu-
lheres e homens solteiros 
e aposentados F. 3834-
1535. Rua Pedro Gonçalves 
1477 - Centro
S O 0 4 5 4  -  S O B R A D O 
-VILA MARIA HELENA 
- 2 vaga(s) / 3 dorm(s) / 1 
suíte(s) / 450,00 área terreno 
/ 200,00 área construída   R$ 
1.900,00    - TEL: 3392.0333
SO0048 -SOBRADO - VILA 
FLORENÇA - 3 vaga(s) / 
WC / 100,00 área útil    R$ 
1.600,00 + IPTU    - TEL: 
3392.0333
Centro - 2 dorm, sala ,coz, 
wc R$ 700,00 + IPTU F. 
3801-2880 / 9.9479-0454
Jd. Eldorado - 2D, sala, coz, 
WC, entrada para carro R$ 
900,00 + IPTU F. 3801-2880 
/ 9.9479-0454
Jd nossa Senhora Apareci-
da - 3 dorm, suíte, 2 banhei-
ros social ,sala, copa, coz, 
lavanderia com churrasq, 
garagem para 2 carros R$ 
2.000,00 + IPTU. F. 3801-
2880 / 9.9479-0454
Jd. Kioto - 2 dorm, suíte, 
banheiro social, sala, coz, 
garagem R$ 1.200,00 F. 
3801-2880 / 9.9479-0454

TROCA - Apto no Butan-
tã – 3 suítes, sala 2 amb., 
lavabo, coz. americana, 
varanda c/ churr., piscina, 
salão de festa, 2 vagas de 
gar, a duas quadras do me-
trô Butantã área de 131m² 
R$ 1.200.000,00  - Troco 
porá chácara no Mosteiro ou 
Vale das Laranjeiras com 4 
dormits podendo dar volta 
em dinheiro. F. 9.9887-7771
Apto Barbara - 1dorm, sala, 
coz. e wc, 1 vaga de ga-
ragem R$ 210.000,00 F. 
9.9887-7771
Apartamento Wando: 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
wc, 2 vagas de garagem. 
Aceita Financiamento, Acei-
ta Terreno. R$ 255 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.



Permuta por Varias bicicletas - 
ou por carro semi-novo ou 0 km 
R$ 50.000,00 F.3835-3350 Paulo
Van para escola ETEC- Itu. 
Se você precisa de van para 
chegar em Itu as 7:00 na minha 
van há vaga. F. 19 3329-4380, 
3392-7147 
Vendo ponto de banca de 
jornal no Center jeans F. 9-8769-
2796 ou 9.9255-6151

 
Vende-se um Siena HLX 
2005 completo 1.8 flex prata 
R$16.500,00 F.9.9209-6629 ou 
9.9510-0983 Sabrina
Vende-se um Uno 1991 1.5S 
cor cinza, bem conservado do-
cumento em ordem R$ 6.500,00 
F.9.9334-3088 Luiz

 
Ofereço-me para trabalhar como 
monitora de van. Tenho prefe-
rencia pelo Jd. Morada do Sol 
F. 3016-8366 ou 9.9261-6690 
c/ Margarida
Manicure e Cabeleireira - Aten-
dimento a domicilio R$15,00 
pé e 10,00 as mãos .Escova 
progressiva a partir de 60,00 F. 
9.9369-5615 ou 3935-0499. na 
oportunidade ganha design de 
sobrancelha
SEGURO - De moto, carro, vans 
antigos e importados, preços es-
peciais whatzapp 19.99429-7099  
Suser 10.2027397-5.
Profissional Liberal - A dispo-
sição do mercado de trabalho 
nas áreas de Educação infantil 
e fundamental I e II e ensino 
medio, professora pedagoga e 
de Idiona Espanhol por ser de 
origem Hispânica F. 99606-7078 
ou 3392-8600 Natalie

23BMais Expressão

classificados
Edifício Azaleia: 3 dormi-
tórios, sala, cozinha e  wc 
social (Oportunidade) Aceita 
Financiamento R$ 235 mil. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
AD0032 - APTO DUPLEX 
-  PQ SÃO LOUREÇO - 102 
M² - 1 vg, 2 dorm(1st), sla 2 
amb, coz plan com cooktop, 
forno eletrico, wc social, es-
paço gourmet R$ 240.000,00     
F.3392.0333
Portal das Flores - Jd. Novo 
Indaiá - 3D., sala, coz., wc, 
condomínio com área de lazer 
e portaria 24h. R$255.000,00 
F. (19)9.9595-0413
AP0108 - APTO -  VILA AL-
MEIDA 69M² - 2 dor(1st), wc, 
sala de estar, sala de jantar, 
varanda gourmet e churras-
queira R$ 290.000,00   - TEL: 
3392.0333
AP0751 -  APTO - PQ. SÃO 
LOURENÇO - 67M² - 2 dorm, 
1 wc, coz plan, lav, saca-
da   R$ 265.000,00    - TEL: 
3392.0333
AP0637 - APTO - MON-
TE VERDE - 2 dorm, sala 
2 amb, coz plan, wc, 1 vg 
- R$ 215.000,00    - TEL: 
3392.0333
AP0739 - MORADA DO 
SOL -apto - novo - sala com 
var, coz, 2 dorm, 1 wc, 1 
vg  R$ 240.000,00    - TEL: 
3392.0333
 

Apartamento Jd. Morada 
do Sol: 1 dorm com suíte, 
sala e cozinha conjugada. R$ 
670,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Edifício Wando -  2 dormi-
tórios, sala, cozinha e lavan-
deira, 2 vagas de garagem. 
+ R$ 320,00 condomínio. R$ 
800,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Edifício Bernardino: 2  dorm, 
sala, coz e lavandeira, 2 va-
gas de garagem. + R$ 340,00 
condomínio. R$ 1100,00. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
Jd. Pompéia - Residencial 
vitória: 3 dorm. (01suite), 
sala, coz. planejada, wc, 01 
vaga, área de lazer com-
pleto. R$ 1.400,00. Apar-
tamento novo, armários 
planejados (Dorm, wc e coz)
Site: www.novajundiai.com.
br – fotos cód.124. F.(11) 
3379-2285 / (11) 4805-5755 
Creci 19.964

APTO0759 - APTO - JD. 
SERVILHA - sala, coz, wc, 1 
dorm - R$ 1.200,00 + COND + 
IPTU (019) 974034761
AP0752 - APTO - EDIFI-
CIO CAROLINA - sala, 2 
dorm(1st), sacada, coz, wc - 
R$ 1.000,00 + IPTU + COND. 
(019) 974034761
AP0756 - APTO - EDIFICIO 
IBIZA - 2 dorm, 1 wc, 1 sala, 
sacada, as -  1.100,00 + cond 
+ ptu  - aceita proposta (019) 
974034761
AP0755-APTO -EDIFICIO 
SAN MARINO -3 dorm(1st), 
3 dorm, 2 sala, sacada, wc, 
as - R$ 1.300,00 + COM + 
IPTU (019) 974034761
APTO0743 - APTO - EDIF 
DAL CANTON - 4 salas, 4 
dorm(4st), dorm emp, desp, 
as, dorm emp, lav, escri, clo-
set - R$ 5.000,00  + COND + 
IPTU (019) 974034761
AP0749 - APARTAMENTO 
- GAIVOTAS - 3dor(3st) - 4 
salas - sacada - esc - ban 
emp - as -  copa - coz – R$ 
6.000,00 + COND + IPTU 
-F.(019) 974034761
AP0367 - APARTAMENTO - 
VILLAGIO DI TOSCANA  - 3 
dorm(1st) - sala - sacada - coz 
- as – R$ 1.300,00 + COND + 
IPTU - (019) 974034761
AP0736 - APARTAMENTO 
- DUETTO DI MARIAH - 3 
dor(1st), 2 wc, sala, sacada, 
coz, varanda gourmet – R$ 
1.750,00 + COND + IPTU 
(019) 974034761
AP0720 - APTO - PATIO 
ANDALUZ - 2 dorm (1st), 
sala 2 amb, varanda, wc, coz 
com gab, 2 vgs     R$ 1.700,00 
+ COND + IPTU   - TEL: 
3392.0333
AP0442 - APTO - FONTE DE 
TREVI - 1 vaga(s) / 2 dorm 
(s) / 1 suíte(s) / 66,35 área 
útil  -R$ 1.650,00 + COND + 
IPTU    - TEL: 3392.0333
AP0597 - APTO - PLACE 
VIEW -  03 dorm(1st), wc 
social, sala 2 amb, coz plan, 
as, varanda gourmet, 2 vgs 
R$ 2.200,00 + COND + IPTU   
- TEL: 3392.0333
AP0602 -APTO OLIVEI-
RA CAMARGO - 2 dorm, 
sala, coz, wc, lav, 1 vg - R$ 
1.000,00   - TEL: 3392.0333
Centro - 2 dorm, sala, coz, wc 
R$ 1.200,00 F. 3801-2880 / 
9.9479-0454

 
Salão Comercial na Ave-
nida Ário Barnabé - 250m² 
(ideal para padaria, lancho-
nete) ou troca por imóvel 
no Condomínio Vale das 
Laranjeiras. Valor do imóvel 
R$1.100.000,00 aceita 50% 
em imóvel em Indaiatuba 
R$3801-5127 ou 9.8241-
5901 com Janete
SL0068 - SALÃO COMER-
CIAL - excelente localização 
- R$ 1.300,00 + IPTU - (019) 
974034761
SL0067 - SALÃO COMER-
CIAL - excelente localiza-
ção - R$ 1.500,00 -(019) 
974034761
SL0066 - SALÃO COMER-
CIAL - R$ 700,00 - (019) 
974034761
Sala Área de saúde - Com 
banheiro, privativo, ar con-
dicionado, Fácil estaciona-
mento. R$ 1.100,00 mais 
Cond. F 997510941
SA0011 - SALA -CENTRO 
- 25 m² com wc 1 vg - R$ 
1.000,00    - TEL: 3392.0333
SA0083 - SALA - CENTRO 
- 30 M²  - R$ 900,00    - TEL: 
3392.0333
 

Terras Itaici - 5 suites, 3 
sala, escritório, lavabo, co-
zinha plan., churrasqueira 
R$ 960.000,00. F. 9.9887-
7771
Terras de Itaici - 1.000m2 
- R$ 220.000,00 F 9.9887-
771
Pq. da Grama com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 250 mil F. (19) 9.8136-
7331 CRECI 74.092
Sítio 5 alqueires e meio 
- com pasto, 1 casa avaran-
dada, 1 paiol, 1 cocheira. 
Energia elétrica, água da 
nascente, vacas e córrego. 
Bairro capela do alto (Bairro 
tem Santuário, supermerca-
do, bares, pizzaria, ônibus 
escolar e táxi). Aceito carro 
automático Corola ou Honda 
e terreno. Somente  nes-
se mês de fevereiro valor   
R$160.000,00 F. 3875-7747 
ou 9.8149-5815
Cardeal - Área 9 alquei-
res próximo aeroporto R$ 
2.000.000,00. F9.9887-7771

Sitio em Toledo - próxi-
mo a Braganca paul ista  
13.000m2,casa semi acabada 
c/03 dorm,02wcs toda avaran-
dada, gramada, pasto, pomar, 
boa topografia, agua de mina 
02 tanques com peixe sendo 
um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, 
animais e arvores frutíferas, 
a 08 km do centro, abeira 
do asfalto R$ 270.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. F  
3017-26008 ou9.9762-7997 
ou 3935-3294
Chácara e sitio -  1.000m² 
- Fogueteiro com 2 casas 
em fase de acabamento 
R$320.000,00 F. 3875-3201 
ou 9.9482-6697
Sitio em Elias Fausto - 
Aceita imóvel em Indaiatuba 
como parte de pagamento 
R$900.000,00 F. 3875-3201 
ou 9.9482-6697
Mosteiro de Itaici - Chácara 
no Recanto dos Pássaros – AT 
5000m2 com três casas am-
plas e boas com dormitórios, 
wc’s, salas, cozinhas, despen-
sas, varanda, churrasqueira, 
piscina, pomar, jardim, canil 
e muito mais. R$950.000,00. 
Na negociação, discute parte 
em chácara ou imóvel de 
menor valor. 019-3875.0469 
/ 19-9.97519921. creci 65362
CH0043 - CHACARA -  RE-
CREIO CAMPESTRE VIRA-
COPOS - 1000M² - 3 dorm 
avarandados(1st) com ar-
marios embutidos, wc com 
hidro, sala 3 amb, coz, wc 
social.     R$ 510.000,00    - 
TEL: 3392.0333
CH0125 - CHACARA -  LA-
GOS DO SHANADU - exce-
lente chácara em condominio 
fechado  - R$ 520.000,00   
- TEL: 3392.0333

 

Vil Rica - 150m² R$120mil 
F. (19) 9.8136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Dos colibris - 130m² - R$ 
120 mil F. (19) 9.8136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Laguna - antigo Pesqueiro 
Monaro com 300m² - Valor 
a combinar F. 3318-4697 c/ 
Milton ou Nair
Terras de Itaici - 2.750m2  R$ 
330.000,00
Jd dos Laranjais - 33.000m2 
R$350.000,00 aproveitável 
4.000m²(com nascente).F  
9.9663-2979

Vale das laranjeiras - 
2.830m2 R$ 350.000,00. F 
9.9887-7771
Jd. Brescia - Oportuni-
dade única, terreno com 
200m2,plano,na quadra 
A,de R$168.000,00 por 
R$155.000,00. Documenta-
ção em ordem F.3875-0469 
ou 9.9751-9921
Área rural - 20.000m2 / 
40.000m2 próximo a monte 
mor boa topografia R$ 20,00 
P/m2 Ac. Veículos ou imóveis 
F. 3017-2608 ou9.9762-7997 
ou 3935-3294
Oportunidade em Monte 
mor - Terreno com 278 m2 
com escritura R$ 40.000,00 
F. 9.9209-2902
Condomínio Fechado - Terre-
no com 300m2 R$ 150.000,00 
aceito carro como parte de 
pagamento F. 9209-2902
Jd. Morada do Sol: Lotes de 
125m² com ótima topografia 
R$ 100 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320
Salto Jd. Nair Maria: lote de 
180 m², R$ 96 mil, com alicer-
ce p/ 2 dormitórios + parcelas 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Salto Vilagio do conde: 
lote de 180m², aceita carro. 
R$ 60 mil, após o lança-
mento + 10 mil, Aceita Carro 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Ipiranga Elias Fausto: 3000 
m² - só terra, aceita casa 
de lote inteiro R$ 320 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Jd. Morada do Sol: Lote 
comercial com 3 cômodos, já 
alugado, na rua Silvio Can-
delo Próximo à rua 80, fluxo 
contínuo, aceita lote residen-
cial R$ 200 mil, aceita terreno 
residencial F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
TE0646 - JARDIM BRES-
CIA - terreno - 240M²   R$ 
160.000,00 (019) 974034761

TE0646 - TERRENO -  BRES-
CIA - 240 M² - excelente 
localização próxima a area 
de lazer     R$ 160.000,00  
F.3392.0333
TE0451 – BRESCIA -terreno 
- 150m² - prox. ao parque 
ecologico   R$ 100.000,00  F. 
3392.0333
TE0631 – BRESCIA - terreno 
- 150m² - otima oportunida-
de para investimento - R$ 
85.000,00  F.3392.0333
Jd Bela Vista -  Terre-
no com al icerce 250m2 
R$ 190.000,00 a negociar 
F.19.994723844 Mayara
TE0649 - RESIDENCIAL 
MARINGÁ - 300 M² - terreno 
residencial em condominio 
fechado - R$ 235.000,00 
(019) 974034761
TE0648 - RESIDENCIAL 
ALTOS DE ITAICI - 317,39 
M² - R$ 220.000,00 (019) 
974034761
TE0647 - RESIDENCIAL PA-
RADISO -  678 M² -terreno em  
alto padrão - R$ 595.000,00 
(019) 974034761
TE0652 - RESIDENCIAL 
DUAS MARIAS - terreno - 
360 M² - R$ 280.000,00 (019) 
974034761
Jd dos Lagos - 525m2 R$ 
290.000,00 aceito terreno e 
imóvel do mesmo valor. F 
9.9797-3729 ou 99640-5024.
Jd. Maritacás -  152m2 
transferência de divida, já foi 
pago 60.000,00 mais quero 
55.000,00
Jd. Maringa - 300 m2 R$ 
185.000,00 F. 3801-2880 / 
9.9479-0454
Jd. Aldrovande - 270 m2 R$ 
130.000,00 F. 3801-2880 / 
9.9479-0454

 
TV 29” tubo - excelente esta-
do R$150,00 F. 3885-3961 ou 
9.9398-4095
Aparelho de som - Samsung 
- ótimo estado R$150,00 F. 
3885-3961
Aluga-se Cocheira - Rancho 
do Marião - ótima localização 
em frente ao cemitério novo. 
Atendimento veterinário, 
doma racional e ferreiro F. 
9.8227-809 ou 7816-9791 ou 
3329-7021 c/ Mario
Cabeçote c/ válvulas motor 
3510 Iveco ano 1997 R$ 
3.000,00 F.3835-3350 Paulo
Maquina costura semi indus-
trial com motor 1/2 cavalo R$ 
350,00 F.3835-3350 Paulo
Motor arranque Iveco recon-
dicionado 35,10 ano 1997 R$ 
400,00 F.3835-3350 Paulo
Vende-se uma bicicleta 
dupla alumínio com cambio 
F. 2516-5110 Fernando
Vendo suporte para bike. 
R$160,00. Para carros com 
estepe externo. Semi novo 
(11) 996117973.
Vendo violão elétrico marca 
Lenox - e uma caixa amplifi-
cada para violão c/ entrada 
para USB, cartão de memoria, 
entrada auxiliar e acompanha 
1 microfone sem fio, entrada 
para guitarra, microfone  ou 
violão. Bateria carregada 
embutida na caixa. R$ 400,00  
F 99835-5979 ou 3801-3228
Vendo título familiar do clube 
9 de julho, tratar pelo F.99968 
7000.
Vendo Salao de Beleza com-
pleto ou troco. F. 99226-3571
Pousada Marconi - aluguel 
de quartos com WC/Internet/
TV, quartos com acomoda-
ções para até 4 pessoas e in-
dividual, cozinha e lavanderia 
F.3825-0316



RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 - SALA 3 – CENTRO
Fones: (19) 3825-8700 / 3801-4146

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Código 24501: Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AJUDANTE GERAL – Código 24742: Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência no segmento químico/tinta. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA COMERCIAL – Código 24635: Desejável graduação em 
Administração, Comércio Exterior ou áreas afins. Experiência em rotinas 
administrativas na área comercial. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA FISCAL PLENO – Código 24910: Graduação completa. 
Experiência na função. Conhecimento em US GAAP e BR GAAP. Residir 
em Indaiatuba ou Campinas. 
AUXILIAR DE APOIO LOGÍSTICO (Oportunidade para Pessoa Com 
Deficiência – PCD) – Código 25052: Desejável Ensino Fundamental 
completo. Desejável experiência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 24881: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Conhecimento em metrologia e Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Código 24175: Ensino Fun-
damental completo. Experiência com limpeza na área de produção. 
Residir em Indaiatuba. 
ESTAGIÁRIO EM RH – Código 24883: Cursando Administração ou 
Psicologia. Desejável conhecimento em inglês. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
GRAVADOR DE CLICHÊ – Código 24536: Ensino Médio completo. 
Experiência na função ou em cargos similares. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – Código 25077: Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. Residir na região de Indaiatuba. 
INSPETOR DE QUALIDADE – Código 24907: Ensino Médio comple-
to. Experiência em inspeção de recebimento e processo. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
LAMINADOR – Código 24532: Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Disponibilidade de horário. Residir na região de Indaiatuba. 
LÍDER COMERCIAL – Código 24912: Graduação em Administração, 
Marketing ou áreas afins. Experiência em liderança de equipe e vendas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO MONTADOR – Código 24918: Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção mecânica. Disponibilidade para viagens. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
METROLOGISTA – Código 24909: Formação Técnica em Mecânica ou 
áreas afins. Experiência com Tridimensional e Braço Hexagon. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE CORTE – Código 24500: Ensino Médio completo. Ex-
periência na função ou como operador de máquinas com conhecimento 
em leitura e interpretação de desenho. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINA – Código 24997: Ensino Médio completo. 
Experiência em operação de prensa. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR LOGÍSTICO – Código 24502: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Curso de empilhadeira. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
PCD (Pessoa Com Deficiência) – Código 24234: Desejável experi-
ência profissional. 
PINTOR INDUSTRIAL – Código 24999: Ensino Médio completo. Ex-
periência com pintura eletrostática a pó. Conhecimento em metrologia 
e leitura e interpretação de desenho. Residir em Indaiatuba. 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA – Código 24917: For-
mação Técnica completa. Experiência na função e programação de 
CLP. Disponibilidade para viagens. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
VENDEDOR DE VEÍCULOS – Código 24637: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.

AUMENTE SUAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO!

CADASTRE-SE GRATUITAMENTE EM NOSSO SITE:

WWW.GLOBALEMPREGOS.COM.BR 

#nósconectamospessoas

Rua Bernardino de Campos, 358 - Centro - F. 3875-6564 
CADASTRE SEU CURRICULUM NO SITE: 

www.grupoproficenter.com.br 

ADMINISTRADOR DE EMPRESA: Superior Completo, com experiência 
como administrador, gerência de empresa, chão de fábrica. Residir em 
Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO: Superior Completo. Japonês Fluente. Co-
nhecimento na área administrativa. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA ADMINISTRATIVO: Conhecimento em toda rotina administrativa. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO: Ensino Superior, com experiência na função, 
contas a receber, emissão de boletos, conciliação bancária, negociação de 
títulos, emissão de relatórios. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE PCP: Ensino Médio Completo, com experiência na função, 
ter conhecimento em fundição. Residir em Indaiatuba ou região.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS: Ensino Médio, com experiência 
em rotinas administrativas de obras, controle de notas fiscais, conhecimento 
em almoxarifado. Residir em Indaiatuba e região.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Ensino Médio Completo, com experiência 
na função, pacote Office. Residir em Indaiatuba
AUXILIAR DE ESTOQUE: Ensino Médio Completo, com experiência na 
função, entrada, saída e separação de materiais, recebimento, abastecimento 
de setor. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS: Ensino Médio Completo, com experiência na 
função, domínio em Excel e Power Point, disponibilidade para viagens, ne-
cessário CNH. Diferencial experiência em autopeças. Residir em Indaiatuba.
CALDEIREIRO INDUSTRIAL: Ensino Médio Completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Ensino Médio Completo. Conhecimento com maquinas 
Tupia, lixadeira, serra de fita. Residir em Indaiatuba.
CASEIRO: Ensino médio. Responsável por serviços gerais. Experiência na 
função. Residir Indaiatuba ou Monte Mor.
CONSULTOR DE VENDAS: Ensino médio completo. Experiência em vendas. 
Residir Indaiatuba.
COPEIRA: Ensino Fundamental Completo, com experiência na função. Irá 
fazer café, limpeza e refeição. Residir em Indaiatuba.
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VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER INDAIATUBA
OS INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA 

recrutamento.indaia@grupoproficenter.com.br
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE (19) 3875-6564 

E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO 
GRUPO PROFICENTER NO FACEBOOK! 

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – Centro - Indaiatuba.
Envie seu currículo pelo - E-mail: selecao@joblinerh.com.br

Acesse nosso site: www.joblinerh.com.br | Fone: (19) 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) – Possuir experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE COZINHA – Possuir experiência na função. Ensino fundamental. 
Disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL – Possuir experiência na função. Bons conheci-
mentos em Excel. Desejável Cursando Superior em Administração ou Marketing. 
Habilitação categoria B. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FINANCEIRO (A) – Possuir exp. em toda rotina financeira. Bons co-
nhec. em Inform. Desejável superior completo ou cursando. Residir em Indaiatuba.
BABÁ – Possuir experiência na função e carta de referência. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade de horário.
CUSTOMIZADOR – Para trabalhar em empresa do Ramo de lavanderia Indus-
trial. Possuir exp. na área de produção. Residir em Indaiatuba. Disp.de horário.
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC – Possuir experiência em operação de torno 
CNC. Noções de preparação e programação da máquina. Desejável Técnico 
em Mecânica ou automação Industrial. Possuir conhecimentos em Leitura e 
Interpretação de desenho e metrologia. Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) – Possuir experiência na área de produção. Ensino fundamental. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em turnos.

ESTAMOS CADASTRANDO

ANALISTA DA QUALIDADE - Possuir experiência na área de laboratório e em 
HPLC e granulometria. Possuir CRQ ativo. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
AJUDANTE DE OBRA – Possuir experiência como servente de pedreiro. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de Horários.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Possuir experiência na função e curso de NR10. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em turnos.
FARMACÊUTICO (A) - Possuir experiência no Ramo Industrial. Possuir CRF 
ativo. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA ENSACADEIRA- Possuir experiência em máquinas 
Bosch. Ensino médio completo. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.



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

AJUDANTE DE COZINHA - Candidato com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função, desejável em cozinha industrial. Possuir disponibilidade para 
trabalhar em escala 6 x 1 e aos finais de semana. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVA - Com Graduação em Administração de Empre-
sas, fluência no idioma japonês falado e escrito, possuir domínio em planilhas 
de excell e conhecimentos em rotinas administrativas. Residir em Indaiatuba 
ou Votorantim.
ANALISTA ADMINISTRATIVA DE VENDAS - Com Graduação em Administração 
de Empresas, inglês nível intermediário, domínio em informática no pacote Office 
e conhecimentos em Power Point, com experiência na função, preparação e 
acompanhamento de orçamentos  de peças e serviços, suporte administrativo 
à área de vendas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA - Candidato com formação Técnica em 
Eleto-eletrônica ou Engenharia Mecânica, inglês intermediário, bons conhecimen-
tos em informática pacote Office,  leitura e interpretação de desenhos, com expe-
riência na função e desenvoltura em  tratativas nos processos de certificação de 
eletrodomésticos junto ao INMETRO. Residir em Campinas, Indaiatuba ou Salto.   
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino Médio Completo, com experiência na fun-
ção em empresa do segmento farmacêutico ou químico. Residir em Indaiatuba.
CONSULTORA COMERCIAL - Candidata com Graduação em Comex ou 
Administração de Empresas, inglês avançado, com experiência em rotina 
comercial no segmento de logística, comercialização  de fretes internacionais. 
Possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR DE VENDAS - Com Graduação Completa, com experiência 
na função no segmento industrial, montadora ou abrasivos. Residir em Indaia-
tuba, Itu ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA - Cursando a partir do 4º semestre, 
desejável inglês intermediário e bons conhecimentos em informática pacote 
Office, possuir disponibilidade para estágio de 06:00 horas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA MECÂNICA - Cursando a partir do 4º semestre, 
desejável inglês intermediário e bons conhecimentos em informática pacote 
Office, possuir disponibilidade para estágio de 06:00 horas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA - Com Ensino Médio Completo, com experiência 
em extrusora plástica balão e possuir disponibilidade de horário de trabalho para 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO - Candidato com Ensino Fundamental Completo, 
com experiência na função em carteira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Candidato com Ensino Médio 
Completo, desejável experiência em rotina administrativa ou operacional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SELECIONADORA DE PESSOAL - Graduação em Psicologia, com experiência 
na função em recrutamento e seleção, aplicação e correção de testes psicoló-
gicos. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR - Com Ensino Fundamental Completo, com curso de Solda e 
experiência na função com solda elétrica e eletrodo revestido. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 

ESTAMOS CADASTRANDO CURRICULOS PARA BANCO DE DADOS PARA 
AS VAGAS ABAIXO:

AJUDANTE GERAL
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR MULTIFUNCIONAL
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Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre loja sala 2 em cima da 
Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba-SP

Fone: (19) 3801-4029  
atendimentoindaia@workcell.com.br

AJUDANTE DE COZINHA Candidato com Ensino Fundamental, com experiência 
na função, desejável em cozinha industrial. Possuir disponibilidade para trabalhar 
em escala 6 x 1 e aos finais de semana. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVA Com Graduação em Administração de Empresas, 
fluência no idioma japonês falado e escrito, possuir domínio em planilhas de excell 
e conhecimentos em rotinas administrativas. Residir em Indaiatuba ou Votorantim.
ANALISTA CERTIFICAÇÃO  TÉCNICA Candidato com formação Técnica em 
Eleto-eletrônica ou Engenharia Mecânica, inglês intermediário, bons conhecimen-
tos em informática pacote Office,  leitura e interpretação de desenhos, com expe-
riência na função e desenvoltura em  tratativas nos processos de certificação de 
eletrodomésticos junto ao INMETRO. Residir em Campinas, Indaiatuba ou Salto.   
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA Cursando Superior em Administração de 
Empresas, domínio em informática planilhas em excel, possuir CNH “B” com ex-
periência em rotina administrativa fiscal como entrada de notas fiscais, retenções 
de impostos e rotinas fiscais. Conhecimentos em compras como negociações e 
contato com fornecedores. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA Ensino Médio Completo desejável Técnico em 
Logística, com experiência na função em cotação de fretes, cubagem de veí-
culos, inventários, faturamento e contato com fornecedores (transportadoras). 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ESTOQUE Ensino Médio Completo, com experiência em rotina 
de logística, armazenagem e bons conhecimentos em informática pacote Office. 
Residir em Indaiatuba.
AUXLIAR DE LIMPEZA Ensino Fundamental Completo, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Ensino Médio Completo, com experiência na função 
em empresa do segmento farmacêutico ou químico. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS Cursando Superior em Administração de Empresas 
ou áreas correlatas, experiência em rotina administrativa de vendas internas e 
conhecimentos em informática. Desejável vivência no segmento farmacêutico 
ou químico. Residir em Indaiatuba.  
CONSULTORA COMERCIAL Candidata com Graduação em Comex ou 
Administração de Empresas, inglês avançado, com experiência em rotina 
comercial no segmento de logística, comercialização  de fretes internacionais. 
Possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR CONTROLADORIA Graduação Completa  em Adminis-
tração, Ciências Contábeis ou Economia.  Com experiência em coordenação 
administrativa, financeira e contábil, conciliações bancárias, contas a pagar, 
receber, estoques e coordenação de impostos federais, estaduais, municipais 
e trabalhistas. Elaboração e controle de indicadores econômicos e financeiros 
para acompanhamentos mensais e suporte em tomada de decisões. Com dis-
ponibilidade para trabalhar como Prestador de Serviços. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto. 

CONSULTOR(A) COMERCIAL
Graduação em Administração de Empresas ou RH, 
com experiência em vendas de prestação de serviços, 
em Recursos Humanos, Limpeza, Portaria, Benefícios 
como Cesta Básica, Convênios Médicos ou Seguros. 
Possuir veículo próprio. Residir em Indaiatuba.

CONSULTADORA DE RH
Graduação em Psicologia Completa, com experiên-
cia na área de Recursos Humanos, Recrutamento, 
Seleção, aplicação e correção de testes psicológicos. 
Residir em Indaiatuba. 

CONFERENTE DE ESTOQUE - PORTADOR DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS - Horário: 08:00 -17:30h - Formação necessária:  
Ensino Médio  completo. Desejável: Carteira de Habilitação 
categoria B e curso de Empilhadeira. Conhecimentos: Excel 
básico, informática, organização de estoques.
AUX. DE PROD. CARGA E DESCARGA - PORTADOR DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS - Nível de Instrução: Ensino Mé-
dio Completo Horário de Trabalho: 08:00 – 17:30h de segunda 
a Sexta-feira.
CONTADOR - Superior completo, responsável por todas as roti-
nas inerentes ao cargo e conhec. em Supervisão área financeira
ANALISTA ADMINITRATIVO - Superior completo em Adm ou 
afins Conhecimentos em controles excel avançado Fluência em 
japonês (escrita e falado). Horário comercial Benefícios: Convê-
nio médico e odontológico, seguro de vida, refeição na empresa.
OPERADOR DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - Exp. em 
afiação de ferramentas, conhecimentos máquinas Walter, Anca, 
e afiadora CNC 5 eixos. 2º grau completo. Curso tecnico SENAI
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Segundo Grau 
Completo - Condução Própria - Faixa Salarial De R$1900,00 - 
Conhecimento Máquinas Romi E Feller - Vaga Para Indaiatuba 
- Currículos que não forem para esta vaga ou não estiverem 
dentro do perfil não participaram do processo seletivo
OPERADOR MULTIFUNCIONAL - Segundo Grau Comple-
to - Condução Própria - Faixa De R$ 1245,00 - Vivência Em 
Industria Metalúrgica, Exp Em Empresas De Usinagem - Vaga 
Para Indaiatuba - Currículos Que Não Forem Para Esta Vaga 
Ou Não Estiverem Dentro Do Perfil Não Participaram Do Pro-
cesso Seletivo.
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