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ARQUITETURA

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) conde-
nou, em segunda instância, o 
prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB) e seu secretário de 
Urbanismo e Meio Ambiente, 
José Carlos Selone, por im-
probabilidade administrativa. 
O processo cabe recurso.

Foi inaugurada na última 
quinta-feira, dia 25, a amplia-
ção do Sistema de Tratamento 
e Distribuição de Água do 
Município. Na ocasião, foram 
entregues dez obras numa 
única cerimônia, a qual foi 
realizada no Centro de Reser-
vação (CR) Tadao Toyama.

A Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente divulgou na 
semana passada o ranking 
2015 do Selo Município Ver-
de e Azul. Indaiatuba obteve 
nota 68,72, ficando assim em 
162º lugar, 52 posições abaixo 
da colocação obtida no ano 
retrasado.

O bairro mais popular de Indaiatuba completa, no dia 19 de 
março, 36 anos de história. Com seus quase 70 mil moradores, 
o Jardim Morada do Sol ganhará uma programação especial em 
comemoração ao aniversário, além de uma exposição itinerante 
contando a história do bairro. 

A seis jogos sem vencer uma partida, o Primavera tratou 
logo de se reforçar e contratou cinco jogadores, sendo um 
lateral-direito e outros quatro atacantes. Os atletas já estão no 
elenco e treinaram forte para a partida de hoje, dia 27, às 10h30, 
em casa contra o Nacional.

A segunda edição do Casa Decor Indaiatuba já tem data para acontecer. A mostra de arquitetura será aberta ao público do 
dia 2 de setembro a 23 de outubro. A novidade deste ano é que o evento acontece num novo espaço, localizado na Avenida 
Coronel Estanislau do Amaral, 725, no Bairro Itaici.

Valor cobrado em loteamento este ano é 331,77% maior do que o aplicado em 2015. Pág. 04a
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Prefeitura erra e lança IPTU mais caro

Prefeito é 
condeando por 
improbabilidade 
administrativa 

Saae inaugura 
dez obras para 
tratamento e 
distribuição

Indaiatuba cai 
52 posições e 
não obtém selo 
ambiental 

Jardim Morada do Sol tem 
programação especial 

Com mais 4 atacantes contratados, 
Tricolor volta a reencontrar o Nacional

Casa Decor tem novo espaço para edição 2016 
THAISE XAVIER

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR
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População e forças de segurança devem estar unidas O que você acha da 
questão ambiental do 
Município?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 27/02 a 04/03

Editorial EnqueteArtigos

As ações das forças de segurança são funda-
mentais no combate a criminalidade, porém, a 
participação da sociedade é de extrema importân-
cia para se conquistar um resultado satisfatório o 
qual traga mais segurança a sociedade. 

E para isso, além atuação conjunta da Polícia 
e Guarda Civil, além da Polícia Militar, os en-
contros do Conselho de Segurança (SEG) é uma 
excelente oportunidade para estreitar a relação 
entre o cidadão de bem e as forças de segurança, 
algo fundamental nos dias de hoje. 

Os encontros acontecem na última semana de 
cada mês e é uma excelente oportunidade para a 
população conhecer o trabalho desenvolvido na 
segurança do Município, e também para que Civil, 
PM e Guarda Civil estarem atentos aos problemas 
de seguranças encontrados nos bairros. Aliás, ain-
da não é possível, no mundo, colocar uma viatura 
em cada bairro. O resultado desse encontro é o 
desenvolvimento de ações, cada vez mais eficazes 
no combate a violência.  

Enfim, a participação da sociedade nessas reu-
niões é de suma importância para Indaiatuba e 
para o bem-estar e segurança da população. Num 
período em que muito se critica a forma de atuação 
das polícias, esse é um excelente momento para 
que a sociedade participe de forma democrática 
das ações das mesmas. 

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 poderia ter mais 
árvores no meu bairro, por exem-
plo, no Cecap. Mas vejo que 
também que essa iniciativa tem 
que partir da população, tanto 
em plantar mais quanto com 
reciclagem e outros quesitos 
ambientais”  - Mauro Almeida, 
58 anos, aposentado 

“Eu moro em uma fazenda cer-
cado pelo verde e quanto venho 
para o Centro vejo a diferença. 
Acho que podia ter mais verde, 
isso melhora o ar, melhora tudo” 
- Maria Nicodemos, 59 anos, 
do lar

“Eu acho que está bem sim, mas a 
parte da sustentabilidade precisa 
de mais consciência da popula-
ção. Separar os recicláveis, jogar 
lixo no lugar certo são algumas 
das ações”  - Terezinha Domin-
gues, 68 anos, aposentada

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

opinião

“Acredito que está muito boa. 
Vivo aqui há 40 anos e, mesmo 
a cidade tendo crescido muito, 
vejo que houve um cuidado em se 
manter o meio ambiente” - José 
Gonçalves, 71 anos, aposentado

“Eu ando muito pelas cidades 
da região e vejo que Indaiatuba 
é bem cuidada nesse aspecto. 
Obviamente que o Centro tende 
a ter menos devido ao número de 
comércios, casas, mas no geral é 
bom” - Paulo Cândido, 72 anos, 
aposentado

Camila Dellacruci Goulart: Gestora de Tributos da DGCont Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.
www.dgcont.com.br - (19) 3392-4378

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2016
Começa na próxima terça-feira dia 1º de março o período de entrega da declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física, referente aos rendimentos obtidos em todo o ano de 2015. O prazo 
estipulado pela Receita Federal é até o dia 29 de abril (sexta-feira).

O contribuinte deve se atentar para algumas novidades este ano. Entre elas, vale ressaltar a 
obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes a partir dos 14 (quatorze) anos de idade. 
Além disso, profissionais autônomos da área da saúde, odontologia e advocacia que recebem 
rendimentos de pessoas físicas terão que informar o CPF dos clientes especificamente.

É importante lembrar que encontram-se obrigados a declarar, todos aqueles que receberam 
rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.123,91 durante o ano corrente. Estão obrigados tam-
bém, os que receberam rendimentos isentos a partir de R$ 40.000,00 e os trabalhadores rurais 
com rendimento acima de R$ 140.619,55.

Os microempreendedores individuais (MEI) que tem dúvidas sobre sua obrigatoriedade na 
declaração, devem somar os rendimentos anuais e aplicar a tabela de isenção de acordo com o 

tipo de atividade da empresa.
Para os leitores que tiverem dúvidas sobre como declarar, o que declarar, ou 

onde declarar, podem entrar em contato com a DGCont Assessoria Contábil e 
Empresarial através do telefone (19) 3392-4378 ou por email contato@dgcont.
com.br e agendar uma visita.

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

O que fazes com tua vida?
Depois de tentar, educadamente, por várias vezes, conseguir a atenção dos alunos para a aula, 

o professor perdeu a paciência e disse: - Prestem atenção porque eu vou falar isso uma única vez. 
Um silêncio carregado de culpa se instalou na sala e o professor continuou. - Desde que come-
cei a lecionar, e isso já faz muitos anos, descobri que nós professores trabalhamos apenas 5% 
dos alunos de uma turma. Em todos esses anos observei que, de cada cem alunos, apenas cinco 
fazem realmente alguma diferença no futuro. Apenas cinco se tornam profissionais brilhantes 
e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 
95% servem apenas para fazer volume; são medíocres e passam pela vida sem deixar nada de 
útil. O interessante é que esta porcentagem vale para todo o mundo. - Se vocês prestarem aten-
ção notarão que, de cem professores, apenas cinco são aqueles que fazem a diferença. De cem 
garçons, apenas cinco são excelentes; de cem motoristas de táxi, apenas cinco são verdadeiros 
profissionais; de cem conhecidos, quando muito, cinco são verdadeiros amigos, fraternos e de 
absoluta confiança. E podemos generalizar ainda mais: de cem pessoas, apenas cinco são ver-
dadeiramente especiais. - É uma pena não termos como separar estes 5% do resto, pois se isso 
fosse possível eu deixaria apenas os alunos especiais nesta sala e colocaria os demais para fora. 
Assim, então, teria o silêncio necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo, sabendo ter 
investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são estes alunos. 
Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar e tentar dar uma aula para 
os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de 

vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Venha fazer parte do 
Signa1 onde temos todos os "5% de especiais" na mesma sala. dias 11-12 e 
13-03-2016 - telefone 019-3875-7898 - www.signatreinamentos.com.br

Quais são os benefícios Previdenciários?
Trabalho é o desprendimento de força física ou intelectual em favor de um terceiro a fim de pro-

duzir algo e receber pelo serviço prestado, utilizando-se do salário recebido para o próprio sustento.
Em outras palavras a pessoa trabalha e com o salário obtêm para si meios de subsistência, a fim 

de ter uma vida digna com os padrões sociais de hoje em dia, como a moradia, alimentação, vestu-
ário, saúde, estudo, etc.

Muita das vezes a pessoa não tem condições de prover para si o próprio sustento o que lhe faz 
depender de um terceiro para manter um padrão de vida digno.

O Estado, por meio da Previdência Social, toma esse papel do terceiro em prover ao necessitado, 
meios para sua manutenção, porém para isso o beneficiário deve preencher diversos requisitos para 
se valer dos benefícios que o Regime Geral da Previdência Social dispõe a sociedade. 

Antes de adentrar nos tipos de benefícios, importante esclarecer que, para alguns a Previdência 
Social exige um período de carência que seria o tempo de contribuição que o segurado deve ter para 
fazer jus ao benefício.

Os benefícios previdenciários são:
- Aposentadoria por invalidez: benefício concedido àquele que for considerado incapaz para o 

trabalho sendo exigido a carência de 12 meses se a invalidez se deu por conta de acidente de trabalho, 
sendo que primeiramente terá que ser afastado recebendo auxílio doença acidentário e posterior-
mente convertido em aposentadoria por invalidez. Independe de carência se a incapacidade se deu 
por acidente de qualquer natureza.

- Aposentadoria por idade: benefício devido ao segurado que cumprida a carência de 180 contri-
buições (15 anos) completar 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher.

- Aposentadoria por tempo de serviço: benefício concedido ao trabalhador que contribui para a 
previdência social durante 30 anos se mulher e 35 anos se homem.

- Aposentadoria especial: benefício concedido ao segurado que trabalhou durante 15, 20 ou 25 
anos em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física.

- Auxílio doença: benefício concedido ao segurado que cumpriu carência de 12 meses, ficar inca-
pacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 30 dias consecutivos. Existe 
também o auxílio doença previdenciário devido ao segurado que ficar incapacitado para o labor se a 
incapacidade não decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional/profissional.

- Salário família: benefício concedido mensalmente ao segurado empregado na proporção do 
respectivo número de filhos ou equiparados até 14 anos de idade.

- Salário maternidade: benefício concedido a empregada segurada que estiver grávida recebendo 
do INSS o equivalente a sua remuneração no período de 120 dias.

- Pensão por morte: benefício devido ao dependente do segurado que falecer, aposentado ou não, 
sendo o valor correspondente a 100% do beneficio que recebia o segurado morto.

- Auxílio Reclusão: benefício concedido aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não 
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo do auxílio-doença, aposentadoria ou abono 
de permanência no serviço.

- Auxílio acidente: benefício concedido como indenização ao segurado que por acidente de 
qualquer natureza tenha sofrido sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho 
que habitualmente exercia.

Para haver a qualidade de segurado deve haver contribuído para a previdência 
social durante 12 meses no mínimo, para assim fazer jus algum benefício depen-
dendo da carência (tempo de contribuição exigido).
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cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Segunda Sessão Ordinária tem apenas três projetos aprovados

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

CÂMARA

TJ condena Reinaldo e secretário por 
improbabilidade administrativa

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-
-SP) condenou, em 

segunda instância, o prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB) 
e seu secretário de Urbanis-
mo e Meio Ambiente, José 
Carlos Selone, por improba-
bilidade administrativa. O 
processo ainda cabe recurso. 

A condenação partiu de 
um inquérito do Ministério 
Público Estadual (MPE) 
instaurada em 2013 e que 
reverte a decisão de primei-
ra instância. 

Com base no documento, 
prefeito e secretário teriam 
nomeado a comissionada 
Salete Amstalden Costa 
para o cargo de assessora 
técnica da secretaria, no ano 
de 2005. Porém tal função, 
segundo o órgão, tem atri-
buições técnicas “privativas 
de engenheiro agrônomo” e 

não poderia ser ocupada por 
comissionados, mas sim por 
concursados. 

Salete ter ia  s ido,  em 
2011, reprovada em concur-
so público realizado no Mu-
nicípio, para contratação de 
um engenheiro agrônomo. 
Entretanto, ela foi mantida 
no cargo de assessora técni-
ca. Já o candidato vencedor 
do concurso só foi chamado 
para assumir como servidor 
após decisão judicial. 

A nomeação na época foi 
feito pelo ex-prefeito José 
Onério (PPS), que ficou no 
cargo de 2005 a 2008. Ele 
foi citado como réu na ação 
do MPE, porém acabou ino-
centado na segunda instân-
cia pelo Tribunal de Justiça. 
O motivo não foi informado 
na decisão. 

Condenados, tanto o pre-
feito Reinaldo Nogueira 
quanto Selone podem perder 
seus cargos públicos, os 
direitos políticos por três 

A 2ª Sessão Ordinária da 
Câmara no ano teve apenas 
três projetos para votação na 
Ordem do Dia. Por unanimi-
dade todos foram aprovados 
durante encontro na tarde da 
última segunda-feira, dia 22. 
A próxima Sessão acontece 
segunda, dia 29, às 18 horas 
no Plenário. 

O primeiro Projeto apro-
vado, nº 0005/2015, do Exe-
cutivo Municipal, denomina 
“Dom Paulo de Tarso Cam-
pos” creche localizada no 
Jardim Bela Vista. Dom Paulo 
foi o primeiro Arcebispo de 
Campinas e fundador da Pa-
róquia Santa Rita de Cássia. 

Outro projeto aprovado 
durante Sessão foi o de nº 
0007/2015, também do Exe-

Secretário e prefeito devem recorrer da condenação do TJ

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

cutivo, e denomina Avenida 
Higienópolis rua que corta os 
bairros Jardim Paulista, Jar-
dim Paulista 2 e Vila União. A 
mesma Lei também denomina 
Rua Antônio Cantelli a antiga 
Rua 1 do Jardim União. 

Por fim, os vereadores 
aprovaram ainda o Projeto de 
Lei nº 0006/2016 do Execu-
tivo Municipal, que autoriza 
a premiação em dinheiro aos 
vencedores dos concursos 
promovidos pela Secretaria 
Municipal de Cultura. 

Pela lei, ficam autorizadas 
premiações para os festivais 
de música de diversos esti-
los existentes no Município. 
São eles: Festival de Rock, 
Festival de MPB, Festival 
Sertanejo e Raiz. Os prêmios 

MARIANE MATTIONI

Próxima Sessão Ordinária acontece na segunda-feira, às 18h

anos, além do pagamento 
de multa civil de três vezes 
o valor da maior remunera-
ção recebida por Salete (R$ 
4,2 mil). 

Equívoco
Em nota, a Prefeitura 

informou que: "o prefeito 
Reinaldo vai recorrer da 
decisão do Tribunal de Jus-
tiça, pois entende que houve 
um equívoco, uma vez que 
a nomeação foi feita em 
gestão anterior. Aliás, em 
primeira instância, a juíza 
reconheceu que não existiu 
qualquer irregularidade, até 
mesmo porque, não houve 
ato do prefeito", ressalta a 
nota.

Ainda durante a semana, 
a reportagem do Mais Ex-
pressão voltou a contatar 
o prefeito, para mais escla-
recimentos, mas o mesmo 
preferiu não se manifestar e 
apenas se ater a nota envia 
no começo da semana.

vão de R$ 1 mil a R$ 5,5 mil. 
O projeto contempla tam-

bém participantes do Prêmio 
Acrísio de Camargo, nas ca-
tegorias Poesia, Conto, Crô-
nica e Artes Visuais. Para os 
vencedores dessas categorias, 
os prêmios foram estipulados 
entre R$ 1 mil e R$ 3,5 mil. 
Todas as ações visam incen-
tivar e fomentar os talentos 
musicais e literários do Mu-
nicípio.

Sessão
Ainda na Sessão, os ve-

readores debateram 39 indi-
cações, dois requerimentos 
e uma moção. Outros quatro 
Projetos de Lei estavam na 
pauta do dia e foram encami-
nhados às comissões.
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cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Prefeitura emite valor errado de IPTU 
de 1.463 terrenos em loteamento 

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Prefeitura informou na 
tarde de ontem, dia 26, 
que os 1.463 carnês do 

Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), referentes aos 
terrenos do loteamento Jardim 
dos Sabiás, foram lançados 
e entregues aos proprietários 
com o valor errado. A confir-
mação foi feita após questiona-
mentos feitos pela reportagem 
do Mais Expressão.   

No cálculo, o imposto para 
o lote residencial saltou dos 
R$ 158,28 em 2015 para R$ 
525,13 este ano, um acréscimo 
de 331,77%.

Os carnês possuem como 
data de vencimento, para cota 
única no valor de R$ 498,87, 
o dia 15 de fevereiro, porém 
os novos valores de cobrança 
do IPTU 2016 só poderiam ser 
cobrados 90 dias após o fator 
gerador. Como o projeto que 
determina os valores do IPTU 
foi aprovado em dezembro 
de 2015, a Prefeitura pror-
rogou, por meio do Decreto 
12.661/16, a cobrança para o 
dia 21 de março. O valor tam-
bém poderia ser parcelado em 
dez vezes de R$ 52,51, com 
pagamento a partir de 19 de 
março.    

Um das justificativas dadas 
pela Prefeitura aos proprietá-
rios dos loteamentos no Sabiás, 
sobre o porquê do valor do 
IPTU tão alto, foi de que o local 
já estava apto para moradia, 
possuindo assim melhorias 
como água, esgoto, guias, sar-

jetas e iluminação. 
Porém, em visita ao local, o 

reportagem do Mais Expres-
são constatou que tais serviços 
ainda estão sendo executados. 
Segundo proprietários dos lo-
teamentos, o prazo que a cons-
trutora possui para entregar os 
terrenos com tais benfeitorias 
é junho deste ano. 

Proprietários de lotes disse-
ram que procuraram a Prefeitu-
ra, estranhando o valor cobra-
do, e a informação que tiveram 
junto à Secretaria Municipal da 
Fazenda foi que novos carnês 
seriam confeccionados com o 
valor correto. “Pediram apenas 
para que aguardássemos, não 
efetuássemos o pagamento da 
cobrança que está comigo, pois 
um novo carnê chegaria em 
minha residência”, informou 
o mecânico Lucas Xavier dos 
Santos, de 25 anos. 

Questionada na manhã de 
quinta-feira, dia 25, sobre o 
equivoco no valor e o lança-
mento das novas cobranças, a 
Prefeitura informou na tarde de 
ontem, dia 26, via Secretaria 
de Comunicação Social, que 
aconteceu uma falha técnica na 
inclusão do loteamento na Lei 
nº 6.529, a qual foi identificada. 

O Executivo informou ain-
da que, visto a questão, está 
sendo elaborado um Projeto 
de Lei para correção da falha. 
Após trâmite e aprovação do 
PL na Câmara, a Prefeitura 
garantiu que irá divulgar as 
orientações de como o contri-
buinte deve agir. O Executivo 
não soube precisar ainda qual 
foi a “falha técnica” que levou 

ao erro. 
A Lei nº 6.529, citada pela 

Prefeitura, dispõe sobre a revi-
são do valor dos lotes urbanos 
de oito loteamentos na cidade, 
um deles o Jardim dos Sabiás. 
Na tabela apresentada no PL, 
o valor do metro quadrado a 
ser cobrado no Sabiás é de R$ 
145, por conta das benfeitorias 
que haviam sido feitas no local.  

Silêncio 
A reportagem do Mais 

Expressão também fez outros 
questionamentos à Prefeitura. 
Um deles foi de forma chegou-
-se ao valor de R$ 525,13 e de 
quem foi erro. Também foi 
perguntado como os proprie-
tários estão sendo avisados 
do erro e o lançamento de um 
novo carnê. 

A reportagem questionou 
ainda qual seria o valor exa-
to do IPTU e como é feito o 
cálculo do imposto. Também 
foi perguntado ao Executivo 
a quem coube a função de ir 
ao loteamento e constatar que 
o mesmo estava pronto para 
moradia. 

Diante do equívoco, o Mais 
Expressão questionou ainda se 
algum carnê de IPTU foi pago 
e, caso isso tenha ocorrido, 
de que forma os proprietários 
seriam ressarcidos, inclusive 
com os devidos juros. 

Outro questionamento, foi 
sobre a cobrança da Contri-
buição de Iluminação Pública 
(CIP), no valor de R$ 178,04 
para os lotes do Sabiás, mesmo 
o lugar ainda não possuindo 
iluminação em toda a sua ex-

tensão. Todas as indagações 
não foram respondidas pela 
Prefeitura.   

Para o vereador Carlos Al-
berto Resende Lopes, o Linho 
(PT), tal acontecimento é um 
erro grave. “A Prefeitura deve 

sim explicações, pois ainda não 
existem melhorias no local. 
Com que base chegou-se a 
esse valor?”, questiona. “E se 
ocorreram pagamentos desses 
carnês, de que forma esse di-
nheiro será devolvido. Alguém 

precisa assumir esse erro.”
Segundo ainda o vereador, 

diversos proprietários de lotes 
nos Sabiás procuraram seu 
gabinete na Câmara em busca 
de informações do porquê do 
valor cobrado no IPTU.  

Carnês de IPTU de 2015 e 2016 no loteamento mostram reajuste de 331,77%

REPRODUÇÃO
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Mutirão contra o mosquito da dengue acontece hoje no Jardim Califórina 
COMBATE 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Saae inaugura obras e amplia sistema 
de tratamento e distribuição de água 

Foi inaugurada na úl-
tima quinta-feira, dia 
25, a ampliação do 

Sistema de Tratamento e 
Distribuição de Água do 
Município. Na ocasião, fo-
ram entregues dez obras 
numa única cerimônia, a 
qual foi realizada no Centro 
de Reservação (CR) Tadao 
Toyama, localizado ao lado 
da Estação de Tratamento 
(ETA 1) da Vila Avaí. 

Ao todo foram cinco re-
servatórios, três Estações 
Elevatórias de água tratada, 
a Estação Elevatória e de 
Pré-Tratamento de água 
bruta do Rio Jundiaí e um 
novo módulo de tratamento 
da ETA 5.

O CR Tadao Toyama, 
com capacidade para arma-
zenar 6,3 milhões de litros, 
recebeu este nome através 
de uma indicação do ve-

reador Massao Kanesaki 
(DEM), presente no evento, 
para homenagear o ex-supe-
rintendente, que esteve no 
comando do Saae de 1997 

até 2003. “Planejar o futuro 
de Indaiatuba, essa é a prin-
cipal preocupação que nossa 
administração tem para com 
a população. Essas obras 

permitirão um crescimento 
ordenado e seguro para nossa 
cidade”, destaca o prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB).

Todo o sistema foi acio-

nado através de um aplicati-
vo de celular, simbolizando 
toda a moderna tecnologia 
utilizada atualmente em 
todas as obras da autarquia.

Estas obras visam atender 
ao crescimento populacional 
e proporcionar condições fa-
voráveis para a instalação de 
novas indústrias, garantindo 
condições para a cidade 
de desenvolvimento pelos 
próximos vinte anos. “Em 

Indaiatuba temos segurança 
hídrica que não vemos em 
outras cidades da região. 
E com está ampliação, du-
plicamos está segurança”, 
afirmou o superintendente do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae), o engenhei-
ro Nilson Gaspar.

As obras elevarão de 30 
milhões para 56,3 milhões 
litros a capacidade de reser-
vação da cidade.

Confira as obras inauguradas e suas capacidades

• CR Tadao Toyama reservatório com capacidade para reservar 
6,3 milhões de litros e a Estação Elevatória;
• CR Mato Dentro reservatório com capacidade para reservar 5 
milhões de litros e a Estação Elevatória;
• CR Lauto Bueno de Camargo reservatório com capacidade 
para reservar 5 milhões de litros;
• CR Morada do Sol reservatório com capacidade para reservar 
5 milhões de litros e a Estação Elevatória;
• Ampliação da ETA V no jardim Morada do Sol, com a 
construção de um terceiro modulo, levando água para 60 mil 
pessoas;
• Estação Elevatória e de pré-tratamento de água bruta do Rio 
Jundiaí. 

Fonte: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) 

O Programa de Controle de 
Dengue da Secretaria de Saúde 
promove hoje, dia 27, das 8h30 
às 12 horas, um mutirão contra 
a dengue no Jardim Califórnia. 
A ação visa retirar das residên-
cias e ruas do bairro, objetos 
que podem acumular água de 
chuvas. 

O movimento também irá 
orientar a população sobre os 
perigos das doenças transmi-
tidas pelo mosquito Aedes 

aegypti, como a dengue, a febre 
chicungunya e o zika vírus, a 
última doença é suspeita de pro-
vocar a microcefalia em bebês.

O evento terá apoio da Se-
cretaria de Urbanismo e do 
Meio Ambiente e da Defesa 
Civil. A área escolhida foi de-
limitada, pois o local concentra 
alguns casos suspeitos de den-
gue. Os agentes se encontraram 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS), na Rua Basílio Martins, 

16, às 8h30, e percorrerão cerca 
de 15 ruas.

A ação terá o apoio da 
Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente e do 
coordenador da Defesa Civil, 
Paulo César Feijão. Traba-
lharão na ação do dia 27, 40 
pessoas.

Os fiscais do Departamento 
de Fiscalização percorreram o 
bairro durante a semana, e fize-
ram notificações dos terrenos 

com mato e lixo. 
O programa de controle de-

senvolve uma grande variedade 
de atividades educativas no 
município e todos os agentes 
trabalham uniformizados e com 
identificação. 

Números
Indaiatuba registrou em 

2016, cinco casos dengue, cin-
co importados residentes e 94 
aguardam resultado.

Obras garantem maior autonomia de abastecimento para o município

GIULIANO MIRANDA – SAAE

Ação no Califórnia acontece hoje das 8h30 ao meio-dia 

DIVULGAÇÃO – SCS/PMI
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Indaiatuba cai 52 posições 
e não obtém selo ambiental 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

Meta fica em 1º no 
Torneio de Robótica

A Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente 
divulgou na sema-

na passada o ranking 2015 
do Selo Município Verde e 
Azul, que tem como objetivo 
medir e apoiar a eficiência da 
gestão ambiental das cidades. 
Indaiatuba obteve nota 68,72, 
ficando assim em 162º lugar. 
A posição é 52 abaixo da colo-
cação obtida no ano retrasado, 
quando a cidade ficou em 110º 
com nota 81,78.  Com a nota 
abaixo de 80, a Município não 
recebe o selo. 

A posição foi questionada 
pela Prefeitura, que informou 
que protocolou um recurso 
para reaver a pontuação obtida 
pela cidade. 

O programa foi criado em 
2007 e de lá pra cá Indaiatuba 
só ficou entre as 100 melhores 
cidades em uma ocasião, em 
2012. Na lista de 2008, a pri-
meira feita pelo Selo, a cidade 
obteve nota 43,80 e ficou em 
203º lugar. No ano seguinte 
caiu para a 358º colocação e 
teve nota 56,60. 

Em 2010 subiu 219 posi-
ções ficando em 139º lugar, 
com a nota 80,21. Em 2011, a 
cidade subiu mais 35 posições 
conquistando o 104º lugar com 
nota 83,91. Já no ano seguinte, 
o Município conseguiu sua 
melhor colocação desde a 
criação do Selo, ficando em 
76º com nota 85,97. 

Já em 2013 a cidade volta a 
cair, dessa vez 41 posições, ao 
ficar em 117º lugar com nota 
73,5. No ano seguinte, Indaia-
tuba retornou para a 110º colo-
cação com nota 81,78 e no ano 

passado caiu para 162º lugar. 
A reportagem do Mais 

Expressão entrou em contato 
com a Prefeitura, que apesar 
dos números, informou que 
a cidade não possui hoje uma 
grande deficiência na área am-
biental. O Executivo ressaltou 
ainda que, atualmente, além 
da educação ambiental estar 
presente no currículo da rede 
pública de ensino, a cidade 
promove palestras sobre o 
tema em escolas, associações 
e empresas.

O Município possui progra-
mas de incentivo à arborização 
urbana como é o caso do Click 
Árvore, no qual pelo site da 
Prefeitura a pessoa se cadastra 
e a Secretaria agenda uma 
data para o plantio da muda na 
calçada do imóvel solicitado. 
Segundo a Prefeitura, Indaia-
tuba oferece ainda Ecopontos 
espalhados pela cidade, para 
que a população deposite o seu 
lixo reciclável. 

A Prefeitura informou que 
entrou com recurso para que 
o Programa Município Verde 
Azul reveja a pontuação da 
cidade no Ranking Ambiental 
de 2015, no qual a cidade fi-
cou em 162º lugar, 52 abaixo 
da posição obtida em 2014. 

Segundo o Executivo, o 
recurso é fundamentado no 
reenvio de documentos de 
ações que foram realizadas 
pelo Município e que não 
foram analisadas e, por isso, 
não receberam pontuação do 
programa. 

Pelo ranking de 2015, que 
foi divulgado no dia 17 de 

fevereiro, Indaiatuba obteve 
68,27 pontos e não recebeu 
a certificação do Município 
Verde Azul, que é conferido 
às Prefeituras com nota acima 
de 80. 

A coordenação do progra-
ma justifica que não foram 
apresentados os arquivos 
comprobatórios dos projetos 
e ações realizadas pelo Mu-
nicípio, por isso a pontuação 
não foi efetuada. 

Já a Prefeitura informou 
que enviou os arquivos ele-
trônicos dentro do prazo 
permitido, por isso o recur-
so pedindo nova análise da 

documentação e o posterior 
acréscimo da pontuação de-
vida às ações realizadas em 
2015.

O ciclo contou com 410 
cidades, que apresentaram 
seus relatórios finais, com as 
ações ambientais realizadas, 
e certificou 111 municípios. 
A cidade de Novo Horizonte 
foi a primeira colocada. Sem 
pontuar em ações e projetos 
importantes realizados em 
2015, Indaiatuba ficou com 
a 162ª posição do ranking. O 
prazo para que a coordenação 
do programa avalie os recur-
sos é até 15 de março.

Prefeitura protocola pedido de revisão de nota

Segundo dados da Secreta-
ria, Indaiatuba possui 311,545 
km² de área total, sendo que 
97,384 km² é de área rural. 

A Pasta calcula que de área 
verde a cidade tenha entre 
35% e 40% da área total do 
Município.

Indaiatuba não obteve o Selo Município Verde e Azul

ELIANDRO FIGUEIRA/ SCI-PMI

No último sábado e do-
mingo, dias 19 e 20, o Colégio 
Meta participou do torneio 
First Lego League (FLL), em 
Araras. O colégio foi repre-
sentado por duas Equipes, dos 
ensino Fundamental 2 e Médio, 
classificadas para o campeonato 
nacional que acontecerá em 
Brasília, agora em março.

A FLL, que significa Liga 
Lego da First, é um programa 
que envolve crianças e jovens 
com idade entre 9 e 16 anos, 
em uma experiência de apren-
dizagem lúdica e significativa. 

Criada em 1998, em par-
ceria com o Grupo Lego, a 
competição propõe que os es-
tudantes sejam introduzidos ao 
mundo da Ciência e Tecnologia 
de forma divertida, por meio 
da construção de robôs feitos 
inteiramente com peças Lego. 

Os robôs para os torneios 
são construídos pelos membros 
das equipes e têm que cumprir 
várias tarefas e soluções ligadas 
ao tema selecionado para o ano. 

Reunidos em duas equipes, 
com cerca de 10 integrantes em 
cada uma (Metadroid 1 e 2), 
os jovens usam a imaginação 
e a criatividade para investigar 
problemas e buscar soluções 
inovadoras para que contribu-
am para um mundo melhor. 
Os participantes criam novos 

interesses pela ciência e pela 
tecnologia. 

As duas equipes, muito 
bem classificadas, ficaram em 
1º e 4º lugar. Apresentaram 
projetos incríveis e inovadores 
com o tema “Trash Trek”. A 
equipe 1 falou sobre o lixo 
eletrônico e sua reutilização 
(Lixotron), e a Metadroid 2, 
discorrendo sobre o papel 
térmico, utilizado nas cancelas 
dos shoppings e a possibilidade 
da utilização de QR code. 

Os projetos impressiona-
ram os juízes do torneio, ha-
vendo até o pedido da apresen-
tação dos mesmos para todas as 
equipes ali presentes. 

As equipes foram “co-
mandadas” pelos professores 
e técnicos, sendo Alexandre 
Cichon Franz, Michelle Tsurue 
Yamashita e Luís Rogério Ber-
tin. “É inacreditável o quanto 
esses meninos trabalharam 
nesse último semestre para 
estarem neste torneio. Muito 
mais do que o ganhar, aprende-
ram a trabalhar em equipe, em 
grupo, a respeitar seus próprios 
limites e dos seus colegas. Com 
toda certeza saíram desse tor-
neio pessoas muito melhores, 
crescidas, amadurecidas e 
vencedoras”, salienta um dos 
técnicos, o professor de Ciên-
cias Luís Rogério Bertin.

Disputas ocorreram no último sábado e domingo, em Araras

DIVULGAÇÃO
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Festa e exposição marcam o aniversário 
de 36 anos do Jardim Morada do Sol

INFORME PUBLICITÁRIO

Fonoaudiologia é 
oferecido no Montreal

O bairro mais popular e 
também com o maior 
número de habitantes 

de Indaiatuba completa, no dia 
19 de março, 36 anos de histó-
ria. Com seus quase 70 mil mo-
radores, o Jardim Morada do 
Sol ganhará uma programação 
especial em comemoração ao 
seu aniversário, além de uma 
exposição itinerante contando 
a história do bairro. 

A programação começa no 
próximo dia 6 (domingo), das 
8h às 18 horas, com o início do 
Torneio de Futebol de Areia na 
quadra do Parque Corolla. No 
domingo seguinte, dia 13, das 
9h às 18 horas, tem nova etapa 
do torneio, dessa vez na quadra 
da praça da antiga Rua 29. 

Já no dia 17 (quinta-feira), a 
Fundação Pró Memória realiza 
a abertura da exposição que 
mostrará um pouco da história 
do bairro. O projeto será abor-
dado de maneira itinerante e, 
a partir da sexta-feira, dia 18, 
passará por diversos comércios 
do local e poderá ser conferido 
gratuitamente pela população. 

Também no dia 18, às 
19h30, no plenário da Câmara, 
acontece uma homenagem para 
antigos moradores do Morado 
do Sol. O projeto é de autoria 
do vereador Hélio Ribeiro 
(PSB), que busca resgatar a 
história do bairro. “Temos 
essa campanha onde colhemos 
fotos e depoimentos dos mais 
antigos moradores do local, 
com o intuito de preservar a 

história desse bairro que é mui-
to emblemático na cidade”, diz. 

No dia 19 (sábado), a partir 
das 16 horas, acontece o Even-
to Gospel que reunirá diversas 
bandas, cantores e corais de 
igrejas do bairro.  As apresen-
tações acontecem na área de 
lazer do Floresta Parque. As 
comemorações terminam no 
domingo, dia 20, com a final 
do torneio de futebol e a festa 
de encerramento, com atrações 
para as crianças e adultos. O 
evento deve ter o apoio da 
Faculdade Max Planck. 

Segundo o vereador Hélio 
Ribeiro, que organiza a pro-
gramação há nove anos, a cada 
edição a participação da popu-
lação só aumenta. “No ano pas-
sado, por exemplo, tivemos 16 
equipes para o campeonato de 
futebol, já para 2016 tivemos 
20 inscritas. Além do mais, a 
programação de eventos é para 
comemorar o aniversário do 
Morado do Sol, mas é aberto 

para toda a cidade”, diz. 
Morador do bairro há mais 

de 30 anos, Hélio também ge-
rencia o projeto para restaurar 
a história do bairro através da 
página no Facebook: Resgate e 
Preservação da Historia do Jar-
dim Morada do Sol. Por meio 
dela, os moradores podem 
enviar fotos e documentos que 
ajudem a recuperar a história 
do local. “Estamos realizando 
entrevistas com diversos mo-
radores, alguns que estão lá 
antes do local se tornar bairro, 
quando ainda eram apenas 
fazendas, e todo esse material 
será enviado ao Pró-Memória”, 
exalta. 

Segundo dados fornecidos 
pelo vereador, o bairro tem 
hoje cerca de 70 mil morado-
res divididos em cerca de 20 
mil residências, extensa área 
comercial, bancos, escolas, 
unidades de saúde, creches e 
comércios de outros segmen-
tos. 

Campanha 
A Fundação Pró-Memória 

segue com a Campanha de 
recolhimento de documentos e 
objetos sobre a história de In-
daiatuba. O objetivo é contribuir 
ainda mais para o entendimento 
da história da cidade e da parti-
cipação dos afrodescendentes, 
indígenas e dos migrantes e 
imigrantes. 

De acordo com a Fundação, 
até o momento poucos objetos e 
documentos foram doados e por 
isso a campanha segue até o dia 
31 de agosto. 

As doações poderão ser 
feitas por qualquer cidadão no 
Casarão Pau Preto, na Rua Pe-
dro Gonçalves, 477, Jardim Pau 
Preto e no Arquivo Público Mu-
nicipal “Nilson Cardoso de Car-
valho”, Avenida Doutor Jácomo 
Nazário, 1046, Cidade Nova I. O 
regulamento se encontra no site 
da Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba: www.promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br.

THAISE XAVIER

Programação de aniversário do Jardim Morda do Sol ocorre de 6 a 20 de março

Dificuldades de aprendi-
zagem, alterações na fala e na 
escrita causam preocupação 
aos pais e exigem dos profes-
sores uma atenção especial. O 
auxílio da fonoaudiologia pode 
facilitar a resolução destas e 
outras dificuldades que ocor-
rem na escola. 

No Colégio Montreal, a 
atuação do fonoaudiólogo é 
bastante abrangente porque 
além de dar atenção às difi-
culdades de aprendizagem, 
colabora na orientação da 
equipe pedagógica e das famí-
lias. “Atuar dentro da escola, 
em parceria com a equipe 
pedagógica, participando das 
estratégias e discussões que 
ocorrem durante o ano todo, 
possibilita ao fonoaudiólogo 
desenvolver um trabalho de 
potencialização da aprendiza-
gem e de prevenção de possí-
veis problemas. São propostas 
atividades durante a rotina 
escolar para que o professor 
aperfeiçoe o desenvolvimento 
da linguagem oral e escrita dos 
alunos”, afirma Noeli Lobo 
Costa Marcolino, fonoaudiólo-
ga do Colégio Montreal.

Noeli explica que quando 
há a identificação de possíveis 
alterações na comunicação oral 
e escrita, é possível realizar 

encaminhamentos antes que as 
consequências agravem a vida 
acadêmica do aluno.  Além de 
trabalhar com a equipe peda-
gógica, o profissional também 
orienta a família do aluno. 
“Com a família, o fonoaudió-
logo realiza orientações quanto 
às dificuldades observadas 
nos alunos e quais as condutas 
devem ser tomadas, como 
avaliações com profissionais 
fora da escola”, ressalta.

Ela explica que quando o 
encaminhamento não é ne-
cessário, os pais são orienta-
dos a utilizar estratégias que 
facilitam a comunicação e a 
aprendizagem de seu filho. 
“As orientações são referentes 
às diversas fases do desenvol-
vimento da criança e envol-
vem alimentação, respiração, 
hábitos orais, estímulos de 
fala e leitura, por exemplo”, 
acrescenta. 

“Esta é uma parceria que dá 
certo porque a equipe pedagó-
gica pode contar com suporte 
para a realização do trabalho 
e os pais se sentem mais se-
guros com a presença desses 
profissionais acompanhando 
o desenvolvimento dos seus 
filhos”, conclui Mauricéia Pe-
reira, coordenadora do Colégio 
Montreal.

Colégio Montreal conta com serviço de fonoaudiologia

DIVULGAÇÃO
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Conselho de Segurança se reúne com 
representantes de bairros e discute tráfico 

O Conselho de Segu-
rança (Conseg) de 
Indaiatuba realizou 

na tarde de quinta-feira, dia 
25, o seu encontro mensal 
para discutir melhorias para 
a segurança da cidade. Neste 
mês, a reunião contou com a 
participação de representan-
tes de alguns bairros e con-
domínios da cidade e ocorreu 
no Plenarinho da Câmara. O 
próximo encontro será no dia 
22 de março, no mesmo local, 
a partir das 15 horas. 

Criado no ano passado e 
com reuniões uma vez por 
mês, o Conseg tem como ob-
jetivo trazer a população para 
discutir suas necessidades em 
segurança e junto aos mem-
bros do Conselho, proporem 
formas de sanar os problemas. 
O grupo conta com ainda com 
um representante da Polícia 
Militar, da Guarda Civil e da 
Polícia Civil. 

Este mês um dos assuntos 
mais abordados foi o proble-
ma dos bairros com o tráfico 
de drogas e a necessidade de 
que haja uma ajuda maior dos 
moradores. De acordo com 
o delegado titular Marcelo 
Eduardo Bueno da Silveira, a 
população da cidade aumen-
tou muito, porém o mesmo 
não aconteceu com o efetivo 
da Polícia e por isso a partici-

pação de todos se faz impor-
tante. “Infelizmente não con-
seguimos estar em todos os 
locais, por isso esse Conselho 
é uma chance da população 
vir e nos ajudar a promover 
uma segurança melhor, uma 
cidade melhor”, diz. 

Esta foi a quarta reunião 
e segundo os membros do 
Conseg, a adesão ainda é 
pequena por parte dos mora-
dores. “O Conselho foi criado 
para que possamos ouvir as 
necessidades do Município 
e trocar ideias e sugestões, 
porém ainda são poucas as 
pessoas que veem. Queremos 
incentivar a todos para que 
participem, por que é a nossa 
cidade, e os mais interessados 

em torná-la mais segura tem 
que ser aqueles que moram 
nela”, reafirma o delegado. 

O que também tem difi-
cultado, segundo os conse-
lheiros, é que muitas regiões 
não possuem uma Associação 
de Bairro e assim não contam 
com um porta-voz. No encon-
tro da última semana estavam 
presentes os representantes de 
condomínios como o Mos-
teiros de Itaici e Vale das 
Laranjeiras, e bairros como  
Campo Bonito, Vila Suíça e 
Parque das  Nações. 

De acordo com a presi-
dente do Conseg, Aparecida 
Soares Cassiano Invernizi, 
nos encontros anteriores já 
foi discutido temas como a se-

gurança, principalmente dos 
idosos, dentro das agências 
bancárias. “Foi uma reunião 
que já houve frutos, pois em 
breve deve ser distribuída 
uma cartilha com dicas de 
segurança feita pela Fede-
ração Brasileira dos Bancos 
(Frebraban). Mesmo sendo 
tão novo, tem cidades da re-
gião em que o Consegue tem 
mais de 15 anos, Indaiatuba 
tem potencial, mas para isso 
precisamos do apoio e do 
envolvimento da população”, 
pede. “Não importa de que 
bairro você é, venha, faça 
alguma coisa pela sua cidade. 
O Conselho faz a ponte entre 
o povo e as forças de segu-
rança e acho que devemos 

Segundo a Polícia Mili-
tar, Guarda Civil e Polícia 
Civil, muito dos bons resul-
tados obtidos na solução de 
crimes na cidade tem sido 
possível graças ao monito-
ramento. E os moradores 
também pode ajudar de for-
ma segura e anônima. É o 
projeto Câmara Cidadã, cuja 
eficácia é comprovada em 
países como Estados Unidos 
e Inglaterra, e está presente 
em Indaiatuba.

Com ele, um morador que 
tenha um sistema de moni-
toramento em sua casa pode 
cadastrar suas câmeras e em 
caso de acontecer um crime 
em sua região, a imagem 
captada pelo sistema pode 
auxiliar nas investigações. 
“Obviamente que não vamos 
interferir na privacidade 
desse morador, o que se faz 
é que quando ocorrer um de-

O homem suspeito de 
ter provocado a morte do 
empresário Elmo Ramos 
Bernardino, de 65 anos, foi 
localizado pela Guarda Civil 
no bairro Caldeira durante a 
semana. Ele foi encaminhado 
à delegacia, onde confessou 
para as autoridades que em-
purrou o empresário após uma 
discussão no trânsito. 

A confusão aconteceu no 
Distrito Industrial no último 

lito na área de visualização 
dessa câmera as imagens se-
rão solicitadas ao proprietá-
rio, que já assinou um termo 
de cessão, e as mesmas serão 
usadas de forma confidencial 
em conjunto com as demais 
ferramentas tecnológicas 
para levantamentos da Polí-
cia Civil”, explica o secretá-
rio municipal de Segurança, 
Alexandre Guedes Pinto. 
“Com os equipamentos já 
conseguimos colaborar com 
a solução de muitos cri-
mes, por isso é importante 
a participação da população 
nesse projeto. Não importa a 
qualidade do equipamento.”

Quem quiser colaborar 
com o projeto pode solicitar 
o cadastro de seus equipa-
mentos pelo e-mail seguran-
ca.cameracidada@indaiatu-
ba.sp.gov.br ou pelo telefone 
3834-8515, ramal 23. 

dia 19 e ao ser empurrado, o 
empresário caiu na via e teve 
um ferimento na cabeça ao 
batê-la com força na sarjeta. 
A vítima chegou a ser socorri-
da e encaminhada ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), onde ficou internado 
até a manhã de domingo, dia 
21, quando veio a óbito.

O suspeito disse aos 
guardas que acreditava que 
o empresário possuía uma 

Segurança pede que população 
participe do Câmara Cidadã

ajudar quem zela pela nossa 
segurança, quem deixa a fa-
mília deles de lado para que 
a comunidade tenha a paz.”

A advogada Nathália 
Sampaio atualmente mora 
no bairro Esplanada, mas 
por muitos anos morou no 
Parque das Nações e sofreu 
com o problema do tráfico 
de drogas. “Esse foi um dos 

motivos que me levou a sair 
de lá, porém senti muito por 
que adorava viver lá e deixei 
muito amigos. Vim hoje por 
que acho importantíssimo a 
gente lutar pelo nossa cida-
de, buscar melhorias e não 
ficar só em casa reclamando 
dos problemas. Pretendo vir 
nas outras sim e convidar os 
amigos”, diz. 

Próximo encontro será no dia 22 de março, às 15 horas, no Plenarinho da Câmara

THAISE XAVIER

arma dentro do veículo e 
iria utilizá-la por causa do 
desentendimento, por isso o 
empurrou e fugiu do local. O 
suspeito alegou também que 
não percebeu que o empre-
sário estava no chão e tinha 
se machucado e por isso não 
prestou socorro.

O suspeito foi indiciado 
por lesão corporal seguido de 
morte e responderá ao proces-
so em liberdade.

COCAÍNA: A Polícia Civil cumpriu diversos mandados de busca e apreensão durante a última terça-
-feira, dia 23. Na Vila São José, os policias apreenderam 5 kg de cocaína, balanças de precisão, celulares 
e embalagens. Uma mulher foi presa no local por tráfico de drogas. Já na Vila Rubens, os investigadores 
estiveram nas Ruas Alfio Boldrini e Padre Álvaro Augusto Ambiel onde prenderam mais duas pessoas 
também por tráfico de drogas. Com o apoio da equipe do Canil da Guarda Civil, foram localizadas 
porções maconha e cocaína, totalizando mais de 5kg de drogas.

DIVULGAÇÃO
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Equipe Principal da ADI apresenta elenco 
para 2016 e já treina visando a Liga Paulista 

esportes Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI)/
Clube9/Pipocas Clac/

Secretaria Municipal de Es-
portes apresentou na manhã de 
quarta-feira, dia 24, o elenco 
formado por 18 jogadores que 
farão parte da equipe profissio-
nal. O time disputará este ano a 
Liga Paulista e a Copa Paulista, 
além dos jogos Regionais e, 
caso se classifique, também os 
Abertos. 

A equipe iniciou os treina-
mentos na semana passada e 
em março já tem dois amistosos 
agendados: sexta-feira, dia 4, 
contra o São Caetano; e no dia 
9, contra o Sub-20 do Corin-
thians, no ginásio do Parque 
São Jorge em São Paulo. 

O primeiro desafio oficial 
da equipe no ano será a Liga 
Paulista, umas das principais 
competições de futsal do Amé-
rica Latina. A estreia da ADI 
será no dia 24 de março (quinta-
-feira), quando o time viaja a 
Mogi das Cruzes para enfrentar 
o Grêmio/Mogi das Cruzes. O 
duelo acontece 19h45.

Diante de sua torcida, a 
ADI faz sua estreia apenas em 
abril, no dia 7 (quinta-feira), 
contra o ADC Ford/Taubaté. O 
confronto está marcado para às 
20 horas, no ginásio do Clube 
9 de Julho. 

Para a disputa da Liga e 
também das outras três com-
petições, a ADI buscou manter 
a base, mas também trouxe 
reforços. Um deles é um velho 
conhecido do futsal. O fixo 
Leon, que já jogou na ADI e 
teve como último clube o Mar-

fil Santa Coloma da Espanha, 
está de volta a equipe. 

Outros cinco jogadores 
foram trazidos pela parceira 
Pipocas Clac, os quais terão 
seus salários também custeados 
pela empresa. Os jogadores 
são: o ala destro Flavinho, que 
também já passou pela ADI; o 
ala esquerdo Ricardinho, o ala 
canhoto Alex; o pivô Kiko, que 
também já defendeu as cores 
da cidade; e o também pivô 
Douglão. 

Os quatro primeiros joga-
dores estavam no Osasco. Já 
Douglão veio do SC Paris, da 
França, e traz em sua bagagem 
uma vasta experiência interna-
cional. “Sempre pintou convite 
do Sérginho (proprietário da 
Pipocas Clac) para voltar onde 
tenho minhas raízes. Mas ago-
ra, longe da família e amigos e 
por conta de problemas salariais 
na França, abracei essa ideia”, 
conta o jogador que mora em 
Sorocaba. “Para a Liga Pau-
lista não prometo o título, mas 
vamos nos esforçar muito para 
sempre vencer os jogos.”

A ADI também apostou na 
sua base. Permaneceram no ti-
mes os goleiros Melão, Fabinho 
e Beiço. São ainda quatro fixos: 
Fabião, Klebinho e Juninho. O 
time conta com os alas destros 
Igor Branco, Cardeal e Igor 
Preto. Como ala canhoto estão 
Juninho e Grilinho. Entre os 
pivôs, o time conta ainda com 
o futsal de Linguinha. 

Parceria 
Assim como dentro de qua-

dra, fora das quatro linhas a 
ADI também se reforçou. O 
time fechou parceria com a 
empresa Pipocas Clac, com 

sede em Votorantim e que na 
temporada passada estava na 
equipe do Osasco.

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o proprietário da em-
presa, Sérgio Marcus Laureano, 
informou que deve investir 
cerca de R$ 12 mil mensais na 
equipe. “Vamos pagar o salário 
dos cinco jogadores trazidos e 
mais alguma ajuda na questão 
de uniforme”, informa. “Vim 
para cá (Indaiatuba), por ser 
uma equipe muito coerente no 
que faz. Também tivemos uma 
ótima experiência em nossa 
parceria anterior com a ADI, 
foi um sucesso, e não digo isso 
porque fomos campeões, pois 
não fomos, mas sim porque as 
duas partes cumpriram tudo o 
que foi prometido, e o trabalho 
teve ótimos resultados.”

Essa não é a primeira vez 
que a Pipocas Clac é parceria 
da ADI. Tanto em 2012 quanto 
em 2013, a empresa apoiou a 
campanha do time indaiatuba-
no na disputa do Cruzeirão de 
Sorocaba. 

Custo do profissional deve ser de R$ 14 mil por mês
Para a disputa das quatro 

competições possíveis no ano, 
o time profissional da ADI terá 
um custo de R$ 14 mil mensais, 
segundo o diretor da associação 
Orlando Vianna. 

Boa parte desse valor será 
custeada por meio de verba 
municipal. A lei nº 163/2015 foi 
aprovada em dezembro do ano 
passado e prevê o repasse de R$ 
650 a entidade em 2016. 

Desse dinheiro, segundo Or-
lando, cerca de R$ 200 mil são 
destinados as equipes de base e 
profissional do futsal durante o 
ano todo. O restante do dinheiro é 
destinado a demais modalidades 
“acompanhadas” pela ADI, entre 
elas destaque para a natação e o 
ciclismo. 

O diretor confirmou ainda 
que 70% dos R$ 200 mil, algo 
em torno de R$ 140 mil por ano 
(R$ 11,6 mil por mês), serão 
investidos no futsal profissional 
da entidade esportiva.

Durante entrevista coletiva, o 
secretário municipal de Esportes, 
Humberto Panzetti, salientou a 
importância da ADI para o futsal 
local. “A parceria com a ADI 
é a ponte do Município com o 
sistema federado e confederado”, 
lembra. “Uma característica 
muito importante da entidade 
é a seriedade na aplicação dos 
recursos recebidos e na prestação 
de contas. Não só temos nossas 
contas aprovadas ano a ano pelo 
Tribunal de Contas, como tam-
bém já recebemos elogios pela 
transparência e organização. Em 
resumo, Indaiatuba não seria a 
referência no esporte de alto ren-
dimento que é hoje sem a parceria 
com a ADI.”

Expectativa 
Na equipe desde 2009, o téc-

nico Juliano Ripabello diz estar 
confiante no desempenho para 
este ano. “O fato de ter consegui-
do manter a base já é um ponto 

positivo. Vamos ganhar tempo, 
pois os jogadores que chegaram 
vão apenas se adaptar a um 
sistema pronto”, diz. “A ideia é 
mantermos os excelentes resulta-
dos nos últimos jogos Regionais e 
Abertos, mas melhorarmos nosso 
desempenho na Liga Paulista.”

Além do técnico Juliano, a 
comissão técnica é formada pelo 
supervisor técnico Celso Galvani 
Junior, os auxiliares técnicos João 
Paulo Miyake e Diego Bueno, a 
fisioterapeuta Daniela Cristina 
de Oliveria, além do preparador 
físico Diogo Breno Carvalho, o 
Biro, que até o ano passado era o 
goleiro da ADI. “O convite para 
assumir o posto de preparador 
físico foi uma surpresa, apareceu, 
e essas oportunidades temos que 
aproveitar. Já vinha de uma car-
reira saturada no futsal, cheio de 
dores no corpo, e decidi aceitar o 
desafio”, conta o ex-goleiro que 
se formou no curso de Educação 
Física no ano passado. 

Elenco do Profissional da ADI foi apresentada durante a semana e já se prepara pensando na Liga Paulista

JEAN MARTINS
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“Já liga uma luz 
vermelha, porém 

temos total confiança 
no trabalho dessa 
comissão técnica”

Vagner Ventaroli, 
diretor de futebol 

do Primavera

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

Precisando vencer, Primavera 
contrata quatro atacantes

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Há seis jogos sem 
vencer uma partida 
e rondando a zona 

de rebaixamento, o Primavera 
tratou logo de se reforçar e 
contratou cinco jogadores, 
sendo um lateral-direito e 
outros quatro atacantes. Os 
atletas já estão no elenco e 
treinaram forte durante a se-
mana para a partida de hoje, 
dia 27, às 10h30, em casa 
contra o Nacional. O confron-
to terá transmissão ao vivo do 
canal Rede Vida. 

Chegou ao clube o lateral-
-direito Sidney, de 19 anos, 
que veio do Ituano. Também 
foram integrados ao elenco 
os atacantes: Junior Mineiro, 
de 31 anos, ex-Paulista de 
Jundiaí; Felipe, de 21 anos, 
do Velo Clube de Rio Claro; 
Jonathan, de 24 anos, o qual 
não teve o ex-clube divulga-
do; além de Guilherme, mais 
conhecido como Pedaleiro, de 
20 anos, que já esteve na base 
do Primavera. 

Além dos contratados, o 
clube confirmou ainda a ins-
crição do goleiro Daniel, re-
serva da equipe que disputou 
a “Copinha” deste ano, além 
do zagueiro Vinícius, titular 
da equipe do Fantasma que 
conquistou o acesso à Série 
A3 em 2014. 

Dos atletas que chegaram 
ao clube, apenas o atacante 
Jonathan já fez 
a sua estreia. O 
jogador partici-
pou do confron-
to realizado na 
última quarta-
-feira, dia 24, 
quando o Pri-
mavera empa-
tou em 1 x 1 
com o Olímpia, 
na casa do ad-
versário. Nova-
mente o Fan-
tasma abriu o 
marcador, com Leonardo, 
mas deixou o adversário em-
patar ainda na primeira etapa. 

Com mais um empate, o 
Primavera mantém um jejum 
de quase um mês sem vitória. 
O último resultado positivo 
do time na competição foi no 
dia 3 de fevereiro, quando a 
equipe venceu em casa o São 
José dos Campos por 2 x 0.

Na sequência, o time em-
patou em 1 x 1 com o São 
Carlos fora de casa, perdeu 

no Gigante por 2 x 1 para o 
Comercial, assim como foi 
derrotado pelo mesmo pla-
car contra a Itapirense, em 
Itapira. Jogando em Limeira, 
o Fantasma acumulou novo 
empate por 1 x 1 contra o 
Guaratinguetá e,  no último 
sábado, dia 20, em pleno Gi-
gante da Vila, novamente foi 
derrotado por 1 x 0, dessa vez 
para o Rio Preto. 

Coincidências a parte, em 
todos os jogos o Primavera 
saiu a frente no marcador, 

mas sempre per-
mitiu o empate 
ou derrota. “A 
preparação físi-
ca do time não 
estava legal e 
isso foi notado 
no dia a dia com 
o grupo e tam-
bém nos jogos. 
Mas na décima 
rodada (daqui 
há dois jogos) 
acredito que o 
time estará no 

estado físico ideal”, diz o pre-
parador física Maurino Boto, 
que reassumiu o cargo junto 
com o treinador Elton, após 
saída do técnico Pitta e seu 
preparador físico Venâncio. 
“Acho que quem está aqui 
deve mostrar-se comprome-
tido com sua responsabilida-
de”, alerta. 

Classificação 
Os maus resultados dentro 

e fora de casa vêm colocan-

Sem tempo para respirar, 
o Primavera volta a campo 
na próxima quarta-feira, dia 
2 de março, pela 10ª rodada 
da Série A3 do Campeonato 
Paulista. O duelo será contra 
o Flamengo, às 15 horas, em 
Guarulhos.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o técnico Elton 
informou que com a chegada 
de mais atletas "tudo" tende a 
melhorar. “O futebol é muito 
complexo para apontarmos 
apenas fator determinante 
para a queda do time. Tem a 
questão física, técnica, tática, 

do o Fantasma, aos poucos, 
numa posição bem descon-
fortável na tabela de classifi-
cação da Série A3.  

O time é apenas o 13º 
colocado, com nove pontos, 
mesma pontuação da Mato-
nense, último time entre os 
seis que estão na zona de 
rebaixamento. O Tricolor 
está ainda a quatro pontos da 
Catanduvense, último time a 
figurar no grupo dos oitos que 
classificam-se à próxima fase. 
Já a vantagem para o líder do 
certame ainda é maior. São 

o psicológico dos jogadores. 
Tudo isso deve ser analisa-
do”, diz.

O treinador também dis-
cordou que a luz de alerta 
tenha acendido agora. “Ela 
(luz) já estava acesa desde o 
início do campeonato. Não 
ano passado, por exemplo, 
tínhamos um grupo com mais 
de 30 atletas. Este ano ainda 
estamos fechando o elen-
co. Mas independente disso 
confio muito nos jogadores e 
acredito que, com resultados 
positivos nos próximos jogos, 
vai dar uma tranquilidade para 
esse grupo trabalhar”, declara.    

Confira os próximos dois jogos do Fantasma no:
www.correioesportivo.com.br 

Time volta a campo na quarta 
contra o Flamengo, em Guarulhos

JEAN MARTINS

Quatro atletas ainda devem fazer suas estreias nos próximos jogos com a camisa do Fantasma 

dez pontos de diferença para 
o Atibaia. 

Já o Nacional, adversário 
do Fantasma hoje, está na séti-
ma colocação, com 13 pontos. 

Para o diretor de futebol 
do clube, Vagner Venta-
roli, a situação do time no 
campeonato já ascende uma 
luz de alerta. “Já liga uma 
luz vermelha, porém temos 
total confiança no trabalho 
dessa comissão técnica”, diz. 
“Acredito que, no máximo, 
daqui dois jogos o time se 
reabilitará na competição.”

Tabela

Supercopa Vila Avaí de Futebol Minicampo

Rodada amanhã, dia 28, no campo da Vila Avaí  

Horário  Partida 
8h30  Marquinhos Tintas/ML FC x Clube 9 de Julho 
9h30  Amigos do Cachorrão x São Francisco 
10h30  Bacana Lanches x Estrela Dourada
11h30  Vila Avaí x Croissant e Cia.  

15ª Copa de Futsal Feminino Cidade de Indaiatuba 

Rodada amanhã, dia 28, na quadra do Centro Esportivo

Horário  Partida 
9h  Amaral FC x Divino Salvador/Jeonata 
10h  Elite B x Paraná/Dinho Água B
11h  Galatas x Araçariguama 
12h  Tietê x Elite A

Resultados da última rodada 
Paraná 1 x 4 Araçariguama 
Tietê 5 x 3 Divino Salvador
Galatas 2 x 1 Elite A
Amaral 0 x 3 Elite B

9º Campeonato Liga Regional Aifa Arc Ferro e Aço (Sub-20)

Semifinal hoje, dia 27, no ginásio da Sol-Sol 

Horário  Partida 
14h20  Secretária de Capivari/Kânia x Independente/LBC A
15h20  Independente/LBC B x ML Informática/Marq. 
Tintas 

Resultado da última rodada 
União Tribuna/Escola Cruzeiro 1 x 4 Independente/LBC B

Copa Colégio Renovação de Futebol Society Veterano

 2ª Rodada amanhã, dia 28

Horário  Partida 
8h   Marquinhos Tintas x Clínica São Camilo 
9h10   Brasiltex x Hot Flowers 

Resultados da última rodada 
Colégio Renovação 1 x 3 RZ
Nobel 4 x 3 RIP

Copa Hot Flowers de Futebol Society Adulto

2ª Rodada amanhã, dia 28

Horário  Partida 
10h15  Estilo Som & Luz x Criar Filmes
11h20  Restaurante Verona x Império 

Resultados da última rodada 
Grupo Marquinhos 6 x 5 Vizzent Calçados
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“É por isso que vamos 
falar sobre o urbano, 

a tecnologia e contem-
poraneidade, já que 
estas características 

podem estar presentes 
em todos os elementos 
a serem explorados”

Renata Jancowski, 
organizadora do Casa 

Decor Indaiatuba

Paixão de Cristo segue selecionando voluntários

ENCENAÇÃO

O ariano estará mais agitado e atirado que nunca 
por estes dias. Deve tomar cuidado com acidentes 
e o excesso de agressividade, já que isso trará con-
flitos em sua vida pessoal e no trabalho. Tenderá a 
expressar de forma mais clara o que sente diante dos 
fatos e isso será importante no ambiente de trabalho. 
Aproveite essa força para negociar seus contratos. 

Ser mais positivo e sincero ou ter um comporta-
mento mais objetivo e direto é o que será exigido 
do taurino por estes dias. Tente manter a calma 
enquanto for assertivo com as coisas, evite ficar 
impaciente ou impulsivo com os fatos. Sua vida 
profissional ainda possui as induções de destaque 
de forma positiva. Sua maneira de se expressar 
também fica mais fácil.

Esses dias podem trazer algumas complicações para 
o nativo, como dificuldades em situações domésti-
cas ou familiares. Além disso o nativo estará muito 
sensível. Pode planejar, por estes dias, a compra 
de um bem ou imóvel. Sucesso com pessoas que 
moram longe ou que sejam de lugares distantes de 
onde o nativo mora.

A semana apresenta certa tensão mental, um grau 
de ansiedade, é provável conflitos desagradáveis 
nos relacionamentos. Um contrato importante pode 
ser desfeito. O canceriano estará mais fechado e 
voltado para suas emoções. Aproveite para viajar 
se puder, pois isso trará uma reposição de energia 
em sua vida.

Esta semana pede para o leonino focar em sua vida 
profissional, novo rumo pode ser tomado, um cami-
nho pode ser aberto, mas o nativo precisa saber lidar 
com suas emoções e com as emoções dos outros. 
Ao fazer isso, sua vida pessoal ganha brilho, pois 
os contatos que vierem pelo lado profissional trarão 
benefícios. Momento de grande sensibilidade.

O virginiano sentirá essa semana um pouco tensa 
pois estará enfrentando alguns fatos difíceis. É 
importante manter a calma e seu lado racional. No 
trabalho seus superiores olham de forma agradável 
para o nativo. O momento pede para cuidar da 
saúde, quem sabe até começar uma dieta. Sua vida 
social pode ficar agitada.

O libriano pode começar essa semana um pouco 
tenso, pois pode assumir as dores de seu parceiro 
conjugal ou de seu sócio. Tenha calma e seja racio-
nal. Essa fase está muito boa para sua vida amorosa, 
poderá encontrar um novo amor facilmente, caso 
tenha terminado um relacionamento por estes dias.

O escorpiano pode enfrentar uma semana pesada 
para seus trabalhos em equipe. Mas também come-
çará a encontrar informações que trarão grandes 
conhecimentos sobre si mesmo. O momento pode 
auxiliar a encontrar alguém interessante para quem 
estiver solteiro. Receberá ajuda inesperada para 
saber mais sobre si. Esta semana ajudará nesse 
aspecto.

O sagitariano pode ter que enfrentar problemas em 
sua vida profissional. Pode sentir o ambiente meio 
que fechado sobre si, evite discutir com as pessoas, 
procure trabalhar dentro das normas, evite quebrá-
-las para manter a harmonia do grupo. O momento 
pede que foque em sua vida profissional, o que você 
realmente gostaria de fazer?

Essa semana os aspectos astrológicos indicam que 
o capricorniano se verá forçado a tomar uma atitude 
acerca de situações em sua vida, sejam esses fatos 
profissionais ou pessoais. Tenha calma diante de 
imprevistos, uma proposta de trabalho pode sur-
gir ou um novo rumo pode aparecer em sua vida. 
Aproveite.

O aquariano ainda está um pouco sensível embora 
seu inferno astral tenha terminado. É que o nativo 
precisa tomar contato com suas necessidades emo-
cionais. O nativo vai perceber que certas emoções 
ou pessoas ou objetos precisam ser deixadas para 
trás. Agora é uma fase socialmente agitada, novos 
amigos se aproximam, e sua maneira de se comu-
nicar deverá ser retrabalhada.

O pisciano vive momentos de forte tensão em seus 
relacionamentos pessoais ou profissionais, devido a 
isso, pode acabar ficando mais agressivo, ou agir sem 
pensar. Pense antes de falar ou de agir. Tenha calma. 
Um romance do passado pode ressurgir e agitar o 
nativo. Calma que o inferno astral logo acabará.  

cultura &  lazer

Casa Decor Indaiatuba já 
tem data para acontecer

Horóscopo de 26/02 a 04/03 por Alex Costa Guimarães

A segunda edição do 
Casa Decor Indaia-
tuba já tem data para 

acontecer. A mostra de arqui-
tetura será aberta ao público 
de 2 de setembro a 23 de 
outubro. A novidade deste 
ano é que o evento acontece 
num novo espaço, localizado 
na Avenida Coronel Esta-
nislau do Amaral, 725, no 
Bairro Itaici. A divulgação 
do evento aconteceu durante 
evento realizado na noite de 
quinta-feira, dia 25. 

Na edição 2016 da mostra, 
o tema será “Um Olhar para 
o Mundo”, onde a intenção é 
que os profissionais busquem 
referências e tendências do 
mundo moderno e contem-
porâneo. 

Na noite de quinta-feira, 
as organizadoras da mos-
tra, Renata Faria e Renata 
Jancowski, abriram a casa 
para convida-
dos conhece-
rem o espaço. 
De acordo com 
elas ,  os  pro-
fissionais que 
irão trabalhar 
nos ambientes 
ainda não estão 
definidos. 

A casa es-
co lh ida  pa ra 
abrigar a mos-
tra tem apro-
ximadamente 2.500m² de 
área total e 600m² de área 
construída, e inclue ainda 
quadra esportiva, piscinas, 
área de lazer e muito mais. O 

espaço foi escolhido por que, 
segundo as organizadoras, 
tem uma localização privi-
legiada, que une tradição de 
um dos bairros mais impor-

tantes da cidade 
à efervescência 
urbana de uma 
cidade em ex-
pansão. 

S e g u n d o 
Renata Janco-
wski, Indaiatu-
ba é uma cida-
de com grande 
po tenc ia l  de 
crescimento no 
ramo da cons-
t rução  c iv i l , 

arquitetura, decoração, pai-
sagismo e imobiliário. 

O resultado positivo da 
primeira mostra, resultou na 
realização do segundo even-

to. “É por isso que vamos 
falar sobre o urbano, a tecno-
logia e contemporaneidade, 
já que estas características 
podem estar presentes em 
todos os elementos a serem 
explorados”, explica Renata 
Jancowski. “Isso desde peças 
de decoração, revestimento, 
utensílios, cores, softwares 
de automação e outros re-
presentantes das tendências 
vistas nas principais mostras 
de decoração do Brasil e do 
mundo.”

2015  
A primeira edição do Casa 

Decor Indaiatuba aconte-
ceu de 31 de julho e 20 de 
setembro de 2015 e teve 
como inspiração as casas de 
veraneio, com o tema “Cores 
e Sabores”. O objetivo era re-

tratar o lifestyle das famílias 
que buscam a qualidade de 
vida e tranquilidade do inte-
rior, mostrando que conforto 
e bem-estar também podem 
ser sinônimos de sofisticação. 

Foram mais de 40 profis-
sionais e ambientes que trou-
xeram as principais tendên-
cias que figuram nas mostras 
de decoração do Brasil e do 
mundo, com novidades em 
design, revestimento, louças 
e metais, automação, entre 
outros. 

Na ocasião, a organizado-
ra Renata Jancowski contou 
à reportagem que trazer a 
mostra para Indaiatuba era 
um desejo antigo. “Estamos 
plantando uma sementinha 
e esperamos muito que dê 
certo, como ocorreu em Itu”, 
disse na época. 

Mostra será aberta ao público de 2 de setembro a 23 de outubro, num espaço no bairro Itaici

THAISE XAVIER

A Secretaria Municipal 
de Cultura informa que ainda 
existem vagas remanescen-
tes para os interessados em 
participar como voluntários 
na tradicional encenação da 
Paixão de Cristo. O evento 
acontece no dia 25 de mar-
ço, às 20 horas, no Ginásio 
Municipal de Esportes. 

Podem participar resi-
dentes em Indaiatuba, com 
ou sem experiência, e para 
a adesão é preciso apre-
sentar ficha de inscrição 

preenchida, cópia simples 
do comprovante de residên-
cia, cópia simples do RG ou 
outro documento com foto, 
termo de autorização dos 
pais e responsáveis assinado 
no caso de menores de ida-
de, termo de autorização e 
cessão de imagem assinado 
e comparecer aos ensaios 
agendados. 

A distribuição dos per-
sonagens é prerrogativa da 
direção artística. As inscri-
ções devem ser feitas no 

Centro de Convenções Aydil 
Bonachella, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12 ho-
ras e das 13h às 17 horas até 
o término das vagas. 

O edital que traz as infor-
mações completas e formu-
lários necessários à inscrição 
foi publicado na edição nº 
919 da Imprensa Oficial, 
disponível no site da Prefei-
tura Municipal no link http://
www.indaiatuba.sp.gov.br/
comunicacao/imprensa-ofi-
cial/edicoes/ . Informações 

(19) 3894-1867.
Realizada na cidade des-

de 1998 e custeada com 
recursos próprios pela admi-
nistração pública municipal, 
a encenação da Paixão de 
Cristo foi prestigiada por 
quase três mil pessoas em 
2015.

Serviço
O Centro de Convenções 

Aydil Bonachella fica na 
Rua das Primaveras, 210, no 
Jardim Pompéia
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!cultura &  lazer

Deuses do Egito - Lançamento - 
Ação / Aventura - Classificação 12 
anos - 127 minutos - Convencional 
- Dublado - Quinta (25) a Quarta 
(2): 15h20 - 3D - DUBLADO - 
Quinta (25) a Quarta (2): 19h00 
- Convencional - Legendado - 
Quinta (25) a Quarta (2): 21h45

Boneco do Mal - 2º semana - Ter-
ror - Classificação 14 anos - 97 
minutos - Dublado - Quinta (25) 
a Quarta (2): 16h55 / 22h00

Deadpool - 3ª semana - Ação - 
Classificação 16 anos - 107 minu-
tos - Dublado - Quinta (25), Sexta 
(26), Segunda (29), Terça (1º) e 
Quarta (2): 18h40, Sábado (27) 
e Domingo (28): 14h20 / 18h40 - 
Legendado - Quinta (25) a Quarta 
(2): 16h05 / 21h20

Como ser Solteira - Lançamento 
- Romance / Comédia - Classifica-
ção 14 anos - 104 minutos - Dubla-
do - Quinta (25) a Domingo (28): 
18h35, Segunda (29), Terça (1º) 
e Quarta (2): 19h45 - Legendado 
- Quinta (25) a Quarta (2): 16h35 
/ 21h30

Presságios de um Crime - Lan-
çamento - Ação / Suspense - Clas-
sificação 14 anos - 101 minutos 
- Legendado - Quinta (25) a Quarta 
(2): 17h50 / 20h30

Steve Jobs - Sessão especial do 
Cineclube Indaiatuba - Drama 
Biográfico - Classificação 12 
anos - 122 minutos - Legendado 
- Somente no Sábado (27): 14h10 
*Atenção: para o Cineclube os 
ingressos tem preço único de R$ 
10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingres-
so promocional R$ 5,00

Um Suburbano Sortudo - 3ª 
semana - Comédia - Classificação 
14 anos - 110 minutos - Nacional 
- Quinta (25) a Domingo (28): 
15h40 / 21h00, Segunda (29) e 
Terça (1º): 15h40 / 20h10 Quarta 
(2): 14h00 (Cinematerna) / 15h40 
/ 20h10

O Regresso - 4ª semana - Drama 
- Classificação 16 anos - 156 mi-
nutos - Legendado - Quinta (25) a 
Quarta (2): 17h15 / 20h35

Os Dez Mandamentos - 5ª se-
mana - Drama - Classificação 12 
anos - 120 minutos - Nacional - 
Somente Segunda (29), Terça (1º) 
e Quarta (2): 19h30

Snoopy E Charlie Brown - Pea-
nuts, O Filme - 7ª semana - Ani-
mação - Classificação livre - 90 
minutos - Convencional - Dublado 
- Somente Sábado (27) e Domingo 
(28): 14h00 - Promoção Sessão 
Família: Neste filme, ingresso 
único R$ 6,00 por espectador

O Quarto de Jack - 2ª semana 
- Drama - Classificação 14 anos - 
118 minutos - Legendado - Quinta 
(25) a Quarta (2): 19h00

Deadpool - 3ª semana - Ação 
- Classificação 16 anos - 107 
minutos - Dublado - Quinta (25) 
a Quarta (2): 16h15 - Legendado 
- Quinta (25) a Quarta (2): 19h20 
/ 21h45

A Garota Dinamarquesa - 3ª 
semana - Drama / Romance - Clas-
sificação 14 anos - 119 minutos - 
Legendado - Quinta (25) a Quarta 
(2): 15h15

Os Dez Mandamentos - 5ª sema-
na - Drama - Classificação 12 anos 
- 120 minutos - Nacional - Quinta 
(25) a Quarta (2): 15h40

Alvin e Os Esquilos na Estrada 
- 10ª semana - Animação - Classifi-
cação livre - 95 minutos - Dublado 
- Somente Sábado (27) e Domingo 
(28): 14h00 - Promoção Sessão Fa-
mília: Neste filme, ingresso único 
R$ 6,00 por espectador

CINEMA

Deuses do Egito

O Bom Dinossauro - 8ª semana 
- Animação - Classificação livre 
- 100 minutos - Convencional - 
Dublado - Somente Sábado (27) 

e Domingo (28): 14h50 - Pro-
moção Sessão Família: Neste 
filme, ingresso único R$ 6,00 por 
espectador
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THAISE XAVIER      
redacao01@maisexpressao.com.br

Escola vai ter 3 equipes na final nacional do Torneio de Robótica FLL

Colégio Objetivo completa 17 anos e 
reafirma compromisso com a educação 

especial Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

O Colégio Objetivo de 
Indaiatuba completa 
este ano seu 17º ani-

versário e se mantém entre os 
principais nomes da educação 
privada na cidade. A unidade 
chegou ao Município em mea-
dos de 1991, quando o número 
de escolas da rede privada 
ainda era limitado. Em 1999, a 
empresária Loide Rosa é con-
vidada para assumir a direção 
do Colégio. Segundo ela, o 
cenário encontrado era de uma 
escola com aproximadamente 
135 alunos  

Em contrapartida, a mante-
nedora diz que a unidade pos-
suía condições para expandir e 
a cidade pedia isso. “A nossa 
proposta era ter uma escola em 
que o aluno traçasse a sua vida 
escolar até a preparação para 
a faculdade e percebemos que 
os pais também queriam isso”, 
explica. “E conseguimos. Hoje 
no Objetivo temos do zero ano 
até o curso pré-vestibular, com 
um grande diferencial de ofe-
recer o Ensino Médio também 
a noite.”

Outro fator que contribuiu 
para a expansão da unidade 
na cidade é que mesmo car-
regando a tradição da marca 
Objetivo, a escola possuía 
liberdade de implantar novida-
des e diferenciais. “Existe um 
método de trabalho e uma troca 
de sugestões, porém a marca 
deixa muito aberto para que 
os mantenedores desenvolvam 
atividades na escola, e é neste 
ponto que entra o diferencial 
de ter uma boa administração”, 
ressalta. “Na educação as pos-
sibilidades são inúmeras e se 

o mantenedor está disposto a 
incrementar, sempre que há a 
necessidade, tudo é possível.”

Aos poucos a grade curri-
cular do Objetivo foi encor-
pando diversos diferenciais. 
Hoje está entre eles o curso de 
inglês, que é mantido em par-
ceria com o Instituto Yázigi, 
marca renomada no ensino de 
línguas, as aulas de natação 
com a metodologia Gustavo 
Borges, medalhista olímpico 
e um dos maiores nomes do 
esporte brasileiro, além de 
oficinas em robótica e aulas 
avançadas visando as Olimpí-
adas Científicas do País. 

No entanto, segundo a 
mantenedora, nada que uma 
escola proporcione dará o 
melhor resultado para o aluno 
se os pais não forem parceiros 
da escola e se não houver a 
cultura da importância e serie-
dade da educação. “O que nós 
buscamos é que os pais sejam 
parceiros da escola, para que 
o filho deles tenha o melhor 
aprendizado possível. E isso só 
será possível se eles souberem 
o que acontece na escola, o que 
o filho está aprendendo, quais 
as suas dificuldades. E também 
cabe a escola oferecer não só 
a estrutura física, mas também 
um ambiente saudável, com 
um comportamento discen-
te, adequado, para que esse 
aluno se desenvolva, e ainda 
profissionalizar esse ensino”, 
reafirma Loide. 

Resultados
O grande orgulho atual-

mente do Colégio Objetivo é 
o curso para o pré-vestibular 
e os resultados obtidos com 
ele. Segundo Loide, o grande 
número de aprovações é resul-

tado da dedicação dos alunos 
e da escola. “Nós vivemos um 
momento muito legal hoje, que 
é quando por vezes o aluno 
passa, porém não para a facul-
dade que ele queria e ele tem 
maturidade de tomar a decisão 
sozinho para seu futuro. Uns 
decidem arriscar, outros optam 
por fazer  o curso mais um ano 
para buscarem  o objetivo de-
sejado, e isso é muito bacana”, 
comemora. 

Ainda de acordo com a 
mantenedora, outra grande 
satisfação é com relação aos 
alunos que tiveram a vida 
acadêmica em outras escolas 
e com a ajuda do cursinho pré-
-vestibular conseguem passar. 
“É muito bacana ver alunos 
que se dedicam e estudam 
muito, e mesmo muitas vezes 
vindo com uma bagagem 
acadêmica deficiente, com 
dedicação e o apoio do nosso 
cursinho, conquistam a vaga. 
Isso não tem preço”, diz. 

As equipes Kaboom e Sha-
zam, compostas por alunos do 
7º ao 9º anos do Ensino Fun-
damental do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, conquistaram o 
2º e o 3º lugares Champion 
Awards (classificação geral) 
no Torneio de Robótica FLL 
Regional, realizado em Araras, 
no último fim de semana. Ao 
todo 21 equipes participaram 
do Torneio e apenas quatro 
se classificaram para a etapa 
Nacional.

Em sua primeira partici-
pação no Torneio FLL, as 
equipes Kaboom e Shazam 
conquistaram esse direito e 

ao lado da equipe Bazinga re-
presentarão o Colégio na final 
que será realizada em março, 
em Brasília. A equipe Bazinga 
já havia conquistado sua vaga 
em dezembro, no regional de 
Curitiba.

“Teoricamente uma equi-
pe novata conseguir o troféu 
Champion é praticamente im-
possível. E eles conseguiram! 
O sucesso das equipes veio do 
trabalho, nada disso foi sorte. 
Os alunos se dedicaram muito, 
trabalharam duro e consegui-
ram algo que é para poucos!”, 
comemora o professor e técni-
co Leandro Mathias. 

Referência em educação no Município, Colégio Objetivo completa 17 anos em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

“Eu fiquei muito feliz por-
que as coisas não estavam 
dando certo, mas conseguimos 
superá-las e depois o trabalho 
de 7 meses foi recompensa-
do!”, afirma o aluno do 9º ano, 
Pedro Civitella, de 13 anos, da 
equipe Shazam. “Foi legal por-
que não esperávamos ganhar o 
prêmio, apenas competir. Foi 
emocionante quando percebe-
mos que poderia dar certo. A 
animação da nossa equipe fez 
toda diferença!”, relata o aluno 
do 7º ano, Vítor Mazzonetto, 
de 11 anos da equipe Kaboom.

Outra participação de des-
taque foi a do aluno Marcelo 

Domingues, integrante da Ba-
zinga, que conquistou o troféu 
Voluntário Destaque, pelo au-
xílio aos juízes da competição.  

“Foi algo inesquecível! É 
uma felicidade muito grande 
poder orientar jovens e mos-
trar caminhos para eles. Esse 
torneio é uma experiência que 
prepara o aluno para a vida”, 
ressalta o professor e técnico 
Luiz Carlos Marques.

As equipes Bazinga, Ka-
boom e Shazam representarão 
o Colégio Objetivo Indaiatuba 
na Etapa Nacional do Torneio 
de Robótica FLL, nos dias 18, 
19 e 20 de março, em Brasília.
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João, Milena e Claudemir da Mercantil Seguros

A cliente fiel e um poço de simpatia, 
dona Mirthes Torres, nas mãos de 
Joelma Milezze, do Espaço Rosa Shock

Tatiane Bertolini, cliente que veste look 
Cris Bandeira

Pedro Paulo e Pop, da Calliopi, escola 
de artes em cerâmica 

A competente equipe Ouro e Prata,que 
faz o sucesso da loja. Confira as 
promoções de aniversário. Demais!

Annna Caroline Acciari, comemorando 
as aprovações em Nutrição na USP e 
Unesp

Aline, marcos e Lu no coquetel de lançamento do Campeonato 
Minicampo Clube 9

Gugu, Nat e Lu  no coquetel de lançamento do Campeonato 
Minicampo do Clube 9 de Julho 

Os primos Leandro Antunes e Leonardo Masin, 
na Festa dos Aprovados do Colégio Rodin

Isabella Garófalo e Júlia Thomazelli, aprovadas em 
Odonto, na Festa dos Aprovados do Colégio Rodin

Solange Pereira de LIma e Nilton Cesar Symphoroso, 
proprietários da Casa de Repouso Melhor Idade

Dê um carinho 
especial aos seus 
pés no Doctor 
Feet. Sempre 
um podólogo à 
sua disposição. 
Informe-se no 
telefone 2516-
4440. Na foto, 
os proprietários 
do Doctor Feet, 
Selma e Edson 
Lopes. Parabéns e 
sucesso!

Espaço Rosa Shock apresentando sua nova direção, 
com a proprietária e terapeuta Suzy Reigado, ao lado 
de seu parceiro, o psicólogo regressivo Joäo Pismel

Natália, Cinthia, Rosa e Katia da Móveis Casa Verde. Faça uma 
visita e confira as novidades que a loja oferece. Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 1.301 - Vila Vitória. Contate-nos. 3875-0076

Patrícia, Joyce, Luana, Vanessa satos, Vanessa  Quintino, 
Efigênia, Mara, Suelen, Alice e Jessica

Equipe Kaboom do Objetivo, comemorando o 2º lugar no Torneio 
de Robótica FLL em Araras

Larissa Crevelari, Evelyn Rocha, Isabela Fernanda da Cruz, Maria Luiza 
Riato e Lucimar Pinheiro, na festa Cabeça-Dinossauro do Objetivo

JHD COMUNICAÇÃO

DIVULGAÇÃO PIERI IMAGENS - FOTOS FELIPE GOMES
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novidadesSônia Fonseca contato@maisexpressao.com.br

Filé Vaticano
Risoto, palmito, filé grelhado coberto com catupiry,  pre-
sunto grelhado e mandioca. Vá experimentar no Caip-
irão. Maravilhoso!

Prato Quente
Abobrinha Recheada: Abobrinhas recheadas com arroz 
combinado com carne moida selecionada, molho espe-
cial e tomate. Só na Casa da Esfiha, é claro!

Parabéns Alessandra Pasim! Você ficou uma noiva maravi-
lhosa. "A Nova Loja" agradece a preferência e deseja felicidades.

Promoção 2ª Noite 
Árabe

Coleção Gardênia

Passe horas agradáveis 
fazendo peças maravilhosas 
com aulas da Calliopi, todas 
as quintas e sextas-feiras. Li-
gue já e faça sua matrícula na 
Escola de Arte em Cerâmica 
Calliopi nos fones: (19) 3894-
8737/(11) 5521-3989/ (11) 
5547-0454. Você vai adorar. 

Aulas de Arte

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, transpa-
rência, muito brilho e com cores da nova estação, na opção ven-
da ou aluguel. Demais! Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

A Casa da Esfiha 
apresenta a 2ª Noite 
Árabe no Salão So-
cial do Indaiatuba 
Clube, no próximo 
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 Ban-
da 4 Regra 3. Convi-
tes à venda na Casa 
da Esfiha, no Centro 
e Polo Shopping, e 
também no Indaia-
tuba Clube. Valor R$ 
120 por pessoa com 
tudo incluso. Essa 
não dá para perder!

Os fotógrafos 
Vanderson Lima 
e Alessandra Bar-
bieri, proprietários 
da Fábrica de So-
nhos Estúdio Foto-
gráfico, oferecem 
serviços fotográ-
ficos para festas e 
eventos em geral. 
Informe-se na Rua 
Seraphin G. Can-
dello, 1.270 - Mo-
rada do Sol - F: 19 
3394-1610 / 99219-
4994. Registre seus 
momentos inesque-
cíveis!

A Flor de Lis 
oferece serviços de 
depilação, manicure, 

pedicure, sobrancelhas, limpeza de pele, drenagem linfática, 
massagens modeladora e relaxante, com 10% de desconto em 
todos os serviços, em qualquer dia da semana. Vá conferir na 
rua Alberto Santos Dumont, 1209 - Cidade Nova I - entre as 
ruas Ademar de Barros e Tuiuti. Tel.: (19) 3825-0623 e (19) 
99921-7576 (WhatsApp). Conheça o Facebook: www.facebook.
com/flordelisindaiatuba. Você vai adorar!

Professor André Davanço com a turma Juvenil de Taekwondo do 
Espaço Cultural Stahl Soler

Foi no maravilhoso Buffet Indy Kids, no último sábado, dia 20, o 
aniversário de 4 aninhos do lindo João Vitor, filho de Karen Ildete 
Stahl Soler e Paulo Zaneti, do Espaço Cultural Stahl Soler. A festa 
reuniu amigos e familiares. Parabéns, felicidades sempre!

Os 4 aninhos de João Vitor

Não perca a pro-
moção da Vitorello: 
Top só R$ 25, legging 
estampadas de R$ 
79,90 por R$ 55,90 e 
moda jovem/festa de 
20% a 50% off até o 
tamanho XGG. Essa 
você não pode perder!
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Bailarinos da Galpão 1 Academia 
recebem certificados da Royal 
Academy of Dance

Jantar no Let´s Eat Indaiatuba

Acenbi inicia oficialmente projeto que 
impulsiona beisebol em Indaiatuba

Rotary Club de Indaiatuba Cocaes

Kennedy Square recebe empresários 
em degustação de vinhos

RotaKids de Indaiatuba

Combo Solidário Gabriel

‘Fashion Friday’: evento de moda 
repercute em meio empresarial, 
acadêmico e político

Leandro 
Karnal

Mega 
Bazar da 
Pechincha 
da Acri e 
Rotary

A Galpão 1 Aca-
demia de Dança re-
alizou ontem, dia 
26, a entrega dos 
certificados para 
os bailarinos apro-
vados no exame 
da Royal Academy 
of Dance (RAD), 
instituição especia-
lizada em exames 
e treinamento de 
alunos e professo-
res da modalidade 
Ballet Clássico, e 
que tem sua sede 
em Londres, na In-
glaterra. A entrega 

A Associação Cultural, Esportiva Nipo-Brasileira de Indaia-
tuba (Acenbi) iniciou oficialmente, no último sábado, dia 20, 
as ações do Projeto “Criando Atletas de Beisebol e Softbol”. 
Trata-se de uma iniciativa para a formação de atletas para 
competição, administrada com recursos obtidos por meio da 
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.

A iniciativa conta com a Cobreq, a Mann+Hummel e a 
Spartan do Brasil como patrocinadoras. Essas empresas vão 
destinar parte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) devido para o projeto, até um total de cerca 
de R$ 125 mil. Esses recursos serão utilizados para compra de 
material esportivo (bolas, luvas, tacos e outros equipamentos) 
e à administração de recursos humanos.

Essa é a primeira vez que a Acenbi faz parceria com empre-
sas locais, por meio de lei de incentivo, para o desenvolvimento 
de suas atividades. 

A última terça-feira, dia 23, foi um dia muito importante para nós rotarianos do Cocaes. 
À tarde foi reservada para a entrega da geladeira ao Lar São Francisco, resultado do subsídio 
distrital do RI Cocaes. Já à noite, ocorreu a 29ª reunião do clube, festiva, em comemoração ao 
111º aniversário do Rotary Club, com a presença dos governadores Pedro Albertini e Wilson 
Takada Junior, além de uma excelente informação rotária com o companheiro José Zumbini 
Junior e quando comemorou-se também o aniversário do companheiro Jordão.

O Kennedy Square, em mais uma parceria com a Brancotinto 
Vinhos & Bistrô, recebeu 35 jovens empresários de Indaiatuba 
e região para uma palestra e degustação de vinhos na noite do 
último dia 18, no lounge do empreendimento. O minicurso foi 
ministrado pela sommelière e sócia-proprietária da Brancotinto, 
Josi Pieri.

O evento, contratado pela Crowe Horwath, rede global de 
firmas de auditoria, consultoria e contabilidade, com sede em 
Campinas, foi realizado para clientes selecionados pela própria 
empresa. 

O RotaKids de Indaiatuba se reuniu na manhã do sábado, dia 
20, para sua Reunião Ordinária de deliberações e também de 
votação para o novo presidente para o ano rotário 2016/2017. 
Nesse encontro, foi eleita por votação democrática a jovem Bru-
na Zumbini, que exercerá seu cargo a partir de julho deste ano.

Você adquire seu vou-
cher por apenas R$ 25 
e utiliza quando quiser, 
agora até 31 de março 
de 2016. Ligue no tele-
fone (19) 3801-2047 e 
informe-se.

Escolha entre duas 
opções: hambúrguer de 
costela ou frango. Se você 
é vegetariano, opte pelo 
hambúrguer de espinafre.

Além de experimentar 
um hambúrguer delicioso 
em um ambiente acon-
chegante, você ajuda a 
Gabriel em seus projetos. 

A 5ª edição do evento Fashion Friday, organizado pela Ten-
dere e Butique de Cursos Ana Vaz, lotou o auditório da Livraria 
da Vila do Shopping Galleria, no último dia 19. O tema “Varejo 
de Moda Físico e Digital: Desafios Contemporâneos” levantou 
um debate aprofundado sobre o mercado de moda. E-commerce 
de moda, lojas físicas, a tendência Omnichannel (multicanais 
de compra de moda, online e offline) e a moda global & local 
foram alguns dos assuntos em destaque. 

Estiveram presentes 82 inscritos no auditório e a audiência 
online da transmissão ao vivo, via canal do YouTube, foi de 
278 pessoas. 

Eliege Signorelli 
trouxe, pela primeira 
vez em Indaiatuba, Le-
andro Karnal, que fez 
uma excelente palestra 
sobre planejamento e 
estratégia para um novo 
tempo. Podemos dizer 
que a palestra foi um 
enorme sucesso! Pa-
rabéns ao Leandro e a 
Eliege, por nos propor-
cionarem essa noite deli-
ciosa e, principalmente, 
com casa lotada.

aconteceu na Câmara quando, na ocasião, foram apresentadas 
oito coreografias assinadas pelos professores da academia.
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Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br infantil

Equipe Metadroid, do Colégio Meta, seguram robô após pontuação 
alta em torneio

Alunos do Colégio Meta, vencedores do Torneio regional de 
robótica, recebem certificado oficial Lego Education

Equipe Sub-11, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
viagem para Lindóia no ano de 2013

Equipe da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em amistoso 
externo

Equipe do Barcelona, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
campeão da 1ª Champions League

O primeiro aninho do lindo Matheus
Foi no último dia 12, no Buffet Indy Kids, a festa de aniver-

sário de 1 aninho do lindo Matheus, filho da Daiane e do Vini-
cius. A festa estava encantadora, com presença de vários amigos 
e familiares. Parabéns, muitos e muitos anos de vida! Mil beijos.

Leluh Kids sempre realizando as 
melhores festas infantis

ESTÚD
IO

 D
ELFI
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social & gastronomia

Paulo, Luiz e José Bueno, no Restaurante Caipirão, localizado na 
Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Edward e Karsten, no Barnabé Restaurante, que fica na Rua 
Cerqueira César, 1.044 - Centro - Contate-nos: 3825-1814

Vinicius e Armando, no Rincão Restaurante, na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 870, no Jardim Amércia. Telefone: 3875-2974

Daniel Vitor, Rosmeire, Janaina e Rubem, no Barnabé Restaurante, 
que fica na Rua Cerqueira César, 1044 - Centro - F: 3825-1814

Mauricio, Marcelo, José Carlos, Thiago, Andressa e Artur, no Restaurante 
Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. F: 3885-5434

Ketlen Vitória, Daiane, Tata e Evandro, na Pizzaria Skinão, que fica na 
Rua Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Fone: 3875-7916

Guilherme, Fernando, Elmi, Gabriela e Rafael, na Pizzaria Skinão, que fica 
na Rua Tocantins com a mrginal do Parque Ecológico. Fone: 3875-7916

Mônica, Thais e Maria José, no Restaurante Casa da Moqueca, na 
Avenida Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova I - Tel: 3885-0866

Equipe do Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova I - Tel: 3885-0866

Sr. Anezio Vendrame e Nilson Carotti, tomando um delicioso capputtino  na 
Big House, que fica na Rua Siqueira Campos, 595 - Centro - F: 3885-1246

Edson, da Plotter & Cia, e Elpidio Sigrist tomando um delicioso capputtino  
na Big House, que fica na Rua Siqueira Campos, 595 - Centro - F: 3885-1246

Florinaldo, da Sól Jóias, e Fábio Canova no Açafrão Restaurante, 
situado na Rua Quinze de Novembro, 492. F: 3816-8347

José Luiz, Diogo e Tiago, no Açafrão Restaurante, localizado na 
Rua Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

O bugrino Bruno Martins e o pontepretano Vitor Diniz, direto de 
Campinas, para a Oggi Sorvetes Indaiatuba
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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, CHUR-
RASQ., 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. PLA-
NEJ., 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 ALMOÇO/
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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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
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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.
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classificados

Cond. Alto de Itaici – 3 suí-
tes, sala 2 amb, lavabo, escri-
tório, cozinha, lavanderia, pis-
cina e churrasqueira, 400m² 
AC/ 300m² R$900.000,00 F. 
9.9887-7771
Vila Suíça - 3 suítes com 
closet, AT 300m2, AC 252, 
mais 1 suíte no térreo e 1 suíte 
para empregados, fino acaba-
mento, demais dependências 
de alto padrão. R$ 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 co-
berta, churrasqueira, sala 
para sauna, área gramada 
para campinho, 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 parte 
de pagto. F. 3875-0469 ou 
(19) 9.9751-9921. creci 65362.
Residencial Helvetia Park 
1 - Espetacular residência com 
AC 365m2- AT 490m2. Três 
suítes com closet e armários 
(sendo uma com hidro) e va-
randas. Sala ampla de dois 
ambientes, sala de TV, quarto 
de hóspede, escada revestida 
em granito especial e corre 
mão em alumínio, wc social, la-
vanderia, piscina, vestiário, wc, 
varanda gourmet e estar, chur-
rasqueira, entradas laterais, 
garagem para seis carros (três 
cobertos). R$1.990.000,00. F. 
3875.0469 ou (19) 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
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 hidro, sauna úmida, gar 
coberta para 4 carros + 6 va-
gas descobertas / jardim - AC: 
575,84m² AT: 4.785,87m² único 
proprietário R$2.200.000,00 F. 
(19)3935-6376 ou 9.9658-1449 
creci 118013
Casa em Condomínio Fecha-
do - 4 suítes sendo 1 suíte no 
pavimento inferior, sala 3 abm, 
lavabo, copa, cozinha, área de 
lazer com churrasq, dorm de 
empregada com WC e box, lav, 
garagem para 4 carros,2 cober-
tas, aque solar, ar cond, piscina, 
jardim, AC 300m2,360m2.Otimo 
preço 950.000,00- direito com 
o proprietário ,aceito financia-
mento ou imóvel como parte de 
pagamento F.19.997246619/ 
Cel 3875-9751
Cond. Alto de Itaici – 03 
Suítes, sala 02 amb, lavabo, 
escritório, cozinha, lavanderia, 
piscina e churrasqueira,400m² 
AC/ 300m² R$ 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, área de serviço, 
churrasqueira com gabinete, 
Sanka, garagem para 3 carros. 
R$ 320.000,00 F 9.8716-9978 
- proprietário
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
Morada do sol - Rua 58 
02 dorm (1 suíte), sala, co-
zinha, WC social, lavande-
ria, garagem. Oportunidade 
única, aceita financiamento 
R$230.000,00. F 3017-2608 
ou9.9762-7997 ou 3935-3294.
Morada do Sol: CASA NOVA 
2dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ carros. Aceita ter-
reno aceita financiamento. R$ 
245 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.

Morada do sol - Rua 57 Casa 
em construção a ser entregue 
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 FINANCIAMENTO 
CORRA.
Morada do sol - Rua 59 2 dorm 
(01 suíte), sala, coz, WC social, 
lavanderia, garagem. Oportuni-
dade 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, Meza-
nino nos fundos. Oportunidade 
única R$250.000,00. Aceita 
financiamento ou cada de 
menor valor F 3017-26008 ou 
9.9762-7997 ou 3935-3294.
CORRA
Morada do Sol - Rua Silvio 
Candello (em meio a grande 
movimento comercial) lote 
quadrado com 1 dorm (suíte), 
sala, cozinha, WC social, lavan-
deria, quintal na frente - ideal 
para comercio R$ 250.000,00 
Aceita terreno e financiamento. 
F 3017-26008 ou9.9762-7997 
ou 3935-3294
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, 
wc social, lava nos fundos 
garagem coberta. Aceita terre-
nos ou 50% do valor e assumir 
financiamento. R$ 250 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 suíte, sala 
copa e cozinha, lava, piscina 
gara para 2 carros (Aceita 
permuta por chácara). 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. 
Portal do Sol - 2d, sala, coz., 
wc, atç 180m² R$250.000,00 
F. 3801-2880 ou 9.9479-0454

Salto Santa Marta: CASA 
NOVA 2 dormitório, sala, cozi-
nha e wc social, aceita financia-
mento R$ 215 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
Salto Laguna: CASA NOVA 2 
dormitório, sala, cozinha e wc 
social, aceita financiamento 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
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
CA0777 - CASA -  JARDIM 
MORADA DO SOL - 99M² - 2 
dorm, sala, wc social, sala, coz 
com armarios    R$ 280.000,00   
F. 3392.0333
CA0236 - JD. CALIFORNIA 
- 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
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 - JARDIM RE-
GENTE - 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 sendo 
1 suíte, sala, cozinha, WC, la-
vanderia, 2 vagas de garagem.
AT. 150 m²   A.C 70 m² Entrada 
a partir de R$ 21.500,00 po-
dendo utilizar o FGTS e saldo 
financiado pela CAIXA em até 
30 anos. Contato direto com o 
construtor Darci (19) 9 9115-
5627 / (19) 9 7402-9992  ID 
45*7*139689
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.



Mais Expressão22B

classificados
Cond Vista Verde - 3 dorm 
(c 1suite) 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.
Cidade Jardim -2dorms(1st 
com closet),sala de estar e 
jantar, coz planejada, churras-
queira – 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, 
entrada para 2 carros. – CRECI 
74092 – R$ 290.000,00 F.(19) 
98136 -7331
Jd do Sol - 2 dorms, sala, coz, 
copa, wc, piscina, churras-
queira, 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 chácara 
, AT 1550m2, AC 234m2, am-
plas acomodações com suíte, 
quartos, salas, setor gourmet, 
churrasqueira, WCs, lavabo, 
piscina, piscina 4x8, belo jar-
dim, 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 - Chácara 
com 3 d, ampla casa remode-
lada AC 210m2 AT 1020m2 
com varanda, piscina, churras-
queira, pomar. 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, churras-
queira e tudo mais, garagem 
coberta. R$490.000,00. F.019-
3875.0469 / 19-9.97519921. 
creci 65362
Centro - 2 dorm, sala, coz, WC, 
R$ 225.000,00 F. 3801-2880 / 
9.9479-0454

SO0463- SOBRADO NADEGE 
- 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 DULCE 
– 3 sts., sl ampla, sl jantar, coz 
americana, lavabo, esc., jd inver-
no, lav., esp. gourmet, 4 vg. - R$ 
750.000,00    - TEL: 3392.0333
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 banheiros, 
sala, coz, lavanderia, com chur-
rasq garagem para 4 carros R$ 
400.000,00 Troca por Apt térreo 
F. 3801-2880 / 9.9479-0454
Sobrado Beira da Mata - 4 su-
íte, 3 sala, lavabo área de luz, 
coz americana com armário, 
parte de baixo churrasq com 
armário, piscina, garagem para 
2 carros, térreo 360 m2. Aceita 
permuta por casa Vila Suiça, 
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. 
CA03649-JARDIM REGENTE: 
casa nova (at:103m²/ac:60m²) 
02 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, banheiro social, cozinha 
americana, lavanderia, gara-
gem descoberta 2 carros. Acei-
ta financiamento R$265.000,00 
f.3825-4420
CA03657-JARDIM BELO HO-
RIZONTE: 3 dormitórios sendo 
1 suíte, 1 sala, 2 banheiros, 2 
vagas,75,00 M2 construída, 
122,00 M2 total. R$ 340.000,00 
F.3825-4420
CA03678- CIDADE NOVA II: 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 
1 sala, 2 banheiros, 2 vagas, 
.R$340.000,00 F.3825-4420
Jd. Brasil -  2dorms R$ 170 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 74.092
C i d a d e  N o v a  -  c o m 
3dorms(1st), sala, coz, wc, 
as, churrasqueira, portão ele-
trônico,2 vaga de garagem 
R$360.000 F. 98136-7331 
CRECI 74.092

 

Morada do Sol: 1 dorm, sala e 
coz ampla, sacada, sem gara-
gem 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 mulher  no 
bairro cidade nova F.3875-1181 
ou 9.98820-6872
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, cozinha, 
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 - BEIRA 
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, escritorio - 
R$ 3.300,00 + COND + IPTU 
F.(019) 974034761
CA0757 - CASA - VILA VENE-
ZA - 3 dorm, 1 wc, 1 sala, coz, 
as - R$ 1.200,00 + COND + 
IPTU(019) 974034761
CA0622 - CASA - JD PORTAL 
DO SOL, 2 dorm, sala, coz, 
wc, garagem, piso superior 
- 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 mulhe-
res e homens solteiros e apo-
sentados F. 3834-1535. Rua 
Pedro Gonçalves 1477 - Centro
SO0454 - SOBRADO -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

kit-net no centro - R$ 500,00 
+ cond + iptu. F. 3801-2880 / 
9.9479-0454
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 Aparecida 
- 3 dorm, suíte, 2 banheiros so-
cial, 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, gara-
gem R$ 1.200,00 F. 3801-2880 
/ 9.9479-0454

 
TROCA - Apto no Butantã – 3 
suítes, sala 2 amb., lavabo, coz. 
americana, varanda c/ churr., 
piscina, salão de festa, 2 vagas 
de gar, a duas quadras do 
metrô 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
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 eletri-
co, wc social, espaço gourmet    
R4 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, sacada   R$ 
265.000,00    - TEL: 3392.0333
AP0637 - APTO - MONTE 
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
Jd Nova Indaia - Apt c/ cozinha 
planejada , 3 dorm , área de 
lazer completa. F 9-9133-9736 
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AP01309-EDIFICIO VERONA: 
kitnet c/ 49,61m² - cozinha, 
sala, dormitório, banheiro, 
sacada com excelente vista, 
01 vaga de garagem cober-
ta. Aceita financiamento R$ 
180.000,00 F.3825-4420
AP01041-EDIFICIO SOHO: 
Oportunidade! apartamento 
Soho com preço bem abaixo da 
média de mercado, apartamen-
to com 3 dormitórios, sendo 1 
suíte. sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro social e sacada. 2 
vagas de garagem cobertas, 
sistema de lazer completo 
R$425.000,00 F.3825-4420
AP01009-EDIFICIO FELICI-
TÁ: Excelente apartamento, 
vista para o parque mal,03 
dormitórios, sendo 01 suíte, 
02 vagas de garagem, terraço 
gourmet, móveis planejados na 
cozinha e banheiros, completa 
área de lazer. R$470.000,00 
F.3825-4420
AP00649-EDIFÍCIO FONTE 
DE TREVI : Lindo apartamento, 
boa localização, imóvel com 02 
dormitórios, sendo um deles 
suíte, sala com 02 ambientes, 
WC social, cozinha. móveis 
planejados em todos os am-
bientes. portaria 24 horas, 
elevadores e piscina. ar condi-
cionado. Aceita financiamento 
bancário e estuda permuta. 
R$280.000,00 . F 3825-4420
AP01325- RESIDENCIAL 
PORTO PRINCIPE : Apar-
tamentos 80 m², 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte, todos os 
apartamentos entregues com: 
aquecimento a gás, preparação 
para ar Condicionado, 2 vagas 
de garagem R$ 380.000,00 
F.3825-4420

 
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 dormitó-
rios, sala, cozinha e lavandeira, 
2 vagas de garagem. + R$ 
320,00 condomínio. R$ 800,00 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
Edificio Bernadino: 2  dorm, 
sala, coz e lavandeira, 2 vagas 
de garagem. + R$ 340,00 
condomínio. R$ 1100,00. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
AP0752 - APTO - EDIFICIO 
CAROLINA - sala, 2 dorm(1st), 
sacada, coz, wc - R$ 1.000,00 
+ IPTU +  COND.  (019) 
974034761

Jd. Pompéia - Residencial 
vitória: 3 dorm. (01suite), 
sala, coz. planejada, wc, 
01 vaga,  área de lazer 
completo.  R$ 1.400,00.
Apartamento 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
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, closet - 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 - saca-
da - 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 OLIVEIRA 
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 Avenida 
Ário Barnabé - 250m² (ideal 
para padaria, lanchonete) 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 localização - 
R$ 1.500,00 -(019) 974034761
SL0066 - SALÃO COMER-
CIAL - R$ 700,00 - (019) 
974034761
Sala Área de saúde - Com 
banheiro, privativo, ar condi-
cionado, Fácil estacionamento. 
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 suítes, 3 
sala, escritório, lavabo, cozi-
nha 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 avarandada, 
1 paiol, 1 cocheira. Energia 
elétrica, água da nascente, 
vacas e córrego. Bairro capela 
do alto (Bairro tem Santuário, 
supermercado, bares, pizzaria, 
ônibus escolar e táxi). Aceito 
carro automático Corola ou 
Honda e terreno. Somente  
nesse 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
CH0043 - CHACARA -  RE-
CREIO CAMPESTRE VIRA-
COPOS - 1000M² - 3 dorm 
avarandados(1st) com arma-
rios embutidos, wc com hidro, 
sala 3 amb, coz, wc social.     R$ 
510.000,00    - TEL: 3392.0333

Sitio em Toledo - próxi-
mo a Bragança Paul is ta  
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 ex-
clusivo, diversas aves, animais 
e arvores frutíferas 08 km do 
centro, a beira 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 - Fo-
gueteiro 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 amplas 
e boas com dormitórios, wc’s, 
salas, cozinhas, despensas, 
varanda, churrasqueira, pis-
cina, pomar, jardim, canil e 
muito mais. R$950.000,00. Na 
negociação, discute parte em 
chácara ou imóvel de menor 
valor. 019-3875.0469 / 19-
9.97519921. creci 65362
CH0125 - CHACARA -  LA-
GOS DO SHANADU - exce-
lente chácara em condominio 
fechado  - R$ 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
J d .  B r e s c i a  -  O p o r t u -
nidade única, terreno com 
200m2, p lano,na quadra 
A,  de R$168.000,00 por 
R$155.000,00. Documentação 
em ordem F.3875-0469 ou 
9.9751-9921
Área rural -  20.000m2 / 
40.000m2 próximo a monte 
mor boa topografia R$ 20,00 

P/m2 Ac. Veiculos 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 lançamento + 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 co-
mercial com 3 cômodos, já 
alugado, na rua Silvio Candelo 
Próximo à rua 80, fluxo contí-
nuo, aceita lote residencial R$ 
200 mil, aceita terreno residen-
cial F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
TE0646 - TERRENO -  BRES-
CIA - 240 M² - excelente locali-
zação próxima a area de lazer     
R$ 160.000,00  F.3392.0333
TE0451 – BRESCIA -TERRE-
NO - 150M² - prox. ao parque 
ecologico   R$ 100.000,00  F. 
3392.0333
TE0631 – BRESCIA - TER-
RENO - 150M² - otima oportu-
nidade para investimento - R$ 
85.000,00  F.3392.0333
Jd Bela Vista - Terreno com 
alicerce 250m2 R$ 190.000,00 
a negociar F.19.994723844 
Mayara
TE0648 - RESIDENCIAL AL-
TOS DE ITAICI - 317,39 M² - R$ 
220.000,00 (019) 974034761

TE0649 - RESIDENCIaL MA-
RINGÁ - 300 M² - terreno 
residencial em condominio 
fechado - R$ 235.000,00 (019) 
974034761
TE0647 - RESIDENCIAL PA-
RADISO -  678 M² -terreno em  
alto padrão - R$ 595.000,00 
(019) 974034761
TE0646 - JARDIM BRESCIA - 
terreno - 240M²   R$ 160.000,00 
(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.  Mar i tacás  -  152m2 
transferência de divida, já foi 
pago 60.000,00 mais quero 
55.000,00. F 99246-5729 Pron-
to para construir.
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
TR01478-RESIDENCIAL 
ALTO DE ITAICI: Lote pla-
no em condomínio fechado 
(314m²).portaria 24hr, lazer 
completo para família. Opor-
tunidade R$ 180.000,00 F. 
3834-4420

 
TV 29” tubo - excelente estado 
R$150,00 F. 3885-3961 ou 
9.9398-4095
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

Vendo suporte para bike. 
R$160,00. Para carros com 
estepe externo. Semi novo (11) 
996117973.
Vendo violão elétrico marca 
Lenox - e uma caixa ampli-
ficada para violão c/ entrada 
para USB, cartão de memoria, 
entrada auxiliar e acompanha 1 
microfone sem fio, entrada para 
guitarra, micrfone  ou violão. 
Bateria carregada embutida na 
caixa. R$ 400,00  F 99835-5979 
ou 3801-3228
Vendo título familiar do clube 
9 de julho, tratar pelo F.99968 
7000.
Permuta por Varias bicicletas 
- ou por carro semi-novo ou 
0 km R$ 50.000,00 F.3835-
3350 Paulo
Vendo Salão 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 
individual, cozinha e lavanderia 
F.3825-0316
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 jor-
nal no Center jeans F. 9-8769-
2796 ou 9.9255-6151
V E N D O  I M O V E L  -  R $ 
200.000,00 entrada de 3.411,00  
e mensais de 1.411,00 F. 11- 
9.9803-6670
V E N D O  I M O V E L  -  R $ 
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  e n t r a d a  d e 
1.705,00 e mensais de 705,00 
F. 9.99454-6772
 

Vende-se um Uno 1991 1.5S 
cor cinza, bem conservado 
documento em ordem R$ 
6.500,00 F.9.9334-3088 Luiz

 

Vendo ou troco moto hornet 
2012 F.3801-6345
 

Ofereço-me para trabalhar como 
monitora de van. Tenho preferen-
cia pelo Jd. Morada do Sol F. 3016-
8366 ou 9.9261-6690 c/ Margarida
Manicure e Cabeleireira - Aten-
dimento a domicilio R$15,00 pé e 
10,00 as mãos .Escova progressi-
va a partir de 60,00 F. 9.9369-5615 
ou 3935-0499. na oportunidade 
ganha design de sobrancelha
SEGURO - De moto, carro, vans 
antigos e importados, preços es-
peciais whatzapp 19.99429-7099  
Suser 10.2027397-5.
Profissional Liberal - A dispo-
sição do mercado de trabalho 
nas áreas de Educação infantil 
e fundamental I e II e ensino 
médio, professora pedagoga e 
de Idioma Espanhol por ser de 
origem Hispânica F. 99606-7078 
ou 3392-8600 Natalie
Motorista Profissional a 30 
anos - CNh D, oferece seu serviço, 
senhor de 54 anos, educado ,bom 
conhecimento em São Paulo 
e interior, fixo ou free lance F. 
19.99793-4700.
Cozinheiro Churrasqueiro - Ofe-
rece seu serviço fixo ou eventos F. 
9.9793-4700
OFEREÇO-ME COMO CUIDADO-
RA, de idosos, crianças, enfermos, 
pessoas com necessidades espe-
ciais e etc. Atendimento hospitalar 
e residencial cursando enferma-
gem falar c/ Evelyn F. 3875-9902 , 
9.9273-0181 ou 9.9969-2332
OFEREÇO-ME COMO massa-
gista - com drenagem linfática R$ 
25,00 a sessão F.2516-0217 ou 
9.8170.9771



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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Código 25190: Ensino Médio com-
pleto. Experiência na função. Disponibilidade de horário. 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. 
ASSISTENTE FISCAL – Código 25186: Cursando graduação em 
Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins. Experiência em 
conferência de notas fiscais. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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 MANUTENÇÃO – Código 25245: Formação Técnica 
em Mecatrônica, Eletrônica, Elétrica ou áreas afins. Experiência em 
manutenção eletrônica e programação de CLP. Residir na região 
de Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 25252: Ensino Fundamental 
completo. Experiência com trabalhos manuais na área de produção. 
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 à 
partir do 2° ano. Desejável inglês intermediário. Residir em Indaia-
tuba 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 
completo. Experiência na função. Residir na região de Indaiatuba. 
INSPETOR DE QUALIDADE – Código 24907: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em inspeção de recebimento e processo. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
LAMINADOR – Código 25208: Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Disponibilidade de horário. Residir na região de Indaiatuba. 
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 25207: Ensino Médio completo. 
Experiência na função ou como operador de máquinas com conheci-
mento em leitura e interpretação de desenho. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
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 expe-
riência profissional. 
PINTOR INDUSTRIAL – Código 24999: Ensino Médio completo. 
Experiência com pintura eletrostática a pó. Conhecimento em me-
trologia 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. 
Conhecimento 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, necessário CNH. 
Diferencial experiência em autopeças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino Médio Completo, com experiência na 
função e curso de metrologia e operação de empilhadeira. 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 conhecimentos 
em Excel. Desejável Cursando Superior em Administração ou Marketing. 
Habilitação categoria B. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FINANCEIRO (A) – Possuir experiência em toda rotina financeira. 
Bons conhecimentos em Informática. Desejável superior completo ou cursando. 
Residir em Indaiatuba.
CUSTOMIZADOR – Para trabalhar em empresa do Ramo de lavanderia Industrial. 
Possuir experiência na área de produção. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
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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