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NOVIDADE 

BENEFICENTEQUARTAS DE FINAL

ORQUIDÓFILOS 

O estudante Patrick Tartari 
da Silva, de 23 anos, morreu 
na noite de domingo, dia 28 
de fevereiro, num acidente de 
trânsito. O jovem trafegava pela 
margina do Parque, quando aca-
bou colidindo com dois carros. 

O motorista Antônio Donize-
th Fontana Junior, de 21 anos, foi 
baleado por um adolescente de 
17 anos depois de uma discussão 
no trânsito. O crime aconteceu 
por volta das 23 horas de segun-
da-feira.  dia 29 de fevereiro.

De acordo com a Receita 
Federal, são esperadas para 
Indaiatuba 53,4 mil declara-
ções este ano. O número é 
2,3% maior que o de 2015, 
quando 52.284 contribuintes 
entregaram o documento.

A Fatec de Tecnologia de 
Indaiatuba (Fatec-ID) abra na 
próxima terça-feira, dia 8, as 
inscrições para isenção total 
e redução de 50% da taxa de 
inscrição para o vestibular do 
2º semestre. 

A 14ª edição do Evolution of Fighter, principal torneio de 
MMA (Mixed Martial Arts), já tem data para acontecer. Segun-
do os organizadores, ela ocorrerá no dia 23 de abril (sábado). 
A grande novidade da edição do próximo mês deve a ser a 
inclusão de uma luta valendo cinturão. 

Teve início nesta quinta-feira, 3, a produção dos ovos de 
chocolate para a Max Páscoa Solidária. A iniciativa dos cursos 
de Gastronomia e Nutrição da Faculdade Max Planck está na 
3ª edição e tem como objetivo doar 1,3 mil ovos à instituições 
sociais de Indaiatuba.

O clima de decisão co-
meça a tomar conta do 
minicampo da Vila Avaí a 
partir de amanhã, dia 6, com 
a disputa dos jogos válidos 
pelas quartas de final da 
edição 2016 da Supercopa 
Vila Avaí de Futebol Mini-
campo. Os confrontos acon-
tecem a partir das 8h30. 

A Associação Indaiatu-
bana de Orquidófilos (AIO) 
realiza hoje e amanhã, dias 
5 e 6, a 4ª Mostra de Orquí-
deas de Indaiatuba. O evento 
acontece na sede do Sindica-
to Rural, localizada na Rua 
Bernardino de Campos, 138, 
no Centro.

Município obteve nota 5,3 no ranking do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira. Pág. 03a
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Cidade fica em 4ª na RMC e 196ª 
no País em índice educacional 

Jovem morre 
depois de bater 
moto em carro 

Motorista leva 
tiro em tentativa 
de homicídio 

Cinquenta e três 
mil devem fazer a 
declaração do IR

Fatec-ID abre 
inscrição para 
desconto em taxa

Evento de MMA deve ter 
disputa por cinturão 

Cursos de Gastronomia e Nutrição iniciam 
produção para a Max Páscoa Solidária 

Supercopa 
Vila Avaí tem 
rodada decisiva 
no minicampo 

Quarta 
Mostra de 
Orquídeas 
acontece 

hoje e 
amanhã   
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Quando a questão hídrica é prioridade Você considera a 
educação pública muito 
inferior à privada?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 05 a 11/03

Editorial EnqueteArtigos

A entrega de dez obras visando melhor captação e dis-
tribuição de água, realizada na semana passada, mostra 
mais uma vez que Indaiatuba vai na “contramão” de outras 
cidades quando o assunto é investimento na questão hídrica 
do Município. 

Mesmo com o fim do período de estiagem no Estado de 
São Paulo, algo que abalou a estrutura de inúmeras cidades, 
o Município continua investindo forte para que a população 
não "sofra" nos próximos anos caso retorne os dias de seca. 

Tal decisão de investir “forte”, mesmo em período de 
muita chuva, é um exemplo para demais cidades entenderem 
que o trabalho correto é o de prevenção. 

Porém, infelizmente a população aos poucos parece deixar 
de lado da economia de lado. Não é possível precisar se o 
consumo de água aumentou, porém basta caminhar pelas 
ruas da cidade para ver o desperdiço, na maioria das vezes 
de pessoas lavando suas calçadas. 

Enfim, é preciso que, assim como o Executivo, as pessoas 
se conscientizem da necessidade de ser economizar água, 
mesmo num período chuvoso, para quem sabe um dia torne-
-se um costume cultural dos brasileiros. 

ERRATA 1 
Ao contrário do que foi publicado na última edição, o 

prefeito Reinaldo Nogueira (PMDB) foi condenado pelo 
Tribunal de Justiça por “improbidade” administrativa, e não 
como foi divulgado.

ERRATA 2
Na matéria “Prefeitura emite valor errado de IPTU de 

1.463 terrenos em loteamento”, a diferença do imposto 
no ano passado para 2016 é de 231,77% e não como foi 
divulgado. 

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

“Sinceramente dou nota 0 para 
a educação, minha filha está no 
último ano e sei que se ela quiser 
cursar uma faculdade vai ter que 
se esforçar muito”  - Élsio Mo-
raes Rosa, 45 anos, operador 
de injetora.  

“Creio que decaiu um pouco nos 
últimos anos, muitos professores 
desmotivados, estrutura precária 
e outros fatores” - Vlademir 
Herdina, 57 anos, voluntário. 

“Na época em que os meus filhos 
estudaram era muito boa, mas os 
meus netos estão na particular, 
pois consideramos que é melhor 
atualmente”  - Irene Ferreira, 
62 anos, comerciante. 

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

opinião

“Eu acredito que haja sim uma 
diferença grande, tanto que quem 
passa nas faculdades federais são 
geralmente os alunos das escolas 
privadas, que recebem uma pre-
paração melhor” - Luana Pro-
ença de Oliveira, de 23 anos, 
auxiliar de produção. 

“Eu acredito que haja uma dife-
rença sim, que a pública é um 
bem mais básica do que as escolas 
particulares” - Elizete Herdina, 
59 anos, voluntária. 

Suzy Reigado - Acupunturista/Terapeuta Natural /Numeróloga - CRT 01991 - CCM 40776395 
Rua Cerqueira Cesar, 1347- Indaiatuba/SP – Centro
Telefones: (19) 38759317 -3318-3507 - Email: atendimentorosashock@gmail.com
Estacionamento gratuito no n-1340 - Site-www.espacorosashock.com

Beleza e Saúde num só lugar. Venha se tratar conosco! 
Novo projeto, agora em Indaiatuba/SP, o recém-adquirido "Espaço Rosa Shock 

Hair & Spa" já é consagrado nos serviços de Beleza e Estética, através de eventos 
como o Dia da Noiva e Spa Day. O espaço conta com uma equipe especializada 
em penteados, maquiagens, podologia, manicures para o seu Evento.

E agora também com uma equipe multidisciplinar na área de Bem Estar e Saúde, 
onde através da nova direção da paulistana e terapeuta naturista Suzy Reigado, 
possibilitou esta nova visão: Massoterapia (Shiatsu / Reflexologia /Massagens 
terapêuticas/Bambuterapia /Massagem Express /Pedras quentes), Psicologia Re-
gressiva, Nutrição, Acupuntura, Terapias Naturais, Terapias Florais, Massagens 
estéticas, Estética (facial/corporal), Fitoterapia.

Além de aulas de Yoga e Pilates bem personalizadas, sendo várias turmas de 
Hatha Yoga, Yoga Terapia Hormonal (menopausa), Yoga Terapia hormonal (dia-
betes) e aulas individuais para gestantes. E você pode fazer uma aula experimental 
gratuita!

Hoje com uma vida muito mais corrida, necessitamos, além de otimizar nosso 
tempo, cuidarmos de uma forma mais adequada e o mais natural possível.

Possuimos salas amplas para o seu evento e facilidades de pa-
gamento.

Atendimento personalizado. Agende um horário com nossos 
profissionais!

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.) 

ACABANDO COM A CRI$E
O bom de Eu ter chegado à idade com direitos preferenciais em estacionamentos, 

filas de bancos e de caixas de supermercados é de que já  vi tantos tipos de compor-
tamentos nesta vida que dá para perceber a diferença das ações daquelas pessoas que 
tem um plano ou projeto de vida na sua caminhada ou aquelas que somente têm um 
plano de choro, reclamando, culpando os outros e dando desculpas por suas derrotas e 
fracassos, sendo verdadeiros malogrados, se fazendo de vitima, (se fazendo, pois nin-
guém é vitima de nada). Numa estrada seca e empoeirada do velho oeste americano, 
um senhor se desloca em seu velho e reluzente automóvel, a fim de visitar parentes 
distantes. Em dado ponto da estrada, que cortava um deserto, o homem resolve parar 
o carro num posto de gasolina para abastecê-lo. Vê um velhinho perto da bomba de 
combustível e ao seu lado um cachorro deitado, que uivava de dor. O homem pede 
que o velhinho ponha a gasolina e fica observando intrigado o cachorro, que não para 
de gemer. - O que acontece com esse cão? - Perguntou o motorista ao velho.Por que 
ele não para de uivar?- Ah! É porque ele está deitado na tábua. - Só por isso? - Bem, 
é que na tábua há um prego.- Sei... E porque ele simplesmente não sai de cima do 
prego?  Meu amigo, - responde o velhinho - é porque a dor é suficiente apenas para 
que ele gema, reclame e se lamente. Mas não é suficiente para que ele saia de cima 
do prego. Como é que você esta administrando a sua vida, procura sempre melhoria, 
participa em palestras, seminários, faz curso e treinamentos por sua conta ou espera 
a empresa ou que  teu chefe cuida disso? Tenha iniciativa, inscreva-se em um de 
nossos treinamentos, comece pelo Signa1, nos dias 11-12 e 13-03-2016 e passe a 

pilotar o Boeing que é sua vida. www.signatreinamentos.com.br 019-
38757898 a Marina ou a Paula irão te atender e mostrar o caminho.

O que é Desaposentação?
Durante a vida laboral, o empregado contribui conjuntamente com seu emprega-

dor junto a Previdência Social para que mantenha na qualidade de segurado e poder 
pleitear os benefícios previstos na legislação previdenciária.

Um desses benefícios é a aposentadoria que se divide em aposentadoria por idade, 
tempo de contribuição, especial e por invalidez.

Desta feita, a aposentadoria é um benefício que pode ser renunciado para que o 
beneficiário aproveite o tempo de serviço prestado após a concessão do benefício, 
para buscar uma aposentadoria mais vantajosa aumentando o seu valor.

Este processo se chama DESAPOSENTAÇÃO, onde o aposentado que continua 
trabalhando após a concessão do benefício, poderá renunciá-lo e buscar novo be-
nefício contando com este novo período de contribuição, o qual terá efeito no valor 
da aposentadoria.

Assim o aposentado tem o direito de rever no judiciário a sua aposentadoria atual 
para adquirir um benefício mais vantajoso. Ocorre que muitos julgados tem sido a 
favor e contra este pedido, principalmente no que tange a devolução dos valores 
recebidos pela aposentadoria renunciada.

O INSS não reconhece essa possibilidade de renuncia para depois buscar uma 
nova aposentadoria, indeferindo todos os pedidos administrativos.

Todavia, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o beneficiário 
não precisa devolver o que percebeu com a aposentadoria renunciada.

Tal decisão servirá de norte para as instâncias inferiores julgarem os pedidos de 
desaposentação, já que ações do âmbito do Juizado Especial Federal estavam sus-
pensas até o STJ se manifestar.

O STF iniciou o julgamento em 2014 e em outubro foi suspenso o julgamento por 
pedido da ministra Rosa Weber para vista, tendo atualmente 2 votos a favor e 2 votos 

contra. Julgada a desaposentação, todos os tribunais deverão decidir 
no mesmo sentido que o Supremo, e que seja a favor do aposentado. 
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Fatec abre inscrições para isenção e redução da taxa do vestibular segundo semestre
DESCONTO 

THAISE XAVIER      
redacao01@maisexpressao.com.br

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Município fica em 196º lugar entre as 500 
melhores cidades no quesito Educação

Indaiatuba ficou em 196º 
lugar entre as cidades com 
a melhor educação do 

País, de acordo com o ranking 
do Índice de Oportunidades da 
Educação Brasileira (IOEB) 
elaborado pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP). O 
Município obteve nota 5,3, 
sendo que a cidade em pri-
meiro lugar, Sobral no Ceará, 
recebeu nota 6,1. 

O IOEB é um índice único 
para cada local (município, 
estado ou Distrito Federal), 
que engloba toda a educação 
básica, desde a Infantil até o 
Ensino Médio, de todas as 
redes existentes, privadas e 
públicas, bem como os mora-
dores em idade escolar e não 
apenas os que estão efetiva-
mente na escola.

O Índice é formado a partir 
da relação de um conjunto 
de fatores e seus respectivos 
pesos. Esses fatores estão 
divididos em dois grupos: 
insumos educacionais, ou 
seja, fatores essenciais para 
um bom efeito educacional 

A Fatec de Tecnologia de 
Indaiatuba (Fatec-ID) abra na 
próxima terça-feira, dia 8, as 
inscrições para isenção total 
e redução de 50% da taxa de 
inscrição para o vestibular do 
2º semestre. Serão oferecidas 
seis mil isenções do pagamen-
to da taxa de inscrição para 
candidatos socioeconomica-
mente carentes. O período de 
inscrição vai até 8 de abril.

Os candidatos podem plei-
tear os dois benefícios, desde 
que atendam aos requisitos 
determinados para esta fina-
lidade. Neste caso, devem 
efetuar duas inscrições.

No último dia, o prazo 
termina às 15 horas. Os inte-

e resultados, sejam eles de 
atendimento, de aprendizado 
ou de aproveitamento escolar.

A pesquisa leva em conta 
em indicadores de resultados 
educacionais a pesquisa do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), 

ressados deverão preencher o 
formulário específico dispo-
nível no site www.vestibu-
larfatec.com.br. Após o pre-
enchimento do formulário, é 
preciso imprimir o protocolo. 
De 8 março a 8 de abril, das 
13 às 19 horas (somente nos 
dias úteis), o candidato de-
verá entregar os documentos 
comprobatórios, relacionados 
abaixo, em um envelope la-
crado, na secretaria da Fatec.

Para conseguir a isenção, 
o candidato precisa ter con-
cluído, o Ensino Médio ou a 
Educação de Jovens e Adultos 
– EJA (supletivo) em escolas 
da rede pública (municipal, 
estadual ou federal) ou em 

com dados dos anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental 
e a taxa líquida de matrícula 
do Ensino Médio. Nos indica-
dores de insumos e processos 
educacionais avalia-se a es-
colaridade dos professores, o 
número médio de horas aula/

instituição particular com 
concessão de bolsa de estudo 
integral. Além disso, é neces-
sário ter renda familiar bruta 
mensal máxima de R$ 1.320 
(por pessoa). Se o candidato 
for independente, sua renda 
bruta máxima deverá ser nes-
se mesmo valor. O candidato 
também deve residir no Esta-
do de São Paulo.

Para a redução da taxa, é 
preciso ser estudante regular-
mente matriculado na 3ª série 
do Ensino Médio, em curso 
pré-vestibular ou em curso 
superior de graduação ou de 
pós-graduação. O interessado 
deve, também, ter uma remu-
neração mensal inferior a dois 

dia, a experiência dos direto-
res e a taxa de atendimento na 
educação infantil.

A reportagem do Mais Ex-
pressão questionou a Secre-
taria Municipal da Educação 
sobre a nota obtida e a posição 
da cidade no Índice e de acor-

salários mínimos (R$ 1.760 
mil) ou estar desempregado.

Vestibular 
Entre os dias 3 de maio até 

às 15 horas do dia 9 de junho, 
o candidato que receber um 
dos benefícios deve fazer 
sua inscrição para o processo 
seletivo em um único curso 
de graduação na Fatec de sua 
escolha. 

A inscrição será, exclusi-
vamente pela internet, no site 
www.vestibularfatec.com.
br. O Manual do Candidato 
também estará disponível 
neste site.  O valor da taxa de 
inscrição para o Vestibular é 
R$ 75. 

do com a Pasta, a nota é maior 
que a recebida pelo Estado de 
São Paulo, que ficou com 5,1. 

Ainda de acordo com a 
Secretaria, o IOEB, diferen-
temente do Ideb, calcula de 
forma conjunta como está o 
comportamento de todas as 
redes de educação do Muni-
cípio, buscando incentivar a 
atuação em regime colabo-
rativo, que é pouco utilizada 
pelos gestores da educação 
no Brasil. “Por sua vez, esse 
regime colaborativo acontece 
de forma reconhecida na-
cionalmente em Indaiatuba.  
Podemos citar como exemplo 
a Fiec e os convênios com o 
Governo Federal, bem como 
as escolas de tempo integral 
do Governo do Estado aqui no 
Município”, salienta a secre-
tária municipal da Pasta Rita 
de Cassia Trasferetti. 

Rita acrescentou que o 
Ideb mais atual da cidade, 
referente a 2013 e divulgado 
em 2014, é de 6,3 e está bem 
acima da média nacional, que 
nos anos iniciais no Ensino 
Fundamental Municipal ficou 
com 4,9. O Estado de São 
Paulo ficou com 5.7.

RMC
Entre as 20 cidades da Re-

gião Metropolitana de Cam-
pinas (RMC), Indaiatuba foi 
a quarta melhor colocada. 
Pedreira obteve a melhor 
posição, em 75º lugar com 
nota 5,4. 

Artur Nogueira ficou em 
1.014º lugar (com nota 4,9), 
Americana em 523º lugar 
(nota 5,1), Campinas em 
1.166º (nota 4,9) e Cosmó-
polis em 1.702º (nota 4,8). A 
cidade de Holambra ficou em 
413º lugar (com nota 5,1), 
Engenheiro Coelho em 242º 
com nota 5,2, Hortolândia 
em 882º (nota 5,0), Itatiba em 
864º (nota 5,0) e Monte Mor 
em 1.120º (nota 4,9). 

Já Morungaba ficou em 
936º (nota 5,0), Jaguariúna 
ficou em 213º (nota 5,3), 
Paulínia em 768º (nota 5,0), 
Nova Odessa 122º (nota 5,4) 
e Santa Barbara d’Oeste ficou 
em 451º (nota 5,1). 

A cidade de Santo Antônio 
de Posse ficou em 2006º (nota 
4,7), Sumaré em 1610º (nota 
4,8), Valinhos em 1294º (nota 
4,9) e por fim Vinhedo em 
126º (nota 5,3).

ELIANDRO FIGUEIRA/SCS-PMI

Pesquisa avalia escolas públicas e privadas de todos os anos

Inscrição para isenção e desconto começa na próxima semana

JME
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cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Projetos destinados a área 
cultural são votados na Câmara 

Quatro projetos vol-
tados para a área da 
cultura foram apro-

vados na última segunda-
-feira, dia 29 de fevereiro, 
durante a 3ª Sessão Ordi-
nária da Câmara. Três PLs 
tiveram votos favoráveis e 
foram aprovados em Primei-
ra Votação e apenas um em 
Segunda. A próxima Sessão 
acontece segunda-feira, dia 
7, na Câmara. 

Os projetos votados em 
1ª votação beneficiam a mú-
sica. São eles: Projeto de Lei 
nº 0008/2016 do Executivo 

Municipal, autoriza repasse 
de até R$ 435 mil em favor da 
Associação Mantenedora da 
Orquestra Jovem de Indaia-
tuba; e o PL nº 0009/2016, 
também de autoria do Execu-
tivo Municipal, autorizando o 
repasse de até R$ 158 mil, em 
favor da Sociedade Mantene-
dora da Corporação Musical 
Vila Lobos.

Além desses dois proje-
tos, a Câmara aprovou ainda, 
em 1ª votação, Projeto de 
Lei que autoriza repasse de 
até R$ 650 mil, vinculados 
à Secretaria Municipal de 
Educação, em favor da Casa 
da Providência, sociedade 
sem fins lucrativos. A verba 

é destinada à manutenção da 
Creche Municipal do Jardim 
Bela Vista.

Por fim, os vereadores 
aprovaram ainda, em Segun-
do Votação, o Projeto de Lei 
nº 0006/2016 do Executivo 
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 
vão de R$ 1 mil a R$ 5,5 mil. 

Com o objetivo de atrair 
comércios e serviços que se-
jam considerados prioritários 
em um bairro, a construtora 
Jacitara em parceria com a fu-
tura Associação dos Morado-
res do Parque Campo Bonito, 
realizou uma pesquisa em que 
mapeou as atividades comer-
ciais e serviços considerados 
essenciais pelos moradores.      

O resultado da pesquisa, 
intitulada “Do que o nosso 
bairro precisa?”, aponta que 
a farmácia lidera o ranking 
do nível de prioridades das 
atividades comerciais neces-
sitadas e em segundo lugar 
ficou a padaria. Além destes 
dois comércios, estão na lista 
açougue, água e gás, caixa 
eletrônico, lotérica, minimer-
cado, profissionais liberais 
(médicos, dentistas), Cor-
reios, hortifruti e borracharia 
e mecânica.  

Com quase 3 mil mora-
dias, divididas em 873 ca-
sas e 2.048 apartamentos, a 
previsão é que circulem pelo 
Campo Bonito pelo menos 15 
mil pessoas. O bairro também 
conta com lotes comerciais 
que ainda estão sendo vendi-
dos pela construtora. 

Além dos moradores do 
Parque Campo Bonito, a 
região ainda possui mais três 
grandes empreendimentos 
em construção, o Jardim dos 
Tucanos (124 casas), Jardim 
das Andorinhas (303 casas) 
e Jardim dos Sábias (1.462 
lotes). Com previsão de en-

O projeto contempla tam-
bém participantes do Prêmio 
Acrísio de Camargo, nas 
categorias Poesia, Conto, 
Crônica 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 incentivar e fomentar 
os talentos musicais e literá-
rios do Município.

Durante a sessão, os ve-
readores apreciaram ainda 
43 indicações, dois requeri-
mentos e quatro moções. A 
próxima sessão acontece dia 
7, a partir das 18h, no Plená-
rio da Câmara, sendo aberta 
a toda a população.

trega para os próximos 12 
meses, os moradores desses 
empreendimentos também 
farão uso constante do co-
mércio local.

Os lotes têm a partir de 
150 metros quadrados e lo-
calização privilegiada, em 
uma região ainda em desen-
volvimento em Indaiatuba. 
“É um excelente investimento 
para o comerciante e o pres-
tador de serviços devido ao 
grande fluxo de pessoas e da 
ótima localização”, comenta 
Fogaça. 

Perfil
Proprietários de um imó-

vel residencial no Campo 
Bonito, Andorinhas, Tucanos 
e Jardim dos Sabiás (empre-
endimentos ainda a serem 
entregues na região) repre-
sentam um universo de 84% 
dos entrevistados na pesquisa 
feita pela Jacitara. O levan-
tamento foi feito por meio 
das páginas da Jacitara e do 
Parque Campo Bonito no 
Facebook, com um total de 
506 participantes. 

O projeto habitacional foi 
lançado em 2013 e atende a 
apartamentos populares da 
faixa 1 do Programa “Minha 
Casa, Minha Vida”; casas da 
faixa 2 e os lotes comerciais. 
O projeto foi desenvolvido e 
idealizado pela Jacitara e está 
sendo usado pelo Ministério 
das Cidades e pela Caixa Eco-
nômica Federal como modelo 
a ser aplicado no Brasil.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Próxima Sessão Ordinária da Câmara acontece na segunda-feira

Estimativa é que 15 mil pessoas circulam pelo bairro  

Pesquisa define prioridades 
do Campo Bonito

CRESCIMENTO 

INFORME PUBLICITÁRIO

Colégio Meta: início das aulas e o período de adaptação
As aulas voltaram e com 

elas a insegurança da fa-
mília e das crianças diante 
da separação que, mesmo 
momentânea, é tão dolorida. 
Esse é um sentimento natural, 
pois quase tudo é novidade 
e o novo, muitas vezes, nos 
causa medo. Porém, esse não 
precisa ser o retrato do início 
das aulas dos pequenos. 

E no Colégio Meta busca-
mos diminuir o desconforto e 
proporcionar uma adaptação 
tranquila para os alunos e sua 
família. 

O primeiro passo é conhe-
cer muito bem a criançada 

e, para isso, nada melhor do 
que conversar com quem os 
conhece como ninguém, a 
família.  

É essencial fazer uma 
entrevista detalhada com os 
familiares, escutar o que eles 
esperam do colégio e expli-
car as metas da instituição. 
Depois da análise realizada, 
os educadores estarão prepa-
rados para receber, acolher e 
fortalecer os sentimentos dos 
pequenos.

O choro nos primeiros dias 
de aula é normal. Além dessa, 
outras manifestações de des-
conforto são: o sono, a apatia e 

a recusa em comer, mas tende 
a passar logo, à medida que a 
criança percebe que é acolhida 
e compreendida.

A insegurança dos res-
ponsáveis também influencia 
na ansiedade da criança. 
Sendo assim, é muito impor-
tante que os familiares este-
jam tranquilos em relação ao 
Colégio, pois assim, conse-
guirão transmitir esse sen-
timento às crianças. Além 
disso, é de suma importância 
que, antes do início das 
aulas, os responsáveis te-
nham uma conversa com as 
crianças sobre a professora, 

os colegas, as brincadeiras e 
tudo de bom que encontrarão 
no colégio. 

No primeiro dia de aula, 
nada de colo. O responsá-
vel deverá trazer a criança 
caminhando e entregá-la à 
professora com segurança.

Vale lembrar que o perío-
do de adaptação é passageiro 
e que a parceria e a relação 
de confiança entre escola e 
família são essenciais para 
que o processo de sociali-
zação e de construção do 
conhecimento dos alunos 
ocorra de forma muito tran-
quila.
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Lar de Velhos faz Mega 
Bazar Liquida Tudo
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OPORTUNIDADE 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Linha que passa pelo Campo 
Bonito ganha novo itinerário

A linha 320 que com-
preende Residencial 
Campo Bonito x Ter-

minal João Piolli ganhou essa 
semana um novo itinerário 
experimental, seguindo até 
o Terminal Rodoviário, no 
Centro, como ponto final. A 
frota também foi expandida 
para o total de seis veículos, 
passando a executar em dias 
úteis 94 viagens, sendo quatro 
em horários escolares, com o 
primeiro horário às 4h20 e o 
último às 23h10. 

Os intervalos entre os ôni-
bus também foram reduzidos 
para 20 minutos nos horários 
de pico. Aos sábados, serão 75 
viagens, com intervalo de 30 
em 30 minutos durante todo 
o dia, com primeiro horário 
as 4h30 e último horário às 
23 horas. 

Já aos domingos, serão 
41 viagens com intervalo nos 
horários de pico de 30 em 30 
minutos até as 9h30, depois de 
hora em hora, sendo o primei-
ro as 4h30 e último às 23h30. 
De acordo com a Prefeitura, 
estas medidas atendem a gran-
de parte das solicitações dos 
moradores. O novo itinerário 
será afixado nos veículos e nos 

Itinerário sentido Centro: Resi-
dencial Campo Bonito até a Rua João 
Martini esquina com a Avenida Ario 
Barnabé, Av. Francisco de Paula Leite, 
Polo Shopping, Rua Tuiuti, Rua Padre 
Bento Pacheco, Praça Dom Pedro, Rua 

Candelária, Rua Humaitá, Avenida Pre-
sidente Vargas e Terminal Rodoviário.

Itinerário sentido Bairro - Ter-
minal Rodoviário, Avenida Presidente 
Vargas, Rua Padre Bento Pacheco, 
Praça Dom Pedro, Rua XV de Novem-

bro, Rua Augusto de Oliveira Camargo, 
Avenida Francisco de Paula Leite, Polo 
Shopping, Ario Barnabé, Rua João 
Martini, Rua Dr. Raul Davi do Valle e 
Rua Antônio Cantelli até o Residencial 
Campo Bonito.

pontos para informação dos 
usuários, mas os moradores 
que tiverem dúvidas podem 
entrar em contato pelo telefo-
ne de atendimento 3894-2049.

Integração 
Usuários que necessitam 

realizar integração com as 
linhas 302, 303, 304, 305 e 
309 poderão descer no ponto 
206 ao lado do Terminal Ário 
Barnabé e pegar a outra linha 
no ponto 130 na Rua Silvio 
Candello (também ao lado 

do Terminal Ário Barnabé). 
Integração com a linha 331 e 
326 poderá ocorrer nos pontos 
localizados sentido Centro no 
Jardim Paulista ou dentro do 
Terminal Ário Barnabé, linha 
314 no ponto 293 ao lado 
do mercado São Vicente na 
Avenida Ário Barnabé x João 
Martini. 

Para os alunos durante o 
dia que estudam nas esco-
las Milton Leme, no Cecap, 
Maria Aparecida, Parque das 
Nações, e José de Campos, 

O Lar de Velhos Emma-
nuel promove amanhã, dia 6, o 
Mega Bazar Liquida Tudo. As 
vendas ocorrerão das 9h às 12 
horas no próprio Lar de Ve-
lhos, com grandes descontos. 
A distribuição de senhas para 
entrada no bazar começará às 
8 horas. 

A vice-presidente da en-
tidade, Izildinha Cardoso 
Lopes, explica que o Mega 
Bazar terá itens da “Boutique 
de Marcas” do tradicional 
bazar (que ocorre às terças e 
quintas) a R$ 4. Entre os itens 
estão bolsas, sapatos, perfu-
mes, roupas de marca, tênis, 
entre outros. “Os móveis 
custarão a metade do preço e 
com entrega grátis. Também 
teremos muitos brinquedos 
novos e seminovos por R$ 4 

Morada do Sol, a linha 320 
passará nas proximidades, 
portanto sem necessidade de 
integração. Já os alunos das 
escolas Estaduais no período 
da noite Helena e Dom José 
e da Fiec 1 e 2 continuarão 
pegando o último ônibus da 
linha 331 saindo da escola 
Helena por volta das 23h05, 
passando pela Fiec 2 por volta 
das 23h15 e atendendo a Fiec 
I1 sentido Colibris, Paulista 
e finalizando no Residencial 
Campo Bonito.

reais”, revela.
O Lar de Velhos Emma-

nuel funciona como um lar 
substituto para cerca de 90 
idosos carentes, que moram 
no local e recebem atendi-
mento especializado 24 horas. 
a entidade também mantém 
um espaço dia, que funciona 
como uma espécie de creche 
onde os idosos passam o dia.

A entidade recebe uma pe-
quena subvenção social e vive 
de doações da comunidade e 
realização de eventos, entre 
eles o bazar permanente todas 
as terças e quintas-feiras das 
9h às 16 horas. 

O endereço da entidade é 
Rua Pedro Gonçalves, 106, 
Vila Candelária. O telefo-
ne para mais informações é 
3801-2820.

Itinerário da linha 320: Campo Bonito x Terminal João Pioli

ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

DIVULGAÇÃO 

A frota também foi expandida para o total de seis veículos

Distribuição de senhas para o Mega Bazar começa às 8 horas
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Robótica é utilizada ferramenta para 
interdisciplinaridade no Colégio Montreal

Hospital-Escola Veterinário realiza 
programação especial neste sábado

MAX PLANCK

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Haoc deve receber verba de R$ 5 
milhões para conclusão de novo prédio  

O Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo 
(Haoc) receberá um 

repasse de R$ 5 milhões para 
terminar a construção do novo 
prédio da unidade de saúde, 
que irá atender os pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A verba foi aprovada 
por unanimidade essa semana 
pelos integrantes do Conse-
lho Municipal de Saúde e os 
recursos são provenientes do 
Fundo Municipal de Saúde. 

O novo hospital terá 7,4 
mil metros quadrados de cons-
trução, com cinco pavimen-
tos, com 116 apartamentos e 
224 leitos. Com a inauguração 
do novo prédio, Indaiatuba 
passará a contar com 170 no-
vos leitos para pacientes SUS.  

O diretor do Haoc, Ro-
naldo Garcia, explicou que 
inicialmente a maternidade 
iria para o novo prédio. “Te-
mos que respeitar a questão 
da arquitetura do Hospital, 
pois o prédio é tombado. 
Fizemos o Centro Obstétrico 
na parte antiga da unidade, 
então iremos reformar a área 
atual da maternidade e outras 
alas também terão transfor-
mação”.

Indagado pelos conselhei-
ros, sobre a interligação dos 
prédios, Ronaldo destacou 
que também serão instalados 
elevadores e rampa de acesso, 
interligando o novo prédio 
ao pronto-socorro, que fica 
ao lado. 

O dentista e membro da 
equipe de gestão da Secre-
taria de Saúde, Eric Garcia 
explicou que repasse da ver-
ba será realizado conforme 
a apresentação dos custos 
e com prestação de contas 
para o Tribunal de Contas e 
Conselho Municipal de Saú-

de. “Deverá seguir o mesmo 
modelo de repasse feito para a 
construção do Pronto Socorro 
Municipal”.

Após a aprovação do 
CMS, o Executivo enviará o 
projeto de lei para a votação 
na Câmara do Vereadores.

Obra
O custo total estimado do 

projeto ficará em torno de R$ 
20 milhões. Para viabilizar 
toda a construção, a Funda-
ção, que é mantenedora do 
Hospital, conta com parceria 
da Prefeitura de Indaiatuba 

O Hospital-Escola Ve-
terinário da Faculdade Max 
Planck abre suas portas para 
a comunidade hoje, dia 5, 
das 9h às 13 horas, para a 
realização do Hev Max Saúde 
Animal. Idealizado pelo curso 
de Medicina Veterinária, o 
evento reunirá alunos e pro-
fessores da instituição em uma 
programação com serviços e 
entretenimento para donos de 
animais de pequeno e grande 
porte. 

Segundo a gestora do pro-
grama, a professora Raffaella 
Bertoni Cavalcanti Teixeira, 
essa será uma ótima opor-
tunidade de aproximar os 
alunos da comunidade. “Esse 
tipo de evento faz parte do 

e também com empresas da 
iniciativa privada, através de 
contribuição filantrópica. 

O prédio em construção 
faz parte das diversas inicia-
tivas de aprimoramento e am-
pliação que o Haoc passa des-
de o final da década de 1990. 
Naquela época a área física 
do hospital era de nove mil 
metros quadrados e passou 
para os atuais 18 mil metros.

De acordo com a diretoria 
do Hospital, além de manter 
as características arquitetôni-
cas da fachada do prédio, as-
sim como em diversos outros 
setores originais da época da 
construção, o Haoc mantém o 
espírito filantrópico do casal 
Augusto de Oliveira Camargo 
e Leonor de Barros Camargo, 
que fizeram para Indaiatu-
ba um hospital para atender 
principalmente a população 
carente. 

O novo prédio abrigará 
leitos para os usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
planos de saúde e particulares. 
A capacidade total de inter-
nação da unidade atualmente 
é de 180 leitos divididos nas 
Unidades de Terapia Intensiva 
adulto e neonatal, maternida-
de, enfermarias masculina, 
feminina, infantil e aparta-
mentos.

Estimular a criatividade, 
a inteligência, promover a 
interdisciplinaridade e com 
isso desenvolver conceitos 
de física, matemática e outras 
disciplinas entre alunos. Esses 
são apenas alguns dos benefí-
cios da Robótica na escola. No 
Colégio Montreal, as aulas de 
Robótica têm início no 4º ano 
do Ensino Fundamental.

De acordo com o professor 
Leandro Mathias, o conceito 
de aprendizado vem mudando 
muito nos últimos anos e com 
isso os alunos são levados 
cada vez mais a pensar e não 
apenas decorar um conteúdo. 
“As aulas de Robótica refor-
çam isso, pois os alunos não 
vêm para a aula apenas para 
fazer uma montagem e sim 
para desenvolver o raciocínio 
lógico, para aprender a solucio-
nar problemas que os levam a 
entrar realmente na atividade e 
a trabalhar em grupo”, afirma.

As aulas promovem ainda 
uma interação maior entre os 

alunos, proporcionando o de-
senvolvimento de várias habi-
lidades e competências. “Outro 
ponto é a interdisciplinaridade 
que as aulas trazem, permitin-
do trabalhar as matérias em 
conjunto, fixando os conteúdos 
teóricos desenvolvidos pelos 
professores em aulas práticas, 
fazendo com que os alunos 
aprendam de uma forma bem 
divertida”, reforça Mathias.

“Acreditamos que a Ro-
bótica estimula o desenvol-
vimento do potencial criativo 
dos alunos, além de facilitar 
o aprendizado da ciência e 
promover hábitos e atitudes 
que favorecem o trabalho 
organizado. É um ganho enor-
me para os alunos também 
em termos de socialização 
e na oportunidade de perder 
o medo de falar em público, 
de defender ideias, enfim, 
de crescimento acadêmico 
e também pessoal”, conclui 
A coordenadora do Colégio 
Montreal, Mauricéia Pereira. 

compromisso da Faculdade 
em oferecer oportunidades 
práticas, mesmo durante a 
graduação. Nesse sentido, 
será um excelente momento 
dos alunos vivenciarem o 
relacionamento com donos de 
animais”, explica. 

A programação prevê uma 
visita monitorada pelo Hos-
pital, além de sorteios de 
vale-consulta e plano de saúde 
animal, sendo quatro para 
pequenos animais e dois para 
grandes. Para participar dos 
sorteios é necessário levar o 
animal no evento, no caso de 
pequenos. Já os grandes, basta 
uma foto. 

Haverá ainda a realização 
de check-up de pequenos 

animais e cadastramento para 
castração a preços populares. 
A equipe do programa prepa-
rou ainda uma atividade diver-
tida com a produção de cari-
caturas dos proprietários com 
seus pets. O evento contará 
também com a participação de 
outros cursos da Faculdade, 
realizando atividades voltadas 
à população. 

 
Vestibular

Para os interessados em 
se inscrever para as vagas 
remanescentes 2016, uma 
equipe estará disponível com 
inscrições para o Vestibular 
Solidário, que prevê a doação 
de um quilo de alimento não 
perecível. 

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

Com a inauguração do novo prédio, Indaiatuba contará com 
170 novos leitos para o Sistema Único de Saúde (SUS) 

INFORME PUBLICITÁRIO

Aulas no Montreal têm início no 4º ano do Fundamental

DIVULGAÇÃO
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Cursos de Gastronomia e Nutrição, da Max Planck, 
iniciam produção para a Max Páscoa Solidária 

PROJETO 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Lista dos beneficiados do 
Passe/Bolsa é divulgada

Oitocentos e cinquenta 
e oito universitários 
receberão o auxílio 

do Programa Bolsa de Estu-
dos/Passe transporte 2016, 
projeto da Secretaria Munici-
pal da Família e do Bem Estar 
Social. A lista dos beneficia-
dos foi divulgada na quarta-
-feira, dia 2. O programa tem 
por objetivo dar um subsídio 
para aos estudantes, na parcela 
da faculdade ou no valor do 
transporte.

Os nomes dos beneficia-
dos foram divulgados após 
triagem feita pela Comissão 
de Análise. Qualquer dúvida 
quanto aos processos indefe-
ridos, o candidato deve entrar 
com recurso no departamento 
de “Protocolo”, no prazo da 
publicação dos resultados. 

Já os beneficiados devem 
comparecer no auditório da 
Prefeitura, nos dias 14 e 15 
(segunda e terça-feira), das 9h 

Teve início nesta quinta-
-feira, 3, a produção dos 
ovos de chocolate para a Max 
Páscoa Solidária. A iniciativa 
dos cursos de Gastronomia e 
Nutrição da Faculdade Max 
Planck está na 3ª edição e tem 
como objetivo doar 1,3 mil 
ovos à instituições sociais de 
Indaiatuba. A força-tarefa do 

às 16 horas, para a abertura da 
conta no banco, entrega dos 
boletos da mensalidade da 
faculdade/transporte e receber 
orientação de como funciona 
o reembolso. 

O candidato contemplado 
deve comparecer ainda com 
os seguintes documentos: 
protocolo original, cópia e 

primeiro dia reuniu dezenas 
de estudantes, totalizando 
220 unidades produzidas. O 
trabalho continua de segunda 
a sábado, em vários horários, 
até dia 19, quando será feita 
a distribuição. 

 Os interessados ainda po-
dem contribuir com doações 
em dinheiro para a compra 

original do boleto da facul-
dade ou do transporte com 
comprovante de pagamento 
referente ao mês de março de 
2016. O reembolso ocorrerá 
de março a dezembro de 2016.

Para abertura da conta 
corrente no Banco Santander 
os documentos necessários 
são: cópia do RG e CPF, com-

de suprimentos. Para parti-
cipar, basta comparecer ao 
campus 1 da Max Planck, no 
setor Apoio à Coordenação, 
de segunda à sexta-feira, das 
14h30 às 21 horas. O con-
tato é com Camila Chenci, 
secretária de coordenação. 
No local é possível conferir a 
lista de instituições que serão 

DIVULGAÇÃO

Beneficiados devem comparecer à Prefeitura nos dias 14 e 15

provante de endereço recente, 
cópia e original do boleto da 
faculdade com comprovante 
de pagamento referente ao 
mês de março de 2016. Caso 
já seja correntista no Banco 
Santander, deve-se levar cópia 
de um documento que conste a 
agência e o número da conta. 
Para receber o reembolso não 
é válida conta salário.

Projeto 
O Projeto Bolsa de Estu-

dos/Passe Transporte é ofere-
cido a estudantes em situação 
de carência que, em contra-
partida, realizam atividades 
comunitárias solicitadas pela 
Secretaria. 

Em 2015 foram beneficia-
dos 604 estudantes do Ensino 
Superior ou Técnico, tendo a 
Secretaria, disponibilizado R$ 
905 mil para o Projeto, o qual 
subsidia parte do investimento 
realizado pelo aluno, contri-
buindo para que conclua sua 
primeira graduação ou curso 
técnico.

atendidas pela ação. Outras 
informações pelo telefone 
(19) 3885-9900.

 Vale lembrar que a produ-
ção é realizada pelos alunos 
dos dois cursos, Gastronomia 
e Nutrição, por meio de ativi-
dades práticas de laboratório 
e sempre sob a supervisão dos 
coordenadores.

Confira os números beneficiados
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Cinquenta e três mil indaiatubanos 
devem prestar contas à Receita Federal  

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

“Esse profissional 
saberá te orientar 
quanto ao que é 

preciso declarar e 
evitar problemas de 

última hora ou depois 
de enviado, como cair 

na malha fina”

Fabrício Luiz Salvaterra, 
contador

De acordo com a Recei-
ta Federal, são espe-
radas para Indaiatuba 

53,4 mil declarações este ano. 
O número é 2,3% maior que 
o de 2015, quando 52.284 
contribuintes entregaram o 
documento. O órgão começou 
a receber as declarações nesta 
terça-feira, dia 1º, e o prazo 
máximo para a entrega é até 
o dia 29 de abril (sexta-feira). 

O procedimento deve ser 
feito por meio do programa 
baixado no site da Receita 
Federal, no www.idg.receita.
fazenda.gov.br, ou através do 
aplicativo no celular. 

Segundo a Receita, estão 
obrigadas a apresentar a de-
claração as pessoas físicas 
que receberam rendimentos 
superiores à R$ 25.661,70 em 
2015. Também devem decla-
rar os contribuintes que rece-
beram rendimentos isentos, 
não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja 
soma tenha sido superior a R$ 
40 mil. 

A apresentação do IR é 
obrigatória, ainda para quem 
obteve, em qualquer mês de 
2015, ganho de capital na 
alienação de bens ou direi-
tos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou opera-
ções em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas. 

Entre as inovações desta 
edição está a obrigatoriedade 
de informar o CPF dos depen-
dentes e alimentandos com 14 
anos ou mais (antes a idade 
era a partir dos 
16 anos). Mais 
informações po-
dem ser confe-
ridas no site da 
Receita. 

Quem não 
realizar a decla-
ração, caso seja 
obrigado, ou en-
tregar depois do 
prazo poderá ter 
de pagar multa 
de 1% ao mês-calendário ou 
fração de atraso, calculada 
sobre o total do imposto devi-

do nela calculado, ainda que 
integralmente pago, ou uma 
multa mínima de R$ 165,74. 

O esquecimento de algum 
rendimento ou bem no impos-

to de renda pode 
fazer com que 
o contribuinte 
caia na chamada 
malha fina. Se-
gundo dados da 
Receita Federal, 
no ano passado 
27.895.994 mi-
lhões de contri-
buintes fizeram 
a declaração e 
desse número, 

617.695 mil permaneciam 
retidas em malha até o dia 8 
de dezembro em todo o País.

De acordo com o diretor 
do Fas Group Assessoria Con-
tábil e Corporativa, Fabrício 
Luiz Salvaterra, o melhor jeito 
de não errar na hora de reali-
zar a declaração é procurar um 
contador para realizar o pro-
cedimento. “Esse profissional 
saberá te orientar quanto ao 
que é preciso declarar e evitar 
problemas de última hora ou 
depois de enviado, como cair 
na malha fina”, diz. “E claro, 
nunca omitir nenhum rendi-
mento, pois isso pode implicar 
em problemas judiciais.”

Outro aler ta  é  nunca 
deixar para a última hora, 
pois a chance de esquecer 
algo ou errar na declaração 
é grande. 

• Recebeu rendimentos tributáveis no valor total acima de 
R$ 25.661,70;
• Teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis 
exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil;
• Teve posse de bens e direitos (inclusive terra nua) em 
valor acima de R$ 300 mil;
• Obteve receita bruta relativa à atividade rural em valor 
superior a R$ 128.308,50; 
• Produtor rural que pretende compensar, no ano-calendário 
de 2013 ou posteriores, prejuízos de ano-calendário anterior 
ou do próprio ano-calendário de 2013; 
• Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou 
realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;
• Optou pela isenção do Imposto sobre a Renda sobre o 
ganho de capital com a venda de imóvel residencial, cujo 
produto da venda foi aplicado na aquisição de imóveis resi-
denciais localizados no País, no prazo de 180 dias contados 
da celebração do contrato de venda; 
• Passou à condição de residente no País em 2013;

Jurídica
De acordo com a legisla-

ção vigente os rendimentos 
recebidos por profissionais 
autônomos de outras pessoas 
físicas deverão ser tributados 
mensalmente a título de im-
posto de renda, aplicando so-
bre os rendimentos auferidos 
no mês a tabela para cálculo 
do imposto de renda na fonte. 
É o chamado carnê-leão.

Também ocorre a tribu-
tação pelo imposto de renda 
por pessoas jurídicas aos 
profissionais autônomos, po-
rém, neste caso, ocorrerá a 
retenção do imposto na fonte 
(no momento do pagamento) 
efetuado pela pessoa jurídica, 
sendo aplicada para o cálculo 
do imposto devido, da mesma 
forma, a tabela imposto de 
renda 2016 na fonte.

Deve fazer a declaração do 
IRPF 2016 o contribuinte que:

REPRODUÇÃO

Programa para fazer a declaração deve ser baixado no site da Receita Federal

INFORME PUBLICITÁRIO

Colégio Objetivo comemora aprovações nos vestibulares mais concorridos
O Colégio Objetivo In-

daiatuba comemora mais 
uma vez o primeiro lugar 
na cidade em número de 
aprovações nos vestibula-
res. Até terça-feira, dia 1º, o 
Objetivo contabilizava 304 
aprovações, destas 181 em 
universidades públicas e 19 
aprovações para o curso de 
Medicina.

De acordo com a psicólo-
ga responsável pelo Núcleo 
de Apoio ao Vestibulando, 
Débora Razori, são números 
muito significativos, que 
comprovam a seriedade do 
trabalho desenvolvido pela 
escola. “Mesmo com as re-
formulações realizadas em 
alguns importantes vesti-
bulares do país, o Objetivo 
manteve a liderança na cida-

de em número de aprovações e 
isso aconteceu porque nossos 
alunos são dedicados. Nós 
oferecemos a eles o ambiente 
ideal para estimular o estudo 
e todo apoio necessário para 
a escolha do curso e da uni-
versidade. Agora é hora de 
comemorar!”, afirma Débora.

O aluno Igor Vinícius Zan-
che Santos, aprovado em En-
genharia de Produção na USP, 
Unicamp e UFPR, concorda. 
“Foi gratificante ver que todo 
esforço foi recompensado, 
todas as horas de estudos, 
de provas, de simulados. O 
Objetivo oferece uma base 
muito boa, uma ótima estru-
tura e excelentes professores. 
O aluno só precisa agarrar a 
oportunidade e foi o que eu 
fiz!”, ressalta o aluno.

A aluna Marília Motta 
Amelotti, aprovada em Me-
dicina na Puccamp, reconhece 
a importância do apoio que 

recebeu de todos no Colégio. 
“Eu estudei muito e o mais di-
fícil para mim foi administrar 
o cansaço. Por isso o apoio 

DIVULGAÇÃO

Colégio contabilizou, até terça, 304 aprovações, sendo 181 em universidades públicas

da escola foi essencial! E no 
fim deu tudo certo!”, declara 
a aluna.

As aprovações nos vesti-

bulares foram comemora-
das numa data especial: no 
dia 20 de fevereiro, durante 
a tradicional festa de ex-alu-
nos Cabeça-Dinossauro, 
promovida pelo Objetivo 
Indaiatuba. Ex-alunos, pro-
fessores e funcionários do 
Colégio se reuniram para 
festejar os resultados alcan-
çados. “Esse é o momento 
que nós, professores e alu-
nos, temos para celebrar. A 
jornada foi árdua, mas valeu 
a pena - chegamos aonde 
queríamos! É muito grati-
ficante saber que ajudamos 
pessoas a alcançar os seus 
sonhos e é isso o que nos 
motiva a buscar resultados 
cada vez melhores”, afirma 
a professora de Inglês, Ca-
mila Antunes.
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Exames do zika e chikungunya passam a ser 
realizados pelo Laboratório Edna Jaguaribe 

NOVIDADE

O Laboratório Dra. 
Edna Jaguaribe co-
meçou a oferecer 

esta semana o exame que 
tem capacidade de detec-
tar se o paciente está com 
zika vírus ou chikungunya, 
doenças transmitidas pelo 
mosquito do gênero Aedes. 
Além disso, a mesma coleta 
tem a capacidade de realizar 
o exame NS1, que consegue 
identificar se o paciente 
está com dengue, mesmo 
em seu estágio inicial. Para 
fazer o exame, basta coletar 
uma amostra de sangue. O 
resultado ficara pronto em 
três dias.

O equipamento que rea-
liza o exame é importado do 
Canadá e segundo o Dr. Fer-
nando Jaguaribe, o diagnós-

tico facilitará e muito para os 
médicos. “Com o exame em 
mãos, o médico já tem logo a 

certeza se o paciente tem ou 
não a doença e imediatamen-
te já iniciara o tratamento. 

Infelizmente, por enquanto, 
os convênios médicos não 
cobrem o exame, deve ser 

feito de maneira particular, 
porém a vantagem é que não 
precisa de uma guia médi-
ca”, explica.  

A febre chikungunya é 
causada pelo vírus do gê-
nero Alphavírus transmitida 
por mosquitos do gênero 
Aedes, sendo o Aedes ae-
gypti e o Aedes albopictus 
os principais vetores. Na 
fase aguda da doença, os 
sintomas aparecem de for-
ma brusca e compreendem 
febre alta, dores articulares, 
cefaleia e dores musculares. 

Já o zika é da mesma 
família dos vírus que pro-
vocam a dengue e a febre 
amarela. Os sintomas ge-
ralmente são febre alta, dor 
atrás dos olhos, cansaço, 
mancha e erupções na pele 
e dores musculares, simila-
res aos da dengue, porém 
menos grave.

O estúdio Fábrica de So-
nhos conta agora com mais 
um serviço: o de fotografia de 
casamentos. A proprietária, a 
fotógrafa Alessandra Barbieri, 
especialista em fotografia de 
crianças e gestantes, explica 
que a procura pelo serviço de 
casamentos era muito grande 
e que por isso decidiu então 
firmar uma parceria com o fotó-
grafo Vanderson Lima e passar 
a oferecer mais essa novidade. 

Segundo Alessandra, a par-
ceria vem somar à empresa, que 
ganhou destaque com a fotogra-

fia infantil, o newborn (ensaios 
de recém-nascidos) e os ensaios 
de gestantes. “Agora os clientes 
também terão a disposição o 
serviço de foto e vídeo de casa-
mentos, com a qualidade de um 
profissional com experiência e 
a garantia Fábrica de Sonhos de 
um trabalho feito com profissio-
nalismo e sempre em busca de 
inovações”, conta. 

Ainda de acordo com Ales-
sandra, a fotografia infantil não 
deixará de ser sua prioridade, 
mas o estúdio ganha mais esse 
serviço em parceria com Van-

derson. 
De acordo com o fotógrafo, 

que tem mais de 15 anos de 
experiência, entre as novida-
des do setor e já muito pedidas 
pelos casais da cidade, estão 
os ensaios e clipes de vídeo 
pré wedding (pré-casamentos). 
“Acredito que eu venha para 
somar para a empresa e também 
para os clientes, que terão mais 
um serviço à disposição aqui na 
Fábrica de Sonhos com a qua-
lidade e profissionalismo que 
a Alessandra já conquistou”, 
reitera. 

Laboratório
Criado há 40 anos, o 

Laboratório Dra. Edna Ja-
guaribe conta com várias 
unidades em Indaiatuba, 
localizadas em diferentes 
pontos da cidade, para aten-
der com maior comodidade 
os moradores de cada região. 
Ele possui ainda uma unida-
de em Elias Fausto. Todos 
os laboratórios seguem os 
padrões e normas de labo-
ratórios internacionais, o 
que reafirma a presença da 
empresa entre as melhores 
da região. 

No site www.draedna.
com.br é possível localizar o 
endereço de todas as clínicas 
da rede, que estão presentes 
nos bairros Jardim Morada 
do Sol, Centro e Cecap.

DIVULGAÇÃO

Resultado do exame no laboratório fica pronto em três dias

O fotógrafo Vanderson Lima é o mais novo parceiro da Fábrica de Sonhos  

DIVULGAÇÃO
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Atletas da natação local 
participam de treino do Brasil

PCD 

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

Próxima edição do Evolution ocorre em 
abril e deve ter disputa por cinturão

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A 14ª edição do Evo-
lution of Fighter, 
principal torneio de 

MMA (Mixed Martial Arts), 
já tem data para acontecer. 
Segundo os organizadores, 
ela ocorrerá no dia 23 de abril 
(sábado). A grande novidade 
da edição do próximo mês 
deve a ser a inclusão de uma 
luta valendo cinturão. 

O evento novamente deve 
acontecer onde ocorreu as 
outras 13 edições, no Centro 
de Treinamento Edlutas. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o organizador 
do evento, o mestre Edson 
Ronaldo Oliveira, informou 
que a luta que valerá o cintu-
rão deve ocorrer na categoria 
Mosca-Flyweith (57 quilos) 
ou na Galo-Bantamweight 
(61 kg).

Mas, de acordo com Oli-
veira, tudo vai depender da 
disponibilidade dos com-
petidores. “O Cinturão aca-
ba dando um diferencial ao 
evento, pelo fato de termos 
colocado, na disputa do título, 
apenas atletas que lutaram e 
venceram outras edições do 
Evolution, dando assim uma 
importância e relevância a 
esta disputa”, salienta. 

Além da diferença dos 
rounds, já que a luta por cin-
turão conta com cinco tempos, 
o combate também dará um 
destaque a mais para quem 
vencer. “A diferença das outras 
lutas na verdade vai ser a opor-
tunidade de os dois lutadores, 
após suas vitórias, poderem 
por mérito ser os campeões da 
categoria”, explica Oliveira. 

Combate 
A próxima edição vem 

sendo planejada cerca de 
duas semanas após a reali-
zação da 13ª Evolution, o 
qual aconteceu no dia 20 de 
fevereiro. 

Segundo os organizadores 
do evento, 600 pessoas com-
pareceram na noite que contou 
com 14 combates. (Confira os 
resultados no box).

Para Oliveira, o evento 
saiu dentro do esperado. “O 
público que, ficou acima do 
esperado, visto que não tí-

Os atletas da equipe de nata-
ção PCD ADI/Secretaria Muni-
cipal de Esportes Lucas Mozela, 
Cecília Kethlen e Felipe Caltran 
participam do treinamento da 
Seleção Brasileira da modalida-
de, sob a supervisão do técnico 
indaiatubano Antônio Luiz 
Cândido. A preparação começa 
amanhã, dia 6, até o próximo 
dia12, na capital Belo Horizonte. 

Convocados pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB) 
para integrar o time nacional, 
os nadadores indaiatubanos re-
alizarão exames biomecânicos, 
psicológicos, bioquímicos e 

nhamos esperança de ‘casa’ 
cheia, se destacou pelo bom 
comportamento, respeitan-
do o ambiente e demais 
presentes”, diz. “Quanto as 
lutas, aí sim realmente ficou 
muito acima da expectativa, 
visto que não tínhamos atle-
tas de renome nesta edição. 
Porém, todas as lutas foram 
do mais al to nível  com 
grandes combates. Enfim, 
excelentes lutas, dignas dos 
grandes eventos de MMA.”

nutricionais, além de exercícios 
específicos em uma piscina 
da marca Myrtha, considerada 
uma das mais modernas para a 
modalidade e que também será 
usada nos Jogos Rio 2016. 

Segundo Cândido, esta é a 
primeira oportunidade do ano 
para que os atletas treinem com 
toda a estrutura necessária e 
busquem o aperfeiçoamento 
técnico, visando a obtenção das 
marcas mínimas estabelecidas 
pelo CBP para os Jogos Para-
límpicos, cuja primeira seletiva 
acontece em abril, no Rio de 
Janeiro, em evento teste.

Décima terceira edição do Evolution, em fevereiro, contou com excelente público

DIVULGAÇÃO

Resultados da 11ª edição do Evolutions
Lutas    Resultados
Maicon Cesar x Fabrício da Costa   Vitória Maicon – decisão dividida  
Lucas Cardoso x Donieck Brito   Vitória Lucas – decisão unânime
Rodrigo Mariano x Rafael Matos   Vitória Rafael – decisão unânime
Otto Pereira x Ricardo Carcacinha    Vitória Ricardo – por TKO
Fabiano Machado x Pedro Macarrão   Vitória Pedro – por TKO
Kafu Negruxo x Lucas Constantini   Vitória Lucas – por TKO 
Matheus Kaan x Kevem Felipe   Vitória Matheus  - por TKO 
Aldinei Keke x Clodoaldo Ferreira   Vitória Clodoaldo – por TKO 
Rafael Javali x Denis Limas  Vitória Rafael – por TKO 
Diogenes Costa x Max Minoboi   Vitória Diogenes – decisão unânime
Celso Alemão x Rodrigo Mendes   Vitória Rodrigo – finalização 
Carleandro x Willian Barbosa  Vitória Willian - guilhotina 
Willian Alemão x Weverton Delfin   Vitória Willian – decisão unânime
Adalto Prado x Valzinho Gomes   Vitória Adalto - guilhotina

Fonte: Organização do Evolution
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Primavera tem dois jogos em casa e 
busca espantar a má fase no Gigante 

esportes Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Equipes da Comunidade Independente se enfrentam na final do Campeonato Sub-20
DECISÃO 

‘Palco’ das grandes deci-
sões do futsal local, o ginásio 
da Sol-Sol recebe mais uma 
final de campeonato. Amanhã, 
dia 5, às 16h20, Comunida-
de Independente/LBC A e 
Comunidade Independente/
LBC B entram em quadra 
para decidirem o título do 9º 
Campeonato Liga Regional 
Aifa Arc Ferro e Aço de Fut-
sal Sub-20. 

Antes da decisão do cer-
tame, às 15h20, acontece a 
final do terceiro e quarto, entre 
Capivari/Kânia x ML Infor-
mática/Marquinhos Tintas. 
A primeira equipe joga pela 
vantagem do empate no tempo 
normal.

Os dois finalistas foram 
definidos após disputa dos 
jogos das semifinais, que 
aconteceram no último sá-
bado, dia 27 de fevereiro, 
também na Sol-Sol. No pri-
meiro duelo, disputado palmo 

a palmo, o Independente A 
garantiu a vaga na final após 
vitória apertada de 7 x 6 sobre 
Capivari. 

No segundo embate, o 
Independente B não teve tra-
balho na partida e venceu o 
ML pelo placar de 7 x 0. 

Na grande decisão, que 
será cronometrada, a equipe 
B do Independente/LBC terá 
vantagem do empate apenas 
na prorrogação. 

A equipe A do Indepen-
dente tem uma campanha 
de seis jogos, sendo quatro 
vitórias, duas derrotas, 20 gols 

marcados e 20 sofridos. 
Já o Independente B tem, 

em seis jogos disputados, qua-
tro vitórias, um empate e uma 
derrota, 24 gols marcados e 14 
sofridos.    

Feminino 
Se por uma competição a 

bola rola pela última vez, nou-
tra o pontapé inicial acontece 
amanhã, dia 6, também na 
Sol-Sol, durante a primeira ro-
dada do 8º Campeonato Liga 
Regional Aifa Grupo Marqui-
nhos de Futsal Feminino. 

Serão quatro jogos na pri-

No futebol da Aifa, a bola 
também rola pela primeira 
vez amanhã, dia 6, com qua-
tro partidas da 3ª Copa Itaici 
Máster 50.

Dois jogos ocorrem na 
Osan. Às 8h50 jogam União 

da Vila x Botafogo, enquanto 
que às 10h50 o embate será 
entre XV de Novembro x Fla-
menguinho. 

Outras duas partidas estão 
agendadas para o campo do 
Jardim Belo Horizonte. Elias 

Copa Itaici também acontece amanhã com 5 jogos
Fausto e União Independente 
de Itu jogam às 8h50, enquanto 
que às 10h50, o confronto será 
entre Facc x Independente.

Para fechar a rodada, às 
8h50, entram no campo do Vale 
Verde, Boca Junior x Moscou. 

Independente/LBC A precisa vencer no tempo normal para 
evitar prorrogação e sair com o título do Sub-20 de futsal 

A situação do Primave-
ra na disputa da Série 
A3 do Campeonato 

Paulista é delicada, mas com-
plica ainda mais quando o as-
sunto é jogar em sua casa, no 
Gigante da Vila. Para espantar 
de vez o péssimo desempenho 
diante de seu torcedor, o Fan-
tasma terá duas partidas no 
Ítalo Mário Limongi. 

Sem vencer a há oito jo-
gos, o Tricolor de Indaiatuba 
vai campo amanhã, dia 6, 
quando enfrenta em casa o 
São José EC, a partir das 
10 horas. Após o confronto 
do final de semana, o time 
comando pelo técnico Elton 
tem novo desafio no Gigante. 
O duelo será na quarta-feira, 
dia 9, às 15 horas contra o Ati-
baia. O mando de campo é do 
adversário que, por problemas 
em seu estádio, vem mandan-
do seus jogos do Paulista no 
Ítalo Mário Limongi.

Mas jogar em casa vem 
sendo o grande problema da 
equipe Tricolor nesse Pau-
listão. Ao todo já foram sete 
confrontos disputados diante 
de seu torcedor e o resultado 
não é dos melhores. 

Foi uma vitória, um empa-
te e duas derrotas. O resultado 

positivo veio contra o São 
José dos Campos FC, por 2 x 
0. O time indaiatubano empa-
tou ainda no sábado, dia 27 de 
fevereiro, pelo placar de 2 x 2 
com o Nacional. As derrotas 
foram para o Comercial, por 
2 x 1, e Rio Preto por 1 x 0. O 
saldo de gols da equipe tam-
bém é irregular. Foram cinco 
gols marcados e outros cinco 
sofridos. 

Já fora de casa o desempe-
nho do Fantasma é um pouco 
melhor. O time conquistou 
uma vitória (por WO), uma 
derrota e quatro empates. A 
vitória veio logo na estreia, 
por 3 x 0, no WO dado pelo 
Grêmio Barueri. Depois fo-
ram quatro empates: o placar 
de 1 x 1 foi contra São Carlos, 
Guaratinguetá e Olímpia. Na 
tarde da última quarta-feira, 
dia 2, o time voltou a empa-
tar, dessa vez por 2 x 2 com 
o Flamengo de Guarulhos. A 
equipe Tricolor ainda perdeu 
fora de casa, por 2 x 1 para a 
Itapirense. 

O Fantasma da Ituana 
também é o terceiro time que 
mais empatou na competição, 
ao lado da Catanduvense com 
cinco empates, e atrás do Fla-
mengo com seis. 

Classificação   
Com dez jogos disputa-

dos, o Fantasma da Ituana 
faz uma campanha irregular 
na Série A3 do Paulistão. 
O time é o 14º colocado 
na tabela, com 11 pontos, 
sendo duas vitórias, cinco 
empates e três derrotas. A 
equipe balançou as redes em 
14 oportunidades, mas por 

outro lado sofreu 12 gols. 
Os resultados negativos, 

principalmente em casa, 
colocam o Tricolor bem 
próximo da zona de rebai-
xamento. O time está a um 
ponto do Guaratinguetá, 
time que fecha a zona de 
rebaixamento.

Acompanhe os jogos do Primavera em casa
Acesse: www.correioesportivo.com.br 

JEAN MARTINS

Fantasma da Ituana busca a segunda vitória na Série A3 do Campeona Paulista jogando diante de seu torcedor 

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

meira rodada. 
A partida de estreia do 

certame será entre Prefeitura 
Municipal de Araçariguama 
x EC Social Gálatas, a partir 
das 8h50. Mais tarde, às 10 
horas, o embate será entre De-
partamento Municipal Iperó 
Utopia x Prefeitura Municipal 
de Sorocaba.

Mais tarde, às 11 horas, 
jogam Dinho Água/Super 
Cisol x Prefeitura Municipal 
de Votorantin. E para fechar a 
primeira rodada, às 12 horas, o 
jogo será entre as equipes A e 
B do Elite/Tigres Azuis. 

Na edição passada do cer-
tame, em 2015, o Dinho Água 
conquistou o bicampeonato do 

certame após vencer o Sindi-
cato dos Bancários de Voto-
rantim pelo placar de 7 x 6.

O Fantasma está ainda 
a oito pontos do Flamengo 
de Guarulhos, último time a 
fechar o grupo dos oitos que 

classificam-se para a próxi-
ma fase do certame. Já em 
comparação com o líder Rio 
Preto, a diferença aumenta 
para 12 pontos.
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Principal campeonato de futsal da 
Aifa começa hoje com dez jogos

Atleta vence campeonato e alcança vaga para o Mundial 

PONTAPÉ  

DESTAQUE 

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

Supercopa Vila Avaí chega as 
quartas de final no domingo

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

O clima de decisão 
começa a tomar con-
ta do minicampo da 

Vila Avaí a partir de amanhã, 
dia 6, com a disputa dos jogos 
válidos pelas quartas de final 
da edição 2016 da Supercopa 
Vila Avaí de Futebol Mini-
campo. Os confrontos acon-
tecem a partir das 8h30. 

O primeiro duelo será 
entre Cruzeiro/Dinho Águas 
x Exsa. Logo em seguida, a 
partir das 9h30, o Amigos do 
Cachorrão busca a vaga nas 
semifinais diante do Croissant 
e Cia. 

No terceiro duelo decisivo 
da manhã, Outro Esquema e 
Marquinhos Tintas/ML FC 
jogam a partir das 10h30. 
No último embate, "brigam" 
pela vaga na próxima fase as 
equipes do Bacana Lanches e 
Pai e Filhos/Água Viva. 

A partir das quartas de 
final, será apenas um jogo, 
sendo que nenhum dos times 
jogam com a vantagem do em-
pate. Caso ocorra igualdade 
no placar, durante as partidas, 
a decisão do classificado será 
após cinco cobranças de pê-
naltis para cada lado. 

Os oito times que seguem 
“sonhando” com o título do 
certame foram definidos nos 
dias 14 e 28 de fevereiro. No 
primeiro dia, garantiram vaga 
as equipes do Grupo A e B: 

Cruzeiro, Pais Filhos e Outro 
Esquema, todos com sete pon-
tos, além de Exsa, com seis. 

Já os times das chaves C 
e D foram definidos após ro-
dada no último domingo, dia 
28 de fevereiro. No primeiro 
confronto, o Marquinhos 
Tintas goleou o Clube 9 por 4 
x 0. Novo placar elástico foi 
registrado no segundo duelo, 
quando o Amigos do Cachor-
rão fez 7 x 0 no São Francisco. 

No terceiro embate, Baca-
na Lanches e Estrela Doura 
empataram em 2 x 2. E no 
confronto que fechou a pri-
meira fase do certame, Crois-

sant e Cia fez 4 x 0 na Vila 
Avaí e desbancou os donos 
da casa. 

Com a última rodada, ga-
rantiram vaga a próxima fase 
Amigos do Cachorrão (com 
sete pontos) e Marquinhos 
tintas (seis), no Grupo C; além 
de Bacana Lanches (sete pon-
tos) e Croissant e Cia (seis), 
na Chave D.

 
Campeonato 

A partir dessa fase, os jo-
gos passam a ter 30 minutos 
de duração por tempo. Em 
caso de empate, a disputa é 
decidida numa série de cinco 

Um dos campeonatos mais 
tradicionais do futsal local terá 
seu pontapé inicial na tarde de 
hoje, dia 5. Antes conhecido 
como Copa Loucos por Esporte, 
o 15º Campeonato Liga Regio-
nal Aifa Grupo Marquinhos de 
Futsal 2016 começa com dez 
jogos, válidos pela Terceira 
Divisão, os quais serão dispu-
tados no Ginásio Municipal de 
Esportes e na Sol-Sol. 

Três jogos estão agendados 
para o ginásio da Sol-Sol. A 
bola começa a rola a partir das 
12h50, quando entram em qua-
dra Zenit x NBF/Padaria Líder. 
Logo em seguida, o embate será 
entre Juventus Futsal x União 
Zona Leste. Para encerrar os jo-
gos na Sol-Sol, às 14h40 jogam 
Projeto Restitui B x Atlético 
Elias Fausto. 

Outras sete partidas comple-
tam a primeira rodada, porém 
acontecem todos no Ginásio 

O atleta Fábio Vaz dos 
Santos, integrante da equipe 
de atletismo ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes, garan-
tiu sua primeira participação 
em um Campeonato Mundial 
ao vencer os 60m com barrei-
ras no Torneio da Federação 
Paulista de Atletismo (FPA). 
O campeonato foi disputado 
no último sábado, dia 27 de 
fevereiro, em São Caetano 
do Sul. 

Com o índice de 7s68, 
quatro centésimos de segun-
do abaixo do índice de 7s72 
necessário para a categoria, 
Santos alcançou o patamar 
para integrar a Seleção Bra-
sileira no evento, agendado 
para ocorrer entre os dias 17 e 

pênaltis para cada time. Per-
manecendo a igualdade, os 
pênaltis serão alternados até 
definir a equipe vitoriosa. 

O campeão da edição do 
ano passado foi o Cruzeiro/
Dinho Águas. Três times já 
conquistaram o bicampeonato 
do certame. São eles: Tribuna 
de Indaiá (campeão em 2004 
e 2005), Amigos do Cachor-
rão (2010 e 2014) e Migardi 
e Elias (2011 e 2012). Com 
um título estão: Oximetal 
(campeão em 2003), Banca-
na Lanches/Jé Cabeleireiros 
(2008), Tsunami (2009) e 
Nova Aliança (2013).   

Municipal de Esportes. A dis-
puta começa às 12h50, entre 
Força Jovem/Colégio Meta x 
Desportivo Futsal. Logo em 
seguida, entram em quadra 
Dynamo/Pollo Seguros x Co-
légio Conquista. Às 14h40, o 
confronto será entre Bayern 07 
x Top Brasil/Hinode Perfumes. 

Mais tarde, às 15h30, en-
tram em quadra Focus Aca-
demia/Cliniti x Joy Esportes/
Salto Itu. Logo em seguida, o 
duelo será entre Barcelona x 
ADC/Toyota Corolla IDT. Às 
17h10 jogam Grillos x Ajax/
Mecast e, para fechar a rodada, 
o União Audax/Imobiliária 
F Lopes x Palermo/Miranda 
Supermercado.  

Campeão 
Na última edição do certa-

me, o grande campeão foi o R5/
Lambari Cascudo, após vitória 
de 7 x 6 sobre o Tapiratiba. 

20 de março em Portland, nos 
Estados Unidos. 

O atleta, que iniciou na 
modalidade em 1996 ainda 
muito jovem, já integrou 
diversas vezes a Seleção 
Brasileira em eventos inter-
nacionais e trouxe muitas 
conquistas para Indaiatuba, 
incluindo a medalha de ouro 
nos 100m com barreiras na 
última edição dos Jogos Aber-
tos. Mas conta que conquistar 
uma vaga em seu primeiro 
Mundial é uma emoção sem 
paralelo. “É o ponto mais 
alto na trajetória de qualquer 
esportista e todo atleta sabe 
das dificuldades e do esforço 
necessário para chegar a este 
objetivo”, comenta Santos.

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

Rodada decisiva amanhã vai definir os times semifinalistas da Supercopa Vila Avaí 

Tabelão

15ª Copa de Futsal Feminino Cidade de Indaiatuba 

Rodada amanhã, dia 6, na quadra do Centro Esportivo

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

Resultados da última partida
Amaral FC 9 x 4 Divino Salvador/Jeonata 
Elite B 4 x 6 Paraná/Dinho Água B
Galatas 1 x 2 Araçariguama 
Tietê 5 x 1 Elite A

Copa Colégio Renovação de Futebol Society Veterano

3ª Rodada amanhã, dia 6

Horário  Partida 
8h  RZ Comunicação x Nobel 
9h10             Renovação x RIP Serviços 

Resultados da última rodada 
Marquinhos Tintas 1 x 3 Clínica São Camilo 
Brasiltex 2 x 4 Hot Flowers 

Copa Hot Flowers de Futebol Society Adulto

3ª Rodada amanhã, dia 6

Horário  Partida 
10h15  Grupo Marquinhos x Casagrande Turismo 

Resultados da última rodada 
Estilo Som & Luz 4 x 1 Criar Filmes
Restaurante Verona 3 x 4 Império 

Campeonato de Minicampo Clube 9 de Julho 2016

1ª Rodada domingo, dia 6
Campo 1

Horário Partida     Categoria
8h  Posto Tremendão x Tukka's Lanchonete  Super Máster        
9h30  Hot Flowers x DD Max    Super Máster
11h  Atento Segurança x Birô-Brio! Informática  Veterano     
 
Campo 2

Horário Partida     Categoria
8h  Auto Escola Dirce/Race Pneus x Balilla   Máster        
9h30  Vieira de Abreu x Belle Santé Odontologia   Máster    
11h  Vizzent Calçados x Centermaq    Veterano        
 
Campo 3

Horário Partida     Categoria
9h  Visual Formaturas x Embalimp    Veterano            
10h15  Cato x Centerbor/Marquinhos Tintas   Adulto        
11h15  Unilabor x Central Contabilidade/Voga   Adulto

DIVULGAÇÃO 

Competidor disputa Mundial entre os dias 17 e 20 deste mês
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Guarda Civil flagra dupla 
furtando motocicleta 

Balanço revela que cidade 
reduziu número de furtos 

ADOLESCENTES 

SEGURANÇAExame toxicológico para motoristas 
profissionais não será exigido no Estado

polícia Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

O Departamento Es-
tadual de Trânsito 
(Detran-SP) conse-

guiu na Justiça que a medida 
que obriga a realização de 
um exame toxicológico para 
renovação ou obtenção da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), nas categorias 
C, D e E, não se aplique para 
os motoristas do Estado de 
São Paulo. 

A resposta ao requeri-
mento veio no fim de 2015, 
porém é provisória. A obri-
gatoriedade para o restante 
do País entrou em vigor 
durante a semana. De acordo 
com o governado Geraldo 
Alckmin (PSDB) o exame 
é inútil. “Todo dia fazem 
leis,  criam normas para 
onerar o povo. No passado 
foi aquele kit de primeiros 
socorros, todo mundo gastou 
um dinheirão e ele depois foi 
dispensado. Depois era para 
trocar o extintor. Agora in-
ventaram que tem que fazer 
um exame toxicológico, que 
considero inútil”, afirmou 
por meio de nota. 

Ainda de acordo com 
o comunicado do Detran, 
a comunidade médica e 
profissionais de trânsito de 
todo o País são contrários 
à medida. Entre as críticas 
mais recorrentes está o tipo 
de exame. Para os especia-
listas, a exigência é discri-
minatória, inconstitucional, 
viola a ética médica e não 
há evidências científicas 
que comprovem sua eficácia 
para a segurança no trânsito. 

Medida provisória torna indispensável a realização do exame 
toxicológico para a retirada da CNH 

Além disso, o teste tem 
alto custo (cerca de 100 
dólares) e não é feito por 
nenhum laboratório brasilei-
ro. Atualmente, as amostras 
são enviadas para análise no 
exterior. 

De acordo com a legis-
lação federal, o exame deve 
ser feito mediante a coleta 
de cabelo, pelo ou unhas 
com o objetivo de detectar 
o consumo de substâncias 
psicoativas que comprome-
tam a capacidade de direção 
no momento de renovar ou 
obter a habilitação. O resul-
tado precisa dar negativo 
para os três meses anteriores 
ao teste. 

Ineficácia 
Segundo o Departamen-

to, o resultado negativo, no 
entanto, não significa dizer 
que o cidadão não fará uso 
de drogas posteriormente, 
já com a CNH renovada, e 
conduzirá veículo sob efeito 
dessas substâncias. Além 

disso, o motorista pode, por 
exemplo, burlar o teste ao 
deixar de usar drogas no 
período que é coberto pela 
janela de detecção (90 dias 
retroativos). 

Segundo o diretor-pre-
sidente do órgão, Daniel 
Annenberg, seria mais efi-
ciente se o exame fosse rea-
lizado na própria via, o que 
comprovaria que o condutor 
realmente dirige sob efeito 
de drogas. 

“O exame tem brechas 
e tornará o processo de 
habilitação mais demorado, 
uma vez que a coleta será 
encaminhada para o exte-
rior e posteriormente ainda 
deverá ser avaliada por um 
médico”, pondera. “O teste 
também não tem como afe-
rir se o motorista utilizou a 
droga enquanto dirigia ou 
se fez uso em um momento 
particular, fora da condução 
de veículos. Impedir que um 
motorista profissional que 
depende da habilitação para 

Após uma ligação no início 
da madrugada de terça-feira, 
dia 1º, ao Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho (Coa-
de) da Guarda Civil, uma viatu-
ra foi deslocada para averiguar 
a informação de furto em moto, 
no Jardim Morada do Sol. 

A equipe mais próxima foi 
direcionada para o endereço 
denunciado e com a chegada 
dos agentes de segurança os 
dois elementos largaram a moto 
no chão e tentaram fugir, mas 
sem êxito. 

Conforme dados da Secre-
taria Estadual de Segurança 
Pública, Indaiatuba reduziu o 
número de furtos em janeiro 
de 2015, em comparação ao 
mesmo mês de 2016. No ano 
passado foram registrados 137 
furtos, já neste ano foram 119, 
ou seja, redução de 13,14%. 

Se a comparação for re-
alizada com 2008 (antes da 
implantação do sistema de 
monitoramento) a redução é 
de 34,62%, portanto no ano 
em questão foram 182 casos 
registrados, mesmo com o 
crescimento populacional dos 
últimos sete anos.

A cidade continua entre 
os municípios com índices de 
criminalidade abaixo da média 
da RMC (Região Metropolita-
na de Campinas) também na 
comparação do primeiro mês 
do ano. Indaiatuba tem 16,88 
veículos furtados e roubados 
por 100 mil habitantes. Já na 
RMC esse número é de 39,11 

trabalhar renove o documen-
to pela interpretação de um 
exame falso positivo poderá 
resultar em demandas ju-
diciais tanto para o Estado 
quanto para os médicos.” 

O Detran frisa ainda que 
a realização do exame e a 
identificação de substâncias 
psicoativas não constitui por 
si a inaptidão do motorista à 
renovação ou à habilitação 
nas categorias C, D e E. O 
cidadão pode ter utilizado 
medicamentos que tenham 
em sua composição algum 
elemento detectado pelo 
exame, por exemplo. 

Por esta razão, a quan-
tidade e a duração do uso 
identificadas no exame de-
verão ser submetidas à ava-
liação de um médico creden-
ciado pelo Departamento, 
que emitirá um laudo final 
de aptidão do candidato. 

A medida gerou polê-
mica entre os profissionais 
ouvidos pela reportagem 
do Mais Expressão. Para 
o motorista de van Lucia-
no Baldaino, de 28 anos, 
o exame se faz necessário. 
“Acredito que é uma medida 
segura que traz benefícios 
para todos no trânsito, po-
rém o problema é que eles 
sempre fazem pela metade 
e deixam brechas para que 
sejam questionados sobre a 
eficácia da lei”, diz. 

Já o motorista José Pereira 
Silviano, de 48 anos, o exame 
é desnecessário. “Eu acho 
que é mais um empecilho 
para quem precisa tirar ou 
renovar a CNH, ficam pro-
curando coisas para cobrarem 
mais da gente”, salienta. 

Foi constatado que o miolo 
da chave estava danificado e 
que os elementos estavam ten-
tando fazer a ligação por meio 
de dois fios desencapados. Os 
abordados confessaram que 
iriam tentar a conhecida “liga-
ção direta” no veículo, para o 
respectivo furto. 

Diante dos fatos, eles foram 
conduzidos à Delegacia, onde 
a autoridade de plantão deter-
minou a liberação dos menores 
aos seus responsáveis, após o 
indiciamento.

automóveis. 
A taxa de furtos no municí-

pio é de 51,51 crimes para 100 
mil habitantes e a média da 
RMC é de 89,09 para o mes-
mo parâmetro. Para roubos 
os números são de 19,04 em 
Indaiatuba e na RMC chegou 
a 44,92. “Temos índices me-
lhores em relação às cidades 
do nosso porte ou maiores”, 
comenta o secretário de Se-
gurança Pública, Alexandre 
Guedes Pinto. “A Guarda 
Civil, juntamente com a Po-
lícia Militar e Polícia Civil 
realizam reuniões quinzenais 
no Grupo Especial de Analise 
Criminal (Geac), de forma 
rotineira e quando necessário 
em períodos menores para 
analisar os índices e elabora-
rem estratégias de ação usando 
das ferramentas tecnológicas e 
de inteligência que temos em 
Indaiatuba e o resultado desse 
trabalho está sendo colhido”, 
ressalta.

DIVULGAÇÃO
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Homens roubam arma de 
vigilante em pedágio

Vendedora é flagrada e 
presa com drogas no sutiã 

Polícia Civil é homenageada em Sessçao na Câmara
AÇÃO  

DETIDA  

RECONHECIMENTO   

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

Semana tem tragédia no 
trânsito e jovem baleado

A semana foi marcada 
por duas ocorrências 
graves envolvendo 

jovens. O primeiro caso foi 
um acidente de trânsito na 
noite de domingo, dia 28, 
que culminou na morte do 
estudante Patrick Tartari da 
Silva, de 23 anos. Pouco mais 
de 24 horas depois, o motoris-
ta Antônio Donizeth Fontana 
Junior, de 21 anos, foi baleado 
por um adolescente de 17 anos 
depois de uma discussão. 

De acordo com o Boletim 
de Ocorrências (BO) do caso, 
o jovem trafegava pela Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na marginal do Par-
que Ecológico, próximo ao 
Jardim Tancredo Neves, que 
estava parada devido ao trân-
sito. Segundo testemunhas, 
o jovem tentou passar pelo 
"corredor" e acabou colidindo 
com dois carros, vindo a cair 
da motocicleta. 

A Guarda Civil foi aciona-
da até o local e, ao chegarem 
no local, o jovem já havia 
sido socorrido ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc). De acordo com o 
BO, Silva chegou com vida 
à unidade de saúde, porém 
não resistiu aos ferimentos e 

faleceu. 
Ainda de acordo com a 

Guarda Civil, não houve o 
registro de feridos nos outros 
veículos envolvidos no aci-
dente, que acabaram liberados 
depois de seus condutores 
prestarem depoimentos na 
delegacia. 

Essa foi a primeira vítima 

fatal por acidente de trânsito 
de 2016, em Indaiatuba. 

Briga 
Já a tentativa de homicídio 

contra Junior aconteceu por 
volta das 23 horas da segunda-
-feira, dia 29 de fevereiro. De 
acordo com o pai da vítima, 
ele e o filho se dirigiram para 

o Parque Ecológico, a fim de 
socorrerem a irmã da jovem 
que havia caído de moto. 

Chegando ao local, a mes-
ma já havia sido socorrida, 
desse modo o pai retornou 
para casa conduzindo a moto 
da jovem e Junior veio com 
sua motocicleta. 

Próximo da residência, 
o pai conta que um ciclista 
surgiu na contramão e quase 
colidiu contra a motocicleta 
de Junior, gerando então uma 
discussão. 

Em seguida o ciclista, 
identificado apenas como um 
adolescente de 17 anos, foi 
embora dizendo que “buscaria 
o que a vítima merecia”. Ele 
teria retornado então de posse 
de uma arma de fogo e efetuou 
um disparo contra o motorista. 

O pai conta que entrou 
em luta corporal contra o 
atirador e que conseguiu tirar 
a arma do mesmo, que fugiu 
em seguida. A Policia Militar 
foi acionada até a residência 
e conseguiu identificar o sus-
peito. A mãe do adolescente 
confirmou sua identificação, 
porém o jovem não foi loca-
lizado. 

A reportagem do Mais Ex-
pressão contatou o Haoc, via 
assessoria de imprensa, que 
informou que o jovem passou 
por cirurgia e segue internado.

A praça de pedágio lo-
calizada no Jardim Brasil, 
mais conhecido como desvio 
do pedágio, foi assaltada na 
madrugada de segunda-feira, 
dia 2. A dupla levou apenas 
a arma do segurança do local 
e antes de fugiram acabaram 
efetuando um disparo contra 
a cabine. 

Segundo os profissionais 
que trabalham no momento do 
assalto, dois homens ocupan-
do uma motocicleta se aproxi-
maram do local, por volta das 

2 horas, e o garupa apontou a 
arma para o segurança, pedin-
do que ele se virasse de costas. 

Quando a vítima obede-
ceu as “ordens”, o criminoso 
tomou a arma que estava em 
sua cintura. Antes de fugirem, 
o garupa ainda efetuou um 
disparo contra a cabine. 

Segundo o Boletim de 
Ocorrência (BO) do caso, nin-
guém se feriu. As câmeras do 
local não flagram a ação dos 
assaltantes e até o momento 
ninguém foi preso. 

A equipe da Polícia Civil 
de Indaiatuba foi homena-
geada na noite da última 
segunda-feira, dia 29 de fe-
vereiro, com uma moção de 
congratulações na Câmara. 
O tributo ocorreu pela ope-
ração realizada na semana 
passada, que terminou com 
uma apreensão de 5kg de 
cocaína e o fechamento de 
uma refinaria de drogas na 
Vila São José.  

Estavam presentes na 
solenidade o delegado titu-
lar do Município, Marcelo 
Eduardo Bueno da Silveira, 

o delegado da 1ª Delegacia 
de Polícia, Danilo Amâncio 
Leme, o delegado-substitu-

to, Luiz Fernando Marucci, 
a juíza Daniela Faria Ro-
mano, o chefe do Setor de 

Investigações Gerais (SIG), 
Glauco Verdu, entre outras 
autoridades. 

Homenagem aconteceu nesta segunda-feira, durante Sessão Ordinária da Câmara

DIVULGAÇÃO

A vendedora Lucinéia Apa-
recida dos Santos, de 38 anos, 
foi presa em flagrante na noite 
de terça-feira, dia 1º, por tráfico 
de drogas. A equipe da Guarda 
Civil encontrou os entorpecentes 
na casa onde a mulher estava e 
também em seu sutiã. Ao todo 
foram localizadas 89 porções de 
crack, 20 trouxinhas de maco-
nha, 20 porções de cocaína e R$ 
55 em dinheiro. 

A prisão aconteceu durante 
um patrulhamento de rotina pelo 
Jardim Califórnia, quando os 
guardas avistaram um homem 
em atitude suspeita. Ao ver a 
viatura, o suspeito correu para 
dentro de uma casa e foi perse-
guido pelos agentes. 

Dentro da casa foram locali-
zadas outras duas pessoas, entre 
elas Lucinéia. O homem que ten-
tou fuga e o outro que estavam no 
interior da casa foram indagados, 
porém disseram que estavam ali 
apenas para consumirem drogas. 

Já a vendedora foi questio-
nada onde estava a droga e con-
fessou que realizava a venda dos 
entorpecentes no local, tirando 
algumas porções de dentro da 
própria roupa. No chão da casa 
ainda foram encontradas mais 
porções de drogas. 

A vendedora disse ainda que 
as outras porções não eram suas 
e sim de um dos homens que ali 
estavam. O mesmo foi questio-
nado, porém negou que fosse 
traficante. Diante da situação, 

Lucinéia foi encaminhada para 
a Delegacia de Polícia, onde a 
autoridade de plantão determi-
nou pela sua prisão em flagrante. 

Menor
Na segunda-feira, dia 29 

de fevereiro, outra equipe da 
Guarda realizava patrulhamento 
pelo Floresta Parque, no Jardim 
Morada do Sol, quando avistou 
um jovem em atitude suspeita, 
demonstrando nervosismo com 
a presença da viatura. O mesmo 
foi abordado e na revista pessoal 
foram localizados R$ 52 e duas 
porções de maconha. 

Próximo ao adolescente de 
14 anos havia uma garrafa plás-
tica mais 71 porções de entorpe-
cente, porém ao ser indagado ele 
negou ser "proprietário" da droga 
e disse que era apenas usuário.

O menor foi conduzido até 
a sua residência para que fosse 
dada ciência a um responsável, 
sendo que no deslocamento ele 
informou que na geladeira de sua 
casa havia mais maconha guar-
dada. No imóvel, a mãe do ado-
lescente tomou conhecimento 
dos fatos, inclusive da maconha 
na geladeira, a qual ela mesma 
entregou aos guardas. 

Em relação ao dinheiro en-
contrado em seu bolso, o menor 
alegou ser do seu trabalho, porém 
a mãe informou que o jovem 
apenas estuda. Por fim ele con-
fessou que vendia a droga por R$ 
5 a porção. 

Patrick é a primeira vítima fatal por acidente de trânsito em 2016

REPRODUÇÃO
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!cultura &  lazer

Kung-Fu Panda 3 - Lançamento 
- Animação / Comédia - Classifica-
ção livre - 95 minutos 3D - Dubla-
do - Quinta (3), Sexta (4), Segunda 
(7), Terça (8) e Quarta (9): 16h45 
/ 21h25, Sábado (5) e Domingo 
(6): 13h50 / 16h45 / 21h25 - Con-
vencional - Dublado - Quinta (3) a 
Quarta (9): 15h15 / 19h15

50 Tons De Preto - Lançamento 
- Comédia / Sátira - Classifi-
cação 14 anos - 102 minutos - 
Dublado - Quinta (3), Sexta (4), 
Segunda (7), Terça (8) e Quarta 
(9): 17h30 / 19h45 / 22h00, Sá-
bado (5) e Domingo (6): 14h05 
/ 17h30 / 19h45 / 22h00

Kung-Fu Panda 3 - Lançamento 
- Animação / Comédia - Classi-
ficação livre - 95 minutos - 3D - 
Dublado - Quinta (3) a Domingo 
(6): 14h35 / 19h20, Segunda (7), 
Terça (8) e Quarta (9): 15h30 / 

Deuses Do Egito - 2ª semana - 
Ação / Aventura - Classificação 
12 anos - 127 minutos3D - Du-
blado - Quinta (3) a Quarta (9): 
16h20 / 19h00

Deadpool - 4ª semana - Ação 
- Classificação 16 anos - 107 
minutos. Dublado - Quinta (3) 
a Quarta (9): 15h50 / 18h30 - 
Legendado - Quinta (3) a Quarta 
(9): 21h40

O Regresso - 5ª semana - Drama 
- Classificação 16 anos - 156 mi-
nutos. LEGENDADO - Quinta 
(3) a Quarta (9): 20h35

Os Dez Mandamentos - 6ª 
semana - Drama - Classificação 
12 anos - 120 minutos - Nacio-
nal - Quinta (3) a Quarta (9): 
14h50

19h20 - Convencional - Dubla-
do - Quinta (3) a Domingo (6): 
16h50

Zoolander 2 - Lançamento - 
Comédia - Classificação 12 anos 
- 102 minutos - Dublado - Quinta 
(3) a Quarta (9): 19h00 - Legen-
dado - Quinta (3) a Segunda (7) 
e na Quarta (9): 15h45 / 21h20, 
Terça (8): somente 15h45

CINEMA
A Bruxa - Lançamento - Terror / 
Suspense - Classificação 16 anos - 92 
minutos - Legendado - Quinta (3) a 
Domingo (6): 17h35 / 19h45 / 21h55, 
Segunda (7), Terça (8) e Quarta (9): 
17h35 / 20h15

Spotlight - Segredos Revelados 
- Voltando em cartaz - Drama - 
Classificação 12 anos - 129 minutos 
- Legendado - Quinta (3) a Quarta 
(9): 21h00

Filho De Saul - Sessão especial do 
Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição* - Drama - Clas-
sificação 14 anos - 107 minutos - 
Legendado - Somente na Terça (8): 
19h30 *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de 
R$ 10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso 
promocional R$ 5,00

Como Ser Solteira - 2ª semana 
- Romance / Comédia - Classi-
ficação 14 anos - 104 minutos 
- DUBLADO - Quinta (3) a 
Quarta (9): 16h20 - Legendado 
- Quinta (3) a Segunda (7) e na 
Quarta (9): 18h40 *Atenção: 
excepcionalmente na terça, dia 
8, não haverá sessão da versão 
legendada

Presságios De Um Crime - 2ª 
semana - Ação / Suspense - 
Classificação 14 anos - 101 
minutos - Legendado - Quinta 
(3) a Quarta (9): 21h35

O Quarto De Jack - 3ª semana 
- Drama - Classificação 14 anos 
- 118 minutos - Legendado - 
Quinta (3) a Quarta (9): 15h00

Kung-Fu Panda 3
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THAISE XAVIER
redacao01@maisexpressao.com.br

Ministério da Cultura divulga edital para projetos
OLÍMPIADAS 

O ariano estará se sentindo cheio de vitalidade, 
desejará viajar para longe, ou simplesmente fazer 
algo que mude toda sua rotina. É importante que 
ele use essa força neste momento, para melhorar as 
condições e progresso em seu emprego, poderá criar 
situações benéficas ao seu redor e chamar atenção 
de pessoas que podem ajudá-lo futuramente. Outros 
podem ver a coragem do nativo e se inspirar para 
enfrentar os desafios da vida.

O taurino estará focando em seus projetos pessoais 
durante essa semna, por estes dias poderá até ficar 
confuso com relação a isso, mas idéias não vão 
faltar, e muito menos força para isso, no momento 
é importante trabalhar em equipe. Evite situações 
que possam colocá-lo em choque com os outros, 
mude sua estratégia de relacionamento.

O foco durante esta semana para o geminiano é 
mudar sua vida profissional ou criar algo que o faça 
sentir-se bem nesse contexto. De início ainda pode 
sentir-se confuso, pois estará meio abstraído em 
suas idéias e isso pode gerar falta de foco em sua 
vida profissional. Sua vida familiar estará afetando 
muito sua ação profissional. 

Durante estes dias o canceriano estará cheio de 
energia e coragem, isso ajudará para conseguir 
resolver algumas pendências que o estão preocu-
pando. Essa disposição o ajudará a seguir adiante 
com seus projetos pessoais. No trabalho vai ter 
que aprender a ser dinâmico e ao mesmo tempo 
aprender a não ter pressa. Aprenda a se adaptar às 
circunstancias. Término de relacionamentos é algo 
esperado para este período.

O leonino estará enfrentando um período confuso 
e turbulento. Poderá ver coisas onde não existem. 
Procure encarar os problemas como desafios. Neste 
momento sua forma de batalhar pela vida , seus va-
lores pessoais, seu dinheiro, seu circulo de amizades, 
sua vida profissional e sua maneira de pensar estão 
sofrendo algumas reformas, não é a toa que posa ficar 
confuso com tantas mudanças.

O momento atual não é muito fácil para o virginiano 
já que sua energia vital pode ficar temporariamen-
te em baixa. O nativo estará tentando ajustar seu 
relacionamento (alguns tem a sensação de estarem 
iludidos com o parceiro), há uma grande possibili-
dade de vir a encerrar uma relação por estes dias. 
Recordações de relacionamentos são freqüentes. 
Tente o equilíbrio com meditação: acalme o bur-
burinho de sua mente e escute mais o seu coração!

O libriano poderá sentir-se mais vivo e feliz e isso 
atrairá simpatias e novas amizades que podem ser 
úteis para levar adiante os seus projetos pessoais. 
No entanto, aprenda a discernir e priorizar os com-
promissos mais importantes e úteis para o seu futuro 
profissional. Estará focando mais seu trabalho pois 
alguma coisa nova está acontecendo e isso será 
um progresso. Aproveite e conheça algo novo que 
futuramente será muito bom.

O escorpiano pode estar priorizando sua força 
pessoal para melhorar projetos pessoais e aperfei-
çoar seus ganhos. Buscará novas estratégias para 
melhorar seus ganhos e seu trabalho. Para isso, ao 
invés de ficar irritado com as condições adversas, 
precisará trabalhar sua criatividade para melhorar 
as situações. O momento é de aprender a perdoar e 
com esse aprendizado vem alguns ganhos materiais 
importantes.

Durante as próximas semanas o nativo sentirá mais 
impetuoso que nunca e isso pode criar um impas-
se dentro de si, que vem buscando agir de forma 
cautelosa e profunda. Pode ter que enfrentar uma 
mudança em seu rumo de forma inesperada e isso 
exigirá adaptação de sua parte. Porém, mantenha 
seu natural otimismo e a sua fé para chegar aonde 
deseja.

Nesse momento o capricorniano, mesmo com 
algumas dificuldades, avança firmemente rumo 
aos seus objetivos pessoais. A questão de tem-
po será importante, pois usa mente estará muito 
agitada, mas conseguirá dar conta de inúmeros 
compromissos. Dentro de casa alguma situação 
estará exigindo mudanças profundas e podem dar 
um pouco mais de irritabilidade, mas conseguirá 
organizar direitinho.

O aquariano foca em direção da sua maneira de ga-
nhar a vida, de como seus rendimentos e seus valores 
pessoais pode trazer dificuldades ou bem-estar em 
sua vida. Seus pensamentos, sua vida emocional, 
bem como sua filosofia de vida sofrem mudanças 
nessas semanas e isso pode se refletir nos contratos 
de serviços, nos relacionamentos (que para alguns 
aquarianos correm o risco de serem infelizes por 
não saberem valorar os sentimentos de sua relação).

O pisciano estará um pouco desfocado de si durante 
alguns dias, pois sua maneira de lidar com os rela-
cionamentos com os outros com seus amigos e com 
seu trabalho precisa ser visto sem ilusões. E alguns 
podem segurar fortemente seu relacionamento na 
ilusão de algumas atitudes podem segurar a pessoa. 
Alguns nativos têm seu relacionamento em situação 
mais confusa nessa fase.

cultura &  lazer

4ª Mostra de Orquídeas 
acontece hoje e amanhã  

Horóscopo de 05 a 11/03 por Alex Costa Guimarães

A Associação Indaia-
tubana de Orquidó-
filos (AIO) realiza 

hoje e amanhã, dias 5 e 6, 
a 4ª Mostra de Orquídeas 
de Indaiatuba. O evento 
acontece na sede do Sindi-
cato Rural, localizada na 
Rua Bernardino de Campos, 
138, no Centro. A entrada é 
franca em ambos os dias e a 
mostra estará aberta das 9h 
às 18 horas. 
Segundo os organizadores, 
a expectativa é que o even-
to tenha um público em 
torno de 1,3 mil pessoas, 
número aproximado do que 
prestigiou a edição do ano 
passado. 
Nos dois dias de mostra, os 
visitantes poderão conferir 
entre 200 e 300 espécies de 
orquídeas, todas de exposi-
tores locais. Quatro vende-
dores profissionais também 
estarão no local realizando 
a venda das plantas, cujos 
preços variam de R$ 10 à 
R$ 150. Parte do valor ar-
recadado com a venda será 
destinada para os trabalhos 
da AIO. 
Hoje às 15 horas e amanhã às 
10h30 os visitantes interessa-
dos também poderão partici-
par de uma palestra gratuita 
sobre o cultivo das orquíde-
as. “Será uma aula básica 
de como fazer o manejo da 
planta, os adubos corretos, 
o controle de pragas e outras 
dicas cruciais para quem 
deseja plantar e manter uma 
bela orquídea. O encontro é 
gratuito e quem participar 
ainda ganhará uma muda da 
planta para colocar em práti-
ca o que aprendeu”, salienta 

o presidente da AIO, Marcos 
Fábio Azevedo Scarpa. 
De acordo com o presidente, 
ao todo aproximadamente 15 
expositores da cidade parti-
ciparão da mostra, sendo que 
a maioria são colecionadores 
da planta. Scarpa acrescenta 
que, no evento, os visitantes 
irão apreciar espécies já 
populares e outras caracte-
rísticas desta época do ano. 
“Esse é o grande diferencial 
da exposição nacional que 
realizamos anualmente no 
Clube 9 de Julho. Algumas 
das plantas não estarão lá, 
pois só florescem nesta esta-
ção”, diz. 
Scarpa informou que atual-
mente existem entre 35 e 45 
mil espécies de orquídeas 
cadastradas em todo o mundo 
e mais de 150 imbricações, 

que é a planta resultante da 
junção do DNA de outras 
duas espécies. 
Mais informações sobre a 
mostra podem ser adquiridas 
pelo telefone 3875-9112. 

Exposição
De acordo com os organiza-
dores, a Exposição Nacional 
das Orquídeas deve acon-
tecer no nos dias 4,5 e 6 de 
novembro no salão social 
do Clube 9 de Julho. Para 
o evento serão convidados 
expositores de mais de 30 
cidades de todo o País. A 
expectativa é que aproxi-
madamente 20 municípios 
consigam confirmar a parti-
cipação. 
O evento deve reunir cerca 
de mil espécies de orquídeas 
e contará ainda com venda 

de plantas e concurso das 
melhores flores. Segundo 
Scarpa, essa será a 4ª edi-
ção da exposição, porém os 
cultivadores da cidade já 
participam de eventos como 
este em todo o País há 13 
anos. “Já enviamos nossas 
plantas há muito tempo e há 
quatro anos resolvemos que 
era hora de ter nossa própria 
exposição. O custo do even-
to é grande e até por isso 
criamos as mostras, que têm 
uma estrutura bem menor, 
mas um resultado de públi-
co muito bacana”, explica. 
“Nesta edição da exposição 
também estamos estudando 
uma forma de trabalhar al-
gum cunho social, como a 
arrecadação de leite para as 
entidades assistenciais da 
cidade.”

A Secretaria Municipal de 
Cultura informa que estão 
abertas as inscrições para 
o Prêmio Arte Monumento 
Brasil 2016, instituído pelo 
Ministério da Cultura e que 
contemplará 70 projetos de 
obras permanentes em ar-
tes visuais nas cidades que 
integram o revezamento da 
Tocha Olímpica. Indaiatuba 
recebe o símbolo maior dos 
Jogos Rio 2016 no dia 21 de 
julho e todos os artistas da 

cidade estão aptos a concor-
rer, desde que atendidos os 
requisitos do edital. 
O documento está dispo-
nível no site http://www.
brasil2016.gov.br/pt-br/noti-
cias/revezamento-da-tocha-
-olimpica-ministerio-da-cul-
tura-lanca-edital-do-premio-
-arte-monumento-brasil2016 
e as adesões vão até o dia 7 
de abril. 
Serão destinados R$ 30 mil 
para cada projeto, que deve 

obrigatoriamente promover, 
comemorar e homenagear 
de forma criativa os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos. 
As obras, que podem en-
globar estátuas, esculturas, 
instalações, murais, grafites, 
entre outros, serão instaladas 
em espaços públicos. Con-
forme o edital, o objetivo 
da iniciativa é valorizar a 
diversidade e regionalidade 
das artes visuais brasileiras, 
estabelecendo um diálo-

go entre o esporte, o meio 
ambiente, as expressões 
artísticas e o público em 
geral, promovendo maior 
democratização e acessibi-
lidade a bens culturais nos 
municípios participantes do 
revezamento. A ação tem 
ainda o propósito de criar 
um legado de monumentos 
permanentes em artes vi-
suais, em locais de grande 
circulação da população e 
visitação.

        

DIVULGAÇÃO
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Pura alegria. Cabelo by Danila Santos 
e make Kathia Nunes, no Espaço 
Rosa Shock

Studio Pole Dance Gla Sanches tem as 
melhores aulas de pole, tecido, dança 
entre outras. Entre em contato e confira: 
Rua Oswaldo Cruz, 1.374. Tel: (19) 
3329-2296 e (19) 9.9881-5895

Elaine Prado, do Espaço Rosa  Shock, 
com a cliente Brenda Oliveira

Edson Junior, da Di Casa Móveis, e 
Aline Cavalcanti se casam hoje, dia 5, 
com uma cerimônia no civil e no religioso 
no próximo mês. Felicidades ao casal!

Casal Solange Pereira de Lima e 
Nilton Cesar Symphoroso, proprietários 
da Casa de Repouso Melhor Idade, 
transmitindo muito alto astral

Equipe Flor de Lis, Sirlene (depiladora), Ana Paula (proprietária), 
Maria Eduarda (manicure) e Agatha (manicure)

Equipe de "peso" contratada no Espaço Rosa Shock: Claudemir Pio 
(podólogo), Rosemary Pauzer(professor de Yoga),Suzy Reigado 
(terapeuta/acupunturista), Joao Pismel (psicólogo regressivo) e 
Danila Costa (professora de Pilates)

A RBC agradece pela alegria e companhia de todos que participaram dessa 
viagem maravilhosa para Parque Thermas dos Laranjais, em Olímpia

A aluna Julia Nicoletti e a professora Carla Back, do Colégio Rodin

Isabela, Beatriz, Manuela, , Maria Luiza e Julia, no Trote do 
Invertido do Colégio Rodin

Alunos do 9º ano do Colégio Rodin participam do Trote do Invertido

A aluna do Objetivo, Marília Motta Amelotti, 
comemora aprovação em Medicina na 
Puccamp

O aluno do Objetivo, Lucas Franco Juste, 
comemora aprovações em Engenharia de 
Produção na USP, Ufscar e Unifei  e em 
Engenharia Elétrica na Unifesp

Equipe pedagógica do Colégio Meta visitam o Hopi HariEquipe pedagógica do Colégio Meta e amigos visitam o Hopi Hari

Vinícius Gasaffi, o Mister Indaiatuba veste 
look Cris Bandeira
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Royal Palm Tower e Ricardo 
Amorim

Iguatemi é o 1º shopping da região 
a contar com eletroposto 

CRCVB e Prefeitura de Campinas 
promovem ‘Hamburgada na Praça’

Indaiá comemora o Dia da Mulher 
com evento no domingo

Jantar dos Mantenedores do Lar 
São Francisco de Assis

Lorenzo, vencedor do primeiro 
Master Chef Júnior Brasil, durante 
evento no Galleria Shopping

Associação dos Ciclistas realiza 1º Pedal Solidário amanhã, às 8h30

PRICS - Parceiras do Rotary Club 
de Indaiatuba-Cocaes no Servir

A Gariba Empreendimentos e o Royal Palm Hotels & Re-
sorts prepararam na manhã de quarta-feira, dia 2, um evento 
para um seleto grupo de CEO's, empresários e investidores, 
para apresentar seu mais novo projeto aqui em Indaiatuba, o 
Royal Palm Tower, que conta o excelente padrão de hotelaria 
do Grupo Royal Palm. Na ocasião, foi apresentado um dos 
quartos do complexo. O evento foi finalizado com a excelente 
palestra do economista Ricardo Amorim, um dos colunistas do 
programa Manhattan Connection da GloboSat.

O Royal Palm Tower Indaiatuba está com a agenda comer-
cial oficialmente aberta. Com as obras a todo vapor e o crono-
grama em dia, o empreendimento, que inaugura em outubro 
deste ano, já começa a aceitar reservas antecipadas.

O Iguatemi Campinas é o primeiro shopping da região a 
contar com um eletroposto para o recarregamento de veículos 
elétricos, graças a uma parceria com a CPFL Energia, maior 
grupo privado do setor elétrico brasileiro.

Para usar o eletroposto, os usuários precisarão efetuar um 
cadastro prévio junto à equipe do Programa de Mobilidade 
Elétrica pelo e-mail mobilidade.e@cpfl.com.br, informando 
nome, telefone, modelo e placa do carro. Um cartão para ser 
usado no equipamento poderá ser retirado na sede da CPFL, na 
Rodovia Engenheiro Miguel Noel Burnier, 1.755, no Parque 
São Quirino.

Por estar dentro do estacionamento, os usuários só poderão 
recarregar os seus veículos elétricos no local durante o horário 
de funcionamento do Iguatemi Campinas. O shopping fica 
aberto de segunda a sábado das 10h às 22 horas e domingo e 
feriados das 12h às 22 horas.

O Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CR-
CVB) e a Prefeitura de Campinas promovem amanhã, dia 6, 
das 10h às 17 horas, a primeira edição do evento “Hamburgada 
na Praça”, que reunirá mais de 15 operações na Praça Carlos 
Gomes, um dos principais cartões postais da cidade, comercia-
lizando hambúrgueres gourmet, bebidas e sobremesas a preços 
convidativos, que irão variar de R$ 15 a R$ 20 a porção.

O Indaiatuba Clube realiza amanhã, dia 6, a partir das 9 
horas, o já tradicional café da manhã em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, que é comemorado na próxima 
terça-feira, dia 8.

Destinado para maiores de 14 anos, o evento é gratuito para 
mulheres que precisam retirar o convite na Secretaria Social 
até hoje, dia 5. Convidadas também podem participar, mas 
precisam estar acompanhadas de uma associada e comprar o 
convite que custa R$ 50.

Enquanto isso, no próximo dia 13 (domingo), a partir das 
8 horas, o IC realiza o Torneio Feminino de Tênis de campo.

Deliciosa noite de muita alegria e emoção. Parabéns Janete 
e Marquinhos por esta noite agradabilíssima e muito feliz. Um 
sucesso como nos outros anos e certamente como será nos pró-
ximos. Parabéns a Banda Medley, pelo excelente show, com 
estes artistas tão grandes e soberbos no cantar e no tocar, além 
do buffet Nina Moreira pela excelente comida.

A Associação dos Ciclistas de Indaiatuba (ACI) marcou uma 
nova data para o 1º Pedal Solidário, após cancelamento por conta 
da chuva. Visando arrecadar alimentos para entidades filantrópi-
cas e cumprir com o papel de cidadania e colaboração, o 1º Pedal 
Solidário será amanhã, dia 6, com concentração às 8h30 no esta-
cionamento da Prefeitura e saída às 9 horas. O percurso será de 
nível leve pela ciclovia do Parque Ecológico, dando oportunidade 
para toda família participar. Os interessados devem comparecer ao 
local com 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal), que será 
doado para uma entidade filantrópica de Indaiatuba. Ao final do 

passeio, haverá aula de zumba no Barco do Parque Ecológico, com 
sorteio de duas bicicletas infantis, brindes e tenda com água e frutas.

Os grupos de ciclistas de Indaiatuba que estão na organização 
do evento são: Bike Club Brazil, One Free Bikers, Pedal Aventura 
e Sedentários. Os grupos convidados são: Bike’s Friends, Deparc, 
Frangos Selvagens, Indaiatuba By Bike, Incentivo Bikers, Morro 
Acima, Nazabike, Papa Terra, Pedal Indaiá e Pedalégo.

O evento tem apoio da Prefeitura e colaboração do Cato Super-
mercados, Casa dos Bordados, Beto Foca Guia e Organizador de 
viagens para ciclistas MTB e LIVE Press Comunicação Estratégica.

L o r e n z o 
Ravioli, ven-
cedor da pri-
meira edição 
do programa 
de TV Master 
Chef Júnior 
Brasil, esteve 
no  Gal le r ia 
Shopping, em 
Campinas, no 
domingo, 28 
de fevereiro, 
v i s i t ando  o 
evento temá-
tico que está 
sendo realiza-
do pelo shop-
ping, no audi-
tório da Livra-
ria da ViIa.
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08 de Março - Dia Inter-
nacional da Mulher!

No Dia da Mulher, faça 
algum serviço na Flor de Lis 
e ganhe um presente especial!

Agende o seu horário!
Parabéns pelo seu dia!!!
Rua Alberto Santos Dumont, 
1.209 - Cidade Nova 1.
Tel. (19) 3825-0623 e (19) 
99921-7576
facebook.com/flordelisindaiatuba

novidadesSônia Fonseca contato@maisexpressao.com.br

A Coleção Gardênia da Center Noivas você en-
contra na "A Nova Loja". Deslumbrantes vestidos 
de noiva, com modelos e padronagens diferenciadas. 
Para quem vai casar é a melhor opção, lembrando que 
você ainda pode comprar ou alugar. Vale também 
destacar a moda festa que está arrasando, longos e 
curtos, estampados e cores da nova estação que se 
aproxima, ternos, pajens, damas, debutantes e moda 
jovem até plus size. Loja completa. Não deixe de 
conferir! Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

A Vitorello continua com várias promoções 
imperdíveis: vestidinhos em vários modelo só R$ 
29,90, legging estandapas de R$ 79,90 por R$ 55,90, 
vestidos longos por R$ 49,90, moda festa a partir de 
R$ 100, blusinhas de alcinha apenas R$ 29,90 e a loja 
inteira de 10% a 50% off. Agora é hora de aproveitar!

Você não pode perder a super promoção da Estilo 
Mil Coisas. Este lindo vestido da Stroke e muitos 
outros modelos pela metade do preço e aproveite 
esta semana do Jeans de várias marcas, também pela 
metade do preço. Demais, corra!

Joelho de Porco
Linguiça branca, chucrute, ervilha, batata souté e cebola 

empada. Vá experimentar no Caipirão. Bom demais!

Prato Quente Dia da Mulher

Center Noivas Promoção Promoção

Michí de Filé Migon: típico espeto árabe de filé mignon 
em cubos, cebola, tomate e pimentão grelhados. Acompanha 
molho especial de alho. Se quiser também acompanha arroz 
árabe. Fantástico. Só na Casa da Esfiha!

A Escola Arte em Cerâ-
mica Calliopi oferece aulas 
todas as quintas e sextas-
-feiras. Além de passar uma 
tarde agradável e divertida, 
você faz peças maravilhosas 
em cerâmica com a professora 
Calliopi. Ligue já no 3894-
8737 ou (11) 5521-3989 ou 
(11) 5547-0454. E você que 
mora em São Paulo, aulas às 
segundas, terças e quartas-
-feiras. Muito bom!

"A Nova Loja" agradece 
a preferência e deseja votos 
de amor e felicidade ao casal 
Janaína e André

Professor Fernando Vergel, com seu aluno Alcir dos Santos 
Anastacio, nas aulas de bateria do Espaço Cultural Stahl Soler

Arte em cerâmica

2ª Noite Árabe
A Casa da Esfiha apresenta a 2ª Noite Árabe no salão social 

do Indaiatuba Clube, no próximo dia 11 de março (sábado), às 
20 horas. Convites à venda na Casa da Esfiha, no Centro e Polo 
Shopping, e também no Indaiatuba Clube. Valor de R$ 120 por 
pessoa, com tudo incluso. Essa não dá para perder!

Sonhos. Palavra simples de um contexto que motiva nossa 
energia para acreditar que temos  momentos que marcam. É com 
esse conceito que a Fábrica de Sonhos busca somar e evoluir, 
vivenciando e compartilhando esses sonhos. Pensando dessa 
forma, Alessandra Barbieri, especializada em fotografia infantil 
e gestante, e Vanderson Lima, especializado em fotografia de 
casamento e eventos, somam parceria para registrar e atender 
as necessidades que o público de Indaituba precisa.
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social & gastronomia

Regiane e Wilson Carvalho, de Monte Mor, no Restaurante Caipirão, 
que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. F: 3885-5434

Mariana, Rodrigo e Eliezer, no Açafrão Restaurante, que fica na 
Rua Quinze de Novembro, 492. Fone: 3816-8347

Ademilton almoçando com sua esposa, no Restaurante Rincão Gaúcho, 
na Avenida Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. Amércia, Tel: 3875-2974

Washington, Pedro e Paulo, no Barnabé Restaurante, que fica na 
Rua Cerqueira César, 1.044 - Centro - Telefone: 3825-1814

Caio Garcia, Eduardo, Fernando Bicudo, Mauro Poli e Carlos Bicudo, 
no Barnabé Restaurante, que fica na Rua Cerqueira César, 1.044 - 
Centro - F: 3825-1814

Suzana e Adriana, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins 
com Marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Simone, Deisy, Sebastiana e Geruza, na Pizzaria Skinão, que 
fica na Rua Tocantins com Marginal do Parque Ecológico. 
F: 3875-7916

Washington, Daniel, Alan, Jurema e Natan, na Pizzaria Skinão, que fica 
na Rua Tocantins com marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Claudemir e Mariana, no Barnabé Restaurante, que fica na Rua 
Cerqueira César, 1.044 - Centro - F: 3825-1814

Antonio Carlos e Armando Abud, no Ranchão da Costela, que fica na 
Rodovia José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Sérgio, Jurandir e Valdivio, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia 
José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Fone: 3894-8929

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

Paulo Biazin e Ademar Braitte, da Rádio Jornal, no Açafrão 
Restaurante, que fica na Rua Quinze de Novembro, 492. F: 3816-8347

Aide e sua netinha Duda não abrem mão do sabor da Oggi Sorvetes
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Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br infantil

Leluh Kids sempre realizando as 
melhores festas infantis

Aniversário das alunas Maria Beatriz e Ana Carolina, do Colégio MetaAniversário das alunas Gabrielly e Rafaela, do Colégio Meta

Felipe Rubega Gonçalves da Silva celebrando o aniversário no ObjetivoAlice Lorentti Lopreto comemorando o aniversário no Objetivo

Equipe Pré-Mirim, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, durante 
a Primeira Champions League no Ano de 2012 (Campeonato 
Interno da Escolinha)

Equipe Mamadeira, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
na realização da Primeira Champions League no Ano de 2012 
(Campeonato Interno da Escolinha)

Equipe Fraldinha, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, durante 
Realização da Primeira Champions League
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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
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
SL00116 – Pq das Nações  - AT: 400m² 
- AC: 280m² , c/ escritório, banheiros, fácil 
acesso a rodovia – R$ 4.000,00 + 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

CASA

CA01300 – Jd. California – Casa de Fundos 
– 1 dorm, sala, coz, wc, lavand, não possui 
garagem – R$ 800,00 + 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 – 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 
coberta 2 carros, ótimo acabamento – R$ 
1300,00 + 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
CA01343 – Jd. Tropical - 3 dorm(sendo 1 
suite), sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem coberta 2 carros – R$ 1.300,00 
+ Iptu
CA01213 – Jd. California - CASA NOVA - 
2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, 
garagem coberta 2 carros – R$ 1.300,00 + 
Iptu
CA01093 – Res. Guarantãs - 3dorm(Sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz, 
lavand, churrasq, garagem 2 carros – R$ 
1.500,00 + Cond + Iptu

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 2dorm, sala, 
coz c/ gabinete, wc c/ gabinete, lavand, gara-
gem, 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
AP00610 – Centro – Ed. Roccaporena - AU: 
46m² - 01 dorm c/ armários, sala c/ sofá e cortina, 
coz planejada c/ fogão cook top, coifa, microon-
das, lavanderia, wc c/ box e gabinete, 01 vaga 
de garagem coberta – R$ 1.050,00 +Cond + Iptu
AP00260 – Jd. California – 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem – R$ 1.100,00 + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima Localização 
-  3dorm, sala, cozinha, wc, lavand, 2 vagas 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 Centro – 
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 completa 
- 3dorm c/ armários(Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb ampla, coz planej, lavand, garagem 
– R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
AP00609 – Ed. Viva Vista – Área de Lazer 
Completa - 2 dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, wc social, coz c/ armários, lavand c/ 
armários, varanda gourmet, 2 vagas de garagem 
– R$ 1.500,00 + Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00592 – Cond Fechado – Park Real – AT: 
150m² – R$ 115.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - excelente 
topografia – R$ 190.000,00
TR00542 – Cond. Fechado – Terra Magna – AT: 
360m² – R$ 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

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

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Ótima Área 
de Lazer - 2dorm(sendo 1 suite c/ armários 
e ar cond), sala 2 amb, coz planej, wc social 
c/ box e gabinete, lavand fehada, chur-
rasq 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 porcelanato na parte 
inferior, pvc parte superior, aquecedor solar, 
prep. p/ ar cond – R$ 670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa Térrea 
-  3 suites, sala 2 amb, cozinha, lavabo, es-
critório, 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 con-
dicionado, wc social, lavabo, coz planejada, 
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 – Preparação 
p/ Ar Condicionado - 3 suites(sendo 1 c/ 
closet), sala 2 amb, lavabo, coz, despensa, 
área gourmet, piscina, wc externo, lavand, 
garagem – R$ 870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa Nova- AT: 
300m² - AC: 240m² - 3 suites, sala de estar 
c/ pé direito duplo, sala de jantar, lavabo, 
escritório, coz americana, piscina, churrasq, 
lavand, garagem, aquecimento solar – R$ 
950.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda 
casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 1 master), 
escritório, lavabo, cozinha planejada, sala 
de estar c/ pé direito duplo, sala de home 
Theater, sala de TV, escada revestida c/ 
porcelanato importado, churrasqueira, vesti-
ário, 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, 
Excelente Acabamento – 3 suites, sala 2 amb, 
lavabo, coz, lavand, churrasq c/pia, wc externo, 
garagem coberta p/ 2 carros – R$ 650.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE 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) -  3 dorm, 
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/ armários, 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
TE0649 – CONDOMÍNIO MARINGÁ    

Terreno de 300 m2 com ótima localização. Condomínio com toda 
infraestrutura de segurança e lazer, localizado num dos pontos 
mais alto da cidade de Indaiatuba

CA0738 – CONDOMÍNIO MONTREAL    
3 dorms/ 1 Suite, Cozinha Americana  Planejada com Coifa, Cooktop 4 bocas 
e Forno, Sala com 2 Ambientes e pé direto alto, Banheiros com Box e Gabi-
netes, Espaço Gourmet com 1 Cooktop de 2 bocas,  Sistema de Iluminação 
Completa com Luminárias e Luzes de Led, Estrutura para Ar Condicionado, 
Sistema de Aquecimento Solar instalado, Garagem para 2 autos ( 1 coberto)
R$ 460.000,00.

CA00615 – JARDIM REGENTE 
Casa nova térrea, com 110 m² AC e 125m² AT. Sala, cozinha 
planejada e AS. Três dormitórios, sendo 1 suíte, e WC social. 
Duas VG coberta.
R$ 365.000,00.

AP0760 – RES. VILA DAS PRAÇAS    
Aconchegante apto de 48 m². Sala, cozinha com armários, AS, 2 
dormitórios, sendo um com armários, WC social. Uma VG cober-
ta. Área de lazer com piscina, playground, quadra poliesportiva e 
salão de festa.
R$ 280.000,00

AP0739 – EDIFICIO PARATY   
Apto novo, pronto para morar. Sala com varanda, cozinha, AS, 2 
dormitórios, 1 WC e 1 VG coberta, 55 m2 /Portão eletrônico. Ótima 
localização, perto do Parque Ecológico. 
R$ 240.000,00

CH0115 -  CHÁCARA RESIDENCIAL 
VALE DAS LARANJEIRAS    

Excelente Chácaraem Condominio fechado, 3 dorm(s) / 1 suíte(s), ma-
ravilhosa área de lazer em  2830,00 área total / 526,62 área construída.  
Aceita-se imovel como parte de pagamento em Indaiatuba, São Paulo ou 
Alphavillie(Barueri) em até 50% do valor da Chácara !
R$ 960.000,00

CASA / SALA / SALÃO COMERCIAL

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

CA0786 – 262 M² - JD. PAU PRETO
CASA COM 8 SL.4 BHº . R$ 3.000,00 +  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

AP0518 – 81,85 M² - CECAP
3 DORM.(1 ST.), SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. PLANEJ., VARANDA, 
ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

AP0491 – 85 M² - CENTRO
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ., ÁREA DE 
SERV., VARANDA, 2 VG. R$ 1.500,00 + 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$ 1.900,00 + 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$ 1.800,00 + 
COND. + IPTU

AP0762 – 140,10 M² - VILA CASTELO BRANCO
2 DORM. SENDO 2 ST. PLANEJ., 2 BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ. 
PLANEJ., VAR. GOUR., 2 VG,. R$ 4.500,00 + COND. + IPTU

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

CASAS / SOBRADOS

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

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

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

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

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

CASAS DE CONDOMÍNIO FECHADO

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

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

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

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

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

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

SO0569 - 98 M² - RES. PARQUE DOS GUARANTÃNS
3 DOR., SENDO 1 SUÍTE., SALA 2 AMB., COZ., QUINTAL  C/ CHUR., 
2 VG. R$ 1.500,00 + COND. +  IPTU

CA0785 - 210 M² - COND. TERRA NOBRE
3 DOR., SENDO 1 SUÍTE. C/ CLOSET, SALA 2 AMB., COZ.INTEGRADA, 
QUINTAL  C/ CHUR. E PISC., 2 VG. R$ 3.900,00 + COND. +  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



05BMais Expressão



06B Mais Expressão

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!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHACARA VIDEIRAS ITAICI - Casa 
avarandada, 3 dorm (suite) quadra, pi-
scina  churrasqueira  tanque c/ peixe 
pomar  AT 2000 m² aceita casa  menor 
valor p/ pgto 
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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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LOCAÇÃO

R$ 650,00 Morada do Sol: 2 cô-
modos, wc social, vaga para moto
R$ 770,00 Cecap: 2 cômodos, wc 
social, vaga para moto
R$ 1.000,00 Parque das nações: 
2 dorm, sala e cozinha conjugada, 
wc social e quintal, vaga p/ 1 carro 
coberta
R$ 1.000,00 Morada do Sol: 2 
dorm, sala e cozinha conjugada, 
wc social e quintal, vaga p/ 2 carro 
coberta

TERRENOS

R$ 95 mil Jd. Sabias: Entrega 
prevista para Julho .
R$ 100 mil Jd. Morada do Sol: Lo-
tes de 125m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m² bem localizado.
R$ 235 mil Jd. Morada do Sol: 
Lote de 250 m² com ótima topo-
grafia, próximo ao parque ecoló-
gico. ACEITA FINANCIAMENTO.

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 dor-
mitórios, 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 financiamento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia nos fundos garagem 
coberta. Aceita terreno, ou 50% 
do valor e assumir financiamento.
R$ 270 mil Morada do Sol: 3 
cômodos em lote de 250m, aceita 
terreno, carro parcelamento.
R$ 318 mil Jd. Veneza: 2 dormitó-
rios, sala cozinha e 2 wc aréa gour-
met (Casa Linda), aceita terreno

R$ 320 mil Colibris:  Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala co-
zinha e 2 wc,
R$ 380 mil Jd. Regente: 
Excelente casa Nova com 3 
dormitórios sendo 1 suíte e 
closet, sala copa e cozinha, la-
vanderia, garagem para vários 
carros Área gourmet (Aceita 
Terreno e Financiamento).
R$ 600 mil Cidade nova I: 
Excelente casa com 3 dormi-
tórios sendo 2 suíte, sala copa 
e cozinha, lavanderia, piscina 
garagem para 2 carros (Aceita 
permuta por chácara).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias 
Fausto: 3000 m² - só terra, 
aceita casa
R$ 600 mil Saltinho Elias 
Fausto: 1 alqueire – 2 casas 
boas, com arvores frutíferas, 
Aceita  casa, terreno, aparta-
mento 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. 246 – JD.BELA VISTA – R$320 MIL – 
2dorms, sala, coz, wc, quintal, garagem coberta 
e fechada

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD. 305 – JD.BELA VISTA – R$490 MIL – 3dor-
ms (1st), sala de estar ampla, coz, wc, lavanderia, 
dispensa, quintal, churrasqueira, garagem 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 330 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc,  AS 
, churrasq, portão eletrônico, gar.2 carros.
COD. 387 – JD.AMERICA – R$530 MIL – 3dorms 
c/armarios (2st), sala, coz, wc, lavanderia, edicula, 
área de luz, jardim, garagem
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
COD. 202 – VL.DAS PALMEIRAS – R$330 MIL 
– 2dorms(1st), sala 2 ambientes, coz planejada, 
wc, lavanderia com a/e, área gourmet com chur-
rasqueira, quintal, 2 vagas de garagem.
COD. 367 – COND.MONTREAL – R$435 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, churrasqueira com pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
COD. 370 – COND.VILLAGES TERRA DE IN-
DAIA – R$1.300.000,00 – 3 sts c/sacada, sala 3 
ambientes, copa, coz, lavabo, wc social, disoensa, 
lavanderia, escritorio, piscina, churrasqueira c/pia, 
garagem para 4 carros.

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)
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
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.
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$1.430,00 SEM MOBILIA – 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, churrasqueira, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 2 am-
bientes, 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

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 – 2dorms(1st), 
sala, wc social, coz, lavabo, churrasqueira com pia, 

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

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

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 – 120m², WC, 
mesanino
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 – 65m², 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, wc, copa, 
escritorio, porta de vidro.

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.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.TODOS OS SANTOS – R$1.600,00 – 
2dorms(1st), sala, coz, wc, quintal, garagem 
para 2 carros.
VL.M.HELENA - R$2.200,00 – 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, lavan-
deria, 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, 
garagem para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

PQ.DOS GUARANTÃS – R$1.600,00 – SOBRA-
DO – 3dorms(1st), sala, copz, coz, WC, lavabo, la-
vanderia,  churrasqueira, garagem para 2 carros.
PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SO-
BRADO PISO SUPERIOR : 3dorms c/ ar 
condicionado(2st), wc social,  PISO INFERIOR: 
sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, churras-
queira, garagem

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 – dorm, coz, 
WC, entrada de carro.  
JD.CALIFORNIA – R$550,00 – dorm, coz, wc
ELIAS FAUSTO – R$575,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$600,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$600,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, sem garagem
CIDADE NOVA – R$600,00 – dorm, coz, WC, 
sem garagem.
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD.CALIFORNIA – R$650,00 –dorm, sala, coz, 
wc, sem garagem.
PQ.INDAIA – R$670,00 – dorm, sala, coz, wc, 
lavanderia, 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.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm, coz, 
WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm, sala, 
coz, WC, garagem
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – dorm, sala, 
coz, 2wc
JD.PAULISTA – 950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
entrada de carro
VL.BRIZOLA – R$1.000,00 – 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, quintal, quartinho de despejo, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, lavanderia, garagem.

APARTAMENTOS

AP.515 – BOKERÃO – PRAIA GRANDE – R$120 MIL 
– dorm, sala, coz, wc
AP.513 – VL AREAL – R$750 MIL – 3dorms(1st c/closet), 
sala 2 ambientes, coz planejada, escritorio, dispensa, 2 
wc, lavanderia, 2 vagas de garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS 
– Consulte- nos!

  
TERRENOS

TE.10 – MONTREAL – R$160 MIL – 150m²
TE.12 – JD.ESPLANADA – R$265 MIL – 300m²
TE.27 – JD.DOS LAGOS – R$290 MIL – 525m²
TE.28 – PQ.RES.SABIAS – R$ 110 MIL – 150m²

CHACARAS

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

COD. 706 – COLINAS I – R$700 MIL – 3dorms(1st), sala, 
copa, coz, lavanderia, dispensa, 2 wc, garagem para 2 
carros, churrasqueira, aquecedor solar.
COD. 709 – CHACARA ALVORADA – R$750 MIL – 
2dorms, sala, coz americana, 2 wc, varanda, piscina, 
churrasqueira, campo def utebol, portão eletronico, pomar

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

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



10B Mais Expressão



11BMais Expressão



Mais Expressão12B



13BMais Expressão



Mais Expressão14B



15BMais Expressão



Mais Expressão16B



17BMais Expressão



Mais Expressão18B



19BMais Expressão



Mais Expressão20B



21BMais Expressão



INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional
Advogado Advogado Auto Mecânica

Mais Expressão22B

Auto Elétrica
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Pousada Litoral Norte Projetos Restaurante
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classificados

Cond. Alto de Itaici – 3 suítes, sala 2 
amb, lavabo, escritório, cozinha, lavan-
deria, piscina e churrasqueira, 400m² AC/ 
300m² R$900.000,00 F. 9.9887-7771
Vila Suíça - 3 suítes com closet, 
AT 300m2, AC 252, mais 1 suíte no 
térreo e 1 suíte para empregados, fino 
acabamento, demais dependências 
de alto padrão. R$ 750.000,00 pra 
dar negócio F. 3875-0469 ou (19) 
9.9751-9921 creci 65362. Aceita 
terreno em Indaiatuba.
Terras de Itaici - Sobrado com 3 
suítes (1 master com closet e hidro), 
lavanderia, cozinha projetada, copa, 
sala, wc’s, varanda, garagem coberta, 
churrasqueira, sala para 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 aca-
bamento, c/ 3 dorm. (sendo 1 suíte) 
wc social, cozinha americana, sala, 
churrasqueira, lavanderia, garagem 
coberta, aquecimento solar. Local 
c/ área de lazer, piscina, salão de 
festas, quadra 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 - Espe-
tacular residência com AC 365m2- AT 
490m2. Três suítes com closet e 
armários (sendo uma com hidro) 
e varandas. Sala ampla de dois 
ambientes, sala de TV, quarto de 
hóspede, escada revestida em granito 
especial e corre mão em alumínio, wc 
social, lavanderia, piscina, vestiário, 
wc, varanda gourmet e estar, chur-
rasqueira, entradas laterais, garagem 
para seis carros (três cobertos). 
R$1.990.000,00. F. 3875.0469 ou 
(19) 9.97519921. creci 65362.
CA0721 - CASA - MORADA DO 
SOL - SALA, DOR, COZ, WC, AS - R$ 
220.000,00  F. 3392.0333

Jardim Brasil - 3 dorms, sala, coz., 
banheiro, lavanderia, garagem co-
berta - 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 vagas descobertas / 
jardim - AC: 575,84m² AT: 4.785,87m² 
único proprietário R$2.200.000,00 
F. (19)3935-6376 ou 9.9658-1449 
creci 118013
Cond. Alto de Itaici – 03 Suítes, 
sala 02 amb, lavabo, escritório, 
cozinha, lavanderia, piscina e 
churrasqueira,400m² AC/ 300m² R$ 
900.000,00 F: (19) 9.9887-7771.
Mosteiro – 03 dorms(01 st c/clo-
set), 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 gabi-
nete, area 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 + jan-
tar + 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, cozinha, WC so-
cial, lavanderia, garagem. Opor-
tunidade única, aceita financia-
mento R$230.000,00. F 3017-2608 
ou9.9762-7997 ou 3935-3294.
Morada do sol - Rua 57 Casa em 
construção a ser entregue em 30 
dias, 01 dorm, sala, cozinha e WC, 
entrada para auto em estrutura para 
sobrado R$ 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, lavan-
deria, garagem. Oportunidade Única 
RS 200.000,00 AC financiamento 
F. 3017-2608 ou9.9762-7997 ou 
3935-3294
CA0692 – Jd. Soriano – casa térrea 
c/ 3 DOrms., sendo 01 suíte, wc so-
cial, sl. 02 ambs. área serv., 20 vagas 
- R$ 400.000,00 – TEL. 3392.0333

Morada do Sol - Rua 58 02 dorm 
(1 suíte),sala, cozinha, WC social, 
lavanderia, Mezanino nos fundos. 
Oportunidade única R$250.000,00. 
Aceita financiamento ou cada de 
menor valor F 3017-26008 ou9.9762-
7997 ou 3935-3294.CORRA
Morada do Sol - Rua Silvio Candello 
(em meio a grande movimento 
comercial) lote quadrado com 1 
dorm (suíte), sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, quintal na frente 
- ideal para comercio R$ 250.000,00 
Aceita terreno e financiamento. F 
3017-26008 ou 9.9762-7997 ou 
3935-3294
Morada do Sol CASA NOVA 2dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, vaga para 
p/ carros. Aceita terreno aceita finan-
ciamento. R$ 245 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Morada do Sol 3 cômodos em lote 
de 250m. R$ 270 mil, aceita Terreno, 
carro, Parcelamento  F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, wc 
social, lava nos fundos garagem 
coberta. Aceita terrenos ou 50% do 
valor e assumir financiamento. R$ 
250 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Morada do Sol com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, gara-
gem para 2 carros. Aceita Financia-
mento. 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. 
Jd. Regente Excelente casa Nova 
com 3 dormitórios sendo 1 suíte e 
closet, sala copa e cozinha, lavande-
ria, garagem para vários carros Área 
gourmet (Aceita Terreno e Financia-
mento), R$ 380 mil. F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
CA0236 - JD. CALIFORNIA - 2 dorm, 
wc, sala, coz, as, quintal, 02 vg  - R$ 
215.000,00.   F.3392.0333

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.
CA0777 - CASA -  JARDIM MORA-
DA DO SOL - 99M² - 2 dorm, sala, 
wc social, sala, coz com armarios    
R$ 265.000,00   F. 3392.0333
CA0781 - CASA - CIDADE NOVA 
II - 73,70 M² - 3 dorm (1st), sla, coz, 
wc, churrasqueira, portão eletronico    
R$ 340.000,00   F.3392.0333
CA0646 - Casa – Morada do Sol 
– casa  c/ 02 dorms. ,bairro es-
truturado, rua tranquila, próx. a 
comércio, mercado São Vicente. R$ 
330.000,00 – TEL.3392.0333
Cond Vista Verde - 3 dorm(c 1sui-
te) c/ armários, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada (cooktop, forno a 
gás e coifa) lavanderia c/armários, 
churrasqueira, quintal, garagem p 
3 carros (sendo 1 coberta). Aceito 
apto como parte de pagamento. 
19-3394-2197 ou 11-98635-7556
Cidade Jardim -2dorms(1st com 
closet),sala de estar e jantar, coz 
planejada, churrasqueira – CRECI 
74092 –R$ 310.000,00  F.(19) 
98136 -7331
Jd. Pau Preto - 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, escritório, 
dispensa, garagem. – CRECI 74092 
R$ 475.000,00 F.(19) 98136 -7331
Jd morada do sol - 2dorms(1st com 
a/e), sala, coz com a/e, wc, entarda 
para 2 carros. – CRECI 74092 – R$ 
290.000,00 F.(19) 98136 -7331
Jd do Sol - 2 dorms, sala, coz, copa, 
wc, piscina, churrasqueira, quintal, 
garagem para 4 carros. – CRECI 
74092 –R$ 400.000,00 F. (19) 
98136 -7331
Jd. Esplanada - 3sts, sala, copa, 
coz, lavabo, edícula com wc, chur-
rasqueira, garagem . – CRECI 
74092   R$ 650.000,00   F.(19) 
98136 -7331
Vale do Sol - Magnífica chácara , 
AT 1550m2, AC 234m2, amplas aco-
modações com suíte, quartos, salas, 
setor gourmet, churrasqueira, WCs, 
lavabo, piscina, piscina 4x8, belo 
jardim, pomar com mais de doze 
tipos de frutas e muito mais, a 150m 
do asfalto. R$ 600.000,00. Tratar 
019-3875.0469 / 019-99751.9921 
creci 65362.
CA0748 – Res. Maria Dulce – casa 
3 suítes, sendo 01 c/ closet, sl 02 
ambs., lavabo, coz. planejada, esp. 
gourmet planej., pisc., 04 vagas. R$ 
850.000,00 – TEL.3392.0333
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Altos da Bela Vista - Chácara com 3 
d, ampla casa remodelada AC 210m2 
AT 1020m2 com varanda, piscina, 
churrasqueira, pomar. R$600.000,00. 
Estuda residência térrea de menor 
valor na região central de Indaiatu-
ba. F.3875.0469 / 19-9.97519921.
creci 65362.
Jd Montreal - Casa térrea com 
110m2 – AT150, 3 D (1 suíte), ar-
mários, cozinha projetada e insta-
lada, churrasqueira e tudo mais, 
garagem coberta. R$490.000,00. 
F.019-3875.0469 / 19-9.97519921. 
creci 65362
CA0763 – RES. MARIA DULCE – 3 
STS., SL AMPLA, SL JANTAR, COZ 
AMERICANA, LAVABO, ESC., JD 
INVERNO, LAV., ESP. GOURMET, 
4 VG. - R$ 750.000,00    - TEL: 
3392.0333
CA0768 – Res. Maria Dulce –linda 
casa c/ fino acabamento 3 suítes,03 
amplas sls., living, pisc. c/ hidro, 
coz. planej., esp. gourmet, som 
ambiente. 4 vagas. R$950.000,00 
TEL.:3392.0333
CA03649-JARDIM REGENTE: casa 
nova (at:103m²/ac:60m²)02 dormi-
tórios, sala 2 ambientes, banheiro 
social, cozinha americana, lavande-
ria, garagem descoberta 2 carros. 
Aceita financiamento R$265.000,00 
f.3825-4420
CA03657-JARDIM BELO HORI-
ZONTE: 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
1 sala, 2 banheiros, 2 vagas,75,00 
M2 construída, 122,00 M2 total. R$ 
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
Cidade Nova - com 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, as, churrasqueira, 
portão eletrônico,2 vaga de garagem 
R$360.000 F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Esplanada - 1 dorm, sala, coz, 
wc, varanda, garagem para 2 carros 
R$350.000,00 F: 3875-5385 ou 
99258-2654
Jd. Mercedes - 3D., sala, coz., lav., 
gar para 4 carros, 1 suíte, 2 wcs 
sociais, churras. R$400.000,00 ac. 
Troca por apto térreo F. 3801-2880 
ou 9.9479-0454
VENDO casa no JD. Carlos Aldro-
vandi, meio terreno, 2 quartos, coz 
americana, wc, corredor amplo, 
garagem p/ 2 carros descoberta F: 
(19) 9.9783-2900 / (19) 9.9952-2505

 

Morada do Sol 2 cômodos e vaga 
para moto R$ 650,00 F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Parque das nações 2 dorm, sala 
e cozinha conjugada, wc social e 
quintal, vaga p/ 1 carro coberta R$ 
1.000,00, Fiador  F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Morada do Sol 2 dorm, sala e cozi-
nha conjugada, wc social e quintal, 
vaga p/2 carro coberta R$ 1.000,00, 
Fiador  F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320
Cecap 2 cômodos e vaga para moto 
R$ 770,00 F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
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 -GREEN 
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. HO-
RIZONTAL -  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 VENEZA - 3 
dorm, 1 wc, 1 sala, coz, as - R$ 1.200,00 
+ COND + IPTU(019) 974034761
Centro - 2 dorm, sala, coz, wc 
R$ 700,00 + IPTU F. 3801-2880 / 
9.9479-0454

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
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 FLO-
RENÇA - 3 vaga(s) / WC / 100,00 
área útil    R$ 1.600,00 + IPTU    - TEL: 
3392.0333
Aluga-se quarto para mulheres e 
homens solteiros e aposentados F. 
3834-1535. Rua Pedro Gonçalves 
1477 - Centro
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 social, sala, 
copa, coz, lavanderia com churrasq, 
garagem para 2 carros R$ 2.000,00 
+ IPTU. F. 3801-2880 / 9.9479-0454
Jd. Kioto - 2 dorm, suíte, banheiro so-
cial, sala, coz, garagem 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
Apartamento Wando 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, 2 vagas de gara-
gem. Aceita Financiamento, Aceita 
Terreno. R$ 255 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 GOUR-
MET    R4 240.000,00     F.3392.0333
AP0108 - APTO -  VILA ALMEIDA 
69M² - 2 DOR(1ST), WC, SALA DE 
ESTAR, SALA DE JANTAR, VARAN-
DA GOURMET E CHURRASQUEIRA     
R$ 290.000,00   - TEL: 3392.0333

AP0751 -  APTO - PQ. SÃO LOU-
RENÇO - 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
AP01309-EDIFICIO VERONA: kitnet 
c/ 49,61m² - cozinha, sala, dormitório, 
banheiro, sacada com excelente 
vista, 01 vaga de garagem coberta. 
Aceita financiamento. R$180.000,00 
F.3825-4420
AP01041-EDIFICIO SOHO: Oportuni-
dade! Apartamento Soho com preço 
bem abaixo da média de mercado, 
apartamento com 3 dormitórios, sen-
do 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 FELICITÁ: 
Excelente apartamento, vista para 
o parque mal,03 dormitórios, sendo 
01 suíte, 02 vagas de garagem, 
terraço gourmet, móveis planejados 
na cozinha e banheiros, comple-
ta área de lazer. R$470.000,00 
F.3825-4420
AP00649-EDIFÍCIO FONTE DE 
TREVI : Lindo apartamento, boa 
localização, imóvel com 02 dormitó-
rios, 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 condicionado. Aceita 
financiamento bancário e estuda 
permuta. R$280.000,00 . F 3825-4420
AP01325- RESIDENCIAL PORTO 
PRINCIPE: Apartamentos 80 m², 
3 dormitórios sendo 1 suíte, todos 
os apartamentos entregues com: 
aquecimento a gás, preparação para 
ar Condicionado, 2 vagas de garagem 
R$ 380.000,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Ap Novo no centro, 2 dorm, 1 suíte, 
wc social, sala dois ambiente com 
sacada, garagem coberta, portaria 
24 hrs. F: 3834-6222 ou 9 8394-0038
Jd Nova Indaia - Apt c/ cozinha 
planejada , 3 dorm , área de lazer 
completa. F 9-9133-9736 
JD. SEVILHA -  2 dorms, coz. plane-
jada. R$320.000,00. Aceita parte ter-
reno em condomínio. F:9.8161-5111
VILA GEORGINA - 3 dorm , (uma suí-
te), sala 2 amb, coz, uma vaga desco-
berta, andar alto. F: (19) 9.8161-5111
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SO0463 – Sobrado Nadege – 155m² 
- sala estar e jantar, coz, 3 dorm com 
arm., wc social, lavabo, 2 vagas R$ 
590.000,00 F. 3392-0333
AP0563 - Jardim Olinda - apto c/3 
dorms, sendo 1 suíte, SL 2 ambs. wc 
social. coz. área de serv., 2 vagas p/ 
autos. R$ 320.000,00 F. 3392-0333

 
Apartamento Jd. Morada do Sol: 
1 dorm com suíte, sala e cozinha 
conjugada. R$ 670,00 F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
APTO0759 - APTO - JD. SERVILHA 
- sala, coz, wc, 1 dorm - R$ 1.200,00 
+ COND + IPTU (019) 974034761
AP0752 - APTO - EDIFICIO CARO-
LINA - sala, 2 dorm(1st), sacada, coz, 
wc - R$ 1.000,00 + IPTU + COND. 
(019) 974034761
AP0756 - APTO - EDIFICIO IBIZA 
- 2 dorm, 1 wc, 1 sala, sacada, as 
-  1.100,00 + COND + PTU  - ACEITA 
PROPOSTA (019) 974034761

AP0755-APTO -EDIFICIO SAN 
MARINO -3 dorm(1st), 3 dorm, 2 sala, 
sacada, wc, as - R$ 1.300,00 + COM 
+ IPTU (019) 974034761
APTO0743 - APTO - EDIF DAL 
CANTON - 4 salas, 4 dorm(4st), dorm 
emp, desp, as, dorm emp, lav, escri, 
closet - R$ 5.000,00  + COND + IPTU 
(019) 974034761
AP0749 - APARTAMENTO - GAI-
VOTAS - 3dor(3st) - 4 salas - sacada 
- esc - ban emp - as -  copa - coz – R$ 
6.000,00 + COND + IPTU -F.(019) 
974034761
AP0367 - APARTAMENTO - VILLA-
GIO DI TOSCANA  - 3 dorm(1st) - 
sala - sacada - coz - as – R$ 1.300,00 
+ COND + IPTU - (019) 974034761
AP0736 - APARTAMENTO - DUET-
TO 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 CAMAR-
GO - 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 Indaia-
tuba R$3801-5127 ou 9.8241-5901 
com Janete
Sala Area de saúde - Com banheiro, 
privativo, ar condicionado, Fácil 
estacionamento. R$ 1.100,00 mais 
Cond.F 997510941
OFFICE PREMIUN  5 º  andar 
R $ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0  +  s a l d o  d e 
R$117.000,00 parcelado. Aceito 
permulta terreno. F: (19) 9.8161-5111
 

Terras Itaici - 5 suítes, 3 sala, escri-
tório, lavabo, cozinha plan., churras-
queira 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 esco-
lar e táxi). Aceito carro automático Corola ou 
Honda e terreno. Somente  nesse mês de 
fevereiro valor   R$160.000,00 F. 3875-7747 
ou 9.8149-5815
Cardeal - Área 9 alqueires próxi-
mo aeroporto R$ 2.000.000,00. 
F9.9887-7771

Sitio em toledo - próximo a Bragança 
paulista  13.000m2,casa semi acaba-
da c/03 dorm,02wcs toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, boa topogra-
fia, agua de mina 02 tanques com 
peixe sendo um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, animais e 
arvores frutíferas, a 08 km do centro, 
abeira do asfalto R$ 270.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor. F  3017-26008 
ou9.9762-7997 ou 3935-3294
Chácara e sitio -  1.000m² - Fogue-
teiro com 2 casas em fase de acaba-
mento R$320.000,00 F. 3875-3201 
ou 9.9482-6697
Sitio em Elias Fausto - Aceita imovel 
em Indaiatuba como parte de paga-
mento 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, 
piscina, pomar, jardim, canil e muito 
mais. R$950.000,00. Na negociação, 
discute parte em chácara ou imóvel 
de menor valor. 019-3875.0469 / 
19-9.97519921. creci 65362
CH0124 – Chácara – Itupeva -  6 
dorms.,sendo 05 suítes, 03 sls., coz. 
planejada, living, lavanderia, solarium, 
espaço gourmet, camp. futebol, piscina, 
aqs. solar e elétrico, poço caipira, caixa 
d’água p/   5 mil litros, pomar, 08 vags. 
Aceita permuta por imóvel em Indaia-
tuba. R$850.000,00 - TEL.,3392.0333
CH0128 – Chácara -03 suítes, sl p/ 
03 ambs., pé dir. duplo, coz., área 
serv., atelier, churrasq. casa toda 
mobiliada, 06 vagas sendo 02 cober-
tas. R$925.000,00 – TEL.:3392.0333
REC. JARDINS DE ITAICI, casa 
2 suítes, 2 salas, coz, gar coberta. 
Terreno 3.000mts². R$800.000,00, 
aceita imóvel em Vinhedo, Valinhos. 
F: (19) 9.8161-5111
SÓ TERRA 4.800m², Recreio Jar-
dins Itaici

 
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
Terras de Itaici - 2.750m2  R$ 
330.000,00
Jd dos Laranjais - 33.000m2 
R$350.000,00 aproveitável 4.000m² 
(com nascente).F  9.9663-2979
Vale das laranjeiras - 2.830m2 R$ 
350.000,00. F 9.9887-7771
Jd. Brescia - Oportunidade única, ter-
reno com 200m2, plano,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. Veículos ou imó-
veis F. 3017-2608 ou 9.9762-7997 
ou 3935-3294
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 alicerce p/ 2 
dormitórios + parcelas 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. 
TE0451 – BRESCIA -TERRENO 
- 150M² - PROX. AO PARQUE 
ECOLOGICO   R$ 100.000,00  F. 
3392.0333
TE0631 – BRESCIA - TERRENO 
- 150M² - OTIMA OPORTUNIDA-
DE PARA INVESTIMENTO - R$ 
85.000,00  F.3392.0333
Jd Bela Vista - Terreno com alicerce 
250m2 R$ 190.000,00 a negociar 
F.19.994723844 Mayara

TE0646 - JARDIM BRESCIA - 
TERRENO - 240M²   R$ 160.000,00 
(019) 974034761
Jd. Maritacás - 152m2 transferên-
cia de divida, já foi pago 60.000,00 
mais quero 55.000,00. F 99246-
5729 Pronto para construir.
Jd.  Mar inga  -  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 plano em con-
domínio fechado (314m²).portaria 
24hr, lazer completo para família. 
Oportunidade R$ 180.000,00 F. 
3834-4420
Terrenos Jd. Barceloma a partir 
de 150m² - a partir de R$90.000,00 
F. 3801-2880 ou 9.9479-0454
Terreno Jd. Barcelo - entrada 
R$30.000,00 + parcelas F. 3801-
2880 ou 9.9479-0454
VENDO 2 Lotes de 270mts cada, 
no JD. Carlos Aldrovandi. F: (19) 
9.9783-2900 / (19) 9.9952-2505
TE0451 – Monte Carlo  - terreno - 
150M² - prox. ao parque ecológico  
R$ 100.000,00 F. 3392.0333
TE0631 – Nova Veneza - terreno 
- 150m² - ótima oportunidade para 
investimento - R$ 85.000,00 F. 
3392.0333

 
TV 29” tubo - excelente esta-
do R$150,00 F. 3885-3961 ou 
9.9398-4095
Vendo título familiar do clube 9 
de julho, tratar pelo F.99968 7000.
Permuta por Varias bicicletas - ou 
por carro semi-novo ou 0 km R$ 
50.000,00 F.3835-3350 Paulo

Vendo Salão de Beleza comple-
to ou troco. F. 99226-3571
Pousada Marconi - aluguel de 
quartos com WC/Internet/TV, 
quartos com acomodações para 
até 4 pessoas e individual, cozi-
nha 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
VENDO IMOVEL - R$ 200.000,00 
entrada de 3.411,00  e mensais 
de 1.411,00 F. 11- 9.9803-6670
VENDO IMOVEL - R$ 100.000,00 
entrada de 1.705,00 e mensais 
de 705,00 F. 9.99454-6772
VENDO lavadora de alta pres-
são,  semi  novo,  R$180,00. 
Transformador bivol t ,  novo, 
R$30,00. Ferro elétrico a va-
por e a seco, para viagem, 
novo, R$40, 00. Fonte bivolt, 
nova, R$20,00. fonte 120v saída 
9v, R$20,00. F: 3801-3228 / 9 
9835-5979
ALUGO mesas, cadeiras, cxs. 
térmica, freezer. F: (19) 9.9783-
2900 / (19) 9.9952-2505
FAZEMOS FRETES -  carretos 
e mudanças pra qualquer locali-
dade. F: (19) 9.9334-7959 / (19) 
9.9371-1802, falar com Roberto

 
vende-se um idea, completo, 1.4 
ELX. (11) 94111-4063
Vende-se um Uno 1991 1.5S 
cor cinza, bem conservado do-
cumento 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 moni-
tora de van. Tenho preferencia pelo Jd. 
Morada do Sol F. 3016-8366 ou 9.9261-
6690 c/ Margarida
Manicure e Cabeleireira - Atendimento 
a domicilio R$15,00 pé e 10,00 as mãos 
.Escova progressiva a partir de 60,00 
F. 9.9369-5615 ou 3935-0499. na opor-
tunidade ganha design de sobrancelha
SEGURO - De moto, carro, vans antigos 
e importados, preços especiais whatzapp 
19.99429-7099  Suser 10.2027397-5.
Profissional Liberal - A disposição do 
mercado de trabalho nas áreas de Edu-
cação infantil e fundamental I e II e ensino 
médio, professora pedagoga e de Idiona 
Espanhol por ser de origem Hispânica F. 
99606-7078 ou 3392-8600 Natalie
Motorista Profissional a 30 anos - CNh 
D, oferece seu serviço, senhor de 54 
anos, educado ,bom conhecimento em 
São Paulo e interior, fixo ou free lance 
F. 19.99793-4700.
Cozinheiro Churrasqueiro - Ofe-
rece seu serviço fixo ou eventos F. 
9.9793-4700
OFEREÇO-ME COMO CUIDADORA, 
de idosos, crianças, enfermos, pessoas 
com necessidades especiais e etc. Aten-
dimento hospitalar e residencial cursando 
enfermagem falar c/ Evelyn F. 3875-9902 
, 9.9273-0181 ou 9.9969-2332
FAÇO MASSAGEM - com drenagem 
linfática R$ 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 DE TI – Código 25398: Graduação em Análise de Sis-
temas ou áreas afins. Experiência em rotinas de suporte ao usuário, 
infraestrutura e suporte ao sistema TOTVS. Inglês avançado. 
ANALISTA FINANCEIRO – Código 253963: Superior completo em 
Ciências Contábeis, Administração e Economia. Experiências com 
contas a pagar e receber, projeções financeiras e fluxo de caixa. 
Inglês intermediário.
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. 
CONTADOR – Código 25389: Graduação em Ciências Contábeis. 
CRC ativo. Experiência na função. Inglês avançado. 
ESTAGIÁRIO EM RH – Código 24883: Cursando Administração à 
partir do 2° ano. Desejável inglês intermediário. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
GRAVADOR DE CLICHÊ – Código 24536: Ensino Médio completo. 
Experiência na função ou em cargos similares. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – Código 25077: Ensino Médio 
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. Ex-
periência na função ou como operador de máquinas com conhecimento 
em leitura e interpretação de desenho. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR LOGÍSTICO – Código 25400: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Curso de empilhadeira. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
PCD (Pessoa Com Deficiência) – Código 24234: Desejável expe-
riência profissional. 
PROGRAMADOR WEB – Código 25328: Desejável formação supe-
rior. Experiência na função. Conhecimento em linguagens de progra-
mação (VbScript,  JavaScript, T-SQL); frameworks (Jquery, .NET); 
linguagens de marcação (HTML, XML, DHTML); linguagem de folha 
de estilos (CSS); estrutura básica de bibliotecas (ASP). Desejáveis 
conhecimento em C# e BootStrap.
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 

ANALISTA ADMINISTRATIVO: Superior Completo. Japonês Fluente. Conheci-
mento 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 TÉCNICO EM CALDEIRA: Ensino médio completo. Experiência na 
função, domínio básico em computação. Conhecimento em Solda e caldeiraria. 
Possuir CNH B. Disponível para viagens longas. Residir na região, com dispo-
nibilidade para mudança.
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 fun-
ção 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 Fundamental, com experiência na função, limpeza no geral, 
jardinagem, cuidados com piscina. Ter disponibilidade para trabalhar aos finais 
de semana e hora extra. Residir em Indaiatuba ou Monte Mor.
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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.
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.
ASSISTENTE COMERCIAL – Possuir experiência na função. Bons conheci-
mentos em Excel. Desejável Cursando Superior em Administração ou Marketing. 
Habilitação categoria B. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE FINANCEIRO (A) – Possuir experiência em toda rotina financeira. 
Bons conhecimentos em Informática. Desejável superior completo ou cursando. 
Residir em Indaiatuba.
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.

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 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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