
FUTSAL LATROCÍNIO  

OPORTUNIDADE TRAGÉDIAS

PROTESTOS ATENDIMENTO 

Numa final disputadíssi-
ma, a equipe da Comunidade 
Independente/LBC B sagrou-
-se campeã do 9º Campeonato 
Aifa Arc Ferro e Aço de 
Futsal Sub-20. Na partida 
decisiva, o time venceu a 
Comunidade Independente/
LBC A por 7 x 5. 

A Polícia Civil prendeu 
durante esta semana mais dois 
envolvidos no latrocínio do 
indaiatubano José Adriano de 
Oliveira Aquino, de 38 anos. 
No dia 15 de fevereiro outro 
suspeito, Sebastião Francelino 
Neto, já havia sido preso e con-
fessou a participação no crime.

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
divulgou durante a semana 
seu concurso público para 
Professor de Nível Técnico 
1. A inscrição pode ser feita 
até o dia 31 de março. 

Duas tragédias marcaram 
a semana em Indaiatuba. Um 
homem de 38 anos foi morto 
após ter reagido a um assalto. 
Já no trânsito, uma jovem de 
24 anos, morreu na SP-75. 

A chuva frequente dos últimos dias fez com que os moradores do Condomínio Mosteiros de Itaici ficassem ilhados na manhã 
de ontem, dia 11.  O Rio Jundiaí que passa pelo local transbordou e cobriu algumas ruas, impedindo que as famílias saíssem ou 
chegassem em suas residências. Alguns moradores tiveram que ser retirados de suas casas em botes.  

Assim como 
inúmeras cidades 
brasileiras, In-
daiatuba também 
aderiu mais uma 
vez os protestos 
que pedem a saída 
da presidente Dil-
ma Rousseff (PT). 
A manifestação 
acontece amanhã, 
dia 13, a partir das 
10 horas, no es-
tacionamento do 
Parque Ecológico, 
no Centro. 

Os usuários que 
precisam utilizar os 
serviços disponibi-
lizados pelo Posto 
de Atendimento ao 
Trabalhador (PT) 
vêm tendo contra-
tempos com a longa 
fila de espera que se 
forma diariamente 
no posto. Após a 
reclamação, a Pre-
feitura decidiu es-
tender o horário de 
atendimento. 
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Rio Jundiaí transborda em 
Itaici e famílias ficam ilhadas 
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prende mais dois  
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Fiec abre 
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concurso público 

Semana registra 
latrocínio e 
acidente fatal  

População vai às ruas contra o Governo Federal Usuários reclamam e horário do PAT é estendido 
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Que seja um protesto pacífico Você concorda com os 
protestos contra o Governo 
Federal, que acontecem 
amanhã ? 

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 12 a 18/03

Editorial EnqueteArtigos

Amanhã, dia 13, o povo brasileiro volta às ruas em novo 
protesto contra o trabalho realizado atualmente pelo Governo 
Federal e novamente para pedir a saída de Dilma Rousseff 
(PT) do cargo de presidente do Brasil. 

E como inúmeras cidades que aderiram ao movimento, 
os indaiatubanos prometem também tomar às ruas. 

O protesto é válido, mas apenas torna-se um ato demo-
crático quando se respeita a opinião do próximo. Nesse caso, 
as pessoas que são pró governo do PT e consequentemente 
da presidente Dilma, e vice-versa.

Tal demonstração real de democracia não é o que se vê nos 
últimos protestos. Ao contrário, são pessoas umas agredindo 
as outras, verbalmente e/ou fisicamente, tudo em nome do 
fanatismo desenfreado pelo partido Y ou candidato Z. Nem 
parecem que são todos brasileiros e o que está em jogo é a 
busca por um País melhor. 

Diante de toda imbecilidade e ignorância de alguns, 
espera-se que domingo todos possam ser mais racionais, 
pacíficos, e utilizam do bom-senso na hora de protestar, 
analisar e/ou julgar determinada ação. 

Que o povo vá às ruas sim, mas sabendo que o foco é 
conquistar algo em benefício ao País, que vive uma das 
maiores crises da história. Violência não vai levar a nada, 
apenas reforçará a ideia de quanto o ser humano aos poucos 
vive num processo de regressão. Protestar é válido, discor-
dar também, mas desde que não afete a vida e a opinião do 
próximo.     

ERRATA
Ao contrário do que foi informado na última edição do 
Mais Expressão, devem fazer a declaração de Imposto de 
Renda os contribuintes que possuem rendimentos acima de 
R$ 28.123,91, e não como foi informado anteriormente.

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

“Estive nos outros protestos e 
vou estar nesse, por que é uma 
forma de lutar por nossos direi-
tos, mostrar que não concorda-
mos com a situação atual do País”  
- Angélica Cristiane Vieira, 42 
anos, diarista.  

“Concordo por que se a gente 
não se mobilizar o País vai 
afundar ainda mais e quem vai 
sofrer as consequências somos 
nós” - Maria Benedita, 54 anos, 
doméstica. 

“Não vou estar na manifestação, 
mas concordo e muito com a 
atitude. Tem que ir pra rua sim 
e fazer valer o nosso direito”  
- Iracema Dominguesch, 58 
anos, diarista. 

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

opinião

“Não vou participar, porém 
concordo plenamente com a 
movimentação, acho que deve 
ser feita alguma coisa por que 
da forma como está só vamos 
afundar ainda mais em crise fi-
nanceira” - Carlos Lima Santos, 
pintor, 41 anos. 

“Eu concordo sim, acho que é a 
única forma de mostrar que não 
estamos de olhos fechados diante 
de tanta corrupção” - Elenir de 
Oliveira, 33 anos, auxiliar de 
serviços gerais. 

O silêncio intelectual
Vivemos aqui no Brasil com uma série de despencar: despencar da saúde, despencar da segurança, despencar 

do alimento na mesa, despencar do progresso industrial, despencar do comércio, despencar do emprego, despencar 
da educação, etc., etc., etc.

Vivemos, na verdade, como tivéssemos uma mordaça a nos calar a voz e nos alertar do eminente perigo de uma 
eliminação qualquer: até física.

A juventude não sai às ruas; os desempregados não se manifestam em gritos de “basta” – o povo, em geral e de 
todos os seguimentos, como cordeirinhos, segue, em infindáveis reclamações ao pé do ouvido, mas pecam em não 
elevar a voz e pedir mudanças.

Já se sente, na carne, uma recessão abominável – fruto de mal brasileiros ou anti-brasileiros que encheram os seus 
bolsos com os desvios do dinheiro público e que mereceriam penas mais severas que um pouco de tempo atrás das 
grades, principalmente com o confisco de bens e a pecha institucional de “ladrão”, “verme”, “parasita” – estampados 
em sua testa, para conhecimento de gerações e gerações. 

Ah! se fosse em outros países, principalmente do Oriente. Mãos ou pescoços já não mais existiam. E nós, bra-
sileiros, não podemos pedir a estes falsos brasileiros que suicidem, porque estaremos, juridicamente,  induzindo-os 
à morte. E seremos processados, como criminosos.  Ficamos, assim, refém de um estado miserável, retrógrado, 
descompassado e perdido no tempo e no espaço. 

Somente se ouve uma ladainha interminável de “não sei”, “não vi”, “não tenho conhecimento”, “sou inocente” 
– aberrações que só servem para ganhar tempo e usufruir, repetimos,  do dinheiro público em favor próprio e de 
seus familiares.

Contudo, honrar-nos, sobremaneira, saber que intelectuais progressistas (e não nos interessa saber se são da 
esquerda ou da direita), estão com as suas espadas em riste. Mas estão dispersos para um clamor mais acentuado. 

Mas o que mais nos aborrece e nos deixa perplexo é o silêncio dos intelectuais – estes que poderiam “botar a 
boca no trombone” (utilizando uma expressão bem popular), que não se ouve num momento tão desesperançoso 
como o que estamos vivendo. 

Fardados, encastelados, espiando através de frestas e enclausurados, acotovelados em quatro paredes, em seus 
escritos que nada representam para o país, estes intelectuais são falsos, medíocres e acomodados. Não desejam 
tomar partido, porque prosperam com um pacote de livros de conteúdo sem qualquer identidade com o nosso país. 
Imbecilidade, não falta.

Falamos dessa gama enorme de intelectuais, talvez já com as benesses que são possuidores, que se escondem 
como girafas e não tomam partido em prol da sociedade brasileira. Abominamos tal prática do silêncio, quando o 
entorno se apavora ante a magnitude do desleixo a que está evidenciado nos momentos atuais. 

Cremos, sinceramente, até porque estudamos com extrema dedicação Marx, que ele já estaria dando murros em 
seu caixão, sabendo de sua frustração de acreditar em tantos aqueles que oravam em seu nome. 

Vemos que intelectuais de nome e prestígio, que poderiam dizer “basta”, não querem e não desejam compar-
tilhar com as dores de seus irmãos. Talvez estejam mais interessados em suas medíocres publicações que assolam 
o mercado livreiro (lixo puro), mas não servem para o fruto saboroso do porvir que tanto imaginamos em prosa e 
verso. Estes pseudointelectuais não estão comprometidos com as raízes nacionais e o dístico de “amamos o Brasil”. 

O silêncio intelectual que falamos, é destes (intelectuais) que cruzam os braços, calam a boca, tapam os ouvidos 
e fecham os seus olhos. Como bem diria o célebre Astrojildo Pereira (1890-1965) que “é preciso sacudir pelas en-
tranhas os cegos que não querem ver e os surdos que não querem ouvir. Entre outras razões, porque não queremos 
que o Brasil se transforme num país de mudos”. É que nos causa espécie esta indiferença de tantos que poderiam 
se somar a esta gama de idealistas, mas que preferem cultivar e cultuar o silêncio, passando a vida terrena brasileira 
em brancas nuvens. Lutar, sim, com o que temos em palavras e ações num Brasil que se deteriora a cada momento, 
sem perspectivas animadoras; muito pelo contrário, em pavoroso futuro. 

Há, pois, que pedir a estes intelectuais que tomem decisão; não se escondam ante ao problema visível; percam 
o medo de ser povo; produzam palavras que agreguem aos interesses legítimos de nós brasileiros. Aproveitem o dia 
13 vindouro e façam presença na mídia e nas ruas.  Isto tudo, antes que seja tarde demais..

J. R. Guedes de Oliveira – E-mail: guedes.idt@terra.com.br

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.) 

Ser bom faz bem e doar também
Já imaginou se você pudesse tirar um pouco do dinheiro que vai para o Governo Federal e investi-lo 

em uma boa causa?   E se lhe dissemos que pode?   Isso mesmo, é possível direcionar parte do  dinheiro  
que se paga no Imposto de Renda para os projetos sociais da Apae de Indaiatuba. Vamos nos unir e manter 
a qualidade do nosso trabalho de atendimento junto aos alunos, pacientes e seus familiares na Apae de 
Indaiatuba. Para isso, vimos pelo presente solicitar a parceria e apoio de Vossa Senhoria e a divulgação 
junto a colaboradores, amigos e contatos, na efetivação dos projetos e programas da APAE de Indaiatuba 
junto ao Fundo da Criança do CMDCA de Indaiatuba (FUNCRI), revertendo um percentual do seu Imposto  
de Renda e assim ajudar a APAE de Indaiatuba a manter o atendimento com qualidade de mais de 710 
alunos e pacientes na área Educacional, Ambulatorial e Social, habilitando, reabilitando e capacitando-os 
para o convívio em sociedade. Investir no futuro não custa nada. Ou o dinheiro vai para o Governo ou fica 
em nossa cidade e muitas crianças e adolescentes saem ganhando.  Declare sua intenção de construir um 
mundo melhor, destinando até 3% de seu Imposto de Renda Devido como Pessoa Física. A destinação é 
deduzida do Imposto de Renda Devido sendo que o valor doado é considerado um adiantamento do impos-
to. O contribuinte apenas direciona à Apae de Indaiatuba parte do imposto devido (à pagar ou à restituir) 
através do Funcri (Fundo da Criança de Indaiatuba), pois quem paga é o governo. O prazo máximo para 
a doação de pessoa física é até 29/04/2016 sendo muito fácil fazer a doação, basta seguir o roteiro abaixo, 

também disponível no link  SERVIÇOS/CMDCA no site da Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba ou fale com seu Contador de sua intenção de destinação. Colaboração da 
Signa Treinamentos. www.signatreinamentos.com.br - 019-38757898

Motoboys terão direito ao adicional de periculosidade de 
30% sobre o salário

Foi aprovado recentemente pelo Senado Federal projeto de lei que altera a Consolidação das Leis 
Trabalhistas para incluir os profissionais que utilizam motocicletas no rol de atividades perigosas para 
percepção do respectivo adicional correspondente a 30% sobre o salário.

Grande vitória da classe, tendo em vista que expõem diariamente suas vidas ao risco de acidentes que 
geralmente causam a morte, se não alguma lesão grave que diminua sua capacidade laborativa.

O projeto inicial aprovado pelo Senado em 2011 teve como motivador um relatório do Corpo de Bom-
beiros de São Paulo que explanou a quantidade de acidentes envolvendo estes profissionais com vítimas 
fatais ou sérias lesões.

Atualmente são consideradas atividades perigosas “aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: inflamáveis, 
explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais 
de segurança pessoal ou patrimonial”.

O texto agora passa para a sanção presidencial que nada mais é a sanção da presidenta Dilma para 
passar a vigorar o direito ao adicional.

Lembrando que o adicional de periculosidade repercute em outras verbas, como 13º salário, aviso 
prévio, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.

Cumpre esclarecer que não é somente os Motoboys que farão jus ao benefício, os motofretes, mototaxis-
tas, vigias de rua que utilizam da moto para ronda ou qualquer atividade exercida com o uso de motocicleta.

Pontua o autor do projeto, Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) que com o adicional 
de 30% poderá o profissional da área investir com botas, casacos de couro, manutenção 
periódica da moto, tudo visando melhorar as condições de trabalho.
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cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

População reclama de falta de senha 
e longa fila de espera na unidade do PAT

Os usuários que pre-
cisam util izar os 
serviços disponibi-

lizados pelo Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador (PT) 
vêm tendo contratempos 
com a longa fila de espera 
que se forma diariamente 
no posto. A reportagem do 
Mais Expressão foi ao lo-
cal na manhã de terça-feira, 
dia 8, e ouviu ainda queixas 
contra a quantidade senhas 
disponíveis para o atendi-
mento e também quanto a 
inoperância do sistema de 
Seguro Desemprego. 

Segundo um informativo 
colocado na porta da unida-
de, são distribuídas 60 se-
nhas por dia para quem pre-
cisa dar entrada no Seguro. 

As mesmas devem ser 
retiradas às 8 horas, porém 
mesmo quem comparece ao 
local muito mais cedo pode 
não garantir o atendimento. 
“Cheguei às 7 horas e já tinha 
mais de 40 pessoas na minha 
frente. Na semana passada, 
eu também vim cedo e não 
consegui senha para ser aten-
dida, por que acabou antes de 
chegar a mim”, conta a auxi-
liar de produção, Edineide do 
Carmo, de 38 anos. 

Situação semelhante pas-
sou o operador de caixa 
Lucas Guedes Paulino, de 
25 anos. “É a terceira vez 
que venho em duas semanas 
para conseguir dar entrada 
no Seguro. Das outras vezes 
cheguei antes de começarem 
a distribuir, mas não conse-
gui também”, reclama. 

Conseguir a senha de 
atendimento é só o primeiro 
desafio dos usuários, que 
logo em seguida precisam es-
perar no mínimo duas horas 
para serem atendidos. “Eles 
avisaram para voltar das 10 
horas em diante para come-
çarem a chamar”, informa o 
tratador de animais Ricardo 

Antônio de Faria, de 40 anos. 
Atualmente, o limite de 

60 senhas existe somente 
para quem for dar entrada 
no benefício. Já para o aten-
dimento de outros serviços 
é necessário também pegar 
senha, porém as mesmas são 
ilimitadas. 

Diante das reclamações, o 
Mais Expressão questionou 
a Prefeitura sobre o número 
de senhas. O Executivo in-
formou que, devido ao au-
mento na procura pelo Segu-
ro Desemprego, a quantidade 
havia sido ampliada para 100 
senhas diárias e destacou 
ainda que, na maioria dos 
dias, a demanda é atendida. 

A reportagem questionou 
novamente o Executivo, já 
que o aviso anexado na porta 
do PAT local informava que 
um número menor de senhas 
é distribuído. Segundo a 
Prefeitura, o informativo 
fixado na porta da unidade 
estaria desatualizado e que, 
atualmente, já estariam dis-
tribuindo 100 números e, 
quando necessário, realizam 
encaixes para quem não con-
seguiu a senha. 

O Executivo informou 
que, para os candidatos que 
por ventura não conseguirem 
serem atendidos por falta 
de senha, o PAT faz a con-
ferência da documentação 

para que ele possa ir num dia 
posterior. 

Entretanto, no mesmo dia 
das respostas enviadas pela 
Prefeitura, a reportagem do 
Mais Expressão entrou em 
contato por telefone com o 
PAT e foi informada pela 
atendente de que são 60 se-
nhas distribuídas diariamen-
te, e que os usuários que não 
conseguem o atendimento 
em determinado dia preci-
sam retornar em outra data.  

Sistema
O Mais Expressão ques-

tionou também com relação 

à queda no sistema do Seguro 
Desemprego, reportada por 
um dos usuários. De acordo 
com o Executivo, o PAT uti-
liza o sistema nacional Mais 
Emprego, do Ministério do 
Trabalho, e que logo quando 
implantado, em 2012, come-
çou a apresentar problemas 
de inoperância. 

A Prefeitura informou 
ainda que usa os canais de su-
porte para reclamações tanto 
do Ministério como da Secre-
taria do Emprego e Relações 
do Trabalho (Sert), onde se 
abre chamadas para informar 
as  falhas no sistema. 

Após reclamações, PAT tem 
horário de atendimento ampliado

Três dias após a repor-
tagem do Mais Expressão 
questionar a Prefeitura sobre 
as reclamações dos usuários 
com relação à longa espera 
no Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), a 
Prefeitura informou que o 
horário de atendimento do 
órgão será ampliado. 

A partir da próxima se-
gunda-feira, dia 14, a uni-
dade passará a funcionar 
das 7h às 16 horas e, desse 
modo, as senhas para aten-

dimento começarão a ser 
distribuídas às 7 horas e 
não mais às 8 horas. Antes 
o órgão abria às 8 horas e 
fechava às 16 horas.

Segundo o Executivo, 
o pedido de mudança de 
horário foi solicitado para 
a Secretaria Estadual do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (Sert) na quarta-
-feira, dia 9, foi autorizado. 
A medida foi solicitada para 
atender melhor a população 
e a demanda local. 

Apesar de chegarem antes do horário de abertura do PAT, nem sempre usuários são atendidos

THAISE XAVIER
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Troféu Frutos de Indaiá volta a ser 
realizado no Indaiatuba Clube 

THAISE XAVIER      
redacao01@maisexpressao.com.br

A 11º edição do Tro-
féu Frutos de Indaiá 
acontecerá em novo 

espaço, ou melhor, retornará 
ao local onde foi realizado 
durante seus primeiros oito 
anos, o Salão Social do In-
daiatuba Clube. Além disso, 
o Grupo Mais Expressão 
anunciou esta semana que 
por motivos de planejamen-
to, a data do evento será no 
dia 8 de outubro (sábado) 
e não mais no dia 17 de 
setembro, como anunciado 
anteriormente. 

De acordo com o dire-
tor do Grupo, Admilson 
Redecopa, a mudança de 
local ocorreu devido a um 
desencontro de datas com o 
antigo local e pela melhor 
proposta oferecida pelo Clu-
be. “O Frutos é um evento 
que demanda uma logística 
grande e cada edição bus-
camos inovar ainda mais 
e justamente por isso, este 
ano o IC ofereceu condições 
melhores para que a festa 
acontecesse”, explica. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o presidente do 
IC, Marcos Poli, disse que é 
uma satisfação ter o evento 
de volta ao local. “Temos 

uma estrutura muito grande 
para atender ao porte do 
Frutos de Indaiá e é uma 
satisfação ver esse prêmio 
retornar à sua casa, ao local 
que por anos abrigou e viu 
crescer este evento”, diz. 

Para este ano, 120 em-
presas/empresários foram 
escolhidos pelos moradores 
locais como os melhores de 
2015, cada um em seu seg-
mento, e terão o privilégio 
de participar de um jantar 

agradável ,  com musical 
de qualidade e ter o nome 
da sua empresa divulgada 
por todo o Município após 
contratação da campanha de 
mídia oferecida pelo Grupo 
Mais Expressão.

Retorno
O empresário Augusto 

Hirofumi Kato, da empresa 
Ovos Kato, se mostra satis-
feito com o retorno propor-
cionado aos participantes do 

prêmio. “Fomos escolhidos 
e participamos em três opor-
tunidades. Estamos tendo 
uma repercussão muito inte-
ressante, principalmente por 
ser um produto de um jornal 
com muita abrangência no 
Município”, garante.

A Summer Piscinas tam-
bém foi indicada mais uma 
vez para receber o troféu e 
segundo a gerente adminis-
trativa da empresa, Luciana 
de Assis, de 28 anos, rece-

ber novamente o prêmio é o 
reconhecimento do serviço 
de qualidade oferecido pela 
Summer.  “Isso enfat iza 
ainda mais a nossa marca 
no comércio da cidade. 
Diante da pesquisa que é 
realizada e por estar todos 
os anos entre as melhores, 
isso mostra que o nosso 
trabalho está sendo bem 
aceito pelos consumidores, 
e acabado sendo gratifican-
te”, ressalta.

Além da qualidade do 
evento, a administradora ga-
rante que o Frutos é traz um 
bom retorno para a empre-
sa. “Essa é a única ação de 
marketing que fazemos na 
cidade, não temos nenhuma 
outra forma de divulgação. 
Estamos tendo um respaldo 
muito bom e várias pessoas 
comentam sobre ter visto 
sobre a nossa empresa na 
revista e no jornal Mais 
Expressão”, diz.

Elizabete  e Augusto Kato, da Ovos Kato, umas das empresas que será premiada Ladenil, Conceição e Luciana, da Summer Piscinas, que estará no Frutos 2016   

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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Primeiro Pedal Solidário reúne cerca de 500 pessoas 

THAISE XAVIER
redacao01@maisexpressao.com.br

BENEFICENTE 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Famílias são retiradas de 
casas após rio transbordar

INFORME PUBLICITÁRIO

Alunos do Colégio 
Montreal debatem 
sobre diversidade 

O 1º Pedal Solidário da 
Associação dos Ciclistas de 
Indaiatuba (ACI) aconteceu 
no domingo, dia 6, reuniu cer-
ca de 500 pessoas. De acordo 
com a Associação cerca de 
300 ciclistas participaram do 
ato e mais 200 pessoas mar-
caram presença, seja doando 
alimentos ou participando da 
aula de Zumba. Foram arreca-
dados mais de 230 quilos de 

alimentos que foram doados 
ao Lar de Velhos Emmanuel. 

A concentração dos ci-
clistas aconteceu no esta-
cionamento da Prefeitura de 
Indaiatuba. O percurso foi 
de nível leve pela ciclovia 
do Parque Ecológico, dan-
do oportunidade para toda 
família participar. Quem 
colaborou com o alimento 
pôde participar do sorteio de 

diversos brindes e de duas 
bicicletas. Para encerrar a 
manhã solidária aconteceu 
uma aula de zumba no Barco 
do Parque Ecológico.

Os grupos de ciclistas de 
Indaiatuba que participaram 
da organização foram: Bike 
Club Brazil, One Free Bikers, 
Pedal Aventura e Sedentários. 
Os grupos convidados foram: 
Bike’s Friends, Deparc, Fran-

gos Selvagens, Indaiatuba By 
Bike, Incentivo Bikers, Morro 
Acima, Nazabike, Papa Terra, 
Pedal Indaiá e Pedalégo.

O evento teve apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba e 
colaboração de: Cato Su-
permercados, Casa dos Bor-
dados, Beto Foca Guia e 
Organizador de viagens para 
ciclistas MTB e Live Press 
Comunicação Estratégica.

A diversidade é um tema 
que está sempre em discus-
são e tem grande repercussão 
nos dias atuais. 

Assuntos como esse são 
tratados nas aulas de Ética 
do Colégio Montreal. O tema 
diversidade foi proposto 
pelos próprios alunos do 5º 
ano do Ensino Fundamental. 
A professora conta que um 
novo elemento introduzido 
em sala de aula serviu de 
estímulo para que os alunos 
definissem o tema. 

“Encontrei um velho pe-
daço de toldo, cujo destino 
possivelmente seria o lixo. 
Pensei em reciclá-lo e utilizá-
-lo nas aulas, durante os mo-
mentos em que nos sentamos 
em círculo para debater, 
discutir ou realizar alguma 
atividade lúdica. Assim, 
propus aos alunos de trans-
formar o velho toldo num ta-
pete que seria um motivador 
de ideias a serem refletidas 
e analisadas. Eles manifes-
taram inúmeras sugestões e 
dentre elas formalizou-se a 
abordagem sobre a diversi-
dade”, explica Marie Susie 
da Silva, professora de Ética 
do Colégio Montreal. 

Todos participaram da 
confecção do Tapete da 
Diversidade, buscando dife-
rentes imagens de rostos de 

pessoas, tanto com relação 
às características físicas, 
como em acessórios para 
a composição de estilos. 
“O objetivo do trabalho foi 
inserir a reflexão sobre a 
pluralidade cultural. A partir 
da visualização das imagens 
foram avaliadas as mais 
diversas pessoas e suas va-
riadas origens e processos 
culturais. Isso foi importante 
para os alunos entenderem 
que o outro também possui 
uma cultura, uma história, 
uma origem, uma educação 
diferente da sua e que é pas-
sível de respeito, admiração 
e compreensão”, comenta a 
professora.

  O aluno Vítor Teller 
Peressim, do 5º ano, gostou 
muito de participar da con-
fecção do tapete e da dis-
cussão sobre a diversidade.  
“Eu entendi que todos são 
diferentes, não existe feio 
e bonito, cada um tem suas 
características e é por isso 
que nós temos que respeitar 
um ao outro”, afirma o aluno.

A professora informa 
ainda que o tapete foi fi-
nalizado pelo 5° ano, mas 
outras turmas que também 
colaboraram com a pesquisa 
das figuras poderão partici-
par da discussão sobre esse 
importante tema.

Tema foi proposto pelos alunos do 5º ano do Fundamental

DIVULGAÇÃO 

A chuva frequente dos 
últimos dias fez com 
que os moradores do 

Condomínio Mosteiro de Itai-
ci ficassem ilhados em suas 
casas na manhã de ontem, dia 
11.  Segundo a Defesa Civil, 
o Rio Jundiaí, que passa pelo 
local, transbordou e cobriu 
algumas ruas, impedindo que 
as famílias saíssem ou chegas-
sem ao local. 

A reportagem do Mais 
Expressão esteve no local e 
acompanhou os trabalhos da 
Defesa e do Corpo de Bom-
beiros no resgate à algumas 
pessoas. Somente pela manhã, 
cinco moradores precisaram 
ser socorridos de barco já que 
a água estava subindo com 
rapidez e chegando às suas 
casas. 

Segundo a empregada do-
méstica Márcia da Silva, essa 
não é a primeira enchente 
que ela enfrenta, porém é a 
primeira vez que precisa ser 
retirada da residência. “Das 
outras vezes alagava as ruas 
e a gente não conseguia sair, 
porém dessa vez a água estava 
entrando por tudo”, conta. 

Outro morador contou 
à reportagem que mora no 
local há 11 anos e as cheias 
são frequentes. “Acontece 
sempre, eu mesmo já passei 
por umas quatro situações 
como essa, em que a gente 
não consegue chegar ou sair 
de casa”, lamentou. 

De acordo com coorde-
nador da Defesa Civil, Paulo 
César Feijão, o estado é de 
alerta, porém com situação 
controlada. “Choveu muito 
na cabeceira do rio e nas ci-
dades que o margeiam, então 
é compreensível a situação. 

Aqui passa o fim do Jundiaí 
para chegar ao Rio Tietê, ou 
seja, tudo que encheu lá em 
cima está vindo para cá agora 
e por isso transbordou”, expli-
ca. “É uma situação que não 
tem como impedir, é a força 
hídrica, o que resta agora é 
retirar as famílias para não 
serem afetadas.”

 O coordenador disse ain-
da que pela determinação da 
Defesa Civil do Estado, até 
80 milímetros de chuva deve 
ser determinado estado de 
alerta, porém em Indaiatuba 
com essa quantidade não 

precisaria, já que a cidade não 
possui áreas de risco e os ala-
gamentos ocorrem em locais 
pontuais, como foi o caso do 
Mosteiro. “Pelo acumulado 
deve ser estado de alerta, 
mas controlamos a situação 
e estamos socorrendo quem 
precisa”, explica. 

Como a previsão é de mais 
chuva hoje e amanhã, dias 12 e 
13, a recomendação da Defesa 
Civil é de que as famílias dei-
xem as casas e procurem locais 
de parentes, já que o nível do 
rio pode subir ainda mais. 

Além disso, em nota, o 
órgão informou que está mo-
nitorando a região do Resi-
dencial Caminho da Luz para 
a remoção de moradores e 
móveis, que serão transferi-
dos temporariamente para o 
Centro de Referência da As-
sistência Social, se necessário. 

Além disso, o boletim in-
formou que a Prefeitura solici-
tou  à cidade de Salto para que 
fosse abertas as comportas do 
Rio Jundiaí, medida que já 
havia sido tomada, mas o vo-
lume de água é muito grande 
e juntamente com as fortes 
chuvas na cabeceira, tem oca-
sionado as inundações.Segundo moradores, situação é comum quando há grande volume de chuva

THAISE XAVIER

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram acionados para retirar famílias de suas residências

THAISE XAVIER
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“São várias as reivindi-
cações, porém os esfor-
ços estão centralizados 
em prol da renúncia ou 
impeachment da presi-
denta Dilma, bem como 
apoiar os processos de 
investigação e punição 
dos casos de corrupção 
no País, como exemplo 
a operação Lava Jato”

Jamerson Rodrigues 
de Jesus Santos, de 30 
anos, um dos lideres 

do movimento.

Quiosques começam a ser construídos no primeiro trecho do Parque Ecológico 

DA REDAÇAO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

INFORME PUBLICITÁRIO

Objetivo oferece aulas 
de natação para bebês a 

partir de 6 meses

NOVIDADE

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Cinco mil pessoas devem 
ir às ruas contra Dilma

Assim como inúmeras 
cidades brasileiras, 
Indaiatuba também 

aderiu mais uma vez os pro-
testos que pedem a saída da 
presidente Dilma Rousseff 
(PT). Essa será a quarta ma-
nifestação contra o Governo 
Federal, sendo a primeira do 
ano, e acontece amanhã, dia 
13, a partir das 10 horas, no 
estacionamento do Parque 
Ecológico, no Centro. 

Do local de concentração, 
os manifestantes seguem ca-
minhada até a rotatória, de 
frente ao Colégio Objetivo, e 
na sequência retornam para o 
estacionamento do Parque. 

Segundo os organizadores, 
são aguardadas nos protestos 
aproximadamente cinco mil 
pessoas. “Esse número pode 
ser maior, pois temos vários 
grupos da cidade empenhados 
no mesmo objetivo”, salienta 
Jamerson Rodrigues de Jesus 
Santos, de 30 anos, um dos 
lideres do movimento. “São 
várias as reivindicações, porém 
os esforços estão centralizados 
em prol da renúncia ou impe-
achment da presidenta Dilma, 
bem como apoiar os processos 
de investigação e punição dos 
casos de corrupção no País, 
como exemplo a operação 
Lava Jato.”

Durante a manifestação, se-
gundos os organizadores, algu-
mas diretrizes foram definidas 
para que não haja confusão. 
Uma delas é que não serão per-
mitidas bandeiras de partidos 

políticos e/ou outras organiza-
ções ligadas aos mesmos. 

Segundo Santos, os presen-
tes não deverão utilizar roupas 
vermelhas ou pretas, muitos 
menos comparecer ao recinto 
com camisetas 
em alusão a par-
tidos políticos. 
Para o even-
to, foi aderido 
as cores verde 
e amarelo. No 
caso de provo-
cações, os orga-
nizadores pedem 
para que os pre-
sentes apenas as 
ignore. 

A organiza-
ção do evento 
alerta ainda que, 
se houver algum 
tipo de violência ou vandalis-
mo contra o patrimônio público 
ou privado, todos deverão 
sentar-se até que os policiais 

que estarão no evento possam 
prender o envolvido. 

Quem foi ao protesto tam-
bém deve levar água para o 
próprio consumo. Também 
podem ser levadas faixas e car-

tazes, bandeira 
do Brasil, nariz 
de palhaço, cor-
netas, apitos e 
balões nas cores 
azul, amarelo e 
verde. 

Por última, 
os organizado-
res pedem aos 
presentes que 
respeite os veí-
culos que esti-
verem estacio-
nados próximo 
a marcha, evi-
tando bater nos 

vidros tampouco na lataria 
dos mesmos. Também deve-
-se evitar jogar lixo no chão 
e, se possível, recolher papeis 

e outros objetivo para serem 
descartados nas latas de lixo. 

Unidos
Essa será a quarta edição 

do protesto que pede o impea-
chment. O último foi realizado 
no dia 16 de agosto de 2015 e 
contou, segundo os organiza-
dores, com a presença de cerca 
de 500 pessoas. 

De acordo com Santos, a 
adesão das pessoas nos protes-
tos vem sendo positiva. “Ainda 
mais com as últimas noticias 
referentes ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, e 
com o avanço da operação 
Lava Jato”, diz. “Acredito que 
o País avançou na transparên-
cia dos órgãos públicos e nas 
instituições de investigação, 
como o Ministério Público e a 
Polícia Federal. Mas a socieda-
de quer de fato ver os corruptos 
punidos, por um Brasil livre e 
sem corrupção.”

Entre as reinvindicações, protesto pede a saída de Dilma da presidência

THAISE XAVIER

Cinco quiosques de alvena-
ria começaram a ser construí-
dos no começo desta semana, 
no trecho inicial do Parque 
Ecológico. A obra é uma par-
ceria entre as secretarias de 
Urbanismo e Meio Ambientes 
e Obras e Vias Públicas e faz 
parte do projeto de revitali-
zação do primeiro trecho do 
Parque que foi urbanizado na 
década de 90. 

Os trabalhos devem ser 
concluídos no início do segun-
do semestre.

O secretário de Urbanismo, 
José Carlos Selone, no ano 
passado foi realizada a refor-

ma dos banheiros com troca 
de pisos e portas danificadas, 
reparos na parte hidráulica e 
elétrica, além da pintura. 

A Concha Acústica, insta-
lada naquele ponto do Parque, 
também recebeu uma nova 
pintura. Com o início do perí-
odo de chuvas, a construção de 
um espaço de alvenaria para o 
comércio que já existe no local 
foi adiada para este ano. 

Os quiosques serão cons-
truídos com 12,80m² de área 
interna e no local também 
serão construídos banheiros 
masculino e feminino, que 
atenderá as exigências de aces-

sibilidade. Todo o espaço dos 
quiosques será avarandado no 
entorno compondo uma área 
de alimentação comum. No 
total o projeto da Secretaria 
de Obras conta com 361m² de 
área construída.

A revitalização ainda in-
cluirá a instalação de piso 
intertravado na área de passeio 
no entorno dos quiosques, 
onde hoje não existe gramado.

Essa primeira parte do Par-
que Ecológico começou a ser 
urbanizada no início da década 
de 90, quando foram iniciadas 
as obras de saneamento e for-
mados os primeiros lagos. Quiosques devem ficar prontos no início do segundo semestre

ELIANDRO FIGUEIRA  SCS/PMI

Considerada uma das mo-
dalidades esportivas mais com-
pletas, a Natação trabalha todo o 
corpo, aumentando a resistência 
cardiorrespiratória e muscular. 
Mas quando iniciada sua prática 
desde os primeiros meses de 
vida, o ganho é ainda maior.

Há três anos, o Colégio 
Objetivo Indaiatuba, que é cre-
denciado pela Metodologia 
Gustavo Borges, oferece aulas 
de natação para bebês a partir 
de 6 meses. As aulas seguem 
uma programação orientada, as 
quais promovem o aprendizado 
com estímulos lúdicos e desafia-
dores, que propiciam a evolução 
dos alunos. 

De acordo com a professora 
Rosangela Zillig, nessa fase a 
natação promove, gradativa-
mente, a ambientação e a adap-
tação dos bebês ao meio líquido. 
“Nas aulas os bebês aprendem a 
fazer a imersão em apneia e a fa-
zer bolinha. O objetivo é que eles 
façam várias movimentações e 
com isso, quando chegarem à 
Educação Infantil, estarão bem 
mais preparados e adaptados ao 
meio líquido, à frente dos demais 
que nunca fizeram aula de nata-
ção”, explica a professora.

Para os bebês do nível 1, 
de 6 meses a 2 anos, as aulas 

têm duração de 30 minutos. As 
turmas são formadas por até 
10 alunos e os professores são 
graduados em Educação Física 
e capacitados pela Metodologia 
Gustavo Borges. Nessas aulas é 
necessária a participação do pai 
ou da mãe do bebê. A piscina 
do Colégio Objetivo Indaiatuba 
possui 25 metros de comprimen-
to, é aquecida e coberta, conta 
com blocos de partida, químico 
responsável pela saúde da água 
e todo o aparato necessário para 
a segurança dos alunos.

De acordo com a professora, 
são muitos os benefícios que a 
natação oferece já na primeira 
infância. “Para alguns bebês há 
diminuição da ansiedade diante 
de novas situações, o aumento 
da autoconfiança, melhora a 
qualidade do sono e do apetite, 
melhora a postura, além de pro-
mover a socialização”, comenta 
Rosangela.

“Muitas famílias têm piscina 
em casa ou frequentam clubes 
com piscina. É importante que 
a criança saiba nadar porque 
assim os riscos de incidentes 
de afogamento serão menores. 
E isso traz uma tranquilidade 
maior aos pais e mais seguran-
ça para as crianças”, ressalta a 
professora.

Natação no Objetivo segue a metodologia Gustavo Borges

DIVULGAÇÃO
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Alunos de Marketing fazem aula magna na Força Aérea 

cidade

Fiec abre inscrição para 
concurso público 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

MAX PLANCK   

INFORME PUBLICITÁRIO

Natação é aliada 
contra problemas 

respiratórios  

A Fundação Indaiatu-
bana de Educação 
e Cultura (Fiec) di-

vulgou durante a semana 
seu concurso público para 
Professor de Nível Técnico 
1. Com salários que podem 
chegar até R$ 4 mil mensais, 
a inscrição para a seleção 
pode ser feita até o dia 31 de 
março (quinta-feira). 

As oportunidades são para 
administração (três vagas), 
alimentação (três vagas), 
construção civil (três vagas), 
eletroeletrônica/elétrica (três 
vagas), enfermagem (uma 
vaga), farmácia (uma vaga), 
informática (três vagas), 
inglês (uma vaga), mecânica 
industrial (três vagas), meio 
ambiente (duas vagas) e quí-
mica (duas vagas). 

As inscrições podem ser 
feitas no Departamento Pes-
soal da Fiec, que fica locali-
zado na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, mar-
ginal do Parque Ecológico, 
3.045, no Jardim Regina. 

Os interessados podem se 
inscrever de segunda a sexta-
-feira (exceto 25/03/2016), 
das 8h30 às 12 horas e das 
13hs às 16h30; e aos sába-
dos (exceto 26/03/2016) das 
08h30 às 12 horas.

Para inscrever-se, o can-
didato ou seu procurador 
deverá apresentar cópia do 
documento de identidade ori-
ginal (Carteira de Identidade 
ou Carteira Profissional). O 
candidato deverá preencher 
e assinar a ficha de inscrição, 
recebendo no ato o compro-
vante com a indicação de 
seu número de inscrição e 
o boleto bancário no valor 
de R$ 190 referente a taxa 
de inscrição, que deverá ser 

quitado na rede bancária até 
o dia 31 de março.

Desafio 
O concurso público será 

composto por prova escrita 
e prática e títulos. A duração 
da prova escrita será de até 
quatro horas e tem caráter 
eliminatório e classificatório

As informações referen-
tes ao concurso poderão ser 
obtidas pelo site www.fiec.
com.br e do e-mail concur-

so2016@fiec.com.br.
A Fiec informa que se re-

serva o direito de não respon-
der qualquer questionamento 
antes da leitura completa do 
edital, por isso orienta os can-
didatos a lerem o documento 
antes de efetivar a inscrição.

A divulgação de todas as 
fases do concurso será feita 
através do quadro de editais 
da Fiec, no site www.fiec.
com.br, e no jornal Imprensa 
Oficial do Município. 

Inscrição para concurso público deve ser feito na própria Fiec

DIVULGAÇÃO

Estudantes do curso de 
Marketing da Faculdade Max 
Planck tiveram o privilégio de 
fazerem a aula magna na casa 
da Esquadrilha da Fumaça – que 
tem o nome oficial de Esquadrão 
de Demonstração Aérea (EDA) 
–, nas dependências da Acade-
mia da Força Aérea Brasileira. O 
encontro aconteceu na manhã de 
sábado, dia 5, em Pirassununga. 

O evento reuniu ainda alunos 
de gestão comercial da Faculda-
de de Jaguariúna (FAJ). “A equi-
pe do EDA tem planejamento 
e execução desenvolvidos com 
princípios de disciplina militar. 
As técnicas são aplicadas de 
forma primorosa. Então, é muito 
oportuno expor os alunos a um 
case de tanto sucesso”, afirma 
o coordenador do curso de Ma-
rketing da Max Planck, professor 
Renato Grilo. 

O evento começou com a 

apresentação da equipe de Co-
municação Social do EDA, for-
mada por três profissionais das 
áreas de RP, Publicidade e Jor-
nalismo. As honras foram feitas 
pelo Tenente Lemos, que mos-

trou um resumo do planejamento 
estratégico da instituição e quais 
seus desdobramentos. “Somos 
um esquadrão de Comunicação 
Social. Nosso objetivo é esti-
mular e desenvolver a vocação 

militar por meio da divulgação 
dos atributos e realizações da 
Esquadrilha da Fumaça, que é o 
segundo esquadrão de demons-
tração mais antigo do mundo”, 
afirma.

Alunos puderam saber um pouco mais sobre a comunicação da Esquadrilha da Fumaça

JÉSSICA ATENCIO

A prática, principal-
mente em dias mais secos, 
do outono e inverno, traz 
grandes benefícios para 
as crianças que sofrem de 
asma, renite e demais pro-
blemas respiratórios

Muitos pais, quando 
a temperatura começa a 
esfriar, acabam retirando 
as crianças da natação com 
medo que se resfriem ou 
entrem em crises asmáti-
cas. Na verdade, acontece 
justamente o contrário: a 
natação melhora, evita e 
aumenta o intervalo das 
crises respiratórias.

Segundo Leandro Peres, 
coordenador de esportes 
do Colégio Polo E, du-
rante o período de outono 
e inverno o ar fica mais 
seco e, consequentemente, 
devido ao frio, acontece a 
diminuição dos vasos san-
guíneos - o que dificulta a 
respiração. “Os problemas 
respiratórios como asma 
e bronquite se agravam 
nas crianças e adultos e as 
crises se tornam ainda mais 
frequentes. Sendo assim é 
muito importante que pra-
tiquem exercícios físicos 
para melhorar a circulação 
e troca gasosa. Nestes ca-
sos, a natação é o esporte 
mais indicado para grupo 
de pessoas com problemas 
respiratórios”, destaca. 

As propriedades da água 
colaboram para o tratamen-
to destas doenças. A força 
que se faz ao empurrar a 
água ajuda na amplitude de 
movimento da musculatura 
das costas, do abdômen, de 

todo tronco, facilitando a 
inspiração. A pressão hi-
drostática, que é a pressão 
exercida pelo líquido, ajuda 
na expiração, que é a maior 
dificuldade do asmático, 
pois ele se asfixia pela 
quantidade de ar inspirado, 
que não consegue soltar. 
Ela pressiona a musculatura 
expiratória, esvaziando os 
pulmões e deixando só o 
ar residual, o que aumenta 
a mobilidade do tórax e 
melhora o sistema cardior-
respiratório. 

Segundo Leandro, o úni-
co cuidado é em relação ao 
choque térmico. “É muito 
importante que se tenha 
acesso a piscinas cobertas 
e evite o contato com ar 
muito frio imediatamente 
a sua saída. Alguns cui-
dados devem ser tomados 
como agasalhar-se para sair 
da piscina, retirar a roupa 
molhada e colocar roupa 
aquecida para voltar para 
casa”, finaliza.

Festival 
Hoje, dia 12, o Colégio 

Polo E promoverá o 7º 
Festival de Natação, a partir 
das 9 horas. Na ocasião, os 
alunos preparados para a 
troca de nível, receberão 
certificados e passarão por 
uma troca de toucas. 

Participarão do evento 
também instituições con-
vidadas. O objetivo da ação 
é estimular a prática física 
e promover a integração 
social dos alunos do colégio 
com outras crianças tam-
bém praticantes da natação.

Festival de natação acontece hoje no Colégio Polo E

DIVULGAÇÃO
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Marcenaria In Casa fala 
sobre projetos planejados

CUIDADOS 

Ter um projeto de mó-
veis planejados sob 
medida é o sonho de 

muita gente, tanto que até 
pouco tempo era impedido 
pela ideia de que não era aces-
sível em termos financeiros. 
Porém, de uns anos pra cá, 
esse cenário mudou muito e 
além de mais opções a preços 
mais em conta, os projetos 
ficaram cada vez mais ino-
vadores, buscando suprir até 
as mínimas necessidades dos 
clientes. 

A facilidade para adquirir 
um projeto de planejados 
trouxe então um desafio para 
as empresas do setor, que tive-
ram que desenvolver estraté-
gias e mudar posicionamentos 
a fim de conquistar os clientes. 

E foi com esse intuito que 
há quase dois anos, a designer 
de interiores Daniele Lima e 
o arquiteto Oswaldo Maluf 
Neto, resolveram fundar a 
Marcenaria In Casa. “Tra-
balhávamos juntos em uma 
empresa do ramo e começa-
mos a iden-
tificar algu-
mas defici-
ências que 
acabavam 
por afastar 
os clientes. 
Assim re-
solvemos abrir a nossa pró-
pria marca e trouxemos como 
nosso desafio o atendimento 
personalizado e o cuidado 
com o pós-venda”, explica 
Daniele. 

A designer explica que 
o fato de atenderem sem o 

formato loja portas abertas 
e sim em um escritório foi o 
primeiro passo para conse-
guirem cumprir o objetivo de 
personalizar o atendimento. 
“Hoje cada cliente é único, re-
servamos um horário só para 

atendê-lo, 
seja  aqui 
no escritó-
rio ou em 
domicílio. 
Então te-
mos tempo 
e disposi-

ção para ouvir o que ele es-
pera do projeto, quais suas 
necessidades, condições e 
afins”, diz Oswaldo. “Já no 
pós-atendimento, outro gran-
de foco nosso e que é algo 
muito escasso, entramos em 
contato para saber se a obra 

ficou como ele esperava, se 
teve algum problema e como 
podemos ajudá-lo. É algo 
que eles não esperam e ficam 
felizes por ver esse retorno”, 
complementa Daniele. 

A falta de giro de loja traz 
ainda mais um desafio aos em-
presários. Segundo Daniele, 
atualmente o maior número de 
clientes da empresa é através 
de amigos que gostaram do 
trabalho e indicaram, com isso 
a responsabilidade de entregar 
projetos com erro zero é ainda 
maior. 

Hoje a In Casa trabalha 
com o desenvolvimento de 
projetos, marcenaria e acom-
panhamento de obras, que 
visa incluir todos os proces-
sos desde a contratação dos 
profissionais como pedreiros, 

Conheça-nos
Rua 11 de Junho, 780 – 
Edifício Córdoba – Sala 113

Telefones: 2516-4728
9.8200-3510 / 9.8943-2121

Facebook/incasaprojetospersonalizados
Instagram: @incasaprojetos

pintores e outros. “A maioria 
dos clientes é leigo neste as-
sunto e cabe a nós desenvolver 
um projeto que consiga suprir 
a necessidade dele, dentro do 
espaço disponível e das con-
dições financeiras dele. Esse é 
outro grande diferencial da In 
Casa, pois temos a formação 
necessária para poder oferecer 
toda essa assistência”, com-
plementa Oswaldo.

A In Casa foi fundada pela designer de interiores Daniele Lima e o arquiteto Oswaldo Maluf Neto

Atendimento a gestantes acontece em todas as unidades de saúde

THAISE XAVIER

ARQUIVO - SCS/PMI

Todas as Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs) e polos 
de Programa da Saúde da 
Família (PSF) de Indaiatuba 
promovem hoje, dia 12, a 
partir das 8 horas, o Dia do 
Gestante. O evento é desti-
nado as mulheres grávidas 
que estão no 3º trimestre de 
gestação (38 a 40 semanas), 
para fazer um cheklist do 
pré-natal, consultas, exa-
mes, reavaliação de exames, 
vacinas e orientações sobre 
o parto. 

As unidades contarão 
com as presenças das enfer-
meiras, médicos de família e 
ginecologistas. 

A ação visa melhorar a 
qualidade de vida da ges-
tante e favorecer cuidado 
integral à mulher. “São ges-
tantes de baixo risco e todo o 
trabalho do próximo sábado 
(hoje) servirá de pesquisa 

para a Secretaria Municipal 
de Saúde. Através das infor-
mações colhidas, a Secreta-
ria poderá montar projetos e 
programas para implementar 
a saúde da mulher”, explica 
a coordenadora do Programa 
Saúde Mulher, Thais Helena 
Wilmers Perine, que divide 
a coordenação com o gine-
cologista Tulio Tomass do 
Couto.

Segundo a médica, uma 
gestante deve fazer de seis a 
oito consultas preconizadas 
pelo Ministério da Saúde. 
Em Indaiatuba são realiza-
das em média 12. Em 2015, 
a Secretaria atendeu 2.380 
mulheres em gestação. Atu-
almente são cerca de 800 
grávidas no município. 

Indaiatuba tem 14 Uni-
dades Básicas de Saúde e 
polos de Programa Saúde da 
Família PSF. 
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Atletas competem em evento de MMA 
Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

O s  i nda i a tubanos 
Gus t avo  Erak  e 
William Valentim 

participam, pela primeira 
vez, da disputa do Imor-
tal FC, evento de Mixed 
Martial Arts (MMA) que 
acontece no Ginásio José 
Boava, em Itatiba. Serão 11 
combates que começam na 
tarde de hoje, dia 12, e deve 
reunir ainda outros competi-
dores de cidades da região.    

Entre os combates está a 
luta de Erak, que enfrentará 
Diogo Sotero de Taubaté, 
na categoria até 61 quilos. 
O indaiatubano defende um 
cartel de 11 vitórias, três 
derrotas e um empate. 

Na outra luta que envol-
ve Indaiatuba, será a estreia 
de William Valentim, que 
vai abrir o card preliminar 
contra Rafael Teixeira, de 
Limeira, também pela cate-
goria até 61 kg categorias. 
Ambos competidores são 
estreantes na competição.  

O Imortal FC terá como 
luta principal um duelo 
recheado pela tradicional ri-
validade Brasil x Argentina. 
Com um jiu-Jitsu ofensivo e 
dono de 9 vitórias por fina-
lização no primeiro round, 
o itatibense Thiago Rela vai 
defender as cores do País e 
terá no jogo de chão a maior 
arma para conquistar sua 
décima vitória. Seu adver-
sário, o invicto argentino 
Tony Gordillo, é o número 
1 dos pesos médios em seu 
país e tem 4 de suas 6 vitó-
rias por nocaute.

Lutas do Imortal FC 3
Card Preliminar
Rafael Teixeira (Limeira) x Willian Valentim (Indaitatuba)
Jenni Gotti (Campinas) x Karina Santana (Carapicuíba)
Gustavo Erak (Indaiatuba) x Diogo Sotero (Taubaté)
Leandro Gigante (Itatiba) x Wellington Cesar (Bragança Paulista)
Wellington Terere (Itatiba) x Marcio Telles (Garulhos)
 
Card Principal
Ricardo Brandão (Bragança Paulista) x Lukas Togun (Atibaia)
Claudiere Freitas (Campinas) x Diógenes Overeem
Anderson Buzika (Bragança Paulista) x Luan Miau (Salvador)
Guilherme Carcaça (Campinas) x Rafael Lokal (Jundiaí)
Diego Gaucho (Bragança Paulista) x Edvaldo Gameth (São Paulo)
Thiago Rela (Itatiba) x Tony Gordillo (Argentina)

O palco do Imortal FC 
3 recebe ainda renomados 
lutadores do país  como 
Edvaldo Gameth, veterano 
com mais de 50 lutas no 
currículo, Diego Gaúcho e 
Anderson Buzika, grandes 
nomes do kickboxing e Ra-
fael Indio, lutador do maior 
evento de MMA na Ásia.

Entre os combates que 
prometem empolgar o pú-
blico estão os duelos entre 
Rafael Indio e Juliano Ku-
ririn, Guilherme Carcaça 
contra Rafael Lokal, Diego 
Gaúcho e Edvaldo Gameth 
e Anderson Buzika contra 
Luan Miau.

Os  ingressos  para  o 
evento estão a venda, sen-
do R$ 30 (arquibancada), 
R$ 40 (cadeira) e R$ 120 
(área VIP). 

O Imortal FC
A organização do Imor-

tal FC existe desde 2012, 
com sede em Curitiba (SP). 
Desde lá, dois eventos já fo-
ram organizados, ambos em 
2015, na cidade de São José 
dos Pinhais (PR). Na pri-
meira edição, o Imortal FC 
teve 1,3 milhão de especta-
dores durante a transmissão 
ao vivo, com média de 175 
mil pessoas acompanhando 
por minuto.

Em sua segunda edição, 
o evento teve média de 345 
mil  pessoas por minuto 
durante a transmissão, com 
total de dois milhões de 
espectadores. No total, os 
dois eventos reuniram cerca 
de três mil pessoas.

Com estrutura com pal-
co, elevador para os atletas e 

show de luzes, o Imortal FC 
recebeu o prêmio de organi-
zação do ano em 2015 pela 

revista Primeiro Round, 
referência do ramo. Além 
disso, o Imortal FC I rece-

beu também a premiação de 
card, nocaute e finalização 
do ano.

Evento Imortal FC acontece hoje em Itatiba e contará com 11 combates, sendo dois deles com atletas locais no octógono 

DIVULGAÇÃO
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Independente/LBC B 
vence a disputa do Sub-20

esportes Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Confira os jogos da próxima rodada   

Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos 

2ª rodada hoje, dia 12, no ginásio da Sol-Sol 

Horário Partida

12h50  Joy Esportes/Salto Itu x Projeto Restitui B

13h50 ADC/Toyota Corolla x Dynamo/Pollo Seguros

14h40 Ajax/Mecast x Bayern 07

15h30 Top Brasil/Hinode Perfumes x Juventus Futsal

16h20 Atlético Elias Fausto x Força Jovem/Colégio Meta

17h10 União Zona Leste x Nova Aliança/XII de Junho

Amanhã, dia 13, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário Partida

9h Palermo/Miranda Supermercados x Barcelona

10h NBF/Padaria Líder x Focus Academia/Cliniti

11h Conquista x 2G Bebidas/Imobiliária Visão 

12h Desportivo Futsal x Zenit Fusal 

Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos – Feminino

Amanhã, dia 13, no ginásio do Clube 9 de Julho 

Horário Partida

8h50 ECS Social Galatas x Dep. Mun. Iperó Utopia

9h50 EC Elite B/Piscin@.com x Dinho Agua/Sup. Cisol

10h40 ASF/PMS/Guimper/N. Padrão x Elite/Tigres Azuis A

11h30 Sedesp Votorantin/Bancários x Araçariguama/Baby´s

Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

Tabela 

15ª Copa de Futsal Feminino Cidade de Indaiatuba 

Rodada amanhã, dia 13, na quadra do Centro Esportivo

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

Resultados da última partida
Elite A 4 x 4 Paraná/Dinho Água B
Araçariguama 3 x 3 Amaral FC
Elite B 1 x 2 Tietê
Divino Salvador/Jeonata 4 x 1 Galatas 

Copa Colégio Renovação de Futebol Society Veterano - IC

Rodada amanhã, dia 13

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

Resultados da última rodada 
RZ Comunicação 3 x 1 Nobel
Renovação 3 x 1 RIP Serviços

Copa Hot Flowers de Futebol Society Adulto - IC

Rodada amanhã, dia 13

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

3ª Copa Itaici Máster 50
Rodada amanhã, dia 13

Horário Partida    Local 
8h50 Boca Junior x Facc   Vale Verde
8h50 XV de Novembro x União da Vila Osan 
8h50 Botafogo x União Independente Itu Belo Horizonte
10h30 Ferroviário x Independente  Ferroviário 
10h50 Flamenguinho x Elias Fausto  Osan 

Resultados da última rodada 
União da Vila 1 x 1 Botafogo
XV de Novembro 4 x 0 Flamenguinho
Elias Fausto 3 x 1 União Independente Itu      
Facc 1 x 2 Independente
Ferroviário 2 x 0 Moscou  
 
Resultados da última rodada 
Grupo Marquinhos 2 x 6 Casagrande Turismo 

Campeonato de Minicampo Clube 9 de Julho 2016

1ª Rodada domingo, dia 13

Campo 1

Horário Partida    Categoria
8h  Tecnosemillas x Freegelo/Big & Strong  Máster
9h30  Madeireira Glaudeimar x Jornal Exemplo  Máster
11h  Smart Ar Condicionado x Grupo Fênix  Veterano
 
Campo 2

Horário Partida    Categoria
8h  Colégio Meta x Cavifer   Super Máster
9h30  Pai & Filhos x LG Vacker/Vacker & Bueno      Super Máster
11h  Visão/2G Bebidas x Thunder Vision  Super Máster
 
Campo 2

Horário Partida    Categoria
9h  SSA Brasil x Luxafit Transportes   Veterano
10h15  Sanare x Ice Bears Ar Condicionado  Adulto
11h15  Madeireira Madelasca x Fisiomag  Adulto

Resultados da última rodada 
Casa das Embalagens 0 (2) x (3) 0 Loft Empreendimentos (Super Máster)
PCB Informática 1 x 6 Jacitara (Máster)

Numa final disputa-
díssima, a equipe da 
Comunidade Inde-

pendente/LBC B sagrou-se 
campeã do 9º Campeonato 
Aifa Arc Ferro e Aço de 
Futsal Sub-20. Na partida 
decisiva, realizada no último 
sábado, dia 4, o time venceu 
sua “irmã”, a Comunidade In-
dependente/LBC A, de virada 
pelo placar de 7 x 5. 

Novamente o ginásio da 
Sol-Sol foi “palco” de uma 
grande final. O título con-
quistado só veio coroar a 
excelente campanha desen-
volvida pela equipe B do 
Independente. 

Durante quase dois meses 
de disputa, o time fez sete 
jogos na competição. Foram 
cinco vitórias e outros dois 
resultados negativos. O time 
do Dragão da Zona Sul ainda 
balançou as redes adversárias 
em 31 oportunidades e aca-
bou sofrendo 18 gols. 

Com o excelente desem-
penho defensivo, a equipe 
levou ainda para a casa o 
troféu de defesa menos va-
zada.  Já o Capivaria levou o 
“caneco” de Troféu Fair Play 
e de artilharia da competição, 
com o atleta Daniel Araújo, 
que balançou por 12 vezes as 
redes adversárias.

Estreias
Também no futsal, a As-

sociação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa) deu 
início a outras duas compe-
tições: a Terceira Divisão 
do 15º Campeonato Liga 
Regional Aifa Grupo Mar-
quinhos de Futsal 2016 e 8º 
Campeonato Liga Regional 
Aifa Grupo Marquinhos de 
Futsal Feminino. 

Foram dez partidas dis-
putadas na primeira compe-
tição, com os seguintes re-
sultados: Zenit 1 x 3 Padaria 
Líder, Juventus 5 x 2 União 
Zona Leste, Projeto Restitui 
2 x 3 Atlético Elias Fausto, 
Força Jovem/Colégio Meta 
4 x 4 Desportivo, Dynamo/
Pollo Seguros 4 x 3 Colégio 
Conquista, Bayern 7 x 1 Top 
Brasil/Hinode Perfumes, 
Focus Academia/Cliniti 1 
x 1 Joy Esportes/Salto Itu, 
Barcelona 1 x 4 ADC/Toyota 
Corolla, Grillos 4 x 2 Ajax 
Futsal União Audax/Imobi-
liária Lopes 3 x 2 Palermo/
Miranda. 

Já a competição feminina 
teve seu pontapé inicial no 
domingo, dia 6, com quatro 
confrontos. Os resultados 
foram: Araçariguama 1 x 0 
Social Gálatas, Iperó Utopia 
2 x 1 Sorocaba, Dinho Água/
Supermercado Cisol 6 x 0 
Votorantim e Elite/Tigres 
Azuis A 3 x 3 Elite/Tigres 
Azuis B.  

Após final disputadíssima, Independente/LBC B sagrou-se campeão no Sub-20

ANGELO GOUVÊA
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Primavera completa 10 jogos sem vitória
Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

O Esporte Clube Pri-
mavera completou 
dez jogos sem vi-

tória na Série A3 do Cam-
peonato Paulista. A última 
derrota veio na tarde de quar-
ta-feira, dia 9, quando diante 
do Atibaia acabou perdendo 
pelo placar mínimo de 1 
x 0. O jogo, disputado no 
Gigante da Vila, marcou o 
retorno de José Luis Drey ao 
comando do Fantasma pela 
quarta vez. 

Como em boa parte das 
partidas, o Tricolor mostrou 
mais controle da partida, mas 
foi o adversário que marcou. 
Aos 42 minutos da segunda 
etapa, Iago fez o único gol 
do Falcão. 

A equipe do Atibaia ain-
da desperdiçou um pênalti, 
ainda na primeira etapa, após 
excelente defesa do arqueiro 
primaverino Victor.

Para o estreante do dia, 
o técnico Drey, o jogo foi 
decidido em detalhes. “Pela 
dedicação e espírito de luta 
da equipe, os jogadores estão 
de parabéns", diz o treina-
dor. "Agora temos que errar 
o menos possível e dar con-
fiança a esses garotos, que 
são de  qualidade."

A derrota em casa no 
meio da semana foi a quinta 
do time no campeonato. A 
equipe até que começou 
bem no certame, vencendo 
a partida de estreia, diante 
do Barueri por WO de 3 x 0. 

No segundo confronto, nova 
conquista de 2 x 0 sobre o 
São José dos Campos FC, no 
dia 3 de fevereiro.

Depois dessa partida, o 
Fantasma não venceu mais. 
O time empatou em 1 x 1 
com o São Carlos, perdeu 
para o Comercial por 2 x 
1, mesmo placar da derrota 
para a Itapirense. 

O Primavera voltou a 
empatar, dessa vez por 1 x 
1 contra o Guarantinguetá. 

O time perdeu ainda de 1 x 
0 para Rio Preto, empatou 
em 1 x 1 com o Olímpia, 2 
x 2 com o Nacional, mesmo 
placar do duelo contra o Fla-
mengo de Guarulhos.    

As derrotas prosseguiram 
nos últimos dias. Jogando 
em casa no domingo, dia 6, 
o time foi derrotado por 1 x 
0 pela equipe do São José EC 
e fechou o décimo jogo sem 
vitória no meio da semana 
contra o Atibaia. 

Classificação
Os resultados negativos 

fizeram com que o Fantasma 
torna-se, mesmo ainda faltando 
sete jogos para terminar a pri-
meira fase do certame, franco 
candidato ao rebaixamento para 
a Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista, lugar onde o 
Fantasma saiu em 2014.

Classificação – Série A3 do Campeonato Paulista

Equipe   P J V E D GP GC SG
1º São Carlos  26 12 8 2 2 25 11 14
2º Atibaia   26 12 8 2 2 24 12 12
3º Rio Preto  25 12 8 1 3 20 6 14
4º Catanduvense   24 12 6 6 0 19 9 10
5º Grêmio Osasco  22 12 6 4 2 29 11 18
6º Flamengo  22 12 5 7 0 14 8 6
7º Nacional   21 12 6 3 3 28 13 15
8º Sertãozinho  21 12 6 3 3 19 10 9
9º Matonense  19 12 5 4 3 14 11 3
10º Olímpia  15 12 4 3 5 13 16 -3
11º Itapirense  15 12 4 3 5 12 19 -7
12º Comercial  14 12 4 2 6 20 24 -4
13º Inter de Limeira                 13 12 4 1 7 14 15 -1
14º Noroeste  13 12 3 4 5 13 16 -3
15º São José FC  12 12 4 0 8 17 27 -10
16º São José EC  12 12 3 3 6 12 16 -4
17º Guaratinguetá  12 12 2 6 4 14 23 -9
18º Primavera  11 12 2 5 5 14 14 0
19º Fernandópolis  6 12 1 3 8 9 20 -11
20º Grêmio Barueri   0 12 0 0 12 5 54 -49

A derrota do Tricolor de 
Indaiatuba pôs o time na ante-
penúltima colocação, com 11 
pontos, a frente apenas do Fer-
nandópolis e do Grêmio Barueri.

A equipe está a dois pontos 
do Noroeste, primeiro time 
fora da zona rebaixamento e 
a dez pontos do Sertãozinho, 
primeira equipe na zona de 

classificação para a fase se-
guinte. Já a diferença para o 
São Carlos, líder do certame, é 
de 15 pontos.

Com 12 partidas disputadas 
e faltando sete para o término 
da primeira fase, o Primavera 
tem duas vitórias, cinco empa-
tes e cinco derrotas. A equipe 
marcou e sofreu 14 gols. 

Drey calcula 4 vitórias para fugir do rebaixamento
José Luiz Drey chegou ao 

Primavera durante a semana, 
após dispensa do técnico Elton, e 
tem a dura missão de tirar o Fan-
tasma da zona de rebaixamento, 
evitando assim que o time volte 
a disputar a Segunda Divisão do 
Paulista no próximo ano.

Mas salvar o time da zona 
da degola não é tão fácil assim. 
Segundo o treinador, o Fantas-
ma precisa de pelo menos mais 

quatro vitórias, algo que em 12 
jogos disputados o time não 
conseguiu.

Ao contrário, foram apenas 
duas vitórias em todo o certa-
me. Mesmo assim, o treinador 
acredita na qualidade de seus 
jogadores.

Para sair da zona de rebai-
xamento, o Fantasma corre 
contra o tempo. Hoje, dia 12, o 
time volta a campo a partir das 

10h30. O jogo será fora de casa 
contra a Catanduvense, quarta 
colocada no certame com 24 
pontos. 

Na sequência do campeo-
nato, o Primavera volta a jogar 
diante de seu torcedor na quarta-
-feira, dia 16. O duelo será 
contra o Fernandópolis, vice-
-lanterna da competição com 
seis pontos. A partida acontece 
no Gigante da Vila, às 15 horas. 

Time voltou a perder em casa na quarta diante do Atibaia

ANGELO GOUVÊA

Quatro times entram em 
campo amanhã, dia 13, para 
definir os dois finalistas da 
edição 2016 da Supercopa Vila 
Avaí. O primeiro duelo das se-
minais será às 9h30 entre Exsa 
e Croissant e Cia. Logo em 
seguida, a partir das 11 horas, a 
outra vaga da final ficará entre 
Marquinhos Tintas/ML FC e 
Pais e Filhos/Água Viva. 

As duas partidas decisivas 
acontecem no minicampo da 
Vila Avaí. Segundo regula-
mento da competição, em caso 
de empate no tempo normal, 
os confrontos serão decididos 
nas cobranças de pênaltis, 
sendo cinco alternadas para 
cada time. 

Para chegar as semifinais, 
o Exsa venceu nas quartas, 

realizada no domingo, dia 6, 
a equipe do Cruzeiro/Dinho 
Águas por 3 x 2. Com isso, o 
time segue na competição com 
três vitórias, uma derrota, 11 
gols marcados e apenas quatro 
gols sofridos. 

Já o seu adversário, o Crois-
sant, também tem campanha 
semelhante no certame. Foram 
três vitórias e uma derrota. O 
time balançou as redes também 
em 11 oportunidades e sofreu 
outros quatro. Para chegar as 
semifinais, no último domingo, 
a equipe venceu o Amigos do 
Cachorrão também por 3 x 2. 

Na outra semifinal, o Mar-
quinhos Tintas também ven-
ceu, nas quartas de final, o 
Outro Esquema por 3 x 2. O 
time chegou a sua terceira 

vitória no certame, sendo que 
ainda tem uma derrota. O 
Marquinhos marcou e sofreu 
seis gols durante a competição. 

Já o Pai e Filho foi time que 
teve mais dificuldade para ven-
cer no último final de semana. 
A equipe empatou em 4 x 4 no 
tempo normal e só garantiu a 
classificação após cobranças 
de pênaltis, as quais garantiram 
a vitória para o time pelo placar 
de 3 x 0. 

A equipe ainda o única in-
victa na competição. São três 
vitórias e um empate. A equipe 
também balançou as redes em 
11 oportunidades e acabou 
sofrendo outros oitos gols. 

Competição 
A partir dessa fase, os jogos 

passam a ter 30 minutos de 
duração, por tempo. Em caso 
de empate, a disputa é decidida 
numa série de cinco pênaltis 
para cada time. Permanecendo 
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). Em 
busca do segundo título estão: 
Oximetal (campeão em 2003), 
Bancana Lanches/Jé Cabelei-
reiros (2008), Tsunami (2009) 
e Nova Aliança (2013).   Quatro partidas amanhã marcam as semifinais da competição

JEAN MARTINS
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Novo mutirão contra a 
dengue acontece no Cecap 

COMBATE Guarda detém traficante 
e apreende entorpecentes 

polícia Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Equipes da Guarda Civil 
realizaram esta semana 
apreensões de entorpe-

centes e ainda a prisão de um 
homem por tráfico de drogas. 
Foram duas operações, realiza-
das na quinta-feira passada, dia 
3, e na última terça-feira, dia 8.  

No primeiro caso, uma 
equipe estava em patrulha-
mento no Jardim Morada do 
Sol, quando foi solicitada por 
uma pessoa que queria fazer 
denúncia de tráfico de drogas. 
A mesma informou que não 
queria ser identificada e relatou 
que havia avistado um indiví-
duo desconhecido entregando 
uma sacola para um elemento 
conhecido na vizinhança como 
traficante.

Com as características, a 
equipe deslocou-se até o ende-
reço apontado e abordou um 
homem de 32 anos e um ado-
lescente de 16 anos. Em revista 
pessoal, nada de ilícito foi loca-
lizado e ao, serem questionados 
quanto à denúncia, o homem 
confessou que era usuário de 
drogas e que tinha duas porções 
de maconha na casa. 

O mesmo levou os guar-
das até o local e entregou o 
entorpecente. Ele autorizou a 
vistoria no imóvel, onde foram 
localizadas mais 125 porções 
de crack na pia do banheiro, 
20 unidades de maconha no 
interruptor da tomada do quarto 
e mais 81 porções de cocaína 
em um chuveiro desativado 
no banheiro. Também foram 
encontrados R$ 294, os quais 
o suspeito não soube informar 
a origem. 

Diante da situação, o ho-
mem alegou que apenas guar-
dava droga para outra pessoa 
em troca de entorpecente. Ou-
tras três pessoas estavam na 
residência, mas nada de ilícito 
foi encontrado e as mesmas 
foram arrolados apenas como 
testemunhas da ocorrência.

Todos foram conduzidos 
até a Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de plantão 
determinou a prisão do suspeito 
por tráfico de drogas. Durante a 
ocorrência, os agentes de segu-
rança tomaram conhecimento 
que o adolescente tinha um 
mandado de busca e apreensão 
para encaminhamento a uma 
das unidades de Fundação 
Casa, devido a outros delitos 
cometidos anteriormente. Des-
se modo, após os trâmites ne-
cessários, ele foi encaminhado 
para a unidade. 

Já o segundo caso aconteceu 
no Jardim Eldorado. Os aten-
dentes do Centro de Operações, 

Atendimento e Despacho (Co-
ade) receberam uma denúncia 
anônima de que cinco pessoas 
estavam embalando drogas no 
estacionamento de um condo-
mínio popular do bairro. As 
informações foram repassadas 
as equipes de patrulhamento 
preventivo, que foram ao local 
e realizaram o cerco tático. 

Quanto perceberem a pre-
sença dos agentes de segurança, 
os suspeitos iniciaram fuga a pé 
deixando para trás 201 porções 
e dois tijolos de maconha, 10 
unidades de cocaína, uma faca 
de cozinha e uma marreta. 

Três dos cinco homens fo-
ram alcançados pelos guardas e 
abordados na sequência. Todos 
tinham as mesmas caracte-
rísticas relatadas na denúncia 
anônima e fugiram do local 
onde estavam os materiais 
localizados. Diante dos fatos, 
tudo e todos foram conduzidos 
até a Delegacia de Polícia, onde 
a autoridade de plantão, após 

ouvir as partes, determinou 
que fosse feita a apreensão 
de todo o material e liberação 
dos elementos para responder 
inquérito policial. Os mesmos 
negaram autoria do crime.

Menor 
Ainda na terça-feira, dia 8, 

um menor de idade foi apreen-
dido por tráfico de drogas. O 
jovem infrator despertou sus-
peita pelo seu comportamento 
e foi abordado. Em seu poder,  
foram localizadas seis porções 
de maconha e próximo a ele 
mais três unidades de cocaína. 

O jovem de 14 anos confes-
sou que estava “trabalhando” 
no tráfico e que tinha vendido 
30 porções no valor de R$ 5 
cada. O dinheiro já havia sido 
repassado ao “sócio” dele.  
Tudo e todos foram conduzidos 
até a Delegacia de Polícia, onde 
a autoridade de plantão ratificou 
a voz de apreensão do menor à 
Fundação Casa. 

Casos aconteceram no Jardim Eldorado e Jardim Morada do Sol

EDUARDO TURATI

Com 17 casos de dengue con-
firmados, Indaiatuba realiza mais 
um mutirão contra o mosquito Ae-
des aegypti. A ação será promovi-
da pelo Programa de Controle da 
Dengue e acontece hoje, dia 12, 
das 8h30 às 12 horas, no bairro 
Cecap (Brigadeiro Faria Lima). 
Os agentes vão se encontrar na 
UBS2, na praça Vital Barnabé, s/
nº, e percorrerão 21 quarteirões, 
23 ruas e 1.115 mil imóveis. 

O objetivo dos agentes é reti-
rar das residências e ruas do bair-
ro, objetos que possam acumular 
água de chuvas e também orientar 
a população sobre os perigos 
das doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti, como 
a dengue, a febre chicungunya e 
o zika vírus, sendo que a última 
doença é suspeita de provocar a 
microcefalia em bebês.

De acordo com o assessor 
do Programa de Controle da 
Dengue, Ulisses Bernardineti, 
a área escolhida foi delimitada, 
pois o local concentra 14 casos 
suspeitos de dengue. “A ação terá 
o apoio da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Meio Ambiente 
e do coordenador da Defesa Civil, 
Paulo César Feijão. Trabalharão 
na ação 42 pessoas, entre agentes 
da dengue e comunitários de 
saúde”, diz.  

A ação contará também com 
o auxílio de imagens aéreas, feitas 
por um drone, equipamento que 
permite visualizar locais de difícil 
acesso, como caixas destampadas, 
lajes com acúmulo de água e terre-
nos e quintais de casas com lixo.

Os fiscais do Departamento de 
Fiscalização percorrerão o bairro 
durante a semana, para fazer 
notificações dos terrenos com 
mato e lixo. 

Ação 
Uma ação semelhante aconte-

ceu no último sábado, dia 5, quan-
do as equipes trabalharam em 
cinco quarteirões do Jardim Cali-
fórnia e retiraram meio caminhão 
de criadouros do mosquito (pneus, 
garrafas pet e embalagens), cerca 
de 40 sacos de 100 litros. 

Durante a semana, a equipe da 
Semurb fez a retirada de móveis, 
objetos, galhos de poda de árvores 
que estavam na região.

O programa de controle de-
senvolve uma grande varieda-
de de atividades educativas no 
Município e todos os agentes 
trabalham uniformizados e com 
identificação. 

Indaiatuba registrou em 2016, 
17 casos dengue, 11 autóctones, 
seis importado residente e 107 
aguardam resultado.

Mutirões vêm sendo realizados constantemente no Município 

ELIANDRO FIGUEIRA – ACS/PMI
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SP-75 recebe mais uma 
edição do Pedestre na Via

Jovem morre em acidente de trânsitoHomem é baleado na frente da filha

PREVENÇÃO  

FATAL TRAGÉDIA 

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

Polícia Civil prende mais 
dois  no caso José Adriano   

O Setor de Investiga-
ções Gerais (SIG) da 
Polícia Civil prendeu 

durante esta semana mais dois 
envolvidos no latrocínio (roubo 
seguido de morte) do indaiatu-
bano José Adriano de Oliveira 
Aquino, de 38 anos. No dia 15 
de fevereiro outro suspeito, 
Sebastião Francelino Neto, já 
havia sido preso e confessou 
a participação no crime. Os 
detidos desta semana é o irmão 
de Neto, que já havia sido de-
nunciado, e o primo. 

Segundo a Polícia, além de 
José Adriano, o trio foi aponta-
do como autores de outro roubo 
que por pouco não terminou em 
morte. Após a prisão de Se-
bastião e de ele ter confessado 
a participação do irmão, uma 
vítima procurou a delegacia e 
contou aos policiais que havia 
sido alvo da dupla e relacionou 
ainda um primo dos irmãos. 

O homem revelou que teve 
um relacionamento homoafe-
tivo com eles e que também 
possuía um carro modelo Astra.  
Um dia o autor do crime pediu 
uma carona e foram parar na 
Estrada do Quilombo. Che-
gando lá, a vítima conta que foi 
ameaçada de morte, mas disse 
que tinha dinheiro em seu co-
mércio e por isso foi poupado. 

O homem foi trazido de 
volta para sua loja, porém como 

não encontraram dinheiro os 
suspeitos agrediram o comer-
ciante, que conseguiu fugir. De 
acordo com ele, os agressores 
levaram o seu carro, mas bate-
ram no meio do caminho e aca-
baram abandonando o veículo. 

Com o reconhecimento 
dos outros dois suspeitos, os 
investigadores conseguiram o 
mandado de prisão e passaram 
a monitorar a dupla, que foi 
presa na tarde de segunda-feira, 
dia 7. 

De acordo com o depoimen-
to de Sebastião, José Adriano 
Aquino era conhecido como Zé 
do Astra, que fazia referência 
ao carro que ele possuía e que 
era usado para buscar os irmãos 
para os encontros. Além disso, 
Sebastião informou que co-
nheceu Aquino antes do irmão 
e que recebia R$ 200 por cada 

relação. Com o tempo, a vítima 
passou a oferecer o mesmo 
valor para o outro irmão. 

No dia do crime, Sebastião 
contou que Aquino passou 
para buscá-lo e o irmão, para 
mais um encontro. No meio 
do trajeto, o irmão assumiu a 
direção do veículo e começou 
uma discussão com a vítima, 
exigindo que a mesma lhe desse 
o carro de presente. 

A discussão teria ficado 
mais intensa quando entraram 
em uma estrada de terra e os 
três saíram do carro. De acor-
do com o Sebastião, o irmão 
começou a agredir Aquino 
com socos no rosto, enquanto 
o mesmo pedia por socorro. 
Após as agressões, Alexandre, 
achando que a vítima estivesse 
morta, sugeriu que jogassem o 
corpo pela ponte. 

De acordo com o irmão 
preso, Aquino teve o corpo 
arremessado sobre as pedras e 
em seguida caiu no rio. 

Após o crime, os irmãos 
voltaram para casa com o 
carro da vítima e, segundo 
Sebastião, o irmão sumiu por 
horas e quando voltou tentou 
vender algumas peças do carro 
ao pai, alegando que preci-
sava do dinheiro para pagar 
uma divida que tinha com um 
traficante. 

Desaparecimento
Aquino desapareceu no dia 

17 de janeiro e três dias depois 
seu corpo foi encontrado em 
um rio, na divisa entre In-
daiatuba e Itupeva, localizado 
na via Adalberto Delafuente 
Rodrigues, conhecida como 
Estrada do Quilombo. Porém, a 
informação só foi divulgada em 
30 de janeiro quando um amigo 
da vítima fez o reconhecimento 
do corpo. 

Segundo informações da 
Polícia Científica de Jundiaí, 
havia hematomas na região 
da cabeça da vítima, possivel-
mente causados por golpes de 
madeira.

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

O trecho da Rodovia San-
tos Dumont (SP-75), em In-
daiatuba, recebeu na quinta-
-feira, dia 10, mais uma edição 
do Pedestre na Via, atividade 
que faz parte do Plano de Re-
dução de Acidentes (PRA) da 
AB Colinas, responsável pela 
estrada. O projeto tem como 
objetivo incentivar os pedes-
tres que utilizam as rodovias 
a fazerem a travessia segura.

Na ação, a equipe da con-
cessionária orientou e dis-
tribuiu folhetos com dicas 
preventivas, além de oferecer 
um café da manhã aos usuá-
rios nas passarelas e locais de 
travessia segura. 

A campanha aconteceu das 
7h às 9 horas, na passarela do 
km 53, próxima ao Jardim 
Oliveira Camargo. 

Resultados
A Rodovia registrou no 

ano passado uma redução de 
40% no número de acidentes 
envolvendo pedestres e de 
59% na quantidade de vítimas 
fatais. Em todo o trecho de 
concessão da AB Colinas, a 
redução foi de 22% no número 
de acidentes e de 36% no de 
vítimas fatais. Os números são 
uma comparação com 2014. 

Segundo a Concessio-
nária, a conscientização é 
importante já que a prin-
cipal causa de acidentes 
envolvendo pedestres tam-
bém é a imprudência. Um 
es tudo  da  Organ ização 
Mundial de Saúde (OMS) 
revelou que 1,24 milhão 
de pessoas morrem anu-
almente em acidentes de 
trânsito em todo o mundo. 
Deste número,  22%, ou 
seja, cerca de 272 mil são 
pedestres que se acidentam 
em rodovias.

A técnica em enfermagem 
Jéssica Rocha da Silva, de 24 
anos, é a segunda vítima fatal 
por acidente de trânsito em 
Indaiatuba este ano. A jovem 
trafegava na garupa de uma 
moto na noite de sábado, dia 5, 
quando colidiu contra a traseira 
de outra motocicleta. O acidente 
aconteceu na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75) no sentido 
Campinas x Indaiatuba. 

Os homens que conduziam 
as motocicletas envolvidas no 
acidente e a jovem foram so-
corridos ao Hospital Augusto 

de Oliveira Camargo (Haoc), 
porém a técnica não resistiu aos 
ferimentos e faleceu. 

No último domingo, dia 
28 de fevereiro, outra colisão 
envolvendo uma motocicleta 
também terminou em morte. 
O estudante Patrick Tartari da 
Silva, de 23 anos, trafegava 
pela Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, próximo ao 
Jardim Tancredo Neves, que 
estava parada devido ao trânsito, 
quando tentou passar pelo ‘cor-
redor’ e acabou colidindo com 
dois carros. 

Na semana em que a Po-
lícia Civil solucionou um 
crime de latrocínio, mais 
um morador local foi ví-
tima do crime. O técnico 
em manutenção mecânica 
Thiago Tadashi dos Santos 
Quitagava, de 38 anos, foi 
baleado no Jardim Campo 
Belo, em Campinas, na noite 
de sábado, dia 5, ao reagir a 
um assalto. 

De acordo com a Guar-
da Civil, a vítima estava a 
caminho do bairro Helvetia 
pela estrada Lago da Figuei-

ra quando foi abordado por 
quatro pessoas. Thiago levou 
um tiro no peito na frente da 
esposa e da filha de seis anos, 
que não se feriram. 

O técnico chegou a ser 
socorrido e encaminhado 
ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc), mas 
faleceu ao dar entrada na 
unidade. Além da menina, 
a vítima deixou um filho de 
14 anos e outro de 17 anos. 
O caso será investigado 
pelo Setor de Investigações 
Gerais (SIG) de Campinas.

De acordo com o Boletim 
Ocorrência (BO), Patrick che-
gou com vida à unidade de 
saúde, porém não resistiu aos 
ferimentos e faleceu. 

Jéssica Rocha da Silva esta-
va na garupa da moto

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Vítima levou um tiro no peito 
e não resistiu aos ferimentos

José Adriano foi encontrado morto no dia 20 de janeiro

Campanha aconteceu na passarela próxima ao Oliveira Camargo.

AB COLINAS
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A série Divergente: Conver-
gente - Lançamento - Ação / Fic-
ção - Classificação 12 anos - 121 
minutos - Dublado - Quinta (10), 
Sexta (11), Segunda (14), Terça 
(15) e Quarta (16): 18h50, Sába-
do (12) e Domingo (13): 13h30 / 
18h50 - Legendado - Quinta (10) 
a Quarta (16): 16h10 / 21h45

Kung-Fu Panda 3 - 2ª semana 
- Animação / Comédia - Classi-
ficação livre - 95 minutos - 3D 
- Dublado - Quinta (10), Sexta 
(11), Segunda (14), Terça (15) 
e Quarta (16): 16h40, Sábado 
(12) e Domingo (13): 14h00 / 
16h40 - Convencional - Dubla-
do - Quinta (10) a Quarta (16): 
14h50 / 19h10

A Série Divergente: Conver-
gente - Lançamento - Ação 
/ Ficção - Classificação 12 
anos - 121 minutos - Dublado 
- Quinta (10) a Quarta (16): 
15h20 / 20h40 - Legendado 
- Quinta (10) a Quarta (16): 
18h00

Kung-Fu Panda 3 - 2ª semana 
- Animação / Comédia - Clas-
sificação livre - 95 minutos 
- 3D - Dublado - Quinta (10) a 
Domingo (13): 14h50 / 19h20, 
Segunda (14), Terça (15) e 
Quarta (16): 19h20 - Con-
vencional - Dublado - Quinta 
(10) a Domingo (13): 17h10, 
Segunda (14), Terça (15) e 
Quarta (16): 15h45

Zoolander 2 - 2ª semana - 
Comédia - Classificação 12 
anos - 102 minutos - Legen-
dado - Quinta (10) a Quarta 
(16): 16h10

50 Tons de Preto - 2ª semana - 
Comédia / Sátira - Classificação 
14 anos - 102 minutos - Dubla-
do - Quinta (10) a Quarta (16): 
15h40 / 18h30

Deuses do Egito - 3ª semana - 
Ação / Aventura - Classificação 
12 anos - 127 minutos - 3D - 
Dublado - Quinta (10) a Quarta 
(16): 21h20 - Legendado - So-
mente de Quinta (10) a Domingo 
(13): 22h00

O Regresso - 6ª semana - Dra-
ma - Classificação 16 anos - 156 
minutos - Legendado - Quinta 
(10) a Quarta (16): 20h40

Os Dez Mandamentos - 7ª 
semana - Drama - Classificação 
12 anos - 120 minutos - Nacio-
nal - Somente Sábado (12) e 
Domingo (13): 15h15

A Bruxa - 2ª semana - Terror 
/ Suspense - Classificação 16 
anos - 92 minutos - Legenda-
do - Quinta (10) a Quarta (16): 
16h40 / 19h00 / 21h35

Spotlight - Segredos Revela-
dos - Reprise - Drama - Classi-
ficação 12 anos - 129 minutos 
- Legendado - Quinta (10) a 
Quarta (16): 21h00

Filho de Saul - Sessão espe-
cial do Cineclube Indaiatuba,* 
- Drama - Classificação 14 
anos - 107 minutos - Legen-
dado - Somente na Sábado 
(12): 14h20 *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

O Quarto De Jack - 4ª sema-
na - Drama - Classificação 14 
anos - 118 minutos - Legen-
dado - Quinta (10) a Quarta 
(16): 18h40

CINEMA
A Série Divergente: Convergente
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APRENDIZADO  

O ariano entrou em seu inferno astral é muito comum 
ele se sentir mais fechado e voltado para si mesmo 
e seu mundo emocional. Nesse período sua energia 
vital pode ficar mais baixa e ao mesmo tempo o na-
tivo consegue dar uma paradinha dentro de si para 
refletir sobre alguns sentimentos. O momento é ótimo 
para planejar algo novo. 

O taurino pode desenvolver um bom trabalho em 
equipe e sua vida tende a iniciar um novo ritmo onde 
sua vida social fica mais agitada e pessoas novas ou 
antigas surgem ou retornam a sua vida. Para quem é 
autônomo, os projetos irão dar muito certo. Talvez 
tenha que alterar pessoas da equipe, mas no geral, 
está super positivo para concretizar.

O geminiano se verá envolvido com mais foco e 
interesse em seus projetos profissionais e planos 
de carreira. Um novo rumo ou uma nova situação 
pode ocorrer nestes seus planos. Aproveite, pois o 
processo de renovação estará ocorrendo e depois de 
alguns meses, tudo estará bem diferente e melhor.

O canceriano começa a criar situações e perspec-
tivas para um novo rumo em sua vida, se o nativo 
trabalha com publicações, religiosidade ou viajens, 
nesse período poderá sentir uma grande expansão. 
Pessoas de longe ou que vem de longe pode trazer 
benefícios. Se vier a fazer uma viagem para longe 
nesse momento, será muito significativo.

Essa semana marca um momento para o leonino em 
que se sente mais fechado e olhando suas emoções 
mais profundas. Esta é uma fase interessante, pois o 
leonino estará renovando algum aspecto dentro de 
si, um ciclo termina e inicia outro. Para alguns, é 
um momento de negociar, ou firmar uma sociedade 
ou parceria comercial, que favoreça alguns ganhos. 

O virginiano mais uma vez se vê envolvido em 
alterações em seus relacionamentos, tanto os pes-
soais, quando os profissionais. Pode sofrer algumas 
mudanças estruturais em sua vida. Mudanças em sua 
vida afetiva e profissional estão ocorrendo, novos 
relacionamentos, acordos ou contratos tendem a apa-
recer nessa fase. Essas mudanças podem ser muito 
intensas e rápidas. Será preciso manter a calma.

O libriano está vivendo uma intensa fase de mo-
vimento e mudanças importantes em sua rotina, 
especialmente a de trabalho. Pode vir a ter um novo 
emprego (talvez mude de empresa) ou decidir tra-
balhar por conta própria, o que é interessante é que 
muitas mudanças estarão ocorrendo nesse setor de 
sua vida. 

O escorpiano começa a viver uma fase onde seu 
coração será tão solicitado, que poderá sofrer alte-
rações ao longo das semanas. Filhos serão prioriza-
dos, o nativo pode vir a buscar prazeres e começar 
a pensar em se envolver mais seriamente com um 
novo amor. Sua vida emocional vai passar por uma 
revolução: solteiros encontram alguém e os casos 
tendem a buscar uma pessoa que os entenda melhor 
(nesse caso dependerá se o afeto é ou não genuíno).

O sagitariano estará mais fechado e introspectivo, 
mais voltado para suas emoções do passado, sua vida 
doméstica e os relacionamentos em família. Situa-
ções domésticas tendem a ocorrer como a compra ou 
venda de um imóvel ou mudanças em sua moradia. 
De qualquer forma sua vida pessoal, terá mudanças 
importantes. Um dos pais pode precisar mais de sua 
companhia e cuidados (talvez aquele que tenha o 
mesmo sexo que você).

Essa semana marca o a grande possibilidade de 
ter maior movimento e novidades, relacionadas a 
acordos, processos jurídicos que são concluídos e 
negociações, que podem ganhar uma grande impor-
tância e apontar para mudanças em sua vida pessoal 
ou profissional. Talvez surjam oportunidades de li-
dar com irmãos (boa hora para ajustar as situações). 
Pequenas viagens podem ser mais freqüentes.

O aquariano pode estar trabalhando um pouco mais 
do que anteriormente, é que ele está vendo a oportu-
nidade de começar uma nova e importante fase em 
sua vida material e financeira. Essa fase permitirá 
desenvolver projetos que levarão ao aumento de sua 
renda. É o começo de um ciclo de grandes possibi-
lidades financeiras. 

Essa semana começa a fase de abertura de cami-
nho e novas oportunidades em sua vida pessoal e 
profissional. Algumas  alterações podem começar 
a acontecer a qualquer momento (para piscianos 
solitários um novo amor), incluindo oportunida-
des ou colocações em outras áreas trabalhistas. 
Terá que cuidar um pouco mais de si, cuide de 
tua saúde.

cultura &  lazer

Rionegro & Solimões se 
apresentam no Indaiá 

Horóscopo de 12 a 18/03 por Alex Costa Guimarães

A dupla Rionegro & 
Solimões é a grande 
atração do 2º Almoço 

Sertanejo, que acontece no 
domingo, dia 20, no salão 
social do Indaiatuba Clube. 
O evento tem início às 12 
horas e contará também com 
show da dupla local Bruno Di 
Marco e Cristiano, além de 
DJs durante os intervalos das 
apresentações. 

Os convites já estão à 
venda sob o valor indivi-
dual de R$ 250 e incluem a 
comida e a bebida até às 18 
horas. Também há a opção de 
comprar a mesa fechada, com 
oito cadeiras, no valor de R$ 
2 mil. “Quem comprar o con-
vite individual obviamente 
terá uma mesa, tudo certinho, 
porém ficará junto com outras 
pessoas que também compra-
ram individual”, explica um 
dos organizadores, Vinicius 
Possan. A censura do evento 
é 16 anos. 

Os locais de compra dos 
ingressos são: secretaria do 
Indaiatuba Clube, Pinduka’s 
Chopp, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.131, 
no Centro; e no Canto do 
Pinduka’s, que fica na Ala-
meda José Amstalden, 1.247, 
no Jardim Europa. 

De acordo com a organi-
zação, no cardápio do evento 
está incluso a entrada, com 
uma mesa completa de frios, 
o almoço, petiscos durante to-
das as apresentações musicais 
e a sobremesa. Já nas bebidas 
os convidados poderão de-

gustar a vontade de cervejas, 
água, refrigerante, drinks, 
caipirinhas e muito mais. 

Ainda de acordo com Vi-
nicius, restam algumas mesas 
e convites individuais para 
serem vendidos e a quantidade 
colocada à venda foi a mesma 
do ano passado: 980 ingres-
sos. “A primeira edição foi 
em maio de 2015 e vendemos 
todos os convites disponíveis. 
Deu super certo e todos adora-

ram o apresentação da dupla 
Chico Rey e Paraná. Esse ano 
tem tudo para ser um sucesso 
novamente”, comenta. 

De acordo com a progra-
mação, a dupla Bruno Di 
Marco e Cristiano deve abrir o 
evento por volta das 13 horas 
com muito sertanejo univer-
sitário e clássicos renomados. 
Já o Rionegro & Solimões 
sobem ao palco por volta das 
15h30 e prometem relembrar 

as músicas que marcaram a 
carreira da dupla, além dos 
novos sucessos. 

Carreira
É quase impossível falar 

de música sertaneja sem ci-
tar Rionegro & Solimões. A 
dupla com quase 27 anos de 
carreira adotou como objeti-
vo de vida levar alegria, alto 
astral e romantismo ao seu 
fiel público. Carismáticos e 
talentosos, os amigos nascidos 
na pequena Claraval (MG) já 
formavam dupla mesmo antes 
dos palcos, quando trabalha-
vam juntos numa fábrica de 
sapatos em Franca, no interior 
de São Paulo, onde estão radi-
cados há vários anos. 

Das apresentações em fes-
tivais, casas noturnas e barzi-
nhos para a gravação de seu 
primeiro álbum, em 1989, foi 
um pulo. Era apenas o pas-
so inicial para uma carreira 
sólida, cheia de conquistas. 
O primeiro sucesso nacional 
veio com o CD “De São 
Paulo a Belém”, lançado em 
1998. Além da faixa título, 
as rádios não se cansavam de 
tocar “Frio da Madrugada” e 
“A Gente se Entrega”. Na se-
quência vieram os hits “Bate 
o Pé”, “Só Lembranças”, “Na 
Sola da Bota”, “Esperando na 
Janela” e “Só Alegria”, que 
se tornariam obrigatórios em 
todas as apresentações dos 
sertanejos. 

De lá pra cá foram mais de 
10 CDs, DVDs e muitos ou-
tros sucessos, consagrando-se 
como uma das maiores duplas 
sertanejas do País. 

Estão abertas as inscri-
ções para novas turmas nas 
oficinas gratuitas de ballet e 
jazz, da Secretaria Municipal 
de Cultura, com a profes-
sora Priscila Carotti, além 
da disponibilidade de vagas 
remanescentes nos cursos de 
viola caipira, teatro, dese-
nho, pintura em tela e artes 
infantil. 

Os interessados devem 
comparecer ao núcleo cul-
tural da oficina de escolha, 
Novo Centro Cultural Mo-
rada do Sol e/ou Centro 
Cultural Wanderley Peres, 

de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17 horas, e realizar a 
inscrição. 

Devem ser apresentados 
alguns documentos, tais 
como: foto recente 3x4, có-
pia do RG e do comprovante 
de endereço no Município, 
além de doar uma lata de 
leite em pó de 400 gramas, 
a qual será revertida para 
as entidades atendidas pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Indaiatuba (Funssol). 
As vagas são limitadas e 
preenchidas por ordem de 
chegada. 

Confira os locais de inscrição e cursos disponíveis 

Novo Centro Cultural Morada do Sol (Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 
5.924, Jardim Morada do Sol – Tel: 3936-2584)

- Ballet (7 a 10 anos): 2ª feira - manhã e tarde e 6ª feira – manhã;
- Jazz (9 a 13 anos): 6ª feira – Tarde; 
- Pintura em tela (a partir de 10 anos): 4ª feira – manhã e tarde e 6ª feira – 
manhã e tarde;
- Teatro Infantil (10 a 13 anos): 5ª feira – manhã;
- Teatro Juvenil (14 a 17 anos): 5ª feira – tarde;
- Viola Caipira (a partir de 10 anos): 3ª feira - manhã e tarde;

Centro Cultural Wanderley Peres (Praça Dom Pedro, s/n – Centro – Tel: 
3825-2056)

- Artes Infantil (6 a 14 anos): 6ª feira – manhã;
- Ballet iniciante (7 a 16 anos): 2ª feira – manhã e 4ª feira – manhã; 
- desenho artístico Juvenil (11 a 17 anos) – 6ª feira – manhã;  
- Desenho e criatividade Huvenil (14 a 17 anos): 4ª feira – tarde;
- Jazz Juvenil (12 a 16 anos) – 3ª feira – manhã e 5ª feira – manhã; 
- Teatro Infantil (10 a 13 anos) – 6ª feira – manhã; 
- Teatro Juvenil (14 a 17 anos) – sábados – manhã;  
- Viola caipira (a partir de 10 anos) – 2ª feira – tarde;

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura

Segundo Almoço Sertanejo acontece no domingo, no IC

DIVULGAÇÃO
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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

Orientação pediátrica de Oliver: Dra. Verônica Zavala, da Vet 
Parque, com a família de Angela Cordeiro

Barbara, Julia, Thamires, Marcos e Heloisa, alunos do Colégio 
Rodin aprovados na Unicamp 

Amanda Borella, Pamela Oliveira, Pietra Oliveira e Raiane Doretto 
se divertem no Trote do Invertido do Colégio Rodin

A aluna do Objetivo, Mariana Franco Juste, 
comemora quatro aprovações em Medicina

O aluno do Objetivo, Luiz Fernando 
Gonzaga Filho, aprovado em Engenharia 
Civil na USP, Unicamp, Unesp e UFMG

Pedro, com a apresentadora global Rafa Brites, em programa 
gravado no Colégio Objetivo

Tatiana, Alessandra, Isabela e Adriana no evento em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, realizado pelo Indaiatuba Clube no 
último domingo, dia 6

Telma, Kelly, Fabiana e Cláudia no evento em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, realizado pelo Indaiatuba Clube no 
último domingo, dia 6

Silveria, Iva e Dagmar, no evento em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, que o Indaiatuba Clube realizou no 
domingo, dia 6

Rafaela Almeida veste look Cris Bandeira

Claudemir Pio, podólogo e professor do Senac, 
atendendo todas as quartas e sábados no Espaço 
Rosa Shock

As  empresarias Jeane e Vânia Albertini, 
prestigiando e sendo produzidas pela Equipe 
Rosa Shock antes de seu evento

A aluna do Objetivo Mariana Silva Pereira 
comemora aprovação em Engenharia de 
Alimentos na USP e na UFPR
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Circo Tihany em luto

No Dia Internacional da Mulher, o presidente da Câmara, o 
vereador Luiz Alberto Pereira, o Cebolinha, romântico de 
"carteirinha", parabenizou as mulheres da Câmara Municipal. 
Na foto, Cebolinha está ao lado das assessoras parlamentares 
Giulliana, Luciana, Paola, Dona Lurdes e Thais.

A empresa 
Atento 

parabeniza seus 
colaboradores

pelo seu 
aniversário e 
deseja muito 

sucesso e saúde!

Destaques da empresa Atento do
mês de fevereiro

Capacitação gratuita no 
Educandário “ Deus e a Natureza”

Campinas Decor 2016

Aniversário de Ana Claudia

Ciaspe realiza Tarde de Prêmios 
amanhã, dia 13, a partir das 14 horas 

Jantar na noite de sábado, no Jhozeff

A família Tihany está de luto. Faleceu no último dia 2, aos 
99 anos, em Las Vegas, Franz Czeisler, o grande mágico Tihany 
que chegou ao Brasil na década de 50, fugido dos nazistas, e 
que fundou no Brasil o Circo Tihany, hoje um dos três maiores 
do mundo.

O último espetáculo que ele criou – o Abacakdabra -, antes 
de aposentar-se e ir viver perto do filho, em Las Vegas, está 
em turnê pelo Brasil, em Maringá/PR. 

Começaram nesta semana as obras de preparação da Cam-
pinas Decor 2016. Em sua 21ª edição, a principal mostra de 
arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista será 
realizada de 13 de maio a 26 de junho e terá como cenário o 
Palácio de Cristal, imponente prédio localizado no Lago do 
Café, no bairro Parque Taquaral.

A mostra contará com mais de 50 ambientes internos e ex-
ternos, preparados por alguns dos mais renomados profissionais 
do setor em Campinas e região, e deverá consumir R$ 7 milhões 
em investimentos, divididos entre a organização, expositores, 
patrocinadores e fornecedores. 

A parte inferior abrigará a residência de uma família fictícia, 
com diversas salas, banheiros, suítes e home cinema, além de 
ambientes funcionais para atendimento aos visitantes, como 
restaurante. No segundo piso, haverá um café, lofts e estúdios 
variados. Destaque também para a ampla área externa, destina-
da aos projetos de paisagismo, com jardins e praças diversos.

Na última quarta-feira, dia 9, foi o aniversário da querida 
Ana Claudia, sendo que todos os amigos compareceram na 
Lunna Loca para brindar com a menina e de quebra dar uma 
espiada na Nova Coleção Outono/Inverno 2016! Para não deixar 
por menos, Vlademir Seneme compareceu trazendo sua filhota 
Maria Antonieta, que quase roubou a cena da festa. 

O Centro de Inclusão e Assistência às Pessoas com Necessi-
dades Especiais (Ciaspe) promove amanhã, dia 13, às 14 horas, 
em sua sede na Rua Ibatinga, 291, no Jardim Umuarama, uma 
Tarde de Prêmios. O evento tem como objetivo angariar fundos 
para o desenvolvimento de suas atividades.

As cartelas de sorteio (para dez rodadas) custarão R$ 20 
e os prêmios incluem liquidificador, sanduicheira, cafeteira, 
baby liss, suggar (4 bocas), forno elétrico, bicicleta e cook top, 
além de dois prêmios em dinheiro no valor de R$ 100. Haverá 
rodadas extras.

Jantando no sábado a noite no Jhozeff Lanche Pizza Bar

Equipe da ASPMI durante a edição 2016 da Feira da 
empregabilidade, promovida pela Anhanguera Educacional 

Equipe Lego Metadroid, do Colégio Meta, visita escolas públicas 
para apresentar projeto de reciclagem de lixo eletrônico

“Só pode permanecer na frente aquele que está em constante mo-
vimento, fazendo da sua vida um aprendizado constante, sem se 
preocupar com os obstáculos superados, mas focado nos obstáculos 
que ainda estão por vir”, Luis Alves.

É por esse motivo que temos orgulho em tê-lo como parte de nossa 
equipe e o parabenizamos por mais essa conquista! Parabéns!

Kelly Nardes – 9/03

Ilenir Manoel

Cida, proprietária da Imobiliária Marisol, com Neusa e Patrícia
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novidadesSônia Fonseca contato@maisexpressao.com.br

Camarão 
à Paulisa

Tutti Sposa Promoção

Camarão frito 
no alho, purê de ba-
tata, arroz vegetal e 
batata palha. Prato 
delicioso do Res-
taurante Caipirão. 
Vá experimentar!

A Escola Arte em Cerâmica Calli-
opi 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, (11) 5521-3989 ou 
(11) 5547-0454. E você que mora 
em São Paulo, aulas segundas, ter-
ças e quartas-feiras. Muito bom!

Salada À Moda da 
Casa: Com cenoura, 
beterraba, alface 
americana, grão 
de bico, mussarela 
ralada, torradas em 
cubos e molho rosê. 
Acompanha pão 
sírio. Só na Casa da 
Esfiha, é claro! Priscila e Marcota do New SPA e Tatuaria brindando com sua equipe a cerveja Clip FM

A Dra. Soraya Werning-
haus, muito elegante com 
vestido da "A Nova Loja". 
É a loja homenageando 
sua cliente!

Arte em Cerâmica

Salada

"A Nova Loja" é representante exclusiva 
da marca Tutti Sposa (moda noivas e festas) 
que é reconhecida como uma das mais belas 
do mundo, através de estilistas como D.M. & 
Cosmobella. Com isso, a loja pode trabalhar 
com preços especiais e inacreditáveis! A co-
leção 2016 já encontra-se disponível na loja 
e está deslumbrante! Venha conferir! Agende 
seu horário. Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-
1760.

Você não perder a promoção da Vitorello, com preços inacreditáveis: blu-
sinhas R$ 29,90, R$ 19,90 e R$ 39,90. Vestidos a R$ 29,90, R$ 39,90 e R$ 
49,90. Calças legs estampadas de R$ 79,90 por R$ 55,90. Calças pantalonas 
R$ 39,90. Novidades e saia longa apenas R$ 39,90. Vestido de festas a partir 
de R$ 59,90, Já na loja da Rua Candelária tem blusinhas a R$ 19,90. Confira 
também novidades em tops. Demais, corra!

Wilde e Moraes, proprietários da Will Modas, acabam 
de receber a nova coleção Inverno 2016. Vale a pena 
conferir, está demais!

Professor do Espaço Cultural StHal Soler, André Davanço, dando aula de taekwondo para os alunos do curso de Educação Física da 
Faculdade Max Planck

Alunos do curso de teatro infantil se divertindo nas 
aulas. Teatro infantil toda sexta-feira, às 18h3, só no 
Espaço Cultural Sthal Soler

A cliente Débora Careta com a 
manicure Agatha Meneghetti, 
da Flor de Lis Depilação & 
Esmalteria. Informe-se: 3825-
0623.
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social & gastronomia

Grupo de amigas, da ginástica do Indaiatuba Clube, comemorando o 
aniversário da Iva, no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 870, no Jardim Amércia. Contate-nos: 3875-2974

Alex e Vitor, da Sigitech e no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 870, no Jardim Amércia. Tel: 3875-2974

Miguel e Heitor, na Oggi Sorvetes, não trocam o sorvete de 
Cookies por nada

Leandro, Fabricio, Paulo, Guerino, Leonardo e Ariana, no Barnabé 
Restaurante, na Rua Cerqueira César, 1.044 - Centro - F: 3825-1814

Equipe Euroart Importes na comemoração do  aniversário de Regina, 
no Cintra Restaurante. Na foto: Walquiria, Taiara, Bruna, Juliana, 
Regina, Ana Claudia, Rogério, Alan, Karine, Vanessa, Raquel, Laís 
e Nathanaelly.

Viviane e Anne, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com 
marginal do Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916

Fernando Soster, Ivy e Fabiana, no Barnabé Restaurante, que fica 
na Rua Cerqueira César, 1.044, no Centro. Telefone: 3825-1814

Ednilson, Arthur e Vanessa, no Restaurante Casa da Moqueca, na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Graça e Ivanete Frobose, no Restaurante Casa da Moqueca, na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Fabiana Morelli, no Açafrão Restaurante, localizado na Rua Quinze 
de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

David Orsi, no Açafrão Restaurante, situado na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347

Jeyson, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José Boldrini, 
4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Contate-nos: 3894-8929

Allan Bizerra, do Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José 
Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Fone: 3894-8929

Eli Fernando e Paulo, da Siderol, na Padaria Nova Galeria, que fica 
na Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Vanessa, Mara, Rejane e Patrícia, da Lorenzhair e na Padaria Nova Galeria, 
na Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. F: 3801-0021
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Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br infantil

Leluh Kids sempre realizando as 
melhores festas infantis

Professor Zeca e os demais professores da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro, do período da manhã 

Equipe Sub-15 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Professor Zeca e os demais professores da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro, do período da noite

Alunos do Colégio Meta fazem um doce incrível na aula de culináriaAlunos da unidade 2, do Colégio Meta, contam histórias com 
fantoches e livros

Manuella Krahembuhl Valadares Ferreira comemorando o 
aniversário com os amigos no Colégio Objetivo

Maria Luiza Sfreddo de Freitas comemorando o aniversário com os 
amigos no Objetivo
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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
TE0482 – CONDOMÍNIO BRÉSCIA    

OPORTUNIDADE! Lote c/ 240m², em condomínio fechado, a preço de 
lote de 200m². Àrea de lazer com piscina adulto e criança, salão de festa, 
academia, quadra poliesportiva, playground e quiosques com churrasqueira. 
R$160.000,00

CA0744 – CONDOMÍNIO PORTAL DAS ACÁCIAS    
Ótima casa térrea de 105 m² AC e 150 m² AT, em condomínio fechado. Sala 
de dois ambientes, cozinha com armários, AS, 3 quartos, sendo 1 suite, WC 
social com armário. Churrasqueira e 2 VG. Preparada para ar condicionado 
em todos os cômodos.
R$ 440.000,00

CA0782 – JARDIM SÃO FRANCISCO 
Casa com 111 m² AC e 125 m² AT. Sala, cozinha, AS, 1 dormitório e WC 
social. Uma VG coberta. Nos fundos tem um apto. com cozinha, AS, 1 
dormitório e WC.
R$ 220.000,00

SO0526 – RES. PARQUE DOS GUARANTÃS     
Belo sobrado com sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha com armários, 
AS, 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos com sacada   Piso porcelanato, escada 
de mármore travertino. Quintal com churrasqueira, pia externa e cobertura 
com vidro temperado. Jardim frontal e vagas para 2 carros. 
R$ 455.000,00

AP0761 – VILLAGIO D’AMORE    
Apto de 80 m² em condomínio. Sala de estar, sala de jantar, varanda, co-
zinha e AS com armários, 3 dormitórios, sendo 1 suíte, e WC social. Uma 
VG coberta. Área de lazer do condomínio: salão de festas e jogos, piscinas 
adulto e infantil, churrasqueiras, brinquedoteca, quadra poliesportiva. Aceita 
permuta por terreno de até 50% do valor do imóvel. R$ 350.000,00

CH0124 - ALMERINDA CHAVES
Linda Chácara com 6 dorms,sendo 5 suítes, 3 salas com terraço, solarium, cozinha 
planejada, lavanderia, espaço gourmet c/móveis planejados, piscina aquecida 
(aquecimento elétrico e solar), campo de futebol gramado e cercado, poço caipira, 
caixa d água metálica para 5 mil litros, pomar, terreno totalmente murado, 8 vagas 
p/autos, portão eletrônico. Aceita permuta por imóvel em Indaiatuba.
R$ 800.000,00

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

SA0068 – 40,48 M² - CENTRO
SALA COM 1 BHº. R$ 500,00 + COND. + IPTU

SA0072 – 157 M² - VILA MARIA HELENA
03 SALAS COM WC R$ 4.050,00 + 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

AP0643 – 97 M² - CENTRO
3 DORM. COM ARM., SENDO 1 ST, SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ 
PLAN.., VARANDA, ÁREA DE SERV., WC SERV., 1 VG COBERTA. R$ 
1.400,00 + 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

AD0017 - 202 M² - JD. AMÉRICA (DUPLEX)
3 DORM. (C/ ARM.)(02 SUÍTE.), SALA 2 AMB., SACADA, BHº SOCIAL, 
COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV. C/ WC,PISO SUP. C/ ÁREA DESCO-
BERTA C/ CHURRASQUEIRA, LAVABO, SL COBERTA C/ ESCADA 
EM CARACOL. 2 VG. R$ 1.200,00 + 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

CA0528 – 134 M² - VILA MARIA HELENA
3 DORM. TODOS C/ ARM., SENDO 1 ST., SALA GRANDE P/ 02 AMB.,  
COZ. PLANEJ., AS., CHURRASQUEIRA, 2 VG. R$ 1.800,00 + 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, 
CHURRASQ 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.INTEGRA-
DA, 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
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CA06419 - CENTRO - AT 130m², AC 90m² - Casa reformada 
com 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha com gabinete, 
lavanderia. R$ 950,00 + IPTU.

CA04864 - CENTRO - AT 300m², AC 130m²- 02 dormitórios sen-
do 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos.R$ 1.600,00 + IPTU.

CA05495- JD. VALE II- AT 280m²- AC 110m² - 01 suíte com 
armários,lavabo, sala, cozinha com armários,lavanderia com 
armários. Edícula com 01 suíte com armários,varanda com 
pia e gabinete. Vaga para 04 autos, sendo 02 cobertas.r$ 
1.800,00Portão eletrônico e cerca elétrica.** wcs com ducha 
KDT.

AP02693 – JARDIM MOACYR ARRUDA - AU78,76m² -  NOVO 
- 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, la-
vanderia, varanda, garagem para 01 auto descoberta. **Apar-
tamento com piso em porcelanato**

LOCAÇÃO

VENDA
APARTAMENTO OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

CASAS:
CA06303- AT 150m²AC 90m² - 02 Dormts, Wc 
Social, Sala, Cozinha, Lavanderia, churrasqueira, 01 
Garagem coberta. R$ 900,00 + IPTU
CA06267- Au- 60m²- Casa de fundos com 01 dor-
mitório, sala, cozinha, wc, lavanderia coberta, vaga 
apenas para moto. R$900,00
CA06307-JD. DO SOL - 275 m² AC 90 m² - 02 Dor-
mts, Wc Social, Sala, Cozinha, Lavanderia, Garagem 
para 01 Auto. R$ 1.000,00 + IPTU
CA05574 - MORADA DO SOL - AT 125m² AC 
96,32m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, WC social, 
área de serviço,quintal, garagem coberta para 02 
autos. R$1.200,00 + IPTU
CA04388 - JARDIM FLORENÇA - AT 150m², AC 
113m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos.
R$ 1.300,00 + IPTU.
CA05663 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT150m² 
AC80m² 02 suítes, Wc social, sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 autos. R$ 1.500,00
CA04669 - JD PAU PRETO - AT150M², AC130M² 
- 03 dormitórios, sendo 01 suite, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem p/ 02 autos. R$ 
1.500,00 + IPTU
CA02823 - VILA AVAI - AT. 135m², AC.115m² - 03 
dormitórios. (1 suíte), WC social, sala, cozinha, área 
de serviço, portão eletrônico, garagem p/ 02 autos.
R$ 1.500,00 + IPTU
CA06078- AT-125m²- Ac- 106m²- Casa térrea 
com 03 dormitórios sendo 01 suite, sala cozinha 
planejada,WC social, lavanderia, 02 vagas dee 
garagem cobertas. Valor R$ 1700+IPTU
CA06378- Casa térrea com 02 dormitórios sendo 01 
suite, sala, cozinha, wc social, lavanderia, 01 vaga 
de garagem coberta, e varias descobertas, chur-
rasqueira e quintal amplo com gramado.R$1800,00 
incluso IPTU.
CA06409- Casa térrea com 03 dormitório sendo 01 
suite, WC social, sala 02 ambientes, cozinha ameri-
cana, lavanderia coberta, área gourmet com lavabo, 

quintal com grama, mais um quartinho em cima, 
garagem coberta para 02 carros e 02 descobertos. 
R$ 2800 incluso o IPTU
CA06395 - JARDIM ESPLANADA - AT 388m², AC 
215m² - Casa térrea com 03 dormitórios sendo 01 
suíte com armários, WC social, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo, cozinha planejada, despensa, 
lavanderia, depósito, quarto de despejo, área de lazer 
com churrasqueira, spa, garagem para 03 autos. R$ 
3.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS:
AP01880 - CENTRO - AU20m² - 01 suíte, com 
cozinha.R$ 800,00
AP01284 - CENTRO - AU 46,14m² - 01 dormitório, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
01 auto. R$ 950,00 + COND. + IPTU
AP01405 - CENTRO - AU 80m² - 02 dormitórios c/ 
armários (01 suíte), WC social, sala com varanda, 
cozinha c/ armários, lavanderia, garagem para 01 
auto.R$ 320.000,00 R$ 1.000,00 + COND. + IPTU
AP02456 – JARDIM PRIMAVERA - AT67M² - 03 
dormitórios, sendo 01 suíte, sala com varanda 
gourmet,WC social, cozinha, lavanderia, 02 vagas 
cobertas, área de lazer com piscina, playground, 
salão de festas, salão de jogos, sala de ginástica. 
R$ 1.150,00 + COND. + IPTU.
AP01881 - CIDADE JARDIM - AU 90m² - 02 dormi-
tórios sendo 01 suite, WC social, sala, cozinha, la-
vanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.160,00 + IPTU.
AP01802 - CENTRO - AU97m²- 03 dormitórios(01 
suite)com armários, sala, cozinha com armários, Wc 
social Wc de empregada, garagem coberta para 02 
autos. R$1.200,00 + COND + IPTU.
AP01878- JARDIM ALICE - AU 80m²- 03 dormi-
tórios,01 suíte,sala ,cozinha WC social,lavanderia 
.R$ 1.200,00
AP02616 - JARDIM AMÉRICA - AU 67m² - ótimo 
apartamento, MUITO BEM LOCALIZADO, com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem descoberta para 01 auto. R$ 
1.300,00 + R$ 100,00 Cond. + R$ 80,00 de IPTU.

AP02823 - CENTRO - AU 120 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte - 2 com armários, WC social, sala 02 
ambientes com sacada, cozinha planejada, lavan-
deria, sacada, garagem coberta para 02 autos. R$ 
1.500,00 + condomínio + IPTU.
AP02388 - EDIFÍCIO FERNANDA - AU 110m² - 03 
dormitórios sendo 01 suite , sala 02 ambientes,WC 
social, cozinha planejada , lavanderia , garagem para 
02 autos. R$: 1.500,00+COND+IPTU
AP02377 - AU 84m² - EDIFÍCIO KELLEN - 3 Dormi-
tórios ( 01 Suíte), WC Social, Sala 02 ambientes com 
sacada, Cozinha, Lavanderia, Garagem p/ 02 autos. 
** Aquecedor á gás*.
ÁREA DE LAZER COM SALÃO DE FESTAS E 
ESPAÇO FITNESS.  R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.
AP02412 - PATIO ANDALUZ - AU 84m² - 03 dor-
mitório sendo 01 suíte com armários, WC social, 
sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada 
com cooktop, coifa, lavanderia, garagem para 02 
autos. R$ 1.700,00
AP02409 - MAROC - AU 78m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte com armários, WC social, sala 02 ambientes, 
sacada, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + condomínio + IPTU.
AP02812 - FELICITÁ - AU 83m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários planejados, WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda gourmet, cozinha 
planejada com coifa, cooktop, forno, lavanderia, 
duas vagas de garagem descobertas. R$ 1.800,00 
+ condomínio + IPTU.
AP01843 - ALBATROZ - AU183M²- 02 amplos dormi-
tórios, sendo 01 suíte com closet, WC social, sala 02 
ambientes, lavabo, varanda, copa, cozinha planejada, 
dormitório e WC de empregada, vagas coberta p/ 02 
auto.R$2.000,00 + COND. + IPTU
AP01873 - CENTRAL PARK - AU 100m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, e o outro suíte ameri-
cana, lavabo, sala 02 ambientes, sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 autos, 
deposito. Condomínio com infra-estrutura completa. 
R$ 2.300,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.
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JD NOVA VENEZA:
R$ 85.000,00 à vista ou  R$ 30.000,00 + 50 parcelas

Terrenos  residencial de 150 m²
ÓTIMO INVESTIMENTO

VENDAS:

APARTAMENTOS:

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

CASAS:

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

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

TERRENOS:

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

LOCAÇÃO

Casas:

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

Apartamentos: 

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

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

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

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

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

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

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

VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!



07BMais Expressão

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, cozi-
nha, lavanderia e piscina.(Fundos para Lago) – AT/ 
2.500m² – AC/227m² – R$850.000,00. Aceito 20% 
em permuta.
CH2358 – Terras de Itaici – 01 suite com closet, 02 
dorms americano, sala 02 ambientes,  cozinha pla-
nejada, piscina e churrasqueira (CH com vista  para 
lago) – AT/1.000m² – AC/ 250m² – R$ 900.000,00..
CH2339 – Terras de Itaici – 03 suites, sala 02 amb, 
lavabo, escritorio, cozinha planejada, churrasqueira, 
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, lavanderia,  
churrasqueira. Aquec.solar e poço artesiano.  AT/ 
1.500m² – AC/ 370m² – R$ 960.000,00.

CH0008 – Recanto das Flores – 06 suites, lavabo, sala 
04 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina, espaço gour-
met, 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 – Villaggio de Itaici – 03 suites(01st c/clo-
set), sala 02 ambientes, cozinha americana com AE,  
lavanderia, garagem – AT/ 150m² – AC/ 160m² – R$ 
650.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 
ambs, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, por-
tão eletrônico – AT/250m – AC/160m – R$ 450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 04 suites, lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha americana, área de serviço, piscina 
e churrasqueira, garagem – R$  900.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e banheiro – R$ 340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 mater), la-
vabo, sala 03 ambientes, escritório, cozinha planejada, 
lavanderia, piscina, churrasqueira c/WC e despensa 
– AT/ 430m² – AC/ 380m² – R$ 750.000,00 Aceito 30% 
em permuta.

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$ 350.000,00  
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 – alambra-
do 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, de-
pendência 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 pre-
parada 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, cozinha, la-
vanderia, 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 – 02 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: 
Lotes de 125m² com ótima to-
pografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
4 cômodos em ponto de andaime
R$ 110 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m² bem localizado.
R$ 235 mil Jd. Morada do Sol: 
Lote de 250 m² com ótima topogra-

fia, próximo ao parque ecológico. 
ACEITA FINANCIAMENTO.

VENDAS

R$ 160 mil Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda livre, estu-
da financiamento.
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 cozinha e 2 wc,
R$ 380 mil Jd. Regente: Excelen-
te casa Nova com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte e closet, sala copa 
e cozinha, lavanderia, garagem 
para vários carros Área gourmet 
(Aceita Terreno e Financiamento).
R$ 600 mil Cidade nova I: Ex-
celente casa com 3 dormitórios 
sendo 2 suíte, sala copa e cozi-
nha, lavanderia, piscina garagem 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara).

CHÁCARA

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – R$310 MIL – 
2dorms(1st c/closet), sala de estar e jantar, coz 
planejada, churrasqueira
COD.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 – 
3dorms (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 – 3dor-
ms 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 
churrasqueira, quintal, 2 vagas de garagem.
COD.370 – COND.VILLAGES TERRA DE 
INDAIA – R$1.300.000,00 – 3 sts c/sacada, 
sala 3 ambientes, copa, coz, lavabo, wc so-
cial, disoensa, lavanderia, escritorio, piscina, 
churrasqueira c/pia, garagem para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.513 – VL AREAL – R$750 MIL – 3dorms(1st 
c/closet), sala 2 ambientes, coz planejada, es-
critorio, dispensa, 2 wc, lavanderia, 2 vagas 
de garagem.

JD.ELDORADO – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC (com mobília), 1 vaga de garagem 
fechada e cooberta
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
CHACARA DO TREVO – R$1.500,00 – 3 
dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, la-
vanderia, 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 MOBILIA-
DO OU R$1.430,00 SEM MOBILIA  – 
2dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
churrasqueira, 1 vaga de garagem
JD.PAU PRETO  R$ 2 MIL  2dorms(1st), 
sala, coz c/a/e, wc, lavanderia c/a/e.área 
gourmet, aquecedor a gás.  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, 2 wc, 
2 vagas de garagem
ANDALUZ – R$2.600,00 – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, WC, 
varanda, 2 vagas de garagem, totalmente 
mobiliado

CHÁCARAS

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

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

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
PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 – 80m², wc
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.
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$1.600,00 – SOBRA-
DO – 3dorms(1st), sala, copz, coz, WC, lavabo, 
lavanderia,  churrasqueira, garagem para 2 carros.
PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO 
PISO SUPERIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), 
wc social,  PISO INFERIOR: sala 2 ambientes, coz 
c/a/e, lavanderia, churrasqueira, garagem

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.

VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 – dorm, coz, 
WC, entrada de carro.  
JD.MORADA DO SOL – R$560,00  – dorm, 
coz, WC, 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.
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.CARLOS ANDROVANDI – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – dorm, 
sala, coz, 2wc
JD.MORADA DO SOL  R$900,00  - dorm, sala, 
coz grande, lavanderia coberta grande, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 3 carros.
JD.PAULISTA – 950,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, entrada de carro
VL.BRIZOLA – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 2 carros.
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, ga-
ragem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem para 3 carros

AP.515 – BOKERÃO – PRAIA GRANDE – 
R$120 MIL – dorm, sala, coz, wc
 
TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁ-

VEIS – Consulte- nos!

TERRENOS

TE.10 – MONTREAL – R$160 MIL – 150m²
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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

JD.CALIFORNIA – R$550,00 – dorm, coz, wc
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Auto Elétrica

DentistaDecorações Gesso Impressoras

Jóias Lanchonete Lavanderia Papelaria

Pousada Litoral Norte Projetos Restaurante
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Auto Mecânica Restaurante Segurança PatrimonialRestaurante

Telefonia Digital e Internet Vidraçaria
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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$900.000,00  - F. 9.9887-7771 
Vila Suíça - 3 suítes com closet, AT 
300m² - AC 252, mais 1 suíte no térreo 
e 1 suíte para empregados, fino acaba-
mento, demais dependências de alto 
padrão. R$ 750.000,00 pra dar negócio 
- F. 3875-0469 ou (19) 9.9751-9921 creci 
65362. Aceita terreno em Indaiatuba
Terras de Itaici - Sobrado com 3 suítes 
(1 master com closet e hidro), lavanderia, 
cozinha projetada, copa, sala, wc’s, va-
randa, 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, chur-
rasqueira, 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) AC 160m², 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 - Espetacu-
lar 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, churrasqueira, 
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 coberta - 
com 125m² AT - 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/closet), 
mais 02 dorms, sala, cozinha, piscina, 
(com fundos para lago). Aceita 30% em 
permuta. R$ 850.000,00 - F. 9.9887-7771
Jd. Colibris - 03 dorms, sala, copa, 
cozinha c/ gabinete, 2 wc com gabinete, 
área de serviço, churrasqueira com gabi-
nete, 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 re-
versível, sala de estar + jantar + TV, bar, 
adega, escritório, lavabo social, cozinha 
+ espaço gourmet com churr, lav, piscina 
com hidro - F. 3017-2608 ou 9.9762-7997 
ou 3935-3294
Morada do sol Rua 58 - 02 dorm (1 
suíte), sala, cozinha, wc social, lavan-
deria, garagem. Oportunidade única, 
aceita financiamento R$230.000,00. - F 
3017-2608 ou 9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do sol Rua 57 - Casa em 
construção a ser entregue em 30 dias, 
01 dorm, sala, cozinha e wc, entrada 
para auto em estrutura para sobrado R$ 
235.000,00. - F 3017-2608 ou 9.9762-
7997 ou 3935-3294. Aceita financia-
mento corra
CA0236 - Jd. Califórnia - 2 dorm, 
wc, sala, coz, as, quintal, 02 Vg  - R$ 
215.000,00. - F. 3392-0333
CA0692 Jd. Soriano - Casa térrea c/ 
3 dorms, sendo 01 suíte, wc social, sl 
02 ambs. área, serv, 20 vagas - R$ 
400.000,00 - F. 3392-0333

Morada do Sol Rua 58 - 02 dorm (1 su-
íte), sala, cozinha, wc social, lavanderia, 
mezanino nos fundos. Oportunidade úni-
ca R$250.000,00. Aceita financiamento 
ou cada de menor valor - F. 3017-26008 
ou 9.9762-7997 ou 3935-3294. Corra
Morada do Sol Rua Silvio Candello 
- (Em meio a grande movimento comer-
cial) lote quadrado com 1 dorm (suíte), 
sala, cozinha, wc social, lavanderia, 
quintal na frente - ideal para comercio 
R$ 250.000,00 Aceita terreno e financia-
mento. - F. 3017-26008 ou 9.9762-7997 
ou 3935-3294
Morada do sol Rua 59 - 2 dorm (01 suí-
te), sala, coz, wc social, lavanderia, gara-
gem. Oportunidade única R$ 200.000,00 
AC financiamento - F. 3017-2608 ou 
9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do Sol Casa Nova - 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, vaga para p/ 
carros. Aceita terreno e financiamento. 
R$ 245 mil - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
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, 
9.9758-1971, 9.9301-7320
Morada do Sol - com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, garagem para 
2 carros. Aceita Financiamento. R$ 255 
mil Aceita troca por lote de 250m². - F. 
3017-6659, 9.9758-1971, 9.9301-7320
Morada do Sol - 3 casas em lote de 
250m² sendo a 1ª: 2 dorm, sala, coz, 
wc, gar. 2ª: 1 dorm, sala e coz. 3ª: 1 
dorm, sala e coz, quintal. R$ 300 mil - F. 
3017-6659, 9.9758-1971, 9.9301-7320.
Cidade Nova I - Excelente casa com 3 
dorm sendo 2 suíte, sala copa e cozinha, 
lava, piscina gar para 2 carros (Aceita 
permuta por chácara). R$ 600 mil - F. 
3017-6659, 9.9758-1971, 9.9301-7320
Jd. Umuarama - 4 dorm, sala, coz, wc, 
lava, garagem para 3 carros. Aceita 
financiamento. (Aceita chácara boa) R$ 
500 mil - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320
Morada do Sol Casa Nova - 1 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, vaga para p/ 
4 carros. Aceita terreno, financiamento 
R$ 225 mil. - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320

Jd. Regente Excelente Casa Nova - 3 
dormitórios sendo 1 suíte e closet, sala 
copa e cozinha, lavanderia, garagem 
para vários carros, área gourmet (Aceita 
terreno e financiamento), R$ 380 mil. - F. 
3017-6659, 9.9758-1971, 9.9301-7320
CA0777 - Casa Jardim Morada Do 
Sol - 99m² - 2 dorm, sala, wc social, 
sala, coz com armários R$ 265.000,00 
- F. 3392-0333
CA0781 - Casa Cidade Nova II - 73,70 
m² - 3 dorm (1st), sla, coz, wc, churras-
queira, portão eletrônico R$ 340.000,00 
- F. 3392-0333
CA0646 - Casa Morada do Sol - casa 
c/ 02 dorms, bairro estruturado, rua 
tranquila, próx. a comércio, mercado São 
Vicente. R$ 330.000,00 - F. 3392-0333
Cond Vista Verde - 3 dorm (c 1suite) 
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. - F. (19) 3394-2197 ou (11) 
9.8635-7556
Cidade Jardim - 2dorms (1st com 
closet), sala de estar e jantar, coz pla-
nejada, churrasqueira - creci 74092 - R$ 
310.000,00 - F.(19) 9.8136-7331
Jd. Pau Preto - 2dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, escritório, dispensa, ga-
ragem. - creci 74092 R$ 475.000,00 - F. 
(19) 9.8136-7331
Jd Morada do Sol - 2dorms (1st com 
a/e), sala, coz com a/e, wc, entrada para 
2 carros. - creci 74092 – R$ 290.000,00 
- F. (19) 9.8136-7331
Jd do Sol - 2 dorms, sala, coz, copa, 
wc, piscina, churrasqueira, quintal, ga-
ragem para 4 carros. - creci 74092 - R$ 
400.000,00 - F. (19) 9.8136-7331
Jd. Esplanada - 3sts, sala, copa, coz, 
lavabo, edícula com wc, churrasqueira, 
garagem . - creci 74092 - R$ 650.000,00 
- F. (19) 9.8136-7331
Vale do Sol - Magnífica chácara, AT 
1550m² - AC 234m², amplas acomo-
dações com suíte, quartos, salas, setor 
gourmet, churrasqueira, wc’s, 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 - F. (19) 3875-0469 / (19) 9.9751-
9921 - creci 65362
CA03678 - Cidade Nova II - 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 sala, 2 banheiros, 2 
vagas, . R$340.000,00 - F. 3825-4420
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Altos da Bela Vista - Chácara com 3 d, 
ampla casa remodelada AC 210m² - AT 
1020m² com varanda, piscina, churras-
queira, pomar. R$600.000,00. Estuda 
residência térrea de menor valor na re-
gião central de Indaiatuba. F.3875.0469 
/ 19-9.97519921.creci 65362.
Jd Montreal - Casa térrea com 110m² 
- AT150, 3 D (1 suíte), armários, co-
zinha projetada e instalada, churras-
queira e tudo mais, garagem coberta. 
R$490.000,00. - F. (19) 3875-0469 / (19) 
9.9751-9921 - creci 65362
CA0763 - Res. Maria Dulce - 3 sts, sl 
ampla, sl jantar, coz americana, lavabo, 
esc, jd inverno, lav, esp gourmet, 4 vg - 
R$ 750.000,00 - F. 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$950.000,00 - F: 3392-0333
CA0748 - Res Maria Dulce - Casa 3 
suítes, sendo 01 c/ closet, sl 02 ambs, 
lavabo, coz planejada, esp. gourmet 
planej, pisc, 04 vagas - R$ 850.000,00 
- F. 3392-0333
CA03649 - Jardim Regente - Casa nova 
(AT:103m² - AC:60m²), 02 dormitórios, 
sala 2 ambientes, banheiro social, co-
zinha americana, lavanderia, garagem 
descoberta 2 carros. Aceita financiamen-
to - R$265.000,00 - F. 3825-4420
CA03657 - Jardim Belo Horizonte - 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 1 sala, 2 
banheiros, 2 vagas, 75,00 m² construí-
da, 122,00 m² total. R$ 340.000,00 - F. 
3825-4420
Jd. Brasil - 2 dorms, R$ 170 mil - F. (19) 
9.8136-7331 - creci 74.092
Cidade Nova - Com 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, as, churrasqueira, portão eletrô-
nico, 2 vaga de garagem R$360.000 - F. 
9.8136-7331 - creci 74.092
Jd. Esplanada - 1 dorm, sala, coz, 
wc, varanda, garagem para 2 car-
ros, R$350.000,00 - F: 3875-5385 ou 
9.9258-2654
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 Ccasa no JD. Carlos Aldrovandi 
- Meio terreno, 2 quartos, coz americana, 
wc, corredor amplo, garagem p/ 2 carros 
descoberta – F. (19) 9.9783-2900 / (19) 
9.9952-2505
Casa - 2 dorm, sala, cozinha, banheiro, 
garagem. R$220 mil e aceita financia-
mento. F. 3801-2880 ou 9.9479-0454
Jd. Nair Maria - 4 cômodos em ponto 
de andaime. R$ 110 mil. - F. 3017-6659, 
9.9758-1971, 9.9301-7320

Casa em Condomínio Fechado - Quatro 
suítes, sendo 1 suíte no pavimento infe-
rior, sala 3 amb, lavabo, copa, cozinha, 
área de lazer com churrasqueira, dorm de 
empregada com wc e box, lav, garagem 
p/ 4 carros, duas cobertas, aquecedor 
solar, ar cond, piscina, jardim. Ac 300m², 
360m². Ótimo preço R$ 950.000,00, dire-
to com o proprietário, aceito financiamen-
to ou imóvel como parte de pagto. - F. 
(19) 99724-6619 ou  3875-9751
Casa no Jd. Brasil - 2dorms, R$ 170 
mil - F. (19) 98136-733 - creci 74.092
Paulista - 2 cômodos nos fundos, frente 
toda livre, estuda financiamento. R$ 
160 mil. - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320.
Casa Térrea Cond. Vista Verde - 3 
dorms. (c/ 1 suíte), c/ armários, sala 2 
amb, cozinha planejada (cooktop, chur-
rasqueira, quintal, garagem p/ 3 carros 
( sendo 1 coberta). Aceito Apartamento 
como parte do pagamento. - F. (19) 3394-
2197 ou  (11) 9.8635-7556
Cidade Nova - 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, as, churrasqueira, portão eletrônico, 
2 vaga de garagem R$360 mil F. (19) 
9.8136-7331 - creci 74.092
SO0463 - Sobrado Nadege - 155m² - 
sala estar e jantar, coz, 3 dorms com 
arm, wc social, lavabo, 2 vagas.  R$ 
590.000,00 - F. 3392-0333
 

Morada do Sol - 2 cômodos e vaga para 
moto R$ 650,00 - F. 3017-6659, 9.9758-
1971, 9.9301-7320
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, 9.9758-1971, 
9.9301-7320
Morada do Sol - 2 dorm, sala e cozinha 
conjugada, wc social e quintal, vaga p/2 
carro coberta, R$ 1.000,00, fiador  - F. 
3017-6659, 9.9758-1971, 9.9301-7320
Cecap - 2 cômodos e vaga para moto, 
R$ 770,00 - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320
Morada do sol - 3 quartos, sala, coz, 
wc 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, wc 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, wc emp, lav, 
3 dor(1st), 1 sala  - R$ 2.000,00 + cond 
+ iptu - F.9.7403-4761
SO0546 Sobrado -Green Village - coz, 
closet, 3 dor(1st), 2 salas, varanda, es-
critório, as, terraço, 2 vg - R$ 2.500,00 + 
cond + iptu - F. (19) 9.7403-4761
SO0551 Sobrado - Cond. Horizontal - 
churras, sauna, vest, pisc, coz, closet, 4 
dorm (2st), 3 salas - R$ 5.000,00 + iptu 
+ cond - F.(19) 9.7403-4761
SO0566 Sobrado - Beira Da Mata - coz, 
lav, desp, as, 3 wc, 3 dorm(3st), 2 salas, 
escritório - R$ 3.500,00 + iptu + cond - F. 
(19) 9.7403-4761
SO0565 Sobrado - coz, lav, as, 3 wc, 
3 dorm (1st), 2 salas, sacada, varanda, 
escritório - R$ 3.300,00 + cond + iptu - F. 
(19) 9.7403-4761
CA0757 Casa Vila Veneza - 3 dorm, 1 
wc, 1 sala, coz, as - R$ 1.200,00 + cond 
+ iptu F. (19) 9.7403-4761
CA0622 Casa - Jd Portal Do Sol - 2 
dorm, sala, coz, wc, garagem, piso 
superior - R$ 1.000,00 + iptu – F. (19) 
9.7403-4761
CA0711 Casa Aqui Se Vive - 3 dorm (1 
st c/ closet, sala, coz, quintal, churrasq, 
armários, box - R$ 1.900,00 + iptu – F. 
(19) 9.7403-4761
SO0454 Sobrado Vila Maria Helena - 2 
vagas, 3 dorms, 1 suíte, 450,00 área 
terreno, 200,00 área construída, R$ 
1.900,00 - F. 3392-0333
SO0048 Sobrado Vila Florença - 3 
vagas, wc, 100,00 área útil - R$ 1.600,00 
+ iptu – F. 3392-0333

Aluga-se Quarto - para mulheres e 
homens solteiros e aposentados - F. 
3834-1535. Rua Pedro Gonçalves, 
1477 - Centro
Centro - 2 dorm, sala, coz, wc, R$ 700,00 
+ iptu - F. 3801-2880 / 9.9479-0454
Jd. Eldorado - 2D, sala, coz, wc, entrada 
para carro R$ 900,00 + iptu - F. 3801-
2880 / 9.9479-0454
Jd Nossa Senhora Aparecida - 3 dorm, 
suíte, 2 banheiros 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, wc social, sala, 
coz, garagem R$ 1.200,00 - F. 3801-2880 
/ 9.9479-0454
Casa no Jd. Belo Horizonte: 3 dorm. 
1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, 
garagem p/ 2carros. R$1600 + iptu. - F. 
3801-2880 ou 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 garagem. 
Aceita Financiamento, Aceita Terreno. 
R$ 255 mil – F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320



23BMais Expressão

classificados
AD0032 Apto Duplex Pq São Loureço 
- 102 m² - 1 vg, 2 dorm (1st), sla 2 amb, 
coz plan com cooktop, forno elétrico, wc 
social, espaço gourmet, R4 240.000,00 
- F. 3392-0333
AP0108 Apto Vila Almeida - 69m² - 2 
dor(1st), wc, sala de estar, sala de jantar, 
varanda gourmet e churrasqueira R$ 
290.000,00 - F. 3392.0333
AP0751 Apto Pq. São Lourenço - 67m² 
- 2 dorm, 1 wc, coz plan, lav, sacada,  R$ 
265.000,00 – F. 3392-0333
AP0637 Apto Monte Verde - 2 dorm, 
sala 2 amb, coz plan, wc, 1 vg - R$ 
215.000,00 F. 3392-0333
AP0739 Morada Do Sol Apto Novo - 
Sala com var, coz, 2 dorm, 1 wc, 1 vg  
R$ 240.000,00 - F. 3392-0333
AP01309 Edifício Verona - kitnet c/ 
49,61m² - cozinha, sala, dormitório, 
banheiro, sacada com excelente vista, 01 
vaga de garagem coberta. Aceita finan-
ciamento. R$180.000,00 - F.3825-4420
AP01041 Edifício Soho - Oportunidade! 
apartamento Soho com preço bem abai-
xo da média de mercado, apartamento 
com 3 dormitórios, sendo 1 suíte. sala, 
cozinha, lavanderia, banheiro social e 
sacada. 2 vagas de garagem cobertas, 
sistema de lazer completo R$425.000,00 
- F.3825-4420
AP01009 Edifício 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, 
completa área de lazer. R$470.000,00 
F.3825-4420
AP00649 Edifício Fonte de Trevi - 
Lindo apartamento, boa localização, 
imóvel com 02 dormitórios, sendo um 
deles suíte, sala com 02 ambientes, WC 
social, cozinha. móveis planejados em 
todos os ambientes. portaria 24 horas, 
elevadores e piscina. ar condicionado. 
Aceita financiamento bancário e estuda 
permuta. R$280.000,00 - F 3825-4420
AP01325 Residencial Porto Príncipe 
- Apartamentos 80 m², 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, todos os apartamentos 
entregues com: aquecimento a gás, 
preparação para ar Condicionado, 2 
vagas de garagem R$ 380.000,00 - F. 
3017-6659, 9.9758-1971, 9.9301-7320.
Ap Novo no Centro, 2 dorm, 1 siut, 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 planeja-
da, 3 dorm , area de lazer completa - F. 
9-9133-9736 
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

Jd. Sevilha -  2 dorms, coz. planejada. 
R$320.000,00. Aceita parte terreno em 
condomínio. F. 9.8161-5111
Vila Georgina - 3 dorm , (uma suite), sala 
2 amb, coz, uma vaga descoberta, andar 
alto. F: (19) 9.8161-5111
AP0563 - Jardim Olinda - apto c/3 dor-
ms, sendo 1 suíte, SL 2 ambs. wc social. 
coz. área de serv., 2 vagas p/ autos. R$ 
320.000,00 F. 3392-0333
Vendo Apartamento Barbara - 01 
dorm, sala, cozinha e banheiro, 01 vaga 
de garagem R$ 210.000,00. F: (19) 
9.9887-7771

 
Apartamento Jd. Morada do Sol: 1 
dorm com suíte, sala e cozinha conjuga-
da. 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 F. 
(19) 9.7403-4761
AP0752 Apto Edifício Carolina - sala, 2 
dorm(1st), sacada, coz, wc - R$ 1.000,00 
+ iptu + cond. F.(19) 974034761
AP0756 Apto Edificio Ibiza - 2 dorm, 
1 wc, 1 sala, sacada, as - 1.100,00 + 
cond + ptu  - Aceita proposta - F. (19) 
9.7403-4761
AP0755 Apto Edificio San Marino - 3 
dorm(1st), 3 dorm, 2 sala, sacada, wc, 
as - R$ 1.300,00 + com + iptu - F. (19) 
9.7403-4761
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 - F. (19) 9.7403-4761
AP0749 Apartamento Gaivotas - 
3dor(3st) - 4 salas - sacada - esc - ban 
emp - as -  copa - coz – R$ 6.000,00 + 
cond + iptu - F.(19) 9.7403-4761
AP0367 Apartamento Villagio Di 
Toscana - 3 dorm(1st) - sala - sacada - 
coz - as – R$ 1.300,00 + cond + iptu – F. 
(19) 9.7403-4761
AP0736 Apartamento Duetto Di Mariah 
- 3 dor(1st), 2 wc, sala, sacada, coz, 
varanda gourmet - R$ 1.750,00 + cond 
+ iptu – F. 19) 974034761
AP0720 Apto Patio Andaluz - 2 dorm 
(1st), sala 2 amb, varanda, wc, coz com 
gab, 2 vgs - R$ 1.700,00 + cond + iptu  
- F. 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  - F. 3392-0333
AP0602 Apto Oliveira Camargo - 2 
dorm, sala, coz, wc, lav, 1 vg - R$ 
1.000,00 - 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
Centro - 2 dorm, sala, coz, wc R$ 
1.200,00 - F. 3801-2880 / 9.9479-0454
 

Salão Comercial na Avenida Ário 
Barnabé - 250m² (ideal para padaria, 
lanchonete) ou troca por imóvel no 
Condomínio Vale das Laranjeiras. Valor 
do imóvel R$1.100.000,00 aceita 50% 
em imóvel em Indaiatuba R$3801-5127 
ou 9.8241-5901 com Janete
Sala Área de saúde - Com banheiro, 
privativo, ar condicionado, Fácil esta-
cionamento. R$ 1.100,00 mais Cond - F 
997510941
Office Premiun 5º andar R$130.000,00 + 
saldo de R$117.000,00 parcelado. Aceito 
permuta terreno. F: (19) 9.8161-5111
 

Terras Itaici - 5 suítes, 3 sala, escritório, 
lavabo, cozinha plan., churrasqueira R$ 
960.000,00. F. 9.9887-7771
Terras de Itaici - 1.000m2 - R$ 
220.000,00 F 9.9887-771
Pq. da Grama com muitas árvores 
frutíferas 5.130m² R$ 250 mil F. (19) 
9.8136-7331 CRECI 74.092
Sítio 5 alqueires e meio - com pasto, 
1 casa avarandada, 1 paiol, 1 cocheira. 
Energia elétrica, água da nascente, 
vacas e córrego. Bairro capela do alto 
(Bairro tem Santuário, supermercado, 
bares, pizzaria, ônibus escolar e táxi). 
Aceito carro automático Corola ou Honda 
e terreno. Somente  nesse mês de feve-
reiro valor   R$160.000,00 F. 3875-7747 
ou 9.8149-5815
Cardeal - Área 9 alqueires próximo ae-
roporto R$ 2.000.000,00. F9.9887-7771
Sitio em Toledo - próximo a Braganca 
paulista  13.000m2,casa semi acabada 
c/03 dorm,02wcs toda  avarandada, gra-
mada, pasto, pomar, boa topografia, agua 
de mina 02 tanques com peixe sendo um 
compartilhado e outro exclusivo, diversas 
aves, animais e arvores frutíferas, a 08 km 
do centro, abeira do asfalto R$ 270.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. F  3017-26008 ou9.9762-
7997 ou 3935-3294

Chácara e sitio - 1.000m² - Fogueteiro 
com 2 casas em fase de acabamen-
to R$320.000,00 F. 3875-3201 ou 
9.9482-6697
Sitio em Elias Fausto - Aceita imóvel 
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 ca-
sas 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 Indaiatuba. 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 cobertas. R$925.000,00 
- TEL.:3392.0333
Rec. Jardins de Itaici, casa 2 suí-
tes, 2 salas, coz, gar coberta. Terre-
no 3.000mts². R$800.000,00, aceita 
imóvel em Vinhedo, Valinhos. F: (19) 
9.8161-5111
Só Terra - 4.800m², Recreio Jardins Itaici
Chacara Pq. da Grama - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² R$ 250 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 74.092
Chacara em Bofete - 1000m², R$ 35 mil. 
F: 3801-2880 OU 99479-0454
CH0043 chácara – casa principal toda 
avarandada com 3 dorms, sendo 1 
suíte com armários e banheira com hidro, 
ampla sala p/3 ambs., wc social, cozinha. 
nos fundos: 1 suíte e a.s. com armários.  
sobrado ao lado: atelier com sala p/2 
ambs., sacada e wc. água encanada, 
poço caipira. - R$ 510.000,00 – TEL.: 
3392.0333

Vil Rica - 150m² R$120mil F. (19) 9.8136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Dos colibris - 130m² - R$ 120 mil F. 
(19) 9.8136-7331 CRECI 74.092
Terras de Itaici  -  2.750m2  R$ 
330.000,00
Vale das laranjeiras - 2.830m2 R$ 
350.000,00. F 9.9887-7771

Jd dos Laranjais - 33.000m2 R$ 
350.000,00 aproveitável 4.000m²(com 
nascente).F  9.9663-2979
Jd. Brescia - Oportunidade única, 
terreno 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 imóveis 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 ter-
ra, aceita casa de lote inteiro R$ 320 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
TE0451 Brescia Terreno - 150m² - prox. 
ao parque ecológico   R$ 100.000,00  f. 
3392.0333
TE0631 Brescia Terreno - 150m² - ótima 
oportunidade para investimento - R$ 
85.000,00  F.3392.0333
Jd Bela Vista - Terreno com alicer-
ce 250m2 R$ 190.000,00 a negociar 
F.19.994723844 Mayara
TE0646 Jardim Brescia - terreno - 
240m²   R$ 160.000,00 (019) 974034761
Jd. Maritacas - 152m2 transferência 
de divida, já foi pago 60.000,00 mais 
quero 55.000,00. F 99246-5729 Pronto 
para construir.
Jd. Aldrovande - 270 m2 R$ 130.000,00 
F. 3801-2880 / 9.9479-0454
TR01478 Residencial Alto De Itaici: 
Lote plano em condomínio fechado 
(314m²).portaria 24hr, lazer com-
pleto para família. Oportunidade R$ 
180.000,00 F. 3834-4420
Terrenos Jd. Barcelona a partir de 
150m² - a partir de R$90.000,00 F. 3801-
2880 ou 9.9479-0454
Terreno Jd.  Barcelo -  ent rada 
R$30.000,00 + parcelas F. 3801-2880 
ou 9.9479-0454

Jd. Maringá - 300 m2 R$ 185.000,00 F. 
3801-2880 / 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
Área Cardeal – 9 alqueires próximo 
aeroporto. R$ 2.000.000,00. F: 019 
9.9887-7771
TE0646 Terreno Brescia - 240 M² - ex-
celente localização próxima a área de 
lazer R$ 160.000,00 - TEL: 3392.0333

TV 29” tubo - excelente estado R$150,00 
F. 3885-3961 ou 9.9398-4095
Vendo Salão de Beleza - completo ou 
troco. F. 99226-3571
Pousada Marconi - aluguel de quartos 
com WC/Internet/TV, quartos com 
acomodações para até 4 pessoas e indi-
vidual, cozinha e lavanderia F.3825-0316
Van para escola ETEC- Itu. Se você 
precisa de van para chegar em Itu as 
7:00 na minha van há vaga. F.19-3329-
4380, 3392-7147 
Vendo ponto de banca de jornal 
no Center jeans F. 9-8769-2796 ou 
9.9255-6151
Vendo Imóvel - R$ 200.000,00 entrada 
de 3.411,00 e mensais de 1.411,00 F. 
11- 9.9803-6670
Vendo Imóvel - R$ 100.000,00 entrada 
de 1.705,00 e mensais de 705,00 F. 
9.99454-6772
Vendo -  Cabeçote motor Iveco Dally 
3510 com válvulas ano 1997. valor: 
3000,00. F: 3835-3350 - Paulo
Vendo - Motor Arranque IVECO 3510. 
valor: 350,00. F: 3835-3350 - Paulo

Vendo Lavadora - de alta pressão, semi 
novo, R$180,00. Transformador bivolt, 
novo, R$30,00. Ferro elétrico a vapor 
e a seco, para viagem, novo, R$40, 
00. Fonte bivolt, nova, R$20,00. fonte 
120v saída 9v, R$20,00. F: 3801-3228 
/ 9 9835-5979
Alugo - mesas, cadeiras, cxs. térmica, 
freezer. F: (19) 9.9783-2900 / (19) 
9.9952-2505
Fazemos Fretes - Carretos e mudan-
ças pra qualquer localidade. F: (19) 
9.9334-7959 / (19) 9.9371-1802, falar 
com Roberto
Vendo - Bicicleta Cross Pro - Direção 
Livre, Bicicleta Speed Aro 27 Venzo 
Bicicleta Chilli Choppar - Pneu Grosso 
igual Moto, Bicicleta “Dupla” - Alumínio. 
Temos outros modelos. - F: 2516-5110, 
falar com Fernando
Vendo Transformador - 7.500 wts, 
110x220 ou 220x110 wts para residên-
cia. valor: 500,00. F: 3835-3350 - Paulo 
Vendo - Maquina de Costura Reta a 
Motor 1/2 cavalos. valor: 350,00. F: 
3835-3350 - Paulo
Troco -  Varias bicicletas novas por 
carro. Mais ou menos 50.000,00. F: 
3835-3350 - Paulo
Vendo - 4 pneus 165x70, R13, meia 
vida, em ótimo estado. R$ 70,00 cada. 
F: 998802-3619 ou 3016-6777 - Falar 
com Carlos
Vendo - sofá 3 e dois lugares (sim-
bal), ótimo estado. R$190,00 cada. 
F: 998802-3619 ou 3016-6777 - falar 
com Carlos
Vendo - micro-ondas CCE, 47L, em 
ótimo estado, 220volts. R$220,00 F: 
998802-3619 ou 3016-6777 - falar 
com Carlos

 
Vende-se - Idea, completo, 1.4 ELX. 
(11) 94111-4063

 
Vendo ou Troco - moto Hornet 2012 
F.3801-6345
 

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 Idioma 
Espanhol por ser de origem Hispânica F. 
99606-7078 ou 3392-8600 Natalie
Motorista Profissional a 30 anos - CNH 
D, oferece seu serviço, senhor de 54 
anos, educado ,bom conhecimento em 
São Paulo e interior, fixo ou free lance 
F. 19.99793-4700.
Cozinheiro Churrasqueiro - Ofe-
rece seu serviço fixo ou eventos F. 
9.9793-4700
Ofereço-Me Como Cuidadora, de 
idosos, crianças, enfermos, pessoas 
com necessidades especiais e etc. 
Atendimento 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
Ofereço-me como Diarista - com 
referências. F: 9.9538-4769 - Maria Luiza 
Ofereço-me como Porteiro ou Casei-
ro - com referências. F: 9.9538-4769 
- Rogério 
Contrata-se Corretor - em período de 
estágio. F: (19)99344-2290
Precisa-se Cozinheira - para trabalhar 
em casa de família, que tenha iniciativa 
e saiba o trivial, Idade 40 ao 55 anos. F: 
(19) 9.8141-2258



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 completo. Expe-
riência na função. Disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE TI – Código 25398: Graduação em Análise de Sistemas 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.
ASSESSOR COMERCIAL - Código 25550: Ensino Médio completo. Desejá-
vel cursando graduação em Marketing. Experiência no mercado de telefonia 
móvel, de preferência, vendas corporativas. Informática em nível de usuário. 
Residir na região de Indaiatuba.
AUXILIAR DE APOIO LOGÍSTICO (Oportunidade para Pessoa Com Defi-
ciência – PCD) – Código 25052: Desejável Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 25252: Ensino Fundamental com-
pleto. Experiência com trabalhos manuais na área de produção. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Código 24175: Ensino Fundamen-
tal 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. 
FRESADOR CNC – Código 25511: Ensino Médio completo. Experiência em 
programação, preparação e operação de fresa CNC portal (usinagem pesada). 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
GRAVADOR DE CLICHÊ – Código 24536: Ensino Médio completo. Expe-
riência 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 completo. Experi-
ência 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. Expe-
riência 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. Experiên-
cia 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. Expe-
riência na função. Curso de empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PCD (Pessoa Com Deficiência) – Código 24234: Desejável experiência 
profissional. 
PROGRAMADOR WEB – Código 25328: Desejável formação superior. Ex-
periência na função. Conhecimento em linguagens de programação (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: Formação 
Técnica completa. Experiência na função e programação de CLP. Disponibi-
lidade para viagens. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO QUÍMICO – Código 25576: Formação Técnica completa. Desejável 
graduação. Experiência em desenvolvimento de novos produtos. Residir na 
região de Indaiatuba.
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 

GARÇOM: Ensino Médio Completo, com experiência na função. Necessário ter 
condução própria e total disponibilidade de horário e para trabalhar aos finais 
de semana. Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE PRODUÇÃO: Ensino médico completo. Gerenciar as operações 
de produção, implementar  programas de fabricação, elaborar planos, ter curso 
com 5s, raizem . Residir Indaiatuba ou Salto
LIDER COMERCIAL: Superior Completo, com experiência na função, experiência 
em gestão de pessoas, liderança de equipes, técnicas de vendas. Disponibilidade 
para viagens, Residir em Indaiatuba ou Salto.
MARCENEIRO:  Ensino Fundamental, com experiência em produção de móveis 
de madeira, peça de decoração em MDF, cortes de chapas em maquina esqua-
drejadeira. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL CALDEIREIRO: Ensino Fundamental, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL SERRALHEIRO: Ensino Fundamental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
MESTRE DE OBRAS: Com experiência em obra residencial e predial. Residir 
em Indaiatuba ou região.
OPERADOR DE TORNO CNC: Ensino médio completo. Com experiência na 
função. Desejável Técnico em mecânica, Automação industrial ou equivalente. 
Programação e operação de Máquina CNC (Torno CNC ou Centro de Usinagem 
CNC. Leitura e interpretação de Desenho Técnico Mecânico. Metrologia. Residir 
em Indaiatuba. 
PCP: Experiência em PCP e vendas e informática. Será responsável pela 
captação de novos clientes, metas diárias. Acompanhar auditorias. Verificação 
de procedimentos.
PREPARADOR DE TORNO CNC: Ensino Médio Completo, com experiência 
na função, experiência MCS (Nardini e HAAS), conhecimento desenho técnico, 
metrologia. Residir em Indaiatuba.
PROGRAMADOR WEB: Superior completo. Experiência na função. Programação 
front-end e designer, linguagens HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL. 
Desejável conhecimento em wordpress e bootstrap. 

empregos
24B Mais Expressão

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.
CUSTOMIZADOR – Para trabalhar em empresa do Ramo de lavanderia Industrial. 
Possuir experiência na área de produção. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INSDUSTRIAL – Possuir Curso de Eletricista 
de manutenção Industrial (Senai) ou Técnico em elétrica / eletrônica ou afins. 
Curso de NR-10 e Curso de SEP válidos. Conhecimentos em Diagrama elétrico, 
inversores de frequência, Soft Start, comandos elétricos, Proteções elétricas e 
CLP. Conhecimentos em montagem e startup em painéis de comando de máqui-
nas, transformadores e cabines de média tensão. Conhecimentos em AutoCad, 
EPLAN e comissionamento de painéis e máquinas. Residir em Indaiatuba ou 
região. 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.



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.



26B Mais Expressão



27BMais Expressão



28B Mais Expressão


