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Indaiatuba e demais ci-
dades da RMC firmaram um 
convênio com a Coordenado-
ria Estadual de Defesa Civil, 
com o objetivo de preparar 
os estudantes para agirem em 
diferentes situações de riscos. 

Foi divulgada durante a 
semana a lista com o nome 
dos competidores comtempla-
dos no Bolsa Atleta 2016. Ao 
todos, 50 atletas locais foram 
selecionados pela Comissão 
Gestora do FAE.  

O Conselho de Segurança 
de Indaiatuba (Conseg) reali-
zou na tarde de quarta-feira, 
dia 22, sua reunião mensal 
para discutir melhorias para  
Indaiatuba, entre elas melho-
rar a segurança em Helvetia. 

O ex-jogador de vôlei 
da Seleção Brasileira Giba 
estará presente em Indaia-
tuba hoje, dia 26, durante o 
Bazar de Vinhos. O even-
to ocorre no Kennedy Sa-
quare, das 14h às 20 horas. 

Já começou a ser construída a nova rodoviária de Indaiatuba, a qual ficará no final da Rua dos Indaiás, próxima a Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). O espaço contará com 5.697,04 metros quadrados de construção. 

Na manhã da última se-
gunda-feira, dia 21, foi re-
alizado um ato cívico para 
homenagear os 32 anos da 
Guarda Civil de Indaiatuba, 
completados em outubro de 
2015. 

Um grave acidente envol-
vendo dois carros deixou nove 
pessoas, entre elas quatro 
crianças, feriadas na noite do 
último domingo, dia 20, numa 
avenida do bairro Campo 
Bonito. 

A concessionária AB 
Colinas está com vagas de 
trabalho para pessoas com 
necessidades especiais. Os 
interessados devem residir ao 
longo do trecho administrado 
pela concessionária. 

Aumento de 10,83% também foi aprovado para o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Pág. 07a
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Servidores públicos têm reajuste de 11%
Alunos devem ser 
treinados para 
situações de risco

Contemplados 
do Bolsa Atleta 
são divulgados 

Segurança no 
Helvetia vira 
pauta de reunião

Ex-jogador de 
vôlei Giba estará 
em Indaiatuba 

Guarda Civil 
comemora 32 anos 
com ato cívico

Motorista bate 
veículo e deixa 
nove feridos 

AB Colinas abre 
processo seletivo 
para deficientes  

Associação de Diabetes realiza palestra na Câmara

Croissant levanta o ‘caneco” da  Supercopa Vila Avaí
Pág. 03a

Novo terminal rodoviário começa a ser construído
THAISE XAVIER

JEAN MARTINS
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Mais um cartão postal! O que você acha do 
aumento de salário 
dos vereadores, 
prefeito, secretários e 
servidores públicos?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 36/03 a 01/04

Editorial EnqueteArtigos

A construção de uma nova rodoviária no Município, 
exigência antiga dos moradores e usuários, enfim come-
çou. Com prazo de um ano para ficar pronta, o novo espaço 
deve ser mais amplo e num lugar que tende a facilitar a 
entrada e saída de ônibus, já que ficará ao lado da Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). 

Uma certeza é garantida: o novo espaço trará inúmeros 
benefícios para os passageiros, visto que o atual terminal 
está antigo e totalmente ultrapassado. 

Além de oferecer poucos serviços, alguns essenciais 
para um turista que chega a cidade, por exemplo, a atual 
rodoviária conta com um prédio antigo e muito mal lo-
calizado. 

Mesmo estando no Centro da cidade, com o passar do 
tempo e o crescimento da Indaiatuba, o trânsito na região 
aumentou e muito e a dificuldade dos motoristas em aces-
sarem a Avenida Presidente Vargas, para retomarem suas 
rotas, também. 

Mas com investimento de R$ 9.398.767,42, tudo tende 
a melhorar. Ficará num ponto estrategicamente muito bem 
localizado, facilitando assim a locomoção tanto dos ônibus 
quanto dos passageiros. A infraestrutura do local permitirá, 
além de lanchonetes e banheiros, que os usuários utilizem 
serviços disponibilizados por outros órgãos. 

Enfim, ao que tudo indica, em um ano Indaiatuba terá 
mais um cartão postal. Para uma cidade que prioriza a 
beleza, principalmente em suas entradas, nada mais justo 
do que uma rodoviária que possa dar boas-vindas aos seus 
visitantes.

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

“Não concordo, é injusto com 
o povo que está sofrendo com 
a crise e está cada dia mais 
sem dinheiro”  - Marcelo de 
Oliveira, 32 anos, montador

“É um absurdo isso, o povo se 
acaba pagando impostos para 
eles ganharem sempre mais e 
mais” - José Raimundo, 55 
anos motorista

“De jeito nenhum, é um ab-
surdo eles aumentarem um 
salário que já é alto, enquanto 
o povo mal tem dinheiro pra 
chegar ao fim do mês”  An-
tônio do Amaral, 49 anos, 
padeiro

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

opinião

“Acho que para os servidores 
públicos até concordo, mas 
para os políticos é sincera-
mente uma piada, um absur-
do” - Laís Cristina, 17 anos, 
técnica em enfermagem

“Não concordo, o País está em 
uma crise política e financeira 
enorme e não é o momento 
para isso” - Julio Pereira, 65 
anos, aposentado

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.) 

Você sabe criar felicidade?
Em um determinado grupo houve uma desavença entre as lideranças, e como nestes 

casos normalmente as pessoas se dividem e cada parte fica de um lado, se desmembraram 
e formaram outro grupo indo para outro endereço. O tempo passou, muitos anos depois,  
o grupo que se desgarrou precisava de uma sede, local, para fazerem suas reuniões, fez 
uma proposta de aluguel para o antigo grupo e por incrível que pareça criaram condições 
impossíveis de serem atendidadas naquele momento. Tem pessoas que evoluem, aprendem 
a perdoar, mas algumas continuam embebidas pela raiva  e o desejo de vingança. Perde-se 
a grande chance de se  harmonizarem com os que os cercam.  Um mestre oriental viu que 
um escorpião estava se afogando decidiu tirá-lo da água, mas quando o fez o escorpião 
o picou. Pela reação de dor, o mestre o soltou e o animal caiu de novo na água e estava 
se afogando de novo. O mestre tentou tirá-lo novamente e novamente o animal o picou. 
Alguém que estava observando se aproximou do mestre e lhe disse Desculpe-me, mas 
você é teimoso! Não entende que todas as vezes que tentar tirá-lo da água ele irá picá-lo? 
O mestre respondeu: “A natureza do escorpião é picar, e isto não vai mudar a minha que 
é ajudar". Então, com a ajuda de uma folha, o mestre tirou o escorpião da água e salvou 
sua vida. ”  Não mude sua natureza se alguém te faz algum mal, apenas tome precauções. 
"Alguns perseguem a felicidade; outros a criam" Quer aumentar sua percepção sobre os 

fatos da vida e ser mais feliz do que já é? Faça o treinamento Signa1 da 
Signa Treinamentos Trevisan, inscreva-se www.signatreinamentos.com.
br - 019-38757898.

Oportunidades aos deficientes
Nos últimos anos, as pessoas com deficiência ganharam mais oportunidades no mercado 

de trabalho, principalmente pela Lei de Cotas que determina a contratação por parte das 
empresas. Em um primeiro momento, as corporações mostraram preocupação quanto à 
qualificação dessa mão de obra, que, muitas vezes, não conseguiam completar os estudos 
devido à falta de acessibilidade e instrumentalização pedagógica própria nas escolas. Mas 
na prática, o que se viu foi uma turma cheia de vontade e dedicação, que demonstrou ter 
plenas condições de participar do mercado de trabalho.

Para resolver o problema da falta de capacitação, o CIEE, com sua experiência de 52 
anos na inserção de jovens no mercado de trabalho, criou o programa CIEE para Pessoas 
com Deficiência, que vem, a cada ano, treinando pessoas para várias funções no mundo 
corporativo. Sabendo da atenção especial que o CIEE tem para com os profissionais com de-
ficiência, empresas procuraram a instituição para formular programas especiais de formação 
profissional, com treinamentos específicos – como nas áreas de informática e administrativa, 
por exemplo. Entre as grandes empresas que possuem projetos desse porte com o CIEE, 
estão a TAM Linhas Aéreas, a Bauducco e a Embraer.

Em 2015, o CIEE intermediou a contratação de 1,2 mil jovens com deficiência como 
estagiários ou aprendizes em empresas pelo país. O número de beneficiados é 25% supe-
rior ao ano de 2014, quando foram inseridas 988 pessoas no mercado de trabalho. Além 
de realizar uma verdadeira ação social, dando oportunidades reais de cidadania para essas 
pessoas, o CIEE ainda colabora com as empresas que necessitam cumprir as cotas exigidas 
pela legislação.

Pelo estágio e aprendizagem, as empresas têm a oportunidades de qualificar as pessoas 
com deficiência para que possam adquirir habilidades adequadas às suas funções corpora-
tivas. Os participantes dos programas, por sua vez, recebem capacitação prática e a chance 
real de se inserir no mercado de trabalho com mais qualidade.  Importante lembrar que em 
alguns estados, como em São Paulo, os aprendizes fazem parte tanto das cotas de deficientes 
como da própria aprendizagem. O jovem que participa do estágio ou do Aprendiz Legal – 

programa de formação profissional numa parceria CIEE e Fundação Roberto 
Marinho – não perde o benefício de Prestação Continuada (BCP), um estí-
mulo concedido pelo governo para que pessoas com deficiência busquem se 
preparar para o mundo laboral. O programa do CIEE é mantido há 17 anos 
e já inseriu mais de 15 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Administração do CIEE, do Conselho Diretor do 
CIEE Nacional e da Academia Paulista de História (APH).

O empregador poderá reduzir a jornada dos seus 
empregados para evitar demissões

Atualmente o país vive uma crise financeira real que tem ceifado vários empregos, 
principalmente no setor industrial. São diversas notícias de cunho negativo para as 
indústrias que vem tentando se manter no mercado reduzindo custos, despedindo fun-
cionários, dando férias coletivas, etc.

Atento a isso, em julho o governo lançou o Programa de Proteção ao Emprego 
que tem como objetivo: proteger os empregos em momentos de redução temporária 
da atividade econômica; manter vínculos empregatícios de longo prazo; preservar a 
saúde econômica financeira das empresas; manter as contribuições o FGTS e INSS; 
fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de trabalho.

O programa traz para as empresas que aderirem, a possibilidade de reduzir a jornada 
dos empregados temporariamente em até 30% mediante acordo coletivo, resultando 
a redução dos salários dos empregados dessas empresas que aderirem ao programa. 
Importante ressaltar que o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) complementará 
50% da redução, ou seja, o empregado terá redução parcial do salário em 15% e os 
demais 15% será pago pelo FAT.

Durante o período que foi aderido pela empresa, esta não poderá demitir os funcioná-
rios. Poderá a empresa aderir um prazo de 6 meses sendo prorrogado por mais 6 meses 
se necessitar. A empresa interessada terá até 31 de dezembro para poder aderir o PPE.

Para aderir o plano, a empresa interessada deverá celebrar acordo coletivo com o 
sindicato da categoria comprovando a sua realidade financeira, que obrigatoriamente, 
deverá estar em condições de dificuldade para justificar a aderência ao plano, lembrando 

que empresas de qualquer setor poderão participar.
Procure um profissional do ramo contábil ou jurídico para maiores 

esclarecimentos de como aderir ao plano.
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Município oferece treinamento a proprietários e profissionais de postos de combustíveis 

CAPACITAÇÃO   

THAISE XAVIER      
redacao01@maisexpressao.com.br

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Novo terminal rodoviário começa a ser 
construído e deve ficar pronto em 1 ano

A reportagem do Mais 
Expressão esteve 
na manhã de quarta-

-feira, dia 23, no terreno que 
abrigará a nova Rodoviária 
Municipal, localizado no 
final da Avenida dos Indaiás, 
e constatou que operários já 
trabalham no local. Segundo 
os vizinhos da área, a mo-
vimentação de máquinas no 
terreno ocorre há cerca de três 
semanas. 

Via Secretaria Municipal 
de Comunicação Social, a 
Prefeitura confirmou o início 
dos trabalhos e informou que 
a construtora responsável 
pela obra já está realizando 
as fundações do prédio. O 
investimento na obra será de 
R$ 9.398.767,42, com prazo 
de um ano para a conclusão. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o secretário de 
Planejamento Urbano e En-
genharia, Sandro de Almeida 
Lopes Coral, informou que 
a expectativa é que as obras 

terminem antes do prazo, até 
o fim do ano, mas que muitos 
detalhes do projeto ainda 
aguardam definições. “Um 
deles é com relação à Rua dos 
Indaiás, que hoje é via de mão 
dupla. Como o movimento 

será intenso com a rodoviária, 
o plano é que até a entrada do 
Jardim Belo Horizonte ela 
siga como é e, dali em diante, 
torne-se mão única no sentido 
rodovia Santos Dumont (SP-
75).”, explica. 

Além disso, a secretaria 
aguarda um aval da Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) para que 
os ônibus intermunicipais 
deixem de passar por dentro 
da cidade. Caso seja autoriza-

do, os veículos chegarão pela 
SP-75, entrarão na rodoviária 
e depois de pegarem os pas-
sageiros seguirão direto para 
a rodovia. 

Já o atual terminal, segun-
do Sandro, deve passar por 

uma reforma e continuará sen-
do utilizado para o transporte 
coletivo municipal. 

A nova rodoviária terá uma 
área construída de 5.697,04 
metros quadrados em um ter-
reno de 25.190,99 m². Serão 
15 baias para ônibus intermu-
nicipais com saguão, telefones 
públicos, caixas eletrônicos 
e guichê de informações, 36 
lojas de 3x4m, 15 bilheterias, 
área de espera com sanitários 
acessíveis e quiosques e área 
de embarque e desembarque.

O projeto prevê 130 vagas 
no estacionamento e cinco 
baias para ônibus circular, 
além de área para alimen-
tação, salão de exposições, 
posto policial e do Conselho 
Tutelar, ambulatório e posto 
DNER-DER.

A praça de alimentação do 
novo terminal terá espaço para 
restaurantes e lanchonetes com 
deck externo e sanitários mascu-
linos e femininos com chuveiros. 

A empresa vencedora da 
licitação para a execução da 
obra é a Tutida Construção e 
Manutenção Ltda. 

A Prefeitura de Indaiatuba, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, promove 
de 11 a 14 de abril, das 9h às 
17 horas, no Centro de Con-
venções Aydil Bonachela, 
treinamento para proprietários 
e profissionais de postos de 
combustíveis, sobre a Norma 
Regulamentadora nº 20, que 
determina sobre a segurança 
e saúde de profissionais que 
trabalha com inflamáveis e 
combustíveis. 

O treinamento ocorrerá 
em dois períodos, com turmas 
diferentes de manhã e tarde. O 
evento será promovido pelo 
Departamento de Vigilância 
Ambiental em Saúde em 
parceira com Departamento 
de Vigilância ambiental e do 
Cerest. O diretor da Vigilân-
cia Sanitária de Indaiatuba, 
Ricardo Gonçalves, acom-
panhado do Engenheiro Am-
biental Lucas Simoni Silva 

e da diretora da Vigilância 
Ambiental em Saúde, Silvana 
Chaud Sproesser explicaram 
que a norma determina, que 
quem trabalha em instalações 
de processo ou processamento 
de líquidos inflamáveis de-

vem realizar capacitação de 
acordo NR 20 e assim aptos 
e regularizados para exercer 
suas atividades profissionais 
dentro do lei. “O treinamento 
será em parceria com a Re-
cape (Sindicato de Comércio 

Varejistas de Derivados de 
Petróleo de Campinas e Re-
gião). As ações na área são 
voltadas à formulação e im-
plementação de políticas de 
proteção à saúde, visando à 
redução e eliminação do ado-

ecimento e morte resultantes 
das condições, dos processos 
e dos ambientes de trabalho, 
bem como o aprimoramento 
da assistência à saúde dos 
trabalhadores”.

Silvana Sproesser expli-
cou que a Prefeitura vem 
desenvolvendo ações preven-
tivas com o postos desde de 
2011. “Com vistorias em pos-
tos conforme determina o Mi-
nistério da Saúde, a questão 
de Equipamentos de proteção 
Individual, higiene, projeto 
Benzeno, e todos os postos 
tem que oferecer treinamento. 
Visamos a prevenção de aci-
dentes e doenças relacionadas 
ao Benzeno (produto químico 
obtido durante o processo de 
refino de petróleo para ob-
tenção da gasolina), e pode 
causa câncer em algumas 
pessoas, quando em exposi-
ção constante e prolongada 
sem os devidos cuidados”. 

Indaiatuba tem 42 postos de 
combustíveis funcionando.

Capacitação
A capacitação prevista na 

NR-20 deve ser realizada a 
cargo e custo do empregador 
e durante o expediente normal 
da empresa e foi dividida em 
níveis, sendo eles: integração, 
básico, intermediário, avança-
do 1, avançado 2 e específico, 
de acordo com as funções que 
os colaboradores exerçam nas 
instalações. É certo que todos 
os trabalhadores que laboram 
em instalações classes 1, 2 ou 
3 mesmo que não adentrem 
na área ou local de extração, 
produção, armazenamento, 
transferência, manuseio e 
manipulação de inflamáveis e 
líquidos combustíveis devem 
receber informações sobre os 
perigos, riscos e sobre proce-
dimentos para situações de 
emergências.

Treinamento para profissionais de postos ocorrerá em dois períodos

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

O custo da obra da nova rodoviária está estimado em mais de R$ 9 milhões

THAISE XAVIER



O s moradores de Kat-
mandu, capital do 
Nepal,  t iveram a 

ajuda de um indaiatubano 
para enfrentarem as conse-
quências de um dos maiores 
terremotos da história do 
país.  Em meados de agosto 
do ano passado, quatro me-
ses após a catástrofe, o pu-
blicitário e escritor Marcelo 
José da Fonseca, de 45 anos, 
desembarcou na cidade para 
um trabalho humanitário 
com dezenas das famílias 
atingidas. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Fonseca conta 
que realizou uma campanha 
no Brasil para arrecadar 
fundos para as vítimas e 
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"No Nepal tive um contato 
muito próximo com a dor 

de um país que perdeu mais 
de 8 mil pessoas e estava 

devastado. Foram momentos 
de muito aprendizado com 

aquele povo"

Marcelo José da Fonseca, 
publicitário 

THAISE XAVIER      
redacao01@maisexpressao.com.br

cidade

Morador de Indaiatuba vai ao Nepal 
para ajudar vítimas de terremoto 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

depois, sozinho, embarcou 
para o local. Já no Nepal, 
junto com missionários do 
país, conseguiu realizar o 
atendimento, como doação 
de alimentos. à aproxima-
damente 62 famílias. 

Atualmente, depois de 
20 anos morando em In-

daiatuba, Fonseca conta 
que mora na Europa com o 
objetivo de realizar alguns 
trabalhos sociais. O publici-
tário relembra que também 
já esteve em Moçambique 
por dois anos consecutivos, 
trabalhando com a ajuda 
humanitária.  “Mudamos 

para a Espanha com a ideia 
de levar o evangelho mais 
profundamente, mas não só 
isso, é ajudar ao próximo, 
creio que seja essa minha 
missão. No Nepal tive um 
contato muito próximo com 
a dor de um país que per-
deu mais de 8 mil pessoas 

e estava devastado. Foram 
momentos de muito apren-
dizado com aquele povo”, 
diz. 

O projeto idealizado por 
Fonseca chama-se “Seme-
ando em Terras Áridas” e, 
segundo ele, o objetivo não 
é instituir a religião, mas 
sim levar o evangelho, pre-
gando o amor ao próximo. 
“Sou publicitário e trabalho 
com produção de vídeos, 
artes gráficas, entre outros. 
Uso minha profissão para o 
sustento, claro, mas também 
como uma boa forma de me 
relacionar com as pessoas”. 

Em Indaiatuba, o publi-
citário conta que trabalhou 
com moradores de rua, le-
vando comida e atenção a 
usuários de crack e álcool, 
com o projeto Operação 
Resgate. 

No Vale do Ribeira, em 
São Paulo, ele liderou al-
gumas equipes no trabalho 
com Quilombolas em Pedro 
Cubas, cidade de Eldorado, 
ajudando famílias nas ne-
cessidades básicas. Já no 
agreste de Pernambuco, fez 
uma viagem evangelística 
em cinco cidades do Estado 
com projetos sociais. 

O publicitário esteve no Nepal quatro meses após o terremoto

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Junto com missionários do país, Fonseca ajudou 
aproximadamente 62 famílias

Colégio Objetivo conquista troféu no Nacional de Robótica da FFL

INFORME PUBLICITÁRIO

A equipe Bazinga, do 
Colégio Objetivo Indaia-
tuba, conquistou o troféu 
1º lugar em Estratégia e 
Inovação na etapa Na-
cional do Torneio de 
Robótica First Lego Lea-
gue (FLL), disputado em 
Brasília, no último fim de 
semana.

De acordo com o alu-
no Guilherme Gallinucci, 
da Bazinga, esse prêmio 
demonstrou que a equipe 
estava muito bem. “Foi 
muito legal porque esse 
foi o 3º Nacional que nós 
participamos e foi o mais 
forte até então”, comenta 
o aluno. A aluna Isabelle 
Pereira concorda. “A 
experiência foi incrível! 
Foi muito intenso porque 

ainda tivemos a participa-
ção das outras duas equipes 
do Colégio, a Kaboom e a 
Shazam. Além disso, este 
foi o último ano da Bazinga 
com essa formação, ficamos 
muito emocionados e mais 
unidos!”, conta Isabelle.

A Bazinga ficou em 17º 
lugar na pontuação geral, 
dentre as 77 melhores equi-
pes do país. As 15 melhores 
colocadas na pontuação total 
geral do torneio estão auto-
maticamente classificadas 
para os torneios internacio-
nais: o World Festival (final 
mundial) e os torneios aber-
tos. Com essa colocação, a 
Bazinga do Objetivo Indaia-
tuba é a 2ª suplente para a 
participação nos torneios 
internacionais. Isso significa 

que se alguma equipe desis-
tir da vaga serão chamadas 
as suplentes.  

Além da Bazinga, o Co-
légio Objetivo Indaiatuba 
contou com a participação de 
mais dois times: a Kaboom 
e a Shazam.  “As equipes 
Kaboom e Shazam, em sua 
primeira participação nacio-
nal, trouxeram para casa a 
satisfação do dever cumpri-
do e a certeza de que, com 
a experiência adquirida, o 
sucesso não tardará”, afirma 
Loide Rosa, mantenedora 
do Colégio Objetivo Indaia-
tuba.

Agora a Bazinga espe-
ra pelo início da próxima 
semana para saber se vai 
conseguir a vaga para o in-
ternacional. Bazinga ficou em 17º lugar na pontuação geral, dentre as 77 melhores equipes do País

DIVULGAÇÃO
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Ação do Montreal 
doa chocolate para 
crianças de creche 

Associação de Diabetes 
realiza palestra no dia 2

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A Associação de Dia-
betes Sempre Ami-
gos de Indaiatuba 

promove no próximo sá-
bado, dia 2 de abril, uma 
palestra com o tema “Fi-
siologia dos Exercícios”, 
ministrada pela professora 
Daniela Bassi. O encontro 
acontece às 15 horas, no 
Plenarinho da Câmara, situ-
ado na Rua Humaitá, 1.167, 
no Centro. 

A palestra é totalmente 
gratuita, sem a necessidade 
de inscrição antecipada. 
Segundo o presidente da 
Sempre Amigos, Edvaldo 
Furtado Apolinário, o Didi, 
de 65 anos, o evento é desti-
nado não são só para porta-
dores do diabetes, mas para 
toda a população, inclusive 
para professores que atuam 
em academias e necessitam 
saber como lidar com pes-
soas portadoras de doenças 
crônicas. 

Segundo Didi, a palestra 
apresentará os benefícios 
das atividades físicas, quan-
do a mesma é realizada com 
planejamento e seguindo as 
regras em relação a pato-
logia que o paciente tem. 
“Como a nossa palestrante 
(Daniela) é uma pesquisa-
dora nessa área, com certeza 
saberá falar todas as reco-
mendações para que tenha-
mos exercícios que venham 
a nos beneficiar. Sabemos 
que, se fizermos algo sem 
os devidos conhecimentos, 
será algo prejudicial e não 
um beneficio”, relata.

A palestrante é especia-
lista em fisioterapia hospi-
talar e, pelas Universidade 
Federal de São Carlos (Ufs-
car), é especialista em Fi-
siologia do Exercício, além 
de doutoranda e mestre em 
Fisioterapia. 

O presidente da Sempre 
Amigos relata ainda que a 
palestra trará mais conhe-
cimento e informações para 
melhor qualidade de vida 
dos pacientes. 

Atualmente, com base 
em dados coletados pela 
associação, 20 mil indaia-
tubanos são portadores do 
diabetes, todos atendidos 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS) e/ou nos sistemas 
privados. 

Deste número, segundo 

Didi, 90 % são do tipo 2 
e 10% do tipo 1. Segundo 
ainda estimativa da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) e da Federação In-
ternacional de Diabetes, 
atualmente 20% desse nú-
mero são diabéticos, porém 
não sabem que possuem a 
doença. 

Os números não são ofi-
ciais, uma vez que a última 
pesquisa feita pelo Governo 
Federal foi na década de 90.  

Entidade 
A Associação de Dia-

betes Sempre Amigos de 
Indaiatuba começou suas 
atividades em 2008, com 
objetivo de levar a educa-
ção em diabetes por meio 
de palestras, campanhas e 

outros meios de comunica-
ção que possam informar os 
pacientes. 

Entre as ações desen-
volvidas, atualmente a as-
sociação realiza o projeto 
“Diabetes no Controle”, em 
parceria com a Faculdade 
Max Planck. Paralelo ao 
programa, a Sempre Ami-
gos já prepara um segundo 
projeto destinado à crianças 
e adolescentes da cidade, 
intitulado “Diabetes na Es-
cola”, o qual está previsto 
para ser colocado em prática 
ainda no segundo semestre 
deste ano. 

Além dos projetos, a en-
tidade realiza campanhas de 
busca ativa a novos diabé-
ticos, os quais ainda sabem 
sobre a doença.

Atualmente um dos projetos desenvolvidos pela Sempre Amigos é o “Diabetes no Controle”

DIVULGAÇÃO

Todos os anos, o Colégio 
Montreal promove a Gincana 
Solidária, da qual participam os 
alunos do Ensino Fundamental 
2 e do Ensino Médio. Este ano, 
a Gincana será realizada em 
três etapas. A primeira delas é 
a Páscoa Solidária. 

O objetivo desta ação é 
estimular o espírito de soli-
dariedade, envolvendo toda a 
comunidade escolar. Para esta 
primeira etapa, os alunos arre-
cadaram barras de chocolate.

De acordo com a direção 
do Colégio, os alunos também 
confeccionaram um cartão de 
Páscoa que foi entregue junta-
mente com o chocolate a 180 
crianças atendidas pela Creche 
Padre Antônio Anchieta. 

A entrega foi feita pelos 
alunos acompanhados dos pais 
esta semana. “Esse projeto visa 
sensibilizar os alunos para que 
tenham iniciativas futuras e 
empreendedoras para atuar em 
Organizações Não Governa-
mentais (Ongs), comunidades 
e tornar-se mais sensível às 
necessidades do próximo ca-
rente”, comenta a professora 
Ana Maria Soares. “Os alunos 
tomaram consciência de que 
existem muitas crianças que 

passam por necessidades enor-
mes e que, na medida em que 
existe união, os objetivos são 
atingidos. Eles descobriram 
que ser solidário é bom”, conta 
a professora Ednalva Costa 
Nascimento.

A aluna Julia Lima Louren-
ço, do sétimo ano, se sensibili-
zou com a proposta e utilizou 
parte do dinheiro que ganhou 
da avó para doar 15 barras 
de chocolate. Ela garante que 
aprendeu muito com a ação 
solidária. “Aprendi, que toda 
vez que estou em uma situação 
que não é legal, existe alguém 
em situações piores, e que sem-
pre temos que ajudar, mas sem 
esperar algo em troca. Temos 
que ser solidários, para mudar-
mos o mundo egoísta como o 
de hoje. Aprendi também que 
dar é bem melhor que receber, 
que ação solidária é algo que se 
faz de coração para os outros, 
é ajudar sem esperar nada em 
troca”, afirma  Julia.

A Gincana Solidária do 
Colégio Montreal é realizada 
durante o ano todo, com diver-
sas ações, que envolvem ativi-
dades culturais e a arrecadação 
de material para a confecção de 
fraldas geriátricas.

Doação foi feita a 180 crianças da Padre Antônio Anchieta

DIVULGAÇÃO
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Colégio Meta participa do Torneio Nacional de Robótica 
INFORME PUBLICITÁRIO

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Câmara aprova aumento de 11% no 
salário dos servidores públicos municipais

Os vereadores apro-
varam na úl t ima 
segunda-feira, dia 

21, durante Sessão Ordiná-
ria da Câmara, o reajuste de 
11% no salário dos servi-
dores públicos municipais. 
No mesmo dia, também foi 
votado o Projeto de Lei que 
estabelece a reposição da 
inflação, de 10,83%, nos 
salários do prefeito, vice-
-prefeito, secretários muni-
cipais e vereadores. Ambos 
os PLs foram aprovados em 
Regime de Urgência. 

A correção é retroativa 
a data de 1º de março, data 
do dissídio da categoria, 
que este ano não apresentou 
desacordo com a proposta 
apresenta pelo executivo.

De acordo com a pro-
positura, os valores foram 
apontados após avaliação 
das medições inflacionárias 
desde o último reajuste con-
cedido, datado de fevereiro 
de 2015, englobando a média 
do IPCA-IBGE, IGP-M e 
UFESP, além das negocia-
ções com as entidades repre-
sentantes do funcionalismo 
público. 

Também foram conside-
radas a correção dos tributos 
municipais pela Unidades 
Fiscais do Estado de São 
Paulo (Ufesps) e a previsão 
com despesas de pessoal 
constantes na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e na Lei 
Orçamentária Anual para o 
exercício de 2016. 

O mesmo índice de rea-
juste será aplicado ao valor 

do cartão alimentação, cesta 
básica e licença prêmio. 
Os Projetos de Lei propõe 
ainda que se altere de 20% 
para 40% sobre o valor do 
vencimento a gratificação 
pela execução de trabalho 
noturno dos Guardas Civis, 
compreendido entre 22h e 
5 horas. O documento res-
salta em complemento que 
foi determinado aos órgãos 

competentes que fizessem 
esforços junto ao orçamento 
para pelo menos recompor os 
vencimentos de acordo com 
os índices utilizados para 
o reajuste da maioria dos 
produtos e serviços, sem pre-
juízo dos ganhos financeiros 
decorrentes da promoção e 
progressão dos servidores 
municipais. 

O reajuste anual do ven-

cimento dos servidores pú-
blicos municipais está pre-
visto no artigo 11 da Lei 
Complementar nº 11, de 14 
de dezembro de 2010, em 
que houve proposta de alte-
ração para o mês de março 
para a revisão geral da re-
muneração dos servidores, 
em cumprimento ao preceito 
constante do inciso X da 
Constituição Federal.

Valores
Com o aumento, o salário 

do prefeito saiu dos atuais R$ 
17.666,88 para R$ 19.580. 
Já o vice-prefeito recebia R$ 
11.027,73 e passará para R$ 
12.222,03. Dos atuais R$ 
15.704,92, os secretários e 
superintendentes passarão a re-
ceber R$ 17.405,76. Por fim, os 
vereadores passarão dos atuais 
R$ 6.967,76 para R$ 7.722,36. 

Projetos foram aprovados durante a última Sessão Ordinária da Câmara, realiza na última segunda-feira no Plenário

ROSE PARRA – ACS/CMI

Nos últimos dias 18, 19 e 
20 de março, o Colégio Meta 
de Indaiatuba participou do 
Torneio Nacional First Lego 
League (FFL), em Taguatin-
ga no Distrito Federal, com 
as equipes Metadroid 1 e 2.

As melhores equipes de 
robótica do Brasil foram 
para Brasília e participa-
ram da etapa nacional da 
competição. A temporada 
teve como tema Trash Trek 
(caminho do lixo), realiza-
da primeiramente em nove 
estados, com mais de 1,4 
mil equipes e mais de 500 
escolas. Apenas 77 equipes 
garantiram suas vagas para 
a etapa nacional, entre elas, 
as equipes do Colégio Meta.

Reunidos em duas equi-
pes, com cerca de dez in-
tegrantes cada, os jovens 

usaram a imaginação e a criativi-
dade para investigar problemas 
e buscar soluções inovadoras 
para contribuírem para um 
mundo melhor. As duas equipes 

do Meta apresentaram projetos 
incríveis e inovadores sobre o 
tema. 

A equipe Metadroid 1 falou 
sobre o lixo eletrônico e sua 

reutilização (Lixotron). Já Me-
tadroid discursou sobre o papel 
térmico, utilizado nas cancelas 
dos shoppings e a possibilidade 
da utilização de QR code. 

As equipes foram avaliadas 
em mais duas categorias: Design 
do Robô e Core Valeus, que 
conta o trabalho em equipe, o 
respeito e a integração.

Durante o torneio nacional, 
foi lançado um desafio relâm-
pago com o tema “Doenças 
Transmitidas pelo Aedes Ae-
gypti: Dengue, Chikungunya e 
Zica” com o objetivo de prestar 
apoio ao País no combate à 
proliferação do mosquito e no 
enfrentamento da epidemia de 
doenças tropicais, criando solu-
ções criativas e inovadoras para 
este problema. 

O desafio foi um sucesso e 
as equipes do Torneio Nacional 
impressionaram com suas ideias 
e projetos. 

Muitas premiações foram 
feitas no último dia do torneio. 
Além das melhores equipes, 

também premiaram o melhor 
robô, a melhor pesquisa e o 
melhor projeto. 

Entre estas premiações, a 
professora Michelle Tsurue 
Yamachita, técnica dos Me-
tadroids, foi escolhida como 
a melhor técnica do Torneio 
Nacional, prêmio mais que 
merecido.

Os professores do Co-
légio Meta e técnicos das 
equipes, Alexandre Cichon 
Franz, Michelle Tsurue Ya-
mashita, Luís Rogério Bertin 
e a coordenadora pedagógica 
Jessamine Franz, acompa-
nharam as equipes nos dias 
de competição e ficaram 
orgulhosíssimos com o de-
sempenho das duas equipes. 

Que venha a temporada 
2016/2017 da FLL, com 
novo tema e novos desafios.

Colégio Meta participou da maior competição de robótica representado por duas equipes

DIVULGAÇÃO
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Concessionário AB 
Colinas recruta pessoas 
com necessidades especiais

cidade

THAISE XAVIER
redacao01@maisexpressao.com.br

Estudantes serão preparados 
para situações de risco 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

OPORTUNIDADE

“Acreditamos que 
para enfrentarmos as 
situações de risco de-

vemos necessariamente 
começar pela educação 

das nossas crianças. 
Eles estarão preparados 

para eventuais pro-
blemas e conseguirão, 
por exemplo, auxiliar 

familiares e amigos até 
a chegada dos homens 

da Defesa Civil”

José Roberto, coronel 
da Polícia Militar

As 20 cidades da Re-
gião Metropolitana de 
Campinas (RMC), en-

tre elas Indaiatuba, firmaram um 
convênio com a Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, com o 
objetivo de preparar os estudan-
tes da rede pública para agirem 
em diferentes situações de riscos. 
O acordo foi feito no último dia 
15, durante reunião dos municí-
pios em Holambra.  

Indaiatuba ainda não enviou 
os documentos necessários para 
realizar a inscrição no projeto, 
porém à reportagem do Mais 
Expressão o secretário muni-
cipal de Comunicação, Odair 
Gonçalves de Oliveira, informou 
que a Prefeitura aguarda receber 
mais informações do Programa, 
mas que a participação já é certa. 
“Estamos aguardando só esses 
detalhes para assinar e também 
fazer parte do projeto, que com 
certeza vai contribuir para o tra-
balho da Defesa Civil”, explica. 

Pelo convênio, as crianças 
de Educação Infantil da rede pú-
blica receberão em sala de aula 
noções de Defesa Civil e Meio 
Ambiente, com dicas de como 
devem agir em situações como 
enchentes, afogamentos, desliza-
mentos, entre outras ocorrências.

Uma das ferramentas princi-
pais do programa é o jogo Defesa 
Civil: A Aventura, com o que os 
alunos aprenderão de uma forma 
mais didática. Segundo o coronel 
da Polícia Militar, José Roberto, 
a ideia é que os alunos tenham 
as noções básicas. “Acredi-
tamos que para enfrentarmos 
as situações de risco devemos 
necessariamente começar pela 

educação das nossas crianças”, 
justifica. “Eles estarão prepara-
dos para eventuais problemas e 
conseguirão, por exemplo, au-
xiliar familiares 
e amigos até a 
chegada dos ho-
mens da Defesa 
Civil”. 

Com recur-
sos modernos 
e linguagem 
atrativa, o ob-
jetivo do game 
é alertar para a 
importância da 
preservação do 
meio ambien-
te, tornando os 
alunos os cola-
boradores dessa 
missão. 

Ao todo, são 
nove módulos e com ajuda do 
personagem Guto, a cada fase o 
estudante encontra um cenário 
diferente, como áreas abertas 

em dias de chuva, construções 
próximas a encostas e lixo jo-
gado em local inadequado. Para 
passar de fase é preciso cumprir 

todas as tarefas 
preventivas e 
ainda orientar 
a comunidade 
como evitar pro-
blemas.

Em todas as 
etapas do game 
há premiações 
com medalhas 
indicando o 
aproveitamento 
de cada jogador 
e instruções de 
como melhorar 
o rendimento. 
Ao concluir to-
das as fases do 
desafio o aluno 

também recebe o certificado. 

Fundocamp 
No encontro, o Fundo de De-

senvolvimento Metropolitano 
(Fundocamp) também lançou 
a cartilha com as orientações 
para que os municípios façam a 
compra de um veículo destinado 
à Guarda Municipal no valor 
de R$ 110 mil. A proposta de 
recursos do Fundocamp para 
aquisição de veículo para as 
Guardas Civis tem como obje-
tivo contribuir com a segurança 
pública dos municípios.

Os conselheiros foram in-
formados ainda da abertura da 
licitação para as obras de cons-
trução e reforma de unidades de 
saúde, financiadas pelo Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID). Em Indaiatuba 
será construída uma unidade 
de saúde no Jardim Camargo 
Andrade, cujo terreno foi ce-
dido pela Prefeitura e também 
serão reformadas as unidades do 
Parque Corolla, Jardim Oliveira 
Camargo e Parque Residencial 
Indaiá. 

Diretrizes do projeto foram ‘discutidas’ no último dia 15 na cidade de Holambra

REPRODUÇÃO

A concessionária AB 
Colinas está com vagas de 
trabalho para pessoas com 
necessidades especiais. Os 
interessados devem residir ao 
longo do trecho administrado 
pela concessionária. Entre as 
rodovias, a concessionária é 
responsável pela Santos Du-
mont (SP-75), rodovia que 
passa por Indaiatuba. 

As vagas são para todas 
as áreas da empresa, que dá 
benefícios como salário com-
patível ao mercado, assistên-
cia médica, vale-alimentação, 
transporte, farmácia, entre 
outros. 

Os interessados podem 
enviar o currículo para o e-
-mail selecao@colinasnet.
com.br com o título PCD.

Pessoas com deficiência 
não são apenas aquelas com 
mobilidade reduzida, defi-
cientes visuais ou auditivos. 
Também se enquadram nesta 
categoria pessoas que, por 

exemplo, possuem sequelas 
resultantes de acidentes (de 
trabalho ou não), cirurgias, 
doenças e outros casos. Pes-
soas que passaram por reabi-
litação do INSS também são 
consideradas PCDs.

AB Colinas 
A concessionária AB Co-

linas pertence à AB Conces-
sões, que tem como controla-
dor um dos maiores Grupos 
em concessões rodoviárias 
do mundo - o Grupo Italiano 
Atlantia. 

A AB Concessões, figura 
entre as principais compa-
nhias de concessão de rodo-
vias do Brasil e administra 
mais de 1,5 mil quilômetros 
de rodovias, sendo respon-
sável pelas concessionárias 
paulistas AB Triângulo do 
Sol (100%), AB Colinas 
(100%) e Rodovias do Tietê 
(50%) e, no Estado de Minas 
Gerais, a AB Nascentes das 
Gerais (100%).

Entre as rodovias administradas pela AB Colinas está a SP-75

ASSERIA DE IMPRENSA AB COLINAS
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Franquia Ágil Copiadoras apresenta 
primeira unidade em Indaiatuba

Indaiatuba ganhou no 
fim de janeiro sua pri-
meira unidade da Ágil 

Copiadoras, rede de fran-
quias fundada em 2005 e 
que já conta com outras 
23 lojas em vários estados 
brasileiros. Inaugurada no 
dia 29 de janeiro, a empre-
sa está localizada na Rua 
Cerqueira César, 761, no 
Centro da cidade e oferece 
diversas soluções em grá-
fica. 

A marca possui um gran-
de portfólio de produtos e 
serviços que visam atender 
com rapidez, eficiência e 
qualidade clientes físicos e 
jurídicos.  

Na Ágil é possível en-
contrar serviços de cópias, 
impressões, plotagens, en-
cadernações, plastificações, 
confecção de cartões de 
visitas, folhetos, convites 
de casamento, serviços de 
gráfica em geral, brindes 
personalizados, venda de 
cartuchos e toner compa-
tíveis, impressão de fotos, 
crachás, banners, adesivos, 
carimbos e venda de artigos 
de informática.

Além disso,  a  marca 

oferece serviços de recarga 
de cartuchos de tinta, feitos 
em equipamento à vácuo, 
garantindo a qualidade do 
serviço e locação de im-
pressoras. “O serviço de 
outsourcing de impressão 
da Ágil Copiadoras propor-
ciona às empresas o melhor 
custo benefício do mercado, 
renovando todo o seu par-
que de impressão a custo 
zero”, explica o proprietário 
da unidade, Renato Tadeu 

Moraes.  “O cliente tem 
apenas o custo da página 
impressa. Todos os insumos 
como toner, cilindros, troca 
de peças e todos os equi-
pamentos ficam por nossa 
conta.”

O empresário conta que 
conheceu a marca em uma 
feira de franquias e perce-
beu que ali estava uma boa 
oportunidade, pois era um 
serviço e uma estrutura difí-
cil de ser encontrada. Enge-

nheiro mecânico com mais 
de 30 anos de experiência 
em indústria, mas sempre 
atento às oportunidades de 
negócio na cidade, Renato 
conta que se viu motivado 
a tirar do papel um antigo 
desejo de empreender. 

Após meses analisando 
as opções,  decidiu pela 
Ágil Copiadoras. “É uma 
empresa já consolidada no 
mercado e conta com um 
bom suporte, além da gran-

de variedade de serviços, 
tornando o negócio muito 
interessante para uma ci-
dade com o potencial de 
Indaiatuba”, diz. 

De acordo com Rena-
to, devido à expansão da 
marca, hoje a Ágil Copia-
doras consegue negociar os 
melhores preços com seus 
fornecedores, o que pos-
sibilita oferecer produtos 
de qualidade com preços 
altamente competitivos ao 

cliente final. 
Em relação aos serviços 

de locação de impressoras, 
a Ágil fornece toda a assis-
tência técnica, instalação, 
treinamento e insumos para 
os clientes com um valor 
fixo por impressão, gerando 
maior economia. “Também 
trabalhamos somente com 
toner compatível adqui-
rido de fornecedores com 
certificação ISO 9001, pro-
porcionando economia e 
qualidade nas impressões. 
Já a franquia, contamos 
com um suporte integral da 
franqueadora em relação à 
parte operacional, comercial 
e administrativa, possibili-
tando uma gestão eficiente 
e profissional com a transfe-
rência de know-how de uma 
empresa já consolidada no 
mercado”, explica. “E com 
todo esse suporte, a garantia 
de um produto e serviços de 
qualidade é ainda maior”.

Conheça-nos
Ágil Copiadoras
Endereço: Rua 
Cerqueira César, 761, 
no Centro
Telefone: 2516-5141

O proprietário da Ágil Copiadoras unidade da Indaiatuba, Renato Tadeu, e seu filho Vinícius Moraes

DIVULGAÇÃO
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“É uma região muito 
complicada por que é 

quase ‘terra de ninguém’, 
ou seja, não pertence à 
Indaiatuba, mas nossos 

moradores estão sofrendo 
com esse problema e tem 
se tornado cada dia mais 

perigoso”

Capitão Alexandre 
Valério de Freitas, 

comandante da Polícia 
Militar de Indaiatuba

Motorista embriagado colide e deixa nove feridos em Avenida do Campo Bonito 
TRÂNSITO 

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

Segurança no bairro Helvétia é discutida 
durante encontro do Conselho Municipal

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

tarde de quarta-feira, dia 22, 
sua reunião mensal para dis-
cutir melhorias para a cidade. 
Nesta edição, o tema principal 
foi como evitar os golpes aos 
idosos dentro das agências 
bancárias, porém a maior parte 
do encontro foi tomada por 
“discussões” sobre a segurança 
no Bairro Hel-
vétia, após o 
latrocínio ocor-
rido no último 
dia 5.

Na ocasião, 
o técnico em 
manutenção 
mecânica Thia-
go Tadashi dos 
Santos Quitaga-
va, de 38 anos, 
foi baleado ao 
reagir a um as-
salto. De acordo 
com a Guarda 
Civil, a vítima estava a caminho 
do bairro Helvetia pela estrada 
Lago da Figueira, 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. 

De acordo com o comandan-
te da Polícia Militar de Indaiatu-
ba, o capitão Alexandre Valério 
de Freitas, o policiamento no 
local foi reforçado e juntamen-
te com a Guarda Civil, têm 
ocorrido operações diárias no 
local para deter os criminosos e 
alertar os motoristas que por ali 
passam. “É uma região muito 
complicada por que é quase 
‘terra de ninguém’, ou seja, não 

pertence à Indaiatuba, mas nos-
sos moradores estão sofrendo 
com esse problema e tem se 
tornado cada dia mais perigoso. 
Principalmente por que dali eles 
levam as vítimas para o Jardim 
Campo Belo, bairro bem peri-
goso de Campinas, e também 
têm acesso fácil de fuga para a 
rodovia”, disse. 

Além disso, a Polícia Civil 
informou que foi marcada uma 
reunião junto com a empresa 
Valeo para discutir medidas de 
segurança já que o número de 

crimes ocorri-
dos no seu en-
torno tem cres-
cido muito. 

Ainda de 
acordo com o 
chefe do Se-
tor de Investi-
gações Gerais 
(SIG), Glauco 
Verdu, a área do 
Helvétia onde 
têm ocorrido os 
problemas de 
segurança não 
é a rota normal 

de desvio do pedágio, que passa 
pela Avenida Windsor Park. 
“É uma rota alternativa usada, 
principalmente, por motoristas 
de Campinas para não pagar o 
pedágio de Indaiatuba, que é 
livre para moradores daqui”, 
explicou. 

Segundo as forças policiais, 
a maior incidência de crimes 
ocorre entre às 18h e 22 horas. 
Ainda durante o encontro, um 
dos presentes testemunhou que 
dias após a morte de Quitagava, 
os colegas de trabalho da vítima 
passaram pelo mesmo local e 
foram abordados por ladrões 
armados, mas conseguiram fugir 
a tempo. 

Campo Bonito
Na última reunião, realizada 

no dia 25 de fevereiro, houve a 
participação dos representantes 
das associações de moradores 
dos bairros e uma das reclama-
ções foi com relação ao tráfico de 
drogas no Campo Bonito. Nesta 
edição o assunto foi retomado 
e a Guarda Civil informou que 
operações foram realizadas no 
bairro e terminaram com a prisão 
de três traficantes. Além disso, 
durante blitzes foram apreendi-
dos veículos sem documentação 
e condutores sem CNH. 

O patrulhamento do local 
também acontece 24 horas 
por dia durante toda a semana, 
ocorrendo o revezamento en-
tre a Polícia Militar e Guarda 
Civil. Os moradores também 
podem auxiliar a segurança 
através de denúncia anônimas 
pelo 190.

A próxima reunião do Con-
seg acontece no dia 28 de abril 
(quinta-feira), às 15 horas, no 
Plenarinho da Câmara. 

Combate a golpes contra idosos será intensificado
Como evitar os golpes a 

idosos dentro das agências 
bancárias foi o tema principal 
da reunião desse mês do Con-
selho de Segurança (Conseg), 
realizada na tarde de quarta-
-feira, dia 22. 

O encontro reuniu a Polí-
cia Militar, Guarda Civil, Po-
lícia Civil, além de represen-
tastes dos bancos Itaú, Caixa 
Econômica Federal (CEF) e 
Banco do Brasil. 

Na ocasião, foi anunciado 
ainda que uma cartilha de 
segurança deve começar a ser 
distribuída em breve pela Fe-
deração Nacional dos Bancos 
(Fenabran). 

O intuito da reunião era 
debater junto aos bancos 
como diminuir golpes como 
troca de cartões e as chamadas 
saidinhas de bancos. Segundo 
o Banco Itaú, a medida tem 
sido orientar os seguranças 

para que fiquem de olho nos 
clientes idosos e incentivar 
o cadastro da biometria, que 
impede o saque por quem não 
é o titular da conta. 

Já o Banco do Brasil in-
formou que orienta que os 
clientes idosos estejam sempre 
acompanhados de familiares 
de confiança e destacou que a 
maioria dos crimes tem sido re-
gistrado quando as vítimas vão 
ao banco fora do expediente. 

A Caixa por sua vez desta-
cou que não tem os números 
exatos de quantas ocorrências 
ocorreram nas agências de 
Indaiatuba, porém reconheceu 
que o número é alto, pois a 
maioria dos idosos vai desa-
companhada e acabam caindo 
nos golpes. 

Segundo o advogado Ri-
cardo Bueno Reis, represen-
tante do Lar de Velhos Em-
manuel, a medida é necessária 

e todo o cuidado é pouco. 
“Os idosos que moram no 
Lar são acompanhados por 
nós na hora de fazer qualquer 
procedimento e acho que isso 
é extremamente necessário, 
pois a maioria acaba confian-
do nos estranhos sem saber se 
podem estar caindo em golpe 
ou não”, disse. 

Segundo a presidente do 
Conseg, Aparecida Inver-
nizzi, a atenção deve ser da 
família e do banco. “Muitos 
idosos são usados pela pró-
pria família para pegarem 
empréstimos e por isso as 
agências também precisam 
estar de olho com relação 
a isso”, relatou. “A reunião 
foi produtiva e o Banco do 
Brasil apresentou a primeira 
versão da cartilha que iremos 
distribuir em breve nas agên-
cias para orientar os idosos e 
diminuir esses crimes.”

Reunião realizada mensalmente aconteceu na quarta-feira, dia 22, no Plenarinho da Câmara

Um grave acidente envol-
vendo dois carros deixou nove 
pessoas, entre elas quatro crian-
ças, feriadas na noite de domin-
go, dia 20, no bairro Campo 
Bonito. Segundo o Boletim de 

Ocorrência (BO), o condutor 
do veículo Astra estava embria-
gado e invadiu a contramão da 
Rua Horst Frederico João Heer, 
colidindo frontalmente com 
outro veículo. 

Estavam ainda no carro do 
autor a esposa e os dois filhos 
do casal, um menino de seis 
anos e um bebê de quatro me-
ses. No veículo atingido esta-
vam quatro pessoas, sendo duas 

crianças de três e doze anos. 
A ambulância do Corpo 

de Bombeiros foi acionada e 
realizou o socorro às vítimas, 
que foram encaminhadas ao 
Hospital Augusto de Oliveira 

Camargo (Haoc). A reportagem 
do Mais Expressão entrou em 
contato na última quinta-feira, 
dia 24, e a Unidade de Saúde 
informou que entre os pacien-
tes, seis deles permaneciam 

internados. Um deles recebeu 
alta médica no final da tarde 
de segunda-feira, dia 21, e os 
outros dois receberam atendi-
mento, passaram por exames e 
foram liberados no mesmo dia.



Denúncias anônimas levam à prisão de dois traficantes na sexta e segunda-feira 
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Guarda entrega homenagens em ato cívico 

Na manhã da última 
segunda-feira, dia 
21, foi realizado um 

ato cívico para homenagear 
os 32 anos da Guarda Civil 
de Indaiatuba, completa-
dos em outubro de 2015. 
O evento foi marcado pela 
condecoração de 15 guardas 
civis, nove colaboradores 
da segurança e aconteceu 
no Complexo Educacional 
Laura Falh Corrêa, no Parque 
das Nações. 

As medalhas de Mérito de 
Cidadania, destinada a pre-
miar os integrantes da Guar-
da bem como os cidadãos que 
tenham prestado relevantes 
serviços à corporação, foram 
entregues ao deputado esta-
dual Rogério Nogueira; ao 
ex- comandante da Polícia 
Militar de Indaiatuba, capi-
tão Jesus André Alves; a di-
retora executiva da Agência 
Metropolitana de Campinas 
(Agemcamp), Ester Vianna; 
ao investigador chefe da Po-
lícia Civil, Glauco Verdu; ao 
tenente do Corpo de Bombei-
ros, Luiz Fernando Baccin; e 
ao comandante e diretor da 
Guarda Civil, Mário Sérgio 
Zombine. 

Já as medalhas de Mérito 
da Guarda, que premia os 
agentes da corporação que de 
destacaram, foram entregues 
ao agente de classe distinta 
Bauer Marques Dias e o 3ª 
classe Adeildo Ribeiro de 
França. 

Receberam a medalha de 
Mérito da Dedicação, que 
homenageia guardas civis e 
funcionários públicos que se 
destacaram no cumprimento 
do dever, a chefe da Divisão 
de Ensino e Treinamento, 
inspetora Marilsa Aparecida 
de Souza; o supervisor de 
policiamento o subinspetor, 
Edilson José Gomes da Sil-
va; o 1ª classe, Josenaldo 
Seiconde Sena; os 2ª classe, 

Ronaldo Juventino da Silva, 
Valdeir de Almeida Orlandi 
e Alexandro Miranda Lucas. 

Além dos 3ª classe Mar-
celo Matias Araújo, Wagner 
José Gossler, Marcos Vandré 
Tezoto, João Domingues dos 
Reis, Bernardino da Silva 
Paulo e Afonso Lucas Trin-
dade Fernandes; o assessor 
da Secretaria de Comunica-
ção, Gilmar Aparecido Nu-
nes; o diretor da Secretaria 
de Governo, Lincoln Sales 
Franco; além dos coordena-
dores administrativos do COI 
e Tiago Alessandro de Brito. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o secretário mu-
nicipal de Segurança Pú-
blica, Alexandre Guedes 
Pinto, afirmou que ao longo 
da trajetória da corporação, 
este é um dos seus melhores 
momentos. “Com os inves-
timentos dos últimos anos, 
principalmente com a criação 
do Canil e do Centro de Ope-
rações e Inteligência (COI), 
a Guarda passou a ser vista 
pelas cidades da região e até 
de outros países, que vieram 
para cá conhecer nossa estru-
tura e aprender com a gente. 
Essa troca é muito importan-
te e o reconhecimento prova 

que estamos no caminho 
certo”, disse. 

Já o delegado titular de 
Indaiatuba, Marcelo Eduardo 
Bueno da Silveira, destacou 
a parceria entre as corpora-
ções. “Sempre ouvimos falar 
que as forças de segurança 
devem se unir, mas Indaiatu-
ba é uma das poucas cidades 
em que isso acontece de 
fato. Aqui a Polícia Militar, 
Guarda Civil e Polícia Civil 
trabalham juntas, por que 
todas querem combater o 
mesmo inimigo, que é a cri-
minalidade”, enfatizou. 

Entre os presentes na 
homenagem estava o inves-
tigador-chefe da 2ª Seccional 
de Campinas, Carlos Roberto 
Doimo, que em entrevista 
ao Mais Expressão, disse 
que a relação com as forças 
de segurança de Indaiatuba 
se tornou mais próxima nos 
últimos anos. 

Doimo destacou que a 
segurança do Município tem 
sido modelo para toda a Re-
gião Metropolitana de Cam-
pinas (RMC), tendo quase 
sempre os menores índices 
criminais. “Além disso o Sis-
tema de Monitoramento do 
COI tem ajudado na solução 

de crimes importantes, como 
o assassinato do prefeito de 
Elias Fausto, no qual teve 
contribuição fundamental”, 
completou. 

Início
A Guarda Civil foi criada 

em 31 de outubro de 1983, 
com a finalidade de colaborar 
com a Polícia do Estado. No 
ano seguinte, 200 pessoas se 
candidataram para concorrer 
aos primeiros cargos e após 
provas escritas, exames mé-
dicos e testes de aptidão fí-
sica, 44 foram selecionados. 

A primeira turma iniciou 
o Curso de Formação em 1º 
de fevereiro daquele ano. 
Foram 500 horas de aulas e 
90 dias de aulas ministradas 
por um corpo docente forma-
do por magistrados, oficiais 
da Polícia Militar e espe-
cialistas em Direito Penal, 
Prática Policial, Instrução 
Policial, Ordem Unida, Rela-
ções Públicas, Armamento e 
Tiro, Socorros de Urgência, 
Língua Portuguesa, Defesa 
Pessoal, Educação Física e 
Natação. 

Atualmente a Guarda Ci-
vil é composta por 280 guar-
das e 55 viaturas. 

Após 31 anos, comandante da 
Guarda Civil deve se aposentar

Durante a cerimônia de 
homenagem aos 32 anos da 
Guarda Civil, que aconteceu 
na última segunda-feira, dia 
21, o atual comandante e 
diretor da corporação, Mario 
Sérgio Zombine, anunciou em 
entrevista ao Mais Expressão 
que deve se aposentar ainda 
este ano. 

Muito emocionado, o co-
mandante afirmou que já está 
na hora de descansar e, após 
alguns adiamentos, a aposen-
tadoria deve mesmo acontecer 
até o fim de 2016. “Essa ceri-
mônia me deixa muito emo-
cionado por que eu ingressei 
na Guarda na primeira turma, 
ou seja, há 31 anos, então vi 
tudo isso crescer e se tornar o 
que é hoje. Uma corporação 
respeitada pela população e 
pelas outras forças de seguran-
ça, com homens que dedicam 
suas vidas a zelar pelos mora-
dores”, disse. “Mas tudo tem 

uma hora e após anos como 
comandante, está na hora de 
descansar um pouco e fazer 
outras coisas. Porém tenho 
certeza que nunca deixarei 
de participar da Guarda de 
alguma forma.”

Em entrevista, o secreta-
rio municipal de Segurança 
Pública, Alexandre Guedes 
Pinto, disse que a história de 
Zombine e da corporação de 
fundem. “Ele cresceu aqui 
dentro e sempre será a casa 
dele. Brincamos que todo ano 
ele diz que vai se aposentar e 
nunca para, mas acho que está 
chegando a hora sim. Porém 
já dissemos que quando ele 
quiser vir tem passagem livre 
e se quiser vir todos os dias, 
é mais do que bem vindo”, 
acrescentou. 

O secretário disse ainda 
que nenhum nome está sendo 
cotado para substituir o atual 
comandante. 

Ao todo no evento, foram entregues vinte e quatro condecorações
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Zombine fez parte da primeira turma da Guarda Civil 

Denúncias anônimas le-
varam a Guarda Civil a 
prender dois traficantes de 
drogas nos últimos dias. O 
primeiro foi uma mulher de 
40 anos na sexta-feira, dia 
18, e posteriormente um jo-
vem de 23 anos na segunda-

-feira, dia 21.  
Segundo as informações, 

com a mulher foram en-
contrados R$ 30, porém 
ela alegou que era apenas 
usuária de drogas. Porém 
em revista ao local onde ela 
estava foram localizadas 

seis porções de maconha e 
sete de cocaína dentro de 
um tênis. Com as evidências 
a suspeita foi conduzida até 
a Delegacia, onde passou 
por uma revista detalhada 
feita por uma agente e no 
interior da sua peça intima 

foi encontrada mais uma 
porção de maconha. Diante 
das evidências a autoridade 
de plantão determinou por 
sua prisão. 

Já no segundo caso os 
guardas foram até uma casa 
onde o denunciante afirma-

va que havia atividade de 
tráfico de drogas. No local 
abordaram o jovem suspeito 
e com o mesmo localizaram 
R$ 10. Questionado sobre a 
denúncia informou que re-
almente estava traficando e 
autorizou as buscas. Na casa 

foram localizadas 50 porções 
de cocaína, 24 de crack e 
um pedaço de maconha com 
sete gramas, além de uma 
balança de precisão. Diante 
disso foi encaminhado para 
a Delegacia de Polícia, onde 
recebeu a voz de prisão. 
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“O meu adversário 
é um cara em 

ascensão, lutarei 
com toda a torcida 

contra, mas isso não 
abala, pois deixo 
essa pressão para 

ele (Mark)”

Arthur Gabriel 
Oliveira, atleta 
local de MMA   

Lista com os contemplados do Bolsa Atleta é divulgada pela Secretaria de Esportes
BENEFICIADOS 
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Número do Protocolo/Nome                   Modalidade Categoria
5790-Emerson Carolino Mendes                   Taekwondo Jogos Regionais
5808-Claudemir Manuel dos Santos Ciclismo                  Jogos Regionais
5809-Ana Luisa Korc Panini                   Ciclismo                  Jogos Abertos
5810-Barbara Bianca Imbrioli dos Santos Ciclismo  Jogos Abertos
5811-Laís Mendes Soares Saes                   Ciclismo  Jogos Regionais
5812-Daniel Valter Rogelin  Ciclismo  Jogos Abertos
5813-Moisés de Lima   Cilcismo  Jogos Abertos
5815-Anderson Pupulin  Ciclismo  Jogos Regionais
5823-Daniel Carbonez  Taekwondo Jogos Regionais
5851-Naor Manoel de Oliveira Neto Taekwondo Jogos Regionais
5852-Ricardo Alafim de Freitas  Ciclismo  Jogos Abertos
5873-Aparecido Uveda Carmona  Bocha  Jogos Regionais
5874-Nadir Ferrareto   Bocha  Jogos Regionais
5875-Pedro Calonga       Bocha  Jogos Regionais
5876-José Sebastião Catarruso  Bocha  Jogos Regionais
5878-Alfonseca Lucas Serrano  Bocha  Jogos Regionais
5879-Carlos Eduardo Stocco dos Santos Bocha  Jogos Regionais
5880-Rubens Tomazelli  Bocha  Jogos Regionais
5898-Laura Nagy Fritsch  Xadrez  Jogos Regionais
5902-Evanio Rodrigues da Silva  Halterofilismo/Supino Internacional
5938-Gustavo Roberto Girotto  Natação  Jogos Abertos
6032-Deborah Marques dos Santos Xadrez  Jogos Regionais
6111-Brenda Marques de Andrade Xadrez  Jogos Regionais
6320-Guilherme Riggio Ifanger  Tênis de mesa Nacional
6321-Eronildes Nicolau Matias Junior Tênis de mesa Jogos Abertos
6322-José Mitsuo Nakahira  Tênis de mesa Jogos Abertos
6324-Adriano Carneiro Cagnani  Tênis de mesa Jogos Abertos
6325-Guilherme Pinezzi Honório  Tênis de mesa Jogos Abertos
6432-Malcon Cesar Ramos  Atletismo PCD Jogos Abertos
6445-Kauana Aguiar Teixeira  Xadrez  Jogos Regionais
6463-Amanda Cristina Scura  Xadrez  Jogos Regionais
6475-Beatriz dos Santos Gonçalo  Xadrez  Jogos Regionais
6476-Danielle Leticia Santos Gonçalo Xadrez  Jogos Regionais
6507-Gabrielle Maria de Freitas Adão Taekwondo Jogos Regionais
6569-Monike Fernanda dos Santos Xadrez  Jogos Regionais
6612-Marcelo Aparecido dos Santos Luta de Braço Nacional
6625-Samuel Ferreira Araujo  Luta de Braço Internacional
6645-Cleiton Bruno Batista  Luta de Braço Nacional
6660-João Vitor Fernandes Goes de Luiz Luta de Braço Nacional
6661-Gabriel Kustor Bizetto  Luta de Braço Internacional
6763-Marciel Silva Brandão  Karatê  Jogos Regionais
6773-Dênis Rogério de Moraes  Karatê  Jogos Regionais
6783-Kelley Cristina Merenciano da Silva Karatê  Jogos Abertos
6784-Fabiane Cristina Bilche  Karatê  Jogos Abertos
6786-Débora Aparecido Bernardo  Karatê  Jogos Abertos
6787-Marceli Barbosa de Barros  Karatê  Jogos Abertos
6788-Eluana Rontani Bulche  Karatê  Jogos Abertos
6808-José Nunes de Moraes Neto Karatê  Jogos Regionais
6827-Valdemir Dias   Luta de Braço Nacional
6831-Clayton Alves Carvalho  Luta de Braço Nacional

O indaiatubano Arthur 
Gabriel Oliveira, 
de 25 anos, atleta 

do Centro de Treinamento 
Edlutas, embarca para os 
Estados Unidos amanhã, 
dia 27, em busca da con-
quista de mais um cinturão 
numa competição de MMA 
(Mixed Martial Arts). No 
dia 2 de abril (sábado) ele 
sobe ao octógono da 2ª edi-
ção do Superior Combative 
Championship (SCC), que 
acontece em Fort Worth, no 
estado do Texas.

Pela segunda vez em 
terras norte-americanas, 
Arthur vai desafiar o atleta 
da casa, Mark Delarosa, de 
23 anos, pelo Peso Mosca 
(57 quilos), categoria que 
no campeonato ainda não 
possui um “dono”.

Segundo Arthur, a via-

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Arthur embarca amanhã para o EUA 
em busca de mais um cinturão no MMA 

gem antecipada é necessária 
para uma adaptação melhor 
no país, tanto na questão de 
fuso horário e clima quanto 
para facilitar o corte de peso. 

Dessa vez, além dos trei-
nos diários, o lutador conta 
que a preparação contou 
com o auxílio de informa-
ções encontradas sobre seu 

adversário. “Conseguimos 
montar um camp muito bom 
para essa luta. Encontrei um 
material lega dele (Mark) 
na internet e acredito que, 
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diferente da luta que fiz 
anteriormente nos Estados 
Unidos, quando não tínha-
mos qualquer 
i n f o r m a ç ã o , 
agora ficou um 
pouco mais fá-
cil”, diz. 

E m  n o -
v e m b r o  d o 
ano passado, o 
brasileiro via-
jou par Hilton, 
no Estado de 
O k l a h o m a , 
onde venceu o 
norte-america-
no Nick Bur-
gos e conquis-
tou o cinturão 
da categoria no 
MMA Cage Fi-
ghting. 

Mas dessa vez, segundo 
o atleta, a “história” é di-
ferente. “O meu adversário 
é um cara em ascensão, 
lutarei com toda a torcida 

contra, mas isso não abala, 
pois deixo essa pressão para 
ele (Mark)”, diz Arthur. 

“Estarei prepa-
rado para isso 
e tentarei enca-
rar esse desafio 
como se fosse 
mais uma luta.”

Além do cin-
turão do cam-
peonato, o in-
daiatubano que 
manter a hege-
monia de cinco 
anos sem derro-
ta no MMA. Ao 
todo na carreira 
são 13 vitórias, 
três empates e 
uma derrota.

Após a luta, 
Arthur conta que ainda não 
sabe se continuará treinando 
nos Estados Unidos, mas 
quer ficar mais tempo para 
conhecer alguns lugares e 
fazer novos contatos.

Foi divulgada durante a 
semana a lista com o nome 
dos competidores comtempla-
dos no Bolsa Atleta 2016. Ao 
todos, 50 atletas locais foram 
selecionados pela Comissão 
Gestora do Fundo de Assis-
tência ao Esporte (FAE) para 
receber o benefício.

De acordo com a os crité-
rios estabelecidos no edital, 
os concorrentes deveriam 
necessariamente se adequar 
às diretrizes da Portaria nº 
164 do Ministério do Esporte, 
ter obtido resultados classifi-
catórios do 1º ao 3º lugar em 
campeonatos internacionais, 
nacionais ou regionais no 
ano passado, além de estar 
em plena atividade esportiva. 
Também era necessário que 
fossem inscritos e residentes 
no Município e ter feito parte 
da modalidade no ano anterior 
à solicitação. 

Os valores do Bolsa Atleta 
podem variar de até R$ 350 
(categoria Jogos Regionais) 
a até R$ 1,3 mil (categoria 
Internacional), além de apoio 
viagem de até R$ 3,5 mil. A 
comissão gestora do FAE é 
composta por representantes 
do poder municipal, federa-

ções esportivas e da indústria 
e comércio. 

Os resultados completos 
dos pedidos deferidos e inde-
feridos serão publicados na 
Imprensa Oficial do Municí-
pio com data de 24 de março 
de 2016. A partir da publica-

ção, é concedido o prazo de 10 
dias corridos para eventuais 
recursos de concorrentes não 
selecionados, que devem se 
dirigir ao Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de 
segunda a sexta, das 8h às 
17 horas, para apresentar do-

cumentos com suas razões e 
justificativas. 

Após o julgamento dos 
eventuais recursos ou na au-
sência destes, o resultado é 
considerado final e irrevogá-
vel. Mais informações no (19) 
3825-6270.

Ao todo cinquenta atletas de Indaiatuba vão receber o benefício para as competições este ano

Pela segunda vez o atleta de Indaiatuba busca vitória nos Estados Unidos

DIVULGAÇÃO 
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Natação PCD da ADI conquista título do Circuito Paralímpico Loterias Caixa  
DESTAQUE 

esportes Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A equipe de natação PCD 
ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes garantiu o título 
geral do Circuito Paralímpico 
Loterias Caixa Brasil. A con-
quista veio após disputa da 
etapa regional, que aconteceu 
no último sábado, dia 18, em 
São Paulo. Na ocasião, os 
indaiatubanos garantiram 67 
medalhas, sendo 26 ouros, 27 
pratas e 14 bronzes. 

Com os resultados, a equi-
pe local foi considerada a 
melhor nas deficiências físicas 
classe baixa, deficiências físi-
cas classe alta e visual. 

Para complementar, os 
nadadores Jonathan Mendes e 
João Pedro Leite alcançaram 
índices inéditos e estão aptos 
agora a competir em provas 
nacionais. “João iniciou os 
treinos na equipe escolar em 
2010 e estabeleceu o índice nas 
provas de 100m peito e 200m 
medley” destaca o técnico 

Confira abaixo os resultados completos:
- Ana Carvalho – categoria S8 – medalha de prata nos 50m livre, 100m livre, 100m peito, 400m livre, 100m costas, 100m borboleta e 200m medley (índice em todas as provas);

- Augusto Groppo – categoria S1 – medalha de prata nos 50m, 50m livre, 100m livre e nos 200m livre (índice nos 100m livre e 200m livre); 

- Brenda Lia – categoria S11 – medalha de ouro nos 50m livre, 100m livre, 100m peito, 100m borboleta e nos 200m medley (índice em todas as provas que disputou);

- Bruno Rodrigues – categoria S5 – medalha de prata nos 100m peito;

- Elis Leme – categoria S6 – medalha de bronze nos 200m medley e nos 100m peito;

- Fernando Santos – categoria S3 - medalha de bronze nos 50m costas, 50m livre, 100m livre e nos 200m livre;

- Gislene Ferreira – categoria S2 – medalha de bronze nos 200m livre;

- Helder Von Ah – categoria S11 – medalha de ouro nos 200m medley, além de prata nos 100m peito, 50m livre, 100m livre, 400m livre, 100m borboleta e nos 100m costas (índice 
em todas as provas);

- João Pedro Leite – categoria S6 – medalha de bronze nos 100m costas, 100m peito e medalha de bronze nos 200m medley (dois índices);

- Jonathan Mendes – categoria S6 – medalha de prata nos 100m livre e bronze nos 50m livre, 50m borboleta, 400m livre e medalha de bronze nos 200m medley (quatro índices)

- Julia Weiss – categoria S9 - medalha de ouro nos 50m livre, 100m livre, 100m peito, 400m livre, 100m costas, 100m borboleta e nos 200m medley (índice em todas as provas que 
disputou);

- Rafaela Barce – categoria S13 – medalha de ouro nos 100m borboleta, 100m peito, 200m medley, 400m livre; além da prata nos 50m livre, 100m livre e nos 100m costas; 

- Ricardo Félix – categoria S6 – medalha de ouro nos 100m livre, 400m livre, 100m costas, 50m borboleta, 100m peito, 200m medley e medalha de prata nos 50m livre (índice em 
todas as provas);

- Ronaldo Santos – categoria S7 – medalha de ouro nos 100m livre, 400m livre e nos 100m costas (índice em todas as provas que disputou); 

- Talita Dias – categoria S2 – medalha de prata nos 50m livre, 50m costas, 100m livre e nos 200m livre; 

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes

Antônio Luiz Cândido. “Jona-
than começou a vida aquática 
esportiva no programa Esporte 
Cidadão no Parque Corolla e 
foi integrado à equipe escolar 
em 2013, tendo garantindo as 
melhores marcas em todas as 
provas que nadou.”

Para o técnico local, a 
equipe vem tendo bons de-
sempenhos. “Mesmo sobre-
carregados com tantas com-
petições, nossos nadadores 
estão respondendo muito bem, 
buscando um trabalho de qua-
lidade e de preparação para os 
próximos eventos. Nesta etapa 
regional, também tivemos a 
incorporação das jovens atletas 
em idade escolar Alicia Nicol, 
Rebeca Barraca e Susani Mel”, 
salienta.

As equipes de natação ADI/
Secretaria Municipal de Espor-
tes têm o apoio de Zé Ferreira 
Restaurante e G7 Cross Trai-
ning Centro de Fitness.

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Croissant conquista o título da Supercopa

Foi sofrido, emocionante, 
mas após sofrer o gol 
de empate no último 

minuto de jogo e ver a decisão 
ir para os pênaltis, jogadores 
e torcedores do Croissant e 
Cia. puderam soltar o gripo de 
campeão da Super Copa Vila 
Avaí 2016. O campeonato 
que, ao que tudo indica chega 
a sua última edição, teve sua 
final realizada no último do-
mingo, dia 20, no minicampo 
da Vila. 

O confronto final do cer-
tame, entre Croissant e Cia. 
x Pai e Filhos foi cheio de 
gols, para torcedor algum por 
defeito. Após empate por 3 x 3 
no tempo normal, o Croissant 
levou o “caneco” depois de 
vencer nos pênaltis por 4 x 3.  

Durante a partida, o Pai 
filhos abriu o marcador com 
Ravelli, já na segunda etapa. 
Cerca de três minutos depois, 
o Croissant deixou tudo igual 
com gol de Jé. 

Mesmo após o empate, o 
Pai e Filhos não se abateu e 
novamente ficou a frente no 
marcador com gol de Juninho. 
Mas o time do Croissant tam-
bém não se dava por derrotado 
e em questão de minutos sur-
preendeu o adversário virando 
o placar com gols de Tom e 
novamente Jé. 

Com a partida próxima do 

fim e jogadores e torcedores 
esperando o apito final para 
soltar o grito de campeão, o 
Croissant novamente “vaci-
lou” e permitiu o empate, no 
último minuto de jogo. O gol 
salvador do Pai e Filhos saiu 
dos pés de Cleiton. 

Com o embate, a decisão 
da Supercopa Vila Avaí foi 
para os pênaltis. Com duas be-
las defesas do goleiro Colôm-
bia, o Croissant e Cia., enfim, 
levantou a taça de campeão. 

Além dos “canecos” de 
campeão e vice, quem também 
comemorou com troféu foi o 
Exsa que, ainda no domingo, 
venceu o Marquinhos Tintas/
ML FC por 5 x 1 e ficou com 
o troféu de terceiro colocado. 

O troféu de artilheiro fi-
cou entre Jonathan Henrique 

dos Santos (Outro Esquema) 
e Jeferson Ribeiro Correia 
(Croissant e Cia.), quando 
ambos balançaram as redes 
em sete oportunidades. 

Já a taça de defesa menos 
vazada ficou com o goleiro 
Rodrigo Batista, do Exsa, que 
durante toda a competição so-
freu apenas seis gols. A equipe 
mais disciplina foi o Estrela 
Dourada, o qual tomou dois 
cartões amarelos. 

Satisfação 
Em entrevista ao Mais Ex-

pressão, o membro do Comitê 
Organizador, Erico Piovesan, 
a edição deste ano foi um 
verdadeiro sucesso. “O evento 
agradou muito a organização 
no sentido do altíssimo grau 
de disciplina – tivemos ape-

nas um incidente envolvendo 
agressão enquanto no ano 
passado tivemos 11 – e isso se 
refletiu no baixíssimo numero 
de cartões e nos grandes e be-
líssimos embates que tivemos 
dentro das quatro linhas”, diz.

Segundo Piovesan, du-
rante a disputa do certame 
foram 135 gols em 32 parti-
das, média de 4,22 gols por 
jogo. Foram aplicados ainda 
106 cartões amarelos e nove 
cartões vermelhos, totalizan-
do 115 cartões, média de 3,6 
advertências por partida.

Ao que tudo indica essa foi 
a última edição do campeona-
to realizada. Por conta de um 
processo movido na Justiça 
contra a competição, por um 
jogador e um técnico, os quais 
foram suspensos na edição 

do ano passado, membros da 
Associação Amigos de Bairro 
Vila Avaí (AABVA) decidi-
ram que a princípio não vão 

mais organizar a Supercopa, 
como antecipou o Mais Ex-
pressão na edição do último 
sábado, dia 19. 

Questionado novamente, 
Piovesan confirmou o fim 
da competição. “Embora 
seja motivo de reavaliações 
durante o ano, a princípio 
não faremos mais o evento, 
pois não temos pessoas inte-
ressadas em servir de volun-
tários depois do episódio”, 
salienta. “Particularmente, 
gosto muito do evento e 
queria continuar realizando 
o campeonato, entretanto é 
a AABVA que o organiza o 
mesmo, então deve estar nos 
parâmetros e no formato de-
sejado pelos seus associados, 
se esses ainda virem desejar 
sua realização.”

Numa partida emocionante, Croissant e Cia. levantou no domingo a tação de campeão da Supercopa Vila Avaí 2015

Goleiro Colômbia, do Croissant, foi o grande herói da final 

JEAN MARTINS

JEAN MARTINS
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Campeonatos de futsal e futebol da cidade dão uma pausa por conta da Páscoa  

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DESCANSO 

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

Primavera volta a ‘vacilar’ no Gigante 
da Vila e segue na ‘zona da degola’

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Precisando a todo custo 
vencer e evitar o re-
baixamento, o Esporte 

Clube Primavera voltou a 
“vacilar” jogando em casa. 
Diante de seu torcedor, na 
tarde de quarta-feira, dia 
23, o Fantasma enfrentou o 
Grêmio Osasco e empatou 
pelo placar 1 x 1. O Trico-
lor novamente saiu à frente 
no marcador, mas acabou 
sofrendo o empate. 

Para continuar sonhando 
com a permanência na Série 
A3, o time comandado pelo 
técnico José Luiz Drey tem 
novo desafio hoje, dia 26, 
quando pega a Matonense. 
O confronto está marcado 
para às 16 horas, no Gigante 
da Vila, com ingresso a R$ 
20, sendo meia entrada para 
idosos e estudantes.  

Faltando apenas três jo-
gos na Série A3 do Paulista, 
sendo dois confrontos em 
casa, o Primavera vê a sua 
situação se complicar cada 
vez mais.

No jogo de quarta-feira, 
contra o Grêmio Osasco, o 
time de Indaiatuba abriu o 
marcador aos 39 minutos 
do primeiro tempo, com o 
atacante Geovane. Mas per-
mitiu o empate no finalzinho 

da partida, com Denilson.  
Com mais um empate, 

o sétimo no campeonato, o 
Primavera segue na zona de 
rebaixamento. O time está 
na 17ª colocação, com 16 
pontos, três a menos que a 
Itapirense, primeira equipe 
fora da “zona da degola”.

Ao final da partida, mes-
mo com mais um empate em 
casa, o técnico primaveri-
no confirmou que continua 
acreditando em sua equipe. 
“Nosso grupo mostrou o 
brio que tem, os jogadores 
ficaram chateados, pois não 
mereciam esse resultado. 
Mas temos que parabenizar 
esses meninos. Hoje (quarta-
-feira) foi um dos melhores 
jogos que vi em casa”, diz 
Drey. “Mas agora é erguer a 
cabeça e já pensar na partida 
diante da Matonense. Sabe-
mos que o momento não é 
bom, por conta da situação 
do clube na classificação, 
mas temos que continuar 
motivando esses garotos”.

Além do confronto contra 
Matonense hoje, o Tricolor 
tem ainda outros dois jogos 
pela frente. 

Na próxima quarta-feira, 
dia 30, o time viaja para Bau-
ru onde, às 20 horas, enfrenta 
o Noroeste. Para encerrar sua 
participação, no domingo, 
dia 3 de abril, às 10 horas, o 

Tricolor faz sua despedida 
do certame contra a Inter de 
Limeira. 

Imbróglio 
Se dentro de campo as 

coisas não vão nada bem 
para o Primavera, outras 
nada agradáveis também 
ocorrem fora das quatro 
linhas. 

Jogador do time profis-
sional, o atacante Pedaleira, 
foi visto atuando pela equipe 
do Exsa num domingo, um 
dia após jogo do Primavera, 
pela Supercopa Vila Avaí, 
competição amadora da ci-
dade. 

Segundo o presidente do 
Primavera, Eliseu Marques, 
a diretoria do clube não 
sabia que o jogador estava 
atuando por outra equipe e 
que providências internas 
foram adotas pela comissão 
e a diretoria as seguiu em 
comum acordo.

Questionado sobre quais 
seriam as providências, 
Marques informou que as 
mesmas não poderiam ser 
reveladas. O presidente dis-
se ainda que foi informado 
sobre o fato pelo preparador 
físico Maurino Boto, o qual 
estava assistindo as partidas 
da Supercopa. Fato é que 
o jogador segue no elenco 
primaverino.   

Classificação – Série A3 do Campeonato Paulista

Equipe   P J V E D GP GC SG
1º Atibaia   32 16 10 2 4 27 16 11
2º Rio Preto  31 16 10 1 5 25 11 14
3º São Carlos  31 16 9 4 3 17 15 12
4º Flamengo  31 15 8 7 0 21 8 13
5º Sertãozinho   30 16 9 3 4 25 13 12
6º Catanduvense  30 16 7 9 0 23 12 11
7º Nacional  28 16 8 4 4 32 16 16
8º Matonense  28 16 8 4 4 22 12 10
9º Grêmio Osasco  23 16 6 5 5 33 19 14
10º Comercial  20 16 5 5 6 25 27 -2
11º Olímpia  20 16 5 5 6 17 19 -2
12º Inter de Limeira                    19 16 6 1 9 24 23 1
13º São José FC  19 16 6 1 9 23 32 -9
14º Itapirense  19 16 5 4 7 17 25 -8
15º Noroeste  18 16 4 6 6 18 22 -4
16º São José EC   16 15 4 4 7 15 21 -6
17º Primavera  16 16 3 7 6 20 19 1
18º Guaratinguetá  16 16 3 7 6 18 29 -11
19º Fernandópolis   9 16 2 3 11 14 28 -14
20º Grêmio Barueri                   0 16 0 0 16 7 66 -59

Fonte: Federação Paulista Paulista (FPF)  

Jogadores, técnicos e dire-
tores terão este final de semana 
para descansarem. Por conta 
do feriado prolongado de Pás-
coa, as principais competições 
de futsal, futebol e society da 
cidade não terão rodada hoje e 
manhã, dias 26 e 27. A bola só 
volta a rolar no próximo final 
de semana. 

Num momento decisivo, a 
15ª Copa de Futsal Feminino 
Cidade de Indaiatuba, realizada 
no Centro Esportivo do Traba-
lhador (CET), não terá rodada. 
Mesmo assim, já vive a expec-
tativa da disputa das semifinais. 

Os confrontos já estão de-
finidos e ocorrem no próximo 
domingo, dia 3 de abril. A partir 
das 11 horas, o Tietê enfrenta a 
equipe do Paraná/Dinho Água. 
Mais tarde, às 12 horas, o em-

bate será entre Araçariguama x 
Galatas. 

Também não haverá rodada 
no 8º Campeonato Liga Regio-
nal Aifa Grupo Marquinhos de 
Futsal Feminino. No final de 
semana passado quatro partidas 
marcaram a última rodada com 
os seguintes resultados: Elite B/
Piscin@.com 0 x 3 ASF/PMS/
Guimper/N. Padrão, Dep. Mun. 
Iperó Utopia 0 x 0 Elite/Tigres 
Azuis A, Sadesp Votorantin/
Sind. Bancários 2 x 2 Social 
Gálatas e Araçariguama/Baby’s 
0 x 2 Dinho Água/Sup. Cisol. 

Já no masculino da Aifa, 
foram dez partidas na última 
rodada da Terceira Divisão do 
15º Campeonato Liga Regional 
Aifa Grupo Marquinhos.

Os resultados foram: Atlé-
tico Elias Faustense 2 x 4 Joy 

Esportes/Salto Itú, Palermo 
Miranda Supermercado 2 x 
3 ADC/Toyota Corolla IDT, 
Focus Academia/Cliniti 2 x 1 
Projeto Restitui B, Bayern 07 
2 x 1 Grillos Futsal, Juventus 
Futsal 3 x 7 Nova Aliança/XII 
de Junho, Desportivo Futsal 5 x 
2 NBF/Padaria Líder, Barcelona 
FC 2 x 3 União Audax/Imobili-
ária F. Lopes, Ajax/ Mecast 3 x 
5 Top Brasil/Hinode Perfumes, 
Zenit Futsal 2 x 6 Força Jovem/
Colégio Meta e Dynamo/Pollo 
Seguros 1 x 2 2G Bebidas/Imo-
biliária Visão. 

Outras duas competições, 
pelo society e promovidas pelo 
Indaiá, também não terão jogos 
neste final de semana. Porém, 
não última rodada, os campe-
onatos foram marcados por 
excelentes jogos. 

Pela Copa Colégio Renova-
ção de Futebol Society, catego-
ria Veteranos, o Renovação fez 
3 x 0 na Nobel, enquanto que o 
RZ Comunicação bateu o RIP 
Serviços por 4 a 2. Já na Copa 
Hot Flowers, categoria Adulto, o 
Vizzent fez 3 x 1 no Casagrande 
Turismo. 

Normal 
Já na 3ª Copa Itaici Máster 

50, realizada pela Associação 
Indaiatubana de Futebol Amador 
(Aifa), haverá apenas uma parti-
da. Amanhã, às 8h50 e no campo 
do Belo Horizonte, jogam Inde-
pendente x Boca Junior. 

Pelo Clube 9 de Julho, o 
campeonato de Futebol de Mi-
nicampo contará com cinco 
partidas. Também amanhã, pelo 
Veterano e no campo 1, jogam: 

Atento Segurança e Serviços x 
Birô – Brio!Informática, às 8 
horas; Visual Formaturas x Em-
balimp, às 9h15; e Vizzent Cal-
çados x Centermaq, às 10h45. 

Outros dois confrontos ocor-
rem pelo Super Máster e no 
campo 2. Às 8 horas, o Posto 
Tremendão pega o Tukka’s 
Lanchonete e Restaurante, en-
quanto que às 9h30 o duelo será 
entre Hot Flowers x DD Max. 

Pela mesma competição, 13 
jogos marcaram a última roda-
da: Cato Supermercados 3 x 0 
Escritório Central Contabilida-
de/Voga Arquitetura (Adulto), 
Centerbor/Marquinhos Tintas 
2 x 0 Ice Bears Ar Condicio-
nado (Adulto), Unilabor 1 x 5 
Fisiomag (Adulto), Birô - Brio! 
Informática 0 x 1 Embalimp 
(Veterano), Vizzent Calçados 

4 x 1 Grupo Fênix (Veterano), 
Auto Escola Dirce/Race Pneus 
4 x 5 Belle Santé Odontologia 
(Máster), Balilla 4 x 3 Freegelo/
Big & Strong (Máster), Vieira 
de Abreu Empreendimentos 0 x 
3 Jacitara (Máster), Loft Empre-
endimentos 3 x 1 Cavifer (Super 
Máster), Posto Tremendão 3 x 
0 LG Vacker/Vacker & Bueno 
Corretora de Seguros (Super 
Máster), Casa das Embalagens 
2 x 3 Thunder Vision - Portaria 
Remota-Grupo GTA (Super 
Máster). 

Outro dois jogos foram rea-
lizados na noite de quarta-feira, 
dia 23. O Hot Flowers venceu o 
Visão Imóveis/2G Bebidas (Su-
per Máster) por 3 x 0, enquanto 
que Tecnosemillas e Jornal 
Exemplo empataram em 2 x 2 
(Máster).

Atacante Giovane comemora o único gol marcado pelo Fantasma na tarde de quarta-feira

ANGELO GOUVÊA
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!cultura &  lazer

Batman vs. Superman: A Ori-
gem da Justiça - Lançamento 
- Ação/Aventura/Ficção - Clas-
sificação 12 anos - 150 minutos 
- 3D - Dublado - Quinta (24) a 
Domingo (27) e na Terça (29): 
14h00 / 18h15 / 20h35, Segun-
da (28) e Quarta (30): 18h15 / 
20h35 - Convencional - Dubla-
do - Quinta (24) a Quarta (30): 
16h50 - 3D - Legendado - Quinta 
(24) a Quarta (30): 15h00 / 21h30 
- Convencional - Legendado - 
Quinta (24) a Quarta (30): 17h20 
/ 20h10

Zootopia: Essa Cidade É O 
Bicho - 2ª semana - Animação 
/ Comédia - Classificação livre 
- 108 minutos - 3D - Dublado  
- Quinta (24) a Domingo (27): 
16h20 / 19h15, Segunda (28), 
Terça (29) e Quarta (30): 15h30 
/ 19h15 - Convencional - Du-
blado - Quinta (24) a Domingo 
(27): 13h40 / 21h05, Segunda 
(28), Terça (29) e Quarta (30): 
21h05

Ressurreição - 2ª semana - Dra-
ma histórico - Classificação 12 
anos - 108 minutos - Dublado - 
Quinta (24) a Quarta (30): 18h40

A Série Divergente: Conver-
gente - 3ª semana - Ação / Fic-
ção - Classificação 12 anos - 121 
minutos - Dublado - Quinta (24) 
a Quarta (30): 16h00 - Legenda-
do - Quinta (24) a Quarta (30): 
21h50

Kung-Fu Panda 3 - 4ª semana 
- Animação / Comédia - Classi-
ficação livre - 95 minutos - Con-
vencional - Dublado - Quinta 
(24) a Quarta (30): 14h30

Batman Vs. Superman: A 
Origem Da Justiça - Lan-
çamento - Ação/Aventura/
Ficção - Classificação 12 anos 
- 150 minutos - 3D - Dublado 
- Quinta (24) a Segunda (28): 
13h45 / 20h15, Terça (29) e 
Quarta (30): 20h15 - Con-
vencional - Dublado - Quinta 
(24) a Quarta (30): 18h00 - 3D 
- Legendado - Quinta (24) a 
Quarta (30): 17h00 - Conven-
cional - Legendado - Quinta 
(24) a Quarta (30): 14h45 / 
21h15

O Jovem Messias - Lança-
mento - Drama Religioso - 
Classificação 12 anos - 112 
minutos - Dublado - Quinta 
(24) a Quarta (30): 16h00 / 
18h25 / 20h50

Casamento Grego 2 - Pré-
-estreia - Comédia Romântica 
- Classificação 12 anos - 91 
minutos - Legendado - Quinta 
(24) a Domingo (27): 21h45

Boi Neon - Sessão especial do 
Cineclube Indaiatuba, com de-
bate após a exibição* - Drama 
- Classificação 16 anos - 101 
minutos - Nacional - Somente 
na Terça (29): 19h30 *Aten-
ção: para o Cineclube os in-
gressos tem preço único de R$ 
10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam 
ingresso promocional R$ 5,00

Zootopia: Essa Cidade É O 
Bicho - 2ª semana - Animação 
/  Comédia -  Classificação 
livre - 108 minutos - Con-
vencional - Dublado - Quinta 
(24) a Domingo (27): 14h15 / 
16h30 / 19h25, Segunda (28): 
15h30 / 19h25 / 21h40, Terça 
(29): somente 15h30, Quarta 
(30): 15h30 / 19h25

CINEMA
Batman VS. Superman: A Origem da Justiça



O ariano volta a sentir suas forças, aquela sensação de 
isolamento ou de baixa energia começa a melhorar a 
partir de agora. O momento é de sentir sua força interior 
e adquirir sua confiança de volta. Lembre-se de que o que 
plantar por estes dias será o que irá colher durante todo 
o ano. Pode ter que concluir situações que envolvam 
relacionamentos.

O taurino precisa ter paciencia consigo memo, pois estará 
entrando em seu inferno astral e isso significa desejo de 
ficar mais consigo mesmo, sensações de recolhimento, 
insatisfações indefinidas, etc. Nessas semanas que virão 
, o importante é cuidar da saúde. É um tempo para fazer 
novos planejamentos, não é um período para concretizar, 
pois sua força de ação pode estar em baixa, mas pode 
ocorrer o término de várias situações.

O geminiano tem agora a oportunidade de começar um 
período de maior movimento social, de planejamento 
para seu futuro, de favorecer mais a geração de novos 
amigos. É possível que o nativo decida concretizar ou 
assumir um namoro, formalizações ou organização de 
seu relacionamento tendem a ocorrer. 

Estas semanas tem um peso bem positivo na vida do 
canceriano, é uma fase importante para sua vida profis-
sional e para sua carreira. Pode ter que mudar, ajustar 
ou renovar o ambiente de trabalho e melhorar sua 
situação. Por estas semanas ocorrem possibilidades de 
reconhecimento, sucesso e sua imagem profissional se 
torna reconhecida. Na intimidadae, é possível que haja 
reforma, mudança na estrutura familiar.

O leonino tem nessa semana um momento de recorda-
ções de assuntos e fatos que ele gostaria de ter agido de 
forma diferente, antigos relacionamentos podem voltar a 
procurar o nativo. É um momento que permite o contato 
com pessoas estrangeiras ou empresas estrangeiras, ou 
pessoas que vem de longe de seu local atual. Bom período 
para quem é professor de Universidade ou está cursando 
uma faculdade.

Essa semana colocará o natvio mais fechado e com 
necessidades de terminar, concluir fatos que estão 
inacabados ou incertos. Estará mais emocionalmente 
sensibilizado. Poderá sentir desejos de ter uma nova vida, 
de renovar o que vem vivendo. Em termos profissionais, 
novas aquisições e envolvimento com novas estratégias 
podem aumentar seus rendimentos.

O libriano passa a viver essa semana uma nova situação 
ligada aos seus relacionamentos. Os compromissos so-
ciais podem ampliar e o nativo pode se ver envolvido em 
novas parcerias e em novos envolvimentos comerciais 
que podem trazer mudanças financeiras. Momento de 
encontrar pessoas e novas amizades podem surgir.

Um trabalho ligado a renovação de sua maneira de 
pensar, situações envolvendo seu trabalho, uma abertura 
de caminho ligado ao seu ambiente de trabalho tende a 
ocorrer. O nativo pode e deve ser mais organizado para 
obter maior determinação e assertividade no trabalho. 
Uma emoção que atrapalha sua mente será trabalhada 
nesse período, e este sentimento deve ser deixado para 
trás.

Excelente fase para o sagitariano que pode encontrr 
um novo romance, um novo afeto surge e por estas se-
manas estará mais focado em sua vida afetiva-sexual. 
É um momento importante para lmelhorar o conheci-
mento que tem de si e permitir ser mais alegre, suave 
e brincalhão, diminuindo sua agressividade diante de 
situações tensas.

O capricorniano tem por estas semanas um novo ritmo 
que pede mais introspecção e envolvimento com sua 
vida doméstica e com seus relacionamentos familiares. 
É possível que surja um novo projeto para aquisição de 
um imóvel. Vida profissional será ajustada e mudanças 
podem ocorrer intensamente. Vida afetiva pode ser meio 
problemática nessa fase, mas o nativo tem condições de 
lidar com calma.

O aquariano estará avaliando sua mente, sua capacidade 
mental, sua energia de pesquisa, como está sua capacidade 
de entendimento e de se fazer entender para os outros. 
Nestas semanas, os mistérios da mente serão focados 
para o nativo podendo perceber os mecanismos mentais 
ligados aos relacionamentos e os efeitos disso em sua vida 
diária. Profissionalmente o momento favorece acordos e 

contratos, que podem ser firmados e assinados.

O pisciano vive por estas semanas um movimento 
interessante em sua vida material e financeira. Poderá 
perceber o que precisa fazer para economizar seus 
esforços materiais e financeiros, além de descobrir 
possibilidades que envolvam projetos para aumentar 
seus rendimentos. Afetivamente pode se sentir atraído 
por pessoas mais persistentes ou que demonstrem 
solidez de caráter.

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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cultura &  lazer
Horóscopo de 26/03 a 01/04 por Alex Costa GuimarãesGiba marca presença em 

bazar da Brancotinto

O ex-jogador de vôlei 
da Seleção Brasileira 
Giba estará presente 

em Indaiatuba hoje, dia 26, du-
rante o Bazar de Vinhos promo-
vido pela Brancotinto Vinhos & 
Bistrô. O evento acontece das 
14h às 20 horas, no Kennedy 
Saquare. Os convites devem ser 
comprados de forma antecipada 
no valor de R$ 40, com direito 
a uma garrafa de vinho. 

Parte da quantia arrecadada, 
tanto com a entrada quanto com 
a comercialização dos vinhos 
no bazar, será revertida à enti-
dade Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer (Volacc) 
de Indaiatuba.  

Presença confirmada no 
evento, o ex-atacante de ponta 
Giba conquistou seus principais 
títulos pela Seleção Brasileira 
de vôlei e, na infância, teve 
leucemia. “Fiquei encantada 
com a história de vida do Giba 
e com as suas ações particulares 
de ajuda no combate ao câncer. 
Tornei-me amiga dele e pensei 
que a Brancotinto também 
poderia ajudar, de alguma for-
ma, para esta causa nobre. O 
resultado é a realização deste 
evento”, explica a sommelière 
e sócia-proprietária da Branco-
tinto, Josi Pieri.

De acordo com Josi, a es-
colha pela Volacc ocorreu em 
razão da seriedade do trabalho 
da entidade que atende às ne-
cessidades das pessoas carentes 

com câncer e seus familiares 
na cidade, fornecendo medica-
mentos, cestas básicas, fraldas 
descartáveis, encaminhamentos 
médicos, exames de laboratório 
entre outras ações. “Também 
tenho muito respeito pela fun-
dadora da entidade beneficente, 
a entidade, a dona Joanna Joly”, 
comenta.

Para o diretor da incorpora-
dora Geocap, responsável pelo 
Kennedy Square, é uma grande 
satisfação recebe o bazar. “Es-

tamos felizes em participar de 
um evento com uma causa tão 
nobre como esta. Não podería-
mos ficar de fora. Estamos sem-
pre abertos para receber eventos 
da Brancotinto”, comenta.

Convites
Os convites devem ser ad-

quiridos antecipadamente no 
valor de R$ 40 cada, na Branco-
tinto, na Volacc ou nos parcei-
ros do bazar. No ato da compra 
do ingresso, a pessoa recebe 

uma garrafa de vinho chileno 
Pucon Cabernet Sauvignon. No 
dia do evento serão oferecidos 
três tipos de vinhos em taças 
(R$ 10 cada) e o bazar de vinho 
com descontos de 15% a 55%. 
“Como é um evento beneficen-
te, as importadoras brasileiras 
participantes conseguirão óti-
mos descontos nos preços dos 
vinhos disponíveis no bazar”, 
revela Josi. “Agradecemos a 
parceria que possibilitou esse 
evento.”

Serão vinhos argentinos, 
chilenos, espanhóis, italianos, 
franceses, brasileiros e portu-
gueses. O evento também abri-
gará a barraca da Volacc com 
pasteis, bebidas e artesanatos 
produzidos pela entidade. O 
Giba estará presente em todo o 
período do bazar para um bate-
-papo, além de estar disponível 
para fotos e autógrafos. Durante 
o evento ele realizará um dis-
curso a todos.

O bazar tem patrocínio 
da C2N Engenharia, Dentis 
Centro de Odontologia e Lis 
Rose Moda Feminina; além de 
apoio do Kennedy Square, La 
Fée Cafeteria, Daisho, Arezzo 
e Revista D’Ávila.

Roupa Nova faz show em Indaiatuba no próximo sábado 
ATRAÇÃO   

O salão social do Clube 9 de 
Julho recebe no próximo sá-
bado, dia 2 de abril, uma das 
maiores bandas nacionais de 
todos tempos. O Roupa Nova 
vem para Indaiatuba e, num 
show promovido pela Nin9 
Eventos, se apresenta a partir 
das 22 horas. A abertura ficará 
por conta de Thiago Gusi. 
A banda apresentará seu novo 
trabalho, intitulado “Todo 
Amor do Mundo”, que chegou 
ao mercado em novembro de 
2015, com dois CDs e um 
livro ilustrado. A nova mú-
sica de trabalho “É Tempo 
de Amar”, lançada em 15 de 
setembro, já ultrapassou a 
marca de 10 mil execuções.

Compositora de grandes su-
cessos, sendo 34 deles temas 
de telenovelas, a banda com-
pletou 35 anos de carreira e 
promete relembrar as melho-
res canções dos seus 37 álbuns 

que, juntos, venderam mais de 
20 milhões de cópias. 
O grupo, que mantém ainda 
sua formação original: Cle-
berson, Feghali, Kiko, Nando, 
Paulinho e Serginho, continua 

promovendo grandes shows 
e garantindo casa lotada por 
onde passa.

Ingresso 
O evento contará com setor 
de mesa para dez pessoas (em 
grupo ou individual), área 
Premium (open bar de cerve-
ja, vodka, whisky, refrigerante 
e água + open food), e pista. 
Os ingressos estão à venda na 
secretaria no Clube 9 de Julho 
ou no site do Ingresso Rápido, 
no www.ingressorapido.com.
br. O Clube 9 está localizado 
na Avenida Presidente Var-
gas, 2.000, na Vila Homero. 
Mais informações pelo tele-
fone (19) 3017-4741.

Roupa Nova apresenta seu novo trabalho no palco do Clube 9

DIVULGAÇÃO 

Serviço
Bazar de Vinhos com Giba
Hoje, dia 26, das 14h às 20h
Kennedy Square – Avenida 
Presidente Kennedy, 539 – 
Cidade Nova – Indaiatuba
Informações sobre convites: 
(19) 3392-3002

Ídolo do vôlei, Giba estará presente em evento no Kennedy Square 

DIVULGAÇÃO



18A Mais Expressão

A Decor Fest realiza seu sonho com lindas decorações para sua 
festa ser um sucesso. Ligue e confira as promoções 2516-3246

Alunos do 9º ano do Objetivo durante excursão ao Museu Catavento

Murillo Lamarca, Giovanna Caramori, Geovanna Falcão e Cauê 
Martinelli se divertem com o trote de formatura da 3ª série do 
Ensino Médio do Objetivo

Patrícia, Alice, Jéssica e Nice, da Aki Tem Bem Barato

As arquitetas Patrícia e Thaís Gonçalves, da EcoArq Arquitetura 
Verde, em lançamento dos novos produtos da Portinari

Zé Carlos e Jonathan Bravo, da Casa Elétrica, que fica na Avenida 
Conceição, 1.570

Rodrigo, da Espagueteria Rossato

Osmir e Leandro, da Duarte Telas Jared Carvalho, gerente de compras da Jacitara Holding

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

Lucas Welsh e Samantha Abbad da Paris 
Pescados

A Miss Indaiatuba, Nathália Quirino, veste roupas 
das Lojas Cris Bandeira

Mariana, Sônia, Rafaella, Patricia, Dona (proprietária da Nab) e 
Irene, equipe da Nab Perfumaria 
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Rock in Heart 2016 da Volacc

Etiquette Coach

Temporada de Feijoada do 
Giovannetti entra em cena em abril

Na atual conjuntura: palavras de 
Rousseau

Espetáculo ‘Frida Y Diego’ é ótima 
opção para a Páscoa

Cine Clube Indaiatuba

Novamente foi sucesso absoluto o Rock in Heart, promovi-
do pela entidade Voluntárias de Apoio ao Combate ao Câncer 
(Volacc) de Indaiatuba, que aconteceu na última sexta-feira, 
dia 18. O salão social do Indaiatuba Clube ficou “lotado” de 
roqueiros e afins, todos no intuito de ajudar a entidade. Os 
shows foram lindos, com a abertura da The Brothers no palco 
e logo seguida outras duas atrações: Unha Incravada e Confra-
ria D`Asdrovnia. Outra atração foi a aula de zumba, dançada 
pelas mulheres guerreiras pacientes da Volacc, junto às alunas 
do professor Donizete do Indaiatuba Clube, tudo muito lindo.

A Indaiatuba Expo Noivas 
e a Revista D'Ávila apresen-
tam uma palestra exclusiva 
para noivos e profissionais da 
área de eventos! Claudia Fo-
essel dará dicas para que você 
não erre em nenhum detalhe 
de seu casamento. 

Noções de etiqueta, com-
portamento e sugestões va-
liosas para todas as ocasiões.

O evento acontece dia 
13 de abril (quarta-feira), no 
Clube 9 de Julho, situação na 
Avenida Presidente Vargas, 
2.000.

Para participar do evento 
gratuito basta se cadastrar no 
link: ttp://indaiatubaexponoi-
vas.com.br

A aguardada temporada de feijoada do Grupo Giovannetti, 
de Campinas, terá início em abril com novidades. Até o final 
do inverno, aos sábados, no horário do almoço, o prato passará 
a ser servido em bufê exclusivo, com os itens separados. Na 
unidade Cambuí, a mesa de distribuição do prato símbolo da 
gastronomia brasileira terá lugar de destaque no novo layout do 
salão principal, a partir do dia 2. Já na unidade Parque D. Pedro, 
a temporada, no mesmo sistema, começará no dia 30. Além 
das carnes de porco, a iguaria é acompanhada de guarnições 
variadas. Para esta edição vale destacar a nova mandioca frita 
cuja receita, mantida a sete chaves, garante sabor inigualável, 
com mais crocância por fora e maciez por dentro. 

A feijoada do Giovannetti é tradição na cidade e já recebeu 
prêmios de importantes revistas especializadas em gastrono-
mia. Além dos ingredientes principais – feijão preto, linguiça 
calabresa, paio, lombo, carne seca, costelinha, rabo e orelha 
de porco – o bufê inclui torresmo, banana à milanesa, couve 
crocante com bacon, arroz branco, abacaxi grelhado, laranja, 
farofa, caldinho de feijão, pimenta da casa, vinagrete e a já 
citada mandioca.

Após tempora-
da de sucesso em 
São Paulo e Rio 
de Janeiro, “Frida 
Y Diego” está em 
cartaz em Campi-
nas desde a semana 
passada. Com Le-
ona Cavalli e José 
Rubens Chachá no 
papel do casal de 
artistas mexicanos 
Frida Kahlo e Die-
go Rivera, o espetá-
culo tem direção de 
Eduardo Figueire-
do e fica em cartaz 

”Boi Neon"

Terça-feira, dia 29, é dia de Cineclube Indaiatuba com 
sessão única.

Sinopse:
Iremar (Juliano Cazarré) é um vaqueiro de curral, que viaja 
pelo Nordeste ao lado de Galega (Maeve Jinkings) e da pe-
quena Geise (Samya de Lavor). Por onde passa Iremar recolhe 
revistas, panos e restos de manequins, já que seu grande sonho 
é largar tudo para iniciar uma carreira como estilista no Pólo 
de Confecções do Agreste.

Terça-feira, dia 29

Horário: 19h30
Preço: *Atenção: para o “Cineclube” os ingressos tem preço 
único de R$ 10 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5.

Local: Topázio Cinemas do Shopping Jaraguá Indaiatuba.
Endereço: Rua 15 de Novembro, 1.200 (Centro)
Gênero: Drama   
Classificação indicativa: 16 anos
Duração: 101 minutos (nacional)

Gênero: Drama
Direção: Gabriel Mascaro
Roteiro: Gabriel Mascaro
Elenco: Alyne Santana, Car-
los Pessoa, Josinaldo Al-
ves, Juliano Cazarré, Maeve 
Jinkings, Samya De Lavor, 
Vinícius de Oliveira
Produção: Rachel Ellis

até amanhã, dia 27, com sessão às 18 horas, e também hoje, 
dia 26, às 21 horas. Uma ótima programação para quem está na 
região de Campinas na Páscoa, período de feriado prolongado 
pela sexta-feira Santa. 

Bayern 07, time amador de futsal, que está invicto no 15º 
Campeonato Liga Regional Aifa Grupo Marquinhos – 3ª Divisão

Professora Michelle e a aluna Stephanie, do Colégio Meta, durante 
Torneio Nacional de Robótica Lego

Professor Rogério, do Colégio Meta, junto com Beto, representante 
regional Lego, durante Torneio Nacional de Robótica em Brasilia

Equipe Metadroid, do Colégio Meta, dá entrevista e preparam robô 
para competição em Brasilia



20A Mais Expressão

novidadesSônia Fonseca contato@maisexpressao.com.br

Crédito rápido, fácil e sem burocracia só na Mult Form, 
que oferece consultoria financeira, crédito consignado, 
pessoal e imobiliário, consórcio, refinanciamento imobil-
iário e de veículos. Ligue já no 2516-4717 e informe-se 
com a atendente Fabiane e a proprietária Drielli.

Vestido de Noiva Promoção 
imperdível

Papelaria Népolis 

Peixe Vila Nova

Combinado
Passe horas agradáveis 

fazendo peças maravilhosas 
com aulas da Calliopi, todas 
as quintas e sextas-feiras. 
Ligue já e faça sua matrícula 
na Escola de Arte em Ce-
râmica Calliopi: (19) 3894-
8737/(11) 5521-3989/(11) 
5547-0454. Você vai adorar!

Selma, maravilhosa vestindo "A Nova Loja". Agradecemos 
a preferência!

Janaína de Souza magnífica vestindo "A Nova Loja" em 
seu grande dia. Agradecemos a preferência e desejamos muita 
felicidade e amor!

Aulas de arte

Acaba de chegar na "A Nova Loja" a nova coleção de ves-
tidos de noiva Tutti Sposa, tecidos nobres, com transparência, 
renda e muito brilho, simplesmente maravilhosos. Não deixe 
conferir também a divina coleção moda festa, longos e curtos 
que a loja acaba de receber. Demais! Whattsapp 9.9540-8836 
e 3875-1760.

A proprietária da Flor de Lis Depilação & Esmalteria, Ale-
xandra Affonso, fazendo limpeza de pele na cliente Mariana. 
Agende um horário através dos números (19) 99921-7576 
(WhatsApp) ou (19) 3825-0623.

Você não pode perder a 
promoção imperdível da Vi-
torello: blusinhas a 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 por 
apenas R$ 39,90. Vestido de 
festas a partir de R$ 59,90, 
polainas apenas R$ 19,90, 
macacão longo só R$ 59,90, 
shorts fitness apenas R$ 29,90 
e na loja da Rua Candelária 
tem blusinhas a R$ 19,90. 
Confira também novidades 
em tops e já está chegando a 
nova coleção outono. Apro-
veite e confira!

Papelaria Népolis oferece: xerox, encadernação, variedades, 
papelaria e variedade incrível em presentes. Aproveite promo-
ção de películas a R$ 8,90 e capa para celular a R$ 5. Fazem 
recarga para para celular (OI, TIM, Vivo e Claro) e vendem pro-
dutos Natura. Vá conferir as novidade com a Viviane, na Ave-
nida Almirante Tamandaré, 936 - Cidade Nova - F: 3318-4003.  

Amanhã, Páscoa, não deixe de experimentar no Caipirão 
variedade em peixes, camarões e bacalhau como este prato 
"Vila Nova" com peixe grelhado, arroz verde e brócolis com 
alho. Saborosíssimos!

Saara: arroz árabe, kafta no espeto, porção de homus. Acom-
panha vinagrete. Só na Casa da Esfiha é claro!
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Geraldo Paulo, garçon da Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

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

Renato e Wilma, com sua filha Lara, Maria na Oggi Sorvetes.  
Parabéns, Lara Maria, pelo seu aniversário!

O ator Lima Duarte, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua 
Martha Camargo Ifanger, 18. Fone 3885-5434

Roberto da Lajes Conceição no Barnabé Restaurante, que fica na 
Rua Cerqueira César, 1.044 - Centro - contate-nos: 3825-1814

Nuno e Francisco, no Barnabé Restaurante, que fica na Rua 
Cerqueira César, 1.044, no Centro - Telefone: 3825-1814

Marcos e Vinicius, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel.: 3885-0866

Lilia, João Paulo e Pedro Henrique, no Restaurante Casa da Moqueca, que 
fica na Avenida Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Julio e Marcos, no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 870, no Jardim Amércia. Telefone: 3875-2974

Eunice, Patrícia, Denise e Bia, no Rincão Gaúcho, que fica na 
Avenida Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. Amércia, Tel: 3875-2974

Genivaldo na Padaria Padaria Nova Galeria, Av. Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral, 1257. F: 3801-0021

Wagner e Altair Ramos na Padaria Padaria Nova Galeria, Av. Cel. 
Antonio Estanislau do Amaral, 1257. F: 3801-0021

Sandro, Luciana e Sandrinho, no Germânia Mais Espetos, que fica 
na Rua Tuiuti, 1.078, no bairro Cidade Nova. Contate-nos: 3392-9520

Marlene, Cassiano e Pâmela, no Germânia Mais Espetos, que fica 
na Rua Tuiuti, 1.078 - Cidade Nova, Tel: 3392-9520
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Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br infantil

Leluh Kids sempre realizando as 
melhores festas infantis

Os alunos da sala 4 do Berçário, do Colégio Objetivo, com as 
doações da Páscoa Solidária  para instituções da cidade

Os alunos do Ensino Fundamental 1 com as doações da Páscoa 
Solidária, para instituções da cidade

Alunos do Objetivo representando as turmas que participaram da 
campanha da Páscoa Solidária, para instituções da cidade

Alunos da Educação Infantil, do Colégio Meta, se divertem em aula 
de culinária

O pequeno príncipe MatheusOs irmãos Benjamin e João Pedro

Alunos da Educação Infantil, do Colégio Meta, saboreiam deliciosa 
salada de frutas

Yasmin Victória pronta para a Páscoa

Julia, comemorando seu aniversário de seis aninhos



caderno de negóciosNº 689

CA08794 PQ.DOS GUARANTÃS - AT.132M² AC.90M² - 
3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ. / WC 
/ AS / CHUR. / PORCELANATO / QUINTAL COBERTO 
/ GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00

CA09409 JD.ESPLANADA II - AT.300M² AC.174M² - 3 
SUITES / SALA 2 AMB. / MEZANINO / LAVABO / COZ.
PLANEJ. / WC / WC EXT. / AS / DESPENSA / AREA 
GOURMET / GAR R$ 850.000,00

CA09874 JD.ESPLANADA  - AT.300M² AC.160M² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / ESCRITÓRIO / COZ. 
/ 3WC / DEPOSITO / AREA LUZ / EDICULA / CHUR / 
GAR R$ 550.000,00

CA10568 - JD MONTREAL RESIDENCE - 3 DORMT 
/ 1 SUITE / SALA AMPLA / COZ AMER / 2 WC / AS / 2 
GARAGEM - R$480.000,00

CA10900 JD PORTAL DAS ACACIAS - AT 130M2 AC 144M2 
- 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / LAVABO / COZ. / WC / AS / 
CHUR / 2 GAR. COND. C/ SALÃO DE FESTAS, QUADRA PO-
LIESPORTIVA E PLAYGROUND. R$ 1.800,00 + COND + IPTU

CA10904 - JARDIM REGINA - 4 DORMT / 1 SUITE / 3 
WC / COZ PLANEJ / 3 SALAS / AS / GAR 2 CARROS  
R$ 680.000,00

CA10915 JD ADRIANA - 2 DORM.(1 SUITE) / SALA 
/ COZ. C/ ARMÁRIO / WC / AS / 2 GAR. R$ 1.400,00 
INCLUSO IPTU

CH01349 - EXCLUSIVIDADE CHACARA ALTOS 
BELA VISTA -  C/ 1.180M2 SÓ TERRA C/ CAMPO DE 
FUTEBOL, CASA DA ARVORE E CANIL. R$350.000,00 
LIGUE 3835-5662

AP03078 - PQ SAO LOURENÇO - 2 DORMT / 2 WC / 
COZ / SALA / GAR COBERTA / R$300.000,00

AP03132 - PARQUE SAO LOURENCO - 2 DORMT / 1 
SUITE / WC / COZ / SALA R$235.000,00

GL00230 REC. CAMP. JOIA - AC 670M2 - GALPÃO 
C/ MEZANINO / COZ. / 4 WC / RECUO NA FRENTE. 
R$ 7.500,00 + IPTU

SL01684 CENTRO - AC 25M2 - SALA COMERCIAL C/ 
1 WC. R$ 800,00 + IPTU



02B Mais Expressão

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
SO0482 – RESIDENCIAL MONTE VERDE    
Ótimo Sobrado, 254m² AC, 03 dorm. (1 suíte), 01 Banheiro Social, 1 lava-
bo,  Sala de Jantar, Estar e TV, edícula, piscina, churrasqueira, 04 vagas 
garagem, portão automático, alarme, cerca elétrica, monitoramento por 
câmeras, aquecedor solar, excelente localização, a 800m do Pq. Ecológico.
R$ 495.000,00

TE0026 – TERRENO EM CONDOMÍNIO
FECHADO – OPORTUNIDADE!!    

Terreno em Condomínio fechado Residencial Quintas da Terracota 1200 
m2, plano, próximo à área verde!
R$ 250.000,00

SO0393 – SOBRADO EM CONDOMÍNIO – OPORTUNIDADE!!!
Sobrado em Condomínio fechado de ótima localização, com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, wc social sala para dois ambientes, ótimo quintal e duas 
vagas de garagem.  Aceita-se imóvel no valor máximo de R$ 250.000,00 
como parte de pagamento!
R$ 495.000,00

CA0728 – JARDIM VALENÇA      
Casa nova de 93 m² AC e 130 m2, no Jardim Valença. Sala, ampla cozinha, 
AS, 3 dormitórios, sendo 1 suíte, WC social, 1 VG coberta. 
R$ 341.000,00

SO0526 – SOBRADO EM CONDOMÍNIO     
Lindo Sobrado no Condomínio Fechado Pq dos Guarantãs com 3 dorms/1 
suíte, todos os quartos com sacada. Sala de Jantar e TV, 1 WC Social  e 1 
Lavabo, Quintal com Churrasqueira, Vagas para 2 carros.  130 AT e 98 AC 
. Condomínio com Piscina e Play Ground e Quadra
R$ 435.000,00

CA0768 – CASA TERREA 
CONDOMÍNIO MARIA DULCE

Sendo 03 suítes c/ jardim privado, ampla sala 03 ambientes, living, piscina c/ hidro, 
coz. Planejada/ espaço gourmet com som ambiente, luminoteca, paisagismo, 
lavanderia, 04 vg sendo 02 cobertas. R$ 950.000,00

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

SA0084 – 50 M² - CIDADE NOVA I – AV. PRESIDENTE KENNEDY
01 SALA COM WC + COPA  R$ 2.700,00 + IPTU

PT0001 – 100 M² - PONTO COMERCIAL - VILA ALMEIDA 
RECEPÇÃO + LAVABO, 03 SALAS AMPLAS, WC SOCIAL R$ 4.500,00 
+ IPTU ACEITA PROPOSTA

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. PLA-
NEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU

AP0772 - 90 M² - PARQUE BOA ESPERANÇA
3 DORM. SENDO 1 ST (1 DORM. C/ ARM.), SALA, COZ. PLANEJ., BHº 
SOCIAL , ÁREA DE SERV., 2VG. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU 

AP0747 - 84 M² - JD. POMPEIA
3 DORM. (1 ST. C/ ARM.), SALA 2 AMB., SACADA GOURMET, BHº SO-
CIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

AP0770 – 70 M² - CIDADE NOVA I
2 DORM. SENDO 1 ST., 1 BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ. PLANEJ., 
VAR.,LAV., 2 VG,. R$ 1.400,00 + IPTU (NÃO TEM CONDOMÍNIO)

AP0643 - 97 M² - CENTRO
3 DORM. (2 C/ ARM.), SALA 2 AMB., SACADA, BHº SOCIAL, COZ. PLA-
NEJ., ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.400,00 + 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

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.

CA0578- 72 M² - VILA MARIA HELENA
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA, COZ., ÁREA DE SERV., 2 
VG COBERTAS. R$ 1.300,00 JÁ COM IPTU.

CA0711 - 130 M² - AQUI SE VIVE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA, COZ., ÁREA DE SERV., 
CHUR., 1 VG. R$ 1.800,00 + 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. PLA-
NEJ., 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, LAVA-
BO, 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.INTEGRADA, 
QUINTAL  C/ CHUR. E PISC., 2 VG. R$ 3.900,00 + COND. +  IPTU
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CA00807 – Vila Verde  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 400.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS A VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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AP02877- VILA SFEIR -AU 40m² - dormitório, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia 01 garagem coberta. R$ 400,00 + 
COND. + IPTU

AP01629-JARDIM PAU PRETO-AU 85m² 02 dormitórios, WC 
social, sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada, lavan-
deria, garagem para 01 auto. R$ 1.200,00 + COND. + IPTU.

CA06427 - TERRA NOBRE - AT 300m², AC 180m² - 03 suítes 
com armários e ar condicionado, sala ampla dois ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, despensa, lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira, WC externo, quintal, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas. R$ 3.200,00 + COND. + IPTU.

CA06321 - VISTA VERDE - AT 175m², AC 118m² - Casa térrea com 03 
dormitórios sendo 01 suíte com área de luz, WC social, sala ampla dois 
ambientes, cozinha americana com armários, área de serviço, área gourmet, 
garagem para 03 autos. Equipada com: Aquecedor Solar 500 litros, com 
água quente nos banheiros e cozinha, cozinha planejada com fogão cooktop 
Brastemp Active 5 bocas, armários nos banheiros, gabinete e armário na pia 
da churrasqueira e armário na Lavanderia. Lustres e luminárias em todas 
as dependências, tanto internas como externas; Box de vidro temperado, 
duchas e acessórios nos Banheiros e fixadores de Porta.R$ 570.000,00

AP01928 - VILLAGE AZALEIA - AU 60m² - 03 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha com gabinete, área de serviço, garagem 
para 01 auto. R$ 950,00+ COND. + IPTU.

CA02722 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m² , AC 138m² - 03 
dormitórios (01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, área de serviço planeja, garagem para 02 
autos cobertas. **Condomínio com infra-estrutura completa** 
R$ 2.500,00 + COND. + IPTU.

CA06304 AT:130m² AC:70m² CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO com 02 
dormitórios sendo 01 suite planejada com painel para cama box, um dormitório 
com guarda-roupa, comoda, ar condicionado e ventilador, sala 02 ambientes com 
móvel para colocar TV, ventilador de teto e lustre, banheiro social com armário e 
box blindex, cozinha planejada com coifa e mesa de marmore, lavanderia coberta, 
área de lazer com churrasqueira, pia e gabinete, área externa com piso. Portaria 
24 hs, condomínio com piscina, churrasqueira, playground, salão de festa, quadra 
e academia aberta. R$ 360.000,00 EXCELENTE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO!

CA03994 - JARDIM ESPLANADA - AT 300m² , AC 512m² - 04 suítes 
todas máster com móveis e armários, sala de leitura, hall, sala de 
estar, sala de TV, bar, lavabo, escritório planejado, sala de jantar, 
cozinha planejada, despensa, lavanderia planejada, área de lazer 
com forno de pizza, churrasqueira, dependência de empregada, WC 
externo, garagem para 08 autos.R$ 900.000,00. Locação R$ 4.000,00

AP02452 - ANA MARIA - AU 67m² - 02 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala ampliada, varanda com pia, cozinha, 
lavanderia, garagem para 02 autos no sub-solo. R$ 1.000,00 
+ COND. + IPTU.

CA06426 – MAISON BLANCH - AC:142m² CASA EM CONDOMÍNIO 
com 3 dormitórios, sendo 2 suítes, Sala de estar, Sala de Jantar e Sala 
de TV , Lavabo, Cozinha planejada, Despensa, Área de serviço cober-
ta, banheiro de empregada e garagem para dois carros. Condomínio 
com portaria 24 hrs., piscina, churrasqueira, furô, sala fitness, salão 
de festas e jogos. Aluguel: R$3.000,00 + COND. + IPTU.

CA06310 - VILLAGGIO DI ITAICI - At 150 m² / AC 105 m² - casa 
térrea NOVA, com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas - estar 
e jantar, cozinha americana, piso em porcelanato, 2 banheiros, 
churrasqueira, 2 vagas de garagem R$ 510.000,00 / ACEITA 
PERMUTA NO MENOR VALOR E CARRO. NEGOCIAÇÃO 
EM ABERTO.

CA05512- JARDIM SEVILHA - AT 250m² AC 180m² - 04 dormitórios sendo 
02 Suites todos os dormitórios planejados, sala 03 ambientes, WC social, 
cozinha planejada,área de luz, edicula com WC , garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas,portão eletrônico toda com cerca elétrica e um dos 
melhores sistema de câmera. Excelente localização, próximo das principais 
avenidas de Indaiatuba , fácil acesso da entrada e saída da cidade,ao lado 
dos melhores comércios. ótima oportunidade de negócio. R$ 700.000,0

AP01952 – CENTRO - AU20M² - 01 suíte e cozinha. R$750,00.

AP01917 - EDIFÍCIO GRAÚNA - AU 83m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
1.300,00 + COND. + IPTU.

CA05588 - VILLAGE TERRAS DE INDAIA - AT 450m², AC 
250m² - 04 suítes com armários, ar condicionado, sala de estar, 
sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, despensa, lavanderia, 
dependência de empregada, área de lazer com churrasqueira, 
quintal, garagem para 04 autos. R$ 3.700,00 + COND. + IPTU.

CA06406 - MONTREAL RESIDENCE - AT 170m², AC 173,12m² - Sobrado novo com 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte com closet, WC social, sala ampla de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, área gourmet,  WC externo, quintal, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. 
Equipada com: Aquecedor Solar 500 litros, com água quente nos Banheiros e Cozinha, cozinha 
planejada com fogão cooktop Brastemp Active 5 bocas e Lava Louças Brastemp Active, armários 
nos Banheiros e Lavabo, gabinete e armário na pia da churrasqueira e armário na Lavanderia. 
Lustres e luminárias em todas as dependências do imóvel, tanto internas como externas; Box 
de vidro temperado, duchas e acessórios nos Banheiros, Chuveiro no WC do espaço gourmet e 
prendedores nas portas. Toda preparada para ar condicionado (com instalações elétricas, tubos 
de cobre e instalações, hidráulicas); R$ 740.000,00

LOCAÇÃO

VENDAS
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JD NOVA VENEZA:
R$ 85.000,00 à vista ou  R$ 30.000,00 + 50 parcelas

Terrenos  residencial de 150 m²
ÓTIMO INVESTIMENTO

VENDAS:

APARTAMENTOS:

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

CASAS:

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

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

TERRENOS:

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

LOCAÇÃO

Casas:

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

Apartamentos: 

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

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

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

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

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

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

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

VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!
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de garagem, a outra com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, 2 vagas de garagem, ótimo local 
R$ 190.000,00.
Casa no Jd. Morada do Sol com 2 dormitórios 
1 sendo suíte, sala, cozinha, wc, 2 vagas de 
garagem R$ 215.000,00
Casa no Jd. Morada do Sol com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, 2 vagas de garagem, e 
edícula nos fundos R$ 250.000,00 aceita chá-
cara, terreno e casa como parte de pagamento.
Terreno no Jd. Paulista com 150m² bem 
plano já com alicerce para sobrado, com ótima 
localização R$ 150.000,00.

TERRENOS:

Jd. União 150m² -  R$ 115.000,00.
Nova Veneza 150m² - R$ 85.000,00.
Jd. Barcelona 150m² - R$ 90.000,00.
Monte Carlo 150m² - R$ 150.000,00.
Jd. Maritacas 210m² - R$ 147.000,00.
Jd. Do Império 150m² - R$ 120.000,00. 

Temos chácaras de 1000m² com ótimo 
preço, em Indaiatuba e região.

LOCAÇÃO.
2 Cômodos – R$ 450,00 Jd. Morada do Sol.
3 Cômodos – R$ 670,00 Jd. Morada do Sol.
3 Cômodos – R$ 750,00 Jd. Morada do Sol.
4 Cômodos – R$ 1100,00 Jd. Regina.
4 Cômodos – R$ 1200,00 Jd. Morada do Sol.
4 Cômodos – R$ 1350,00 Jd. Lauro Bueno.
5 Cômodos – R$ 1500,00 Jd. Regina.
Salão Comercial – R$ 1200,00 Jd. dos Colibris.
Salão Comercial - R$ 1500,00 Jd. Morada 
do Sol.

OPORTUNIDADE: 
Casa no Jd. Paulista com 2 cômodos acaba-
dos R$ 150.000,00.
Casa no Jd. Maritaca com 3 dormitórios 1 
sendo suíte, sala, cozinha, wc, 2 vagas de 
garagem 1 sendo coberta, quintal nos fundos 
R$ 180.000,00 + parcelas.
Casa no Jd. Tancredo Neves com 2 dormi-
tórios, sala 2 ambientes, cozinha, wc, 3 vagas 
de garagem, a 50 mts do parque ecológico 
R$ 170.000,00.
Jd. Morada do Sol terreno com 2 casa sendo 
1 com 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, 1 vaga 

 

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

CASA VENDE
CA0144 – 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 
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, 
dependência de empregada, piscina e casa de caseiro 
– AT/ 50.000m² – AC/  600m² – R$ 3.000.000,00

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 02 am-

bientes, lavabo, cozinha americana, varanda com 
churrasqueira, piscina, salão de festa, 02 vagas de 
garagem, a duas quadras do metrô Butantã área de 
131m²   valor R$ 1.200.000,00  - Troco porá chácara 
no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras com 04 dormitorios 
podendo dar volta em dinheiro.
Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por Imóvel 
em Indaiatuba – 02 dorms, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, piscina e churrasqueira, canil e área pre-
parada para sauna – AT/ 2.000m² – AC/ 200m² – R$ 
500.000,00
Chácara Mosteiro troco por apartamento no Broklin 
São Paulo – R$ 1.000.000,00
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
Apto0017 – Edifício Barbara – 01 dorm, sala, cozinha 
e banheiro, 01 vaga de garagem – R$ 800,00 mais 
Cond. e  IPTU.
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

Apartamento Jd Sevilha, 
03 dorm 01 suíte, sala, cozi-
nha, área de serviço,  * Espa-
ço Gourmet * Piscina Infantil 
* Quadra Poliesportiva * Spa 
* Deck * Salão de festas * 
Piscina Adulto * Playground * 
Brinquedoteca * Jardim * Es-
paço 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 descoberta
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 Arrua 
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.
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LOCAÇÃO

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

TERRENOS

R$ 20 mil São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parcelas de 
R$ 450,00
R$ 95 mil Jd. Sabias: Entrega 
prevista para Julho.
R$ 100 mil Jd. Morada do Sol: Lo-
tes de 125m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
4 cômodos em ponto de andaime
R$ 110 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m² bem localizado.

VENDAS

R$ 160 mil Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda livre, es-
tuda financiamento.

R$ 180 mil Morada do Sol: 3 cô-
modos e wc na frente, 2 cômodos 
e wc nos fundos.
R$ 180 mil apartamento Salto: 
2 dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia. Aceita Finan-
ciamento (Nova)
R$ 225 mil Morada do Sol: 1 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ 4 carros. Aceita 
terreno, Financiamento
R$ 245 mil Morada do Sol: 
CASA NOVA 2dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno aceita financia-
mento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia nos fundos garagem 
coberta. Aceita terreno, ou 50% 
do valor e assumir financiamento.
R$ 265 mil Morada do Sol: 3 
cômodos em lote de 250m, aceita 
terreno, carro parcelamento.
R$ 318 mil Jd. Veneza: 2 dormi-
tórios, sala cozinha e 2 wc área 
gourmet (Casa Linda), aceita 
terreno

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

CHÁCARA

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – R$310 MIL – 
2dorms(1st c/closet), sala de estar e jantar, coz 
planejada, churrasqueira
COD.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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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALindicador comercial e profissional
Advogado Advogado Auto Mecânica
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Auto Elétrica

DentistaDecorações Gesso Impressoras
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Cond. Alto de Itaici - 03 Suítes, 
sala 02 amb, lavabo, escritório, co-
zinha, lavanderia, piscina e chur-
rasqueira, 400m² AC/ 300m² R$ 
900.000,00 - F. (19) 9.9887-7771
Mosteiro - 03 dorms (01 st c/
closet), mais 02 dorms, sala, co-
zinha, 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 gabinete, 
sanka, garagem para 3 carros. 
R$ 320.000,00 - F 9.8716-9978 
- proprietário
Belíssima Casa entre Salto e 
Itu - Cond. Monte Belo - 4 dorms, 
sendo 3 suítes (1 master com 
closet e hidro) + 1 dorm reversível, 
sala de estar + jantar + TV, bar, 
adega, escritório, lavabo social, 
cozinha + espaço gourmet com 
churr, lav, piscina com hidro - F. 
3017-2608 ou 9.9762-7997 ou 
3935-3294
Morada do sol Rua 58 - 02 dorm 
(1 suíte), sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem. Oportuni-
dade 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 financiamento 
corra
Morada do sol Rua 59 - 2 dorm 
(01 suíte), sala, coz, wc social, 
lavanderia, garagem. Oportuni-
dade única R$ 200.000,00 AC 
financiamento - F. 3017-2608 ou 
9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do Sol Rua 58 - 02 
dorm (1 suíte), sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, mezanino 
nos fundos. Oportunidade única 
R$250.000,00. Aceita financia-
mento ou cada de menor valor - F. 
3017-26008 ou 9.9762-7997 ou 
3935-3294. Corra
Morada do Sol Rua Silvio Can-
dello - (Em meio a grande movi-
mento comercial) lote quadrado 
com 1 dorm (suíte), sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, quintal 
na frente - ideal para comercio 
R$ 250.000,00 Aceita terreno e 
financiamento. - F. 3017-26008 
ou 9.9762-7997 ou 3935-3294
Morada do Sol Casa Nova - 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ carros. Aceita ter-
reno 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 dormitó-
rios, 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
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
Morada do Sol Casa Nova - 1 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ 4 carros. Aceita 
terreno, financiamento R$ 225 
mil. - F. 3017-6659, 9.9758-1971, 
9.9301-7320
CA0721 - Casa -Morada do 
Sol - sala, dor, coz, wc, as - R$ 
220.000,00 - F. 3392-0333
CA0777 - Casa Jardim Morada 
Do Sol - 99m² - 2 dorm, sala, wc 
social, sala, coz com armários R$ 
265.000,00 - F. 3392-0333
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
CA0781 - Casa Cidade Nova 
II - 73,70 m² - 3 dorm (1st), sla, 
coz, wc, churrasqueira, portão 
eletrônico R$ 340.000,00 - F. 
3392-0333
CA0646 - Casa Morada do Sol 
- casa c/ 02 dorms, bairro es-
truturado, rua tranquila, próx. a 
comércio, mercado São Vicente. 
R$ 330.000,00 - F. 3392-0333
Jd. Brasil - 2 dorms, R$ 170 mil - 
F. (19) 9.8136-7331 - creci 74.092

Cond Vista Verde - 3 dorm (c 
1suite) c/armários, sala 2 ambien-
tes, cozinha planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa), lavanderia c/
armários, churrasqueira, quintal, 
garagem p 3 carros (sendo 1 co-
berta). 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 
planejada, churrasqueira - creci 
74092 - R$ 310.000,00 - F.(19) 
9.8136-7331
Jd. Pau Preto - 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, escritório, dis-
pensa, garagem. - 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, garagem 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
CA0763 - Res. Maria Dulce - 3 
sts, sl ampla, sl jantar, coz ameri-
cana, 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 ambien-
tes, banheiro social, cozinha 
americana, lavanderia, garagem 
descoberta 2 carros. Aceita fi-
nanciamento - R$265.000,00 - F. 
3825-4420
CA03657 - Jardim Belo Horizon-
te - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 
sala, 2 banheiros, 2 vagas, 75,00 
m² construída, 122,00 m² total. R$ 
340.000,00 - F. 3825-4420
CA03678 - Cidade Nova II - 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 
sala, 2 banheiros, 2 vagas, . 
R$340.000,00 - F. 3825-4420
Cidade Nova - Com 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, as, churrasqueira, 
portão eletrônico, 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 carros, 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 casa no JD. Carlos Al-
drovandi, meio terreno, 2 quartos, 
coz americana, wc, corredor 
amplo, garagem p/ 2 carros des-
coberta F: (19) 9.9783-2900 / (19) 
9.9952-2505
VILLAGIO DE ITAICI - Casa 
de fino acabamento, c/ 3 dorm. 
(sendo 1 suíte) wc social, cozinha 
americana, sala, churrasqueira, 
lavanderia, garagem coberta, 
aquecimento solar. Local c/ área 
de lazer, piscina, salão de festas, 
quadra esportiva e muito mais. 
R$530.000,00. 3875.0469 / 19-
9.97519921.creci 65362.
JARDIM VALENÇA - Sobrado 
com 3 d (1s) AC160m2, garagem 
coberta com portão eletrônico. 
R$595.000,00. Aceita financia-
mento e/ou chácara na região 
como parte de pagto. 3875.0469 
/ 19-9.97519921.creci 65362.
RESIDENCIAL HELVETIA PARK 
1- Espetacular residência com AC 
365m2- AT 490m2. Três suítes 
com closet e armários (sendo 
uma com hidro) e varandas. Sala 
ampla de dois ambientes, sala de 
TV, quarto de hóspede, escada 
revestida em granito especial e 
corre mão em alumínio, wc social, 
lavanderia, piscina, vestiário, wc, 
varanda gourmet e estar, churras-
queira, entradas laterais, garagem 
para seis carros (três cobertos). 
R$2.150.000,00. 3875.0469 / 19-
9.97519921.creci 65362.
CASA EM CONDOMINIO FE-
CHADO - Quatro suítes, sendo 1 
suíte no pavimento inferior, sala 
3 amb, lavabo, copa, cozinha, 
área de lazer com churrasqueira, 
dorm de empregada com wc e 
box, lav, garagem p/ 4 carros, 
duas cobertas, aquecedor so-
lar, ar cond, piscina, jardim. Ac 
300m2, 360m2. Ótimo preço 
R$ 950.000,00 - direto com o 
proprietário, aceito financiamento 
ou imóvel como parte de pagto. F. 
(19) 99724-6619 OU 3875-9751
JARDIM MONTREAL - Casa 
térrea com 105m2 – AT150, 3 D 
(1 suíte), armários, cozinha pro-
jetada e instalada, churrasqueira 
e tudo mais, garagem coberta. 
R$510.000,00. 019-3875.0469 / 
19-9.97519921. creci 65362.
Jd. Nair Maria - 4 cômodos 
em ponto de andaime. R$ 110 
mil. F: 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320
Paul is ta :  2 cômodos  nos 
fundos, frente toda livre, estuda 
financiamento. R$ 160 mil. F: 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
CASA- 2 dorm., sala, cozinha, 
banheiro, garagem. R$220 mil e 
aceita financiamento. F: 3801-
2880 ou 99479-0454
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CIDADE NOVA - 3dorms(1st),sala, 
coz, wc, as, churrasqueira, portão 
eletrônico, 2 vaga de garagem 
R$360 mil(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
CASA TERRIA COND. VISTA 
VERDE - 3 dorms. (c/ 1 suite), c/ 
armários, sala 2 amb, cozinha pla-
nejada (cooktop, churrasqueira, 
quintal, garagem p/ 3 carros ( sen-
do 1 coberta). Aceito Apartamento 
como parte do pagamento. F: (19) 
3394-2197 OU (11) 98635-7556
SO0463 - SOBRADO NADEGE 
- 155M² - sala estar e jantar, coz, 
3 dorms. com arm., wc social, 
lavabo, 2 vagas.  R$ 590.000,00 
- F: 3392.0333
CASA EM CARDIAL - 70m², 2 
quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço. F: (19) 99939-
3361 - Falar com Alex
VENDO SOBRADO NO JD. RE-
CANTO DO VALE - sobrado de 
fino acabamento, sendo 3 dorm. 
(uma suíte com box blindex), sala 
c/ sanca e vitral, banheiro social c/ 
armários e box blindex, escritório, 
cozinha planejada, ampla lavan-
deria, garagem p/ 2 carros, portão 
eletrônico. R$ 530 mil e aceita-se 
permuta, tratar com o proprietário. 
F: 9.9921-0441 - Paulo
VILA SUIÇA - 3 suítes com closet, 
AT 300m2, AC 252, mais 1 suíte 
no térreo e 1 suíte para empre-
gados, fino acabamento, demais 
dependências de alto padrão. 
R$ 800.000,00 pra dar negócio 
- 3875 0469 / 19 – 9.97519921 
creci 65362. Aceita terreno em 
Indaiatuba.
Vendo casa Jd Colibris, apenas 
R$ 298.000,00 - 919 9 7412 0317
Vendo casa Cidade Nova, R$ 
397.000,00 - 19 9 7412-0317
3 COMODOS JD MORADA DO 
SOL terreno de 125 m2 valor 
140.000,00 - 3801-2880 / 19 9 
94790454
Casas para venda ou troca por 
casa de maior valor Vl Furlan 3 
dorm 1 ST Ws social sala  coz 
garagem 2 carros terreno 135 m2 
valor R$ 350.000,00 - 3801-2880 
/ 19 9 9479 0454
Vendo casa em São Paulo - Bair-
ro Ipiranga - 2 dormitórios - sala 
- cozinha - WC - garagem para um 
carro - fone 19 3016-9730 / 9 9398 
2930 - R$ 300.000,000 - direto 
com proprietário
 

Morada do Sol 2 cômodos e vaga 
para moto R$ 650,00 F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
Parque das nações 2 dorm, sala 
e cozinha conjugada, wc social e 
quintal, vaga p/ 1 carro coberta R$ 
1.000,00, Fiador  F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Morada do Sol 2 dorm, sala e 
cozinha conjugada, wc social e 
quintal, vaga p/2 carro coberta 
R$ 1.000,00, Fiador  F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320

Cecap 2 cômodos e vaga para 
moto R$ 770,00 F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Morada do sol - 3 quartos, sala, 
coz, banheiro e garagem R$ 
1.100,00 F. 9.9867-1937  ou 
15-9.8130-6765 ( Direto com a 
proprietária)
Morada do sol - Sobrado com 
3 quarto, sala, coz, banheiro e 
área de lazer sem garagem. R$ 
1.000,00 F. 9.9867-1937  ou 
15-9.8130-6765 ( Direto com a 
proprietária)
Salto - 2 quarto, sala, cozinha, 
com garagem R$ 900,00 a nego-
ciar F. 9.9867-1937ou 15-9.8130-
6765 ( Direto com a proprietária)
SO00567 - SOBRADO - VILA DOS 
COCAIS - coz, copa, lav, dorm 
emp, ban emp, lav, 3 dor(1st), 1 
sala  - R$ 2.000,00+COND+IPTU 
F.97403-4761
SO0546 - SOBRADO -GREEN 
VILLAGE - coz, closet, 3 dor(1st), 
2 salas, varanda, escritorio, as, 
terraço, 2 vg – R$ 2.500,00 + 
COND+IPTU -F.(019) 974034761
SO0551 - SOBRADO - COND. 
HORIZONTAL -  churrasq, sauna, 
vest, pisc, coz, closet, 4 dorm(2st), 
3 salas –  R$ 5.000,00 + IPTU + 
COND -F.(019) 974034761
SO0566 - SOBRADO - BEIRA DA 
MATA - coz, lav, desp, as, 3 wc, 3 
dorm(3st), 2 salas, escritorio - R$ 
3.500,00 +IPTU + COND F.(019) 
974034761
SO0565 - SOBRADO- coz, lav, 
as, 3 wc, 3 dorm(1st), 2 salas, 
sacada, varanda, escritorio - R$ 
3.300,00 + COND + IPTU F.(019) 
974034761
CA0757 - CASA - VILA VENEZA 
- 3 dorm, 1 wc, 1 sala, coz, as - R$ 
1.200,00 + COND + IPTU(019) 
974034761
CA0622 - CASA - JD POR-
TAL DO SOL, 2 dorm, sala, 
coz, wc, garagem, piso superior 
- R$ 1.000,00 + IPTU - (019) 
974034761
CA0711 - CASA AQUI SE VIVE 
- 3 dorm(1 st c/ closet, sala, coz, 
quintal, churrasq, armarios, box 
– R$ 1.900,00 + IPTU - (019) 
974034761
SO0454 - SOBRADO -VILA 
MARIA HELENA - 2 vaga(s) / 3 
dorm(s) / 1 suíte(s) / 450,00 área 
terreno / 200,00 área construída   
R$ 1.900,00    - TEL: 3392.0333
SO0048 -SOBRADO - VILA 
FLORENÇA - 3 vaga(s) / WC / 
100,00 área útil    R$ 1.600,00 + 
IPTU    - TEL: 3392.0333
Aluga-se quarto para mulheres e 
homens solteiros e aposentados 
F. 3834-1535. Rua Pedro Gon-
çalves 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, banheiro 
social, sala, coz, garagem R$ 
1.200,00 F. 3801-2880 / 9.9479-
0454
Casa NO JD. BELO HORIZON-
TE: 3 dorm. (1 suíte), banheiro 
social, sala, cozinha, garagem p/ 
2carros. R$1600 + IPTU. F: 3801-
2880 OU 99479-0454
CASA COMERCIAL NO CEN-
TRO - toda imobiliada p/ es-
critórios, 6 salas, 3 banheiros, 
copa, cozinha, churrasqueira, 
edícula, área total 400m², área 
útil 215m², 8 vagas de garagem. 
F:(19) 99939-3361
2 DORM 1 ste wc social sala  coz 
gar para carro valor R$ 1.000. 
MAIS IPTU F. 3801-2880 / 9.9479-
0454
2 DORM sala coz wc entrada para 
carro valor R$ 1.000,00 MAIS 
IPTU F. 3801-2880 / 9.9479-0454
2 DORM wc social sala coz lav 
valor R$ 700,00  MAIS IPTU F. 
3801-2880 / 9.9479-0454
 

TROCA - Apto no Butantã – 3 
suítes, sala 2 amb., lavabo, coz. 
americana, varanda c/ churr., 
piscina, salão de festa, 2 va-
gas 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 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, 2 vagas de 
garagem. Aceita Financiamento, 
Aceita Terreno. R$ 255 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
AD0032 - APTO DUPLEX -  PQ 
SÃO LOUREÇO - 102 m² - 1 vg, 2 
dorm(1st), sla 2 amb, coz plan com 
cooktop, forno eletrico, wc social, 
espaço gourmet    R$ 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   - TEL: 3392.0333
AP0751 -  APTO - PQ. SÃO 
LOURENÇO - 67M² - 2 dorm, 1 
wc, coz plan, lav, sacada   R$ 
265.000,00    - TEL: 3392.0333
AP0637 - APTO - MONTE VERDE 
- 2 dorm, sala 2 amb, coz plan, 
wc, 1 vg - R$ 215.000,00    - TEL: 
3392.0333
AP0739 - MORADA DO SOL 
-apto - novo - sala com var, coz, 
2 dorm, 1 wc, 1 vg  R$ 240.000,00    
- TEL: 3392.0333
AP01309-EDIFICIO VERONA: 
kitnet c/ 49,61m² - cozinha, sala, 
dormitório, banheiro, sacada com 
excelente vista, 01 vaga de gara-
gem coberta. Aceita financiamen-
to. R$180.000,00 F.3825-4420
JD. SEVILHA -  2 dorms, coz. 
planejada. R$320.000,00. Aceita 
parte terreno em condomínio. 
F:9.8161-5111

AP01041-EDIFICIO SOHO: Opor-
tunidade! apartamento Soho com 
preço bem abaixo 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-EDIFICIO FELICITÁ: 
Excelente apartamento, vista 
para o parque mal,03 dormitó-
rios, 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 dormi-
tórios, 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 financia-
mento bancário e estuda permuta. 
R$280.000,00 . F 3825-4420
AP01325- RESIDENCIAL POR-
TO PRINCIPE : Apartamentos 
80 m², 3 dormitórios sendo 1 
suíte, todos os apartamentos 
entregues com: aquecimento a 
gás, preparação para ar Condi-
cionado, 2 vagas de garagem R$ 
380.000,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Ap Novo no centro, 2 dorm, 1 su-
íte, wc social, sala dois ambiente 
com sacada, garagem coberta, 
portaria 24 hrs. F: 3834-6222 ou 
9 8394-0038
Jd Nova Indaia - Apt c/ cozinha 
planejada , 3 dorm , área de lazer 
completa. F 9-9133-9736 
VILA GEORGINA - 3 dorm , (uma 
suíte), sala 2 amb, coz, uma vaga 
descoberta, andar alto. F: (19) 
9.8161-5111
SO0463 – Sobrado Nadege – 
155m² - sala estar e jantar, coz, 
3 dorm com arm., wc social, 
lavabo, 2 vagas R$ 590.000,00 
F. 3392-0333
AP0563 - Jardim Olinda - apto 
c/3 dorms, sendo 1 suíte, SL 
2 ambs. wc social. coz. área 
de serv., 2 vagas p/ autos. R$ 
320.000,00 F. 3392-0333
VENDO APARTAMENTO BAR-
BARA - 01 dorm, sala, cozinha e 
banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 
210.000,00. F: (19) 9.9887-7771

APTO0759 - APTO - JD. SERVI-
LHA - sala, coz, wc, 1 dorm - R$ 
1.200,00 + COND + IPTU (019) 
974034761
AP0752 - APTO - EDIFICIO 
CAROLINA - sala, 2 dorm(1st), 
sacada, coz, wc - R$ 1.000,00 + 
IPTU + COND. (019) 974034761
Centro - 2 dorm, sala, coz, wc R$ 
1.200,00 F. 3801-2880 / 9.9479-
0454
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classificados
AP0756 - APTO - EDIFICIO 
IBIZA - 2 dorm, 1 wc, 1 sala, 
sacada, as -  1.100,00 + COND + 
PTU  - ACEITA PROPOSTA (019) 
974034761
AP0755-APTO -EDIFICIO SAN 
MARINO -3 dorm(1st), 3 dorm, 
2 sala, sacada, wc, as - R$ 
1.300,00 + COM + IPTU (019) 
974034761
APTO0743 - APTO - EDIF DAL 
CANTON - 4 salas, 4 dorm(4st), 
dorm emp, desp, as, dorm emp, 
lav, escri, closet - R$ 5.000,00  + 
COND + IPTU (019) 974034761
AP0749 - APARTAMENTO - 
GAIVOTAS - 3dor(3st) - 4 salas 
- sacada - esc - ban emp - as -  
copa - coz – R$ 6.000,00 + COND 
+ IPTU -F.(019) 974034761
AP0367 - APARTAMENTO - 
VILLAGIO DI TOSCANA  - 3 
dorm(1st) - sala - sacada - coz 
- as – R$ 1.300,00 + COND + 
IPTU - (019) 974034761
AP0736 - APARTAMENTO - 
DUETTO DI MARIAH - 3 dor(1st), 
2 wc, sala, sacada, coz, varanda 
gourmet – R$ 1.750,00 + COND 
+ IPTU (019) 974034761
AP0720 - APTO - PATIO ANDA-
LUZ - 2 dorm (1st), sala 2 amb, 
varanda, wc, coz com gab, 2 vgs     
R$ 1.700,00 + COND + IPTU   - 
TEL: 3392.0333
AP0442 - APTO - FONTE DE 
TREVI - 1 vaga(s) / 2 dorm(s) / 
1 suíte(s) / 66,35 área útil  -R$ 
1.650,00 + COND + IPTU    - TEL: 
3392.0333
AP0597 - APTO - PLACE VIEW 
-  03 dorm(1st), wc social, sala 2 
amb, coz plan, as, varanda gour-
met, 2 vgs R$ 2.200,00 + COND 
+ IPTU   - TEL: 3392.0333
AP0602 -APTO OLIVEIRA CA-
MARGO - 2 dorm, sala, coz, wc, 
lav, 1 vg - R$ 1.000,00   - TEL: 
3392.0333
 

Sala Área de saúde - Com ba-
nheiro, privativo, ar condiciona-
do, Fácil estacionamento. R$ 
1.100,00 mais Cond.F 99724-
6619 ou 3875-9751

OFFICE PREMIUN 5º andar 
R$130 .000 ,00  +  sa ldo  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. valor   
R$195.000,00 F. 3875-7747 ou 
9.8149-5815
Cardeal - Área 9 alqueires próxi-
mo aeroporto R$ 2.000.000,00. 
F9.9887-7771
Sitio em Toledo - próximo a Bra-
gança Paulista  13.000m2,casa 
semi acabada c/03 dorm,02wcs 
toda avarandada, gramada, pas-
to, 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, a beira do asfalto R$ 
270.000,00 aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou menor valor. 
F  3017-26008 ou9.9762-7997 ou 
3935-3294
Chácara e sitio -  1.000m² - Fo-
gueteiro com 2 casas em fase de 
acabamento R$320.000,00 F. 
3875-3201 ou 9.9482-6697
Sitio em Elias Fausto - Aceita 
imóvel em Indaiatuba como parte 
de pagamento R$900.000,00 F. 
3875-3201 ou 9.9482-6697
CHACARA Pq. DA GRAMA - com 
muitas árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 250 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

CH0124 – Chácara – Itupeva -  6 
dorms.,sendo 05 suítes, 03 sls., 
coz. planejada, living, lavande-
ria, 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 suítes, 2 salas, coz, gar coberta. 
Terreno 3.000mts². R$800.000,00, 
acei ta imovel  em Vinhedo, 
Valinhos. F: (19) 9.8161-5111
SÓ TERRA 4.800m², Recreio 
Jardins Itaici
CHACARA EM BOFETE - 
1000m², R$ 35 mil. F: 3801-2880 
OU 99479-0454
CH0043 – CHÁCARA – casa 
principal toda avarandada com 3 
dorms, sendo 1 suíte com armá-
rios 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
Vendo Terreno Terras de Itaici. 
- 2.750M² R$ 330.000,00 F. (019) 
9.9887-7771
Vale do Sol - Magnifica chácara 
à venda.AT.1550 m2.AC234 
M2.amplas acomodações com 
suite, quartos, salas, setor gour-
met, churrasqueira.  WCs. Lavabo, 
piscina 4x8. belo jardim pomar 
com mais de doze tipos de frutas 
e muito mais a 150m do asfalto R$ 
600.000,00 tratar 019 3875-0469 
/ 019 99751-9921 creci 65362.
MOSTEIRO DE ITAICI - chácara 
no Recanto dos Pássaros - AT 
5000M2 Com três casas amplas  
e boas com dormitórios, WCs., 
salas,  cozinhas, despensas, 
varanda, churrasqueira, piscina, 
churrasqueira, piscina, pomar, 
jardim, canil e muito mais R$ 
1050.000,00 Na negociação 
discute parte em chácara  ou 
imóvel de menor valor 019-3875-
0469/19-9 9751 9921 creci 65362

Venda – Terras Itaici- 05 suí-
tes, 03 sala, escritório, lavabo, 
cozinha plan., churrasqueira R$ 
960.000,00. F: (19) 9.9887-7771.

Jd. Dos colibris - 130m² - R$ 120 
mil F. (19) 9.8136-7331 CRECI 
74.092
Terras de Itaici - 2.750m2  R$ 
330.000,00
Jd dos Laranjais - 33.000m2 
R$350.000,00 aprovei tável 
4.000m²(com nascente).F  9.9663-
2979
Vale das laranjeiras - 2.830m2 
R$ 350.000,00. F 9.9887-7771
Área rural - 20.000m2 / 40.000m2 
próximo a monte mor boa topogra-
fia R$ 20,00 P/m2 Ac. Veículos ou 
imóveis F. 3017-2608 ou9.9762-
7997 ou 3935-3294
Jd. Morada do Sol: Lotes de 
125m² com ótima topografia R$ 
100 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m², R$ 96 mil, com alicerce p/ 2 
dormitórios + parcelas F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Ipiranga Elias Fausto: 3000 
m² - só terra, aceita casa de lote 
inteiro R$ 320 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
TE0451 – BRESCIA -terreno - 
150m² - prox. ao parque ecologico   
R$ 100.000,00  F. 3392.0333
TE0631 – BRESCIA - terreno 
- 150m² - otima oportunidade 
para investimento - R$ 85.000,00  
F.3392.0333
Jd Bela Vista - Terreno com 
alicerce 250m2 R$ 190.000,00 a 
negociar F.19.994723844 Mayara
TE0646 -  JARDIM BRES -
CIA - TERRENO - 240M²   R$ 
160.000,00 (019) 974034761
Jd. Maritacás - 152m2 transferên-
cia de divida, já foi pago 60.000,00 
mais quero 55.000,00. F 99246-
5729 Pronto para construir.
Jd. Maringa - 300 m2 R$ 185.000,00 
F. 3801-2880 / 9.9479-0454
Jd. Aldrovande - 270 m2 R$ 
130.000,00 F. 3801-2880 / 9.9479-
0454

TR01478-RESIDENCIAL ALTO 
DE ITAICI: Lote plano em con-
domínio fechado (314m²).portaria 
24hr, lazer completo para família. 
Oportunidade R$ 180.000,00 F. 
3834-4420
Terrenos Jd. Barceloma a 
partir de 150m² - a partir de 
R$90.000,00 F. 3801-2880 ou 
9.9479-0454
Terreno Jd. Barcelo - entrada 
R$30.000,00 + parcelas F. 3801-
2880 ou 9.9479-0454
VENDO 2 Lotes de 270mts cada, 
no JD. Carlos Aldrovandi. F: (19) 
9.9783-2900 / (19) 9.9952-2505
TE0451 – Monte Carlo  - terreno 
- 150M² - prox. ao parque ecológi-
co  R$ 100.000,00 F. 3392.0333
TE0631 – Nova Veneza - terre-
no - 150m² - ótima oportunidade 
para investimento - R$ 85.000,00 
F. 3392.0333
ÁREA – CARDEAL – 9 al-
queires próximo aeroporto. R$ 
2.000.000,00. F: 019 9.9887-
7771
TE0646 - TERRENO - BRESCIA 
- 240 M² - excelente localização 
próxima a área de lazer     R$ 
160.000,00 - TEL: 3392.0333
Vendo terreno 250 m2, des-
membrável. R$ 150.000,00 - 19 
9 974120317
Vendo terreno 300 m2, Jd Ma-
ringa, R$ 195.000,00 - 19 9 
74120317
Vendo terreno Jd Sevilha, 
250 m2, R$ 278.000,00 - 19 9 
7412 0317
Vendo dois terrenos juntos, 
esquina e mais um ,uso misto, 
apenas R$ 318.000, os dois 199 
74120317
Terreno 270m2 va lo r  R$ 
130.000,00 - 3801-2280 / 9 9479 
0454
Terreno para venda JD MA-
RINGA - 300 m2 -valor  R$ 
180.000,00 - 3801+-.2280 / 9 
9479 0454
Terreno Jd tropical valor R$ 
180.000,00 - 38.012280 / 9 9479 
0454
Terreno para venda Parque 
Real 150 m2 valor R$ 120.000,00 
+ parcelas - 3801-2880 / 19 9 
9479 0454
Terreno para venda Jd Bar-
celona 150 m2 valor 90.000,00 
- 3801-2880 / 09 9 94790454

 
Van para escola ETEC- Itu. 
Se voce precisa de van para 
chegar em Itu as 7:00 na minha 
vãn 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 IMOVEL - R$ 100.000,00 
entrada de 1.705,00 e mensais de 
705,00 F. 9.99454-6772
VENDO lavadora de alta pressão, 
semi novo, R$180,00. Trans-
formador 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$20,00. F: 3801-
3228 / 9 9835-5979
ALUGO mesas, cadeiras, cxs. 
térmica, freezer. F: (19) 9.9783-
2900 / (19) 9.9952-2505
FAZEMOS FRETES -  carretos 
e mudanças pra qualquer locali-
dade. F: (19) 9.9334-7959 / (19) 
9.9371-1802, falar com Roberto
VENDO - Bicicleta Cross Pro - 
Direção Livre, Bicicleta Speed Aro 
27 Venzo Bicicleta Chilli Choppar - 
Pneu Grosso igual Moto, Bicicleta 
“Dupla” - Alumínio. Temos outros 
modelos. - F: 2516-5110, falar 
com Fernando
VENDO TRANSFORMADOR - 
7.500 wts, 110x220 ou 220x110 
wts para residência. VALOR: 
500,00. F: 3835-3350 - Paulo 
VENDO - Maquina de Coatu-
ra Reta a Motor 1/2 cavalos. 
VALOR: 350,00. F: 3835-3350 
- Paulo
VENDO -  Cabeçote motor IVECO 
DALLY 3510 com válvulas ano 
1997. VALOR: 3000,00. F: 3835-
3350 - Paulo
VENDO - Motor Arranque IVECO 
3510. VALOR: 350,00. F: 3835-
3350 - Paulo
TROCO -  Varias bicicletas no-
vas por carro. Mais ou menos 
50.000,00. F: 3835-3350 - Paulo
VENDO - 4 pneus 165x70, R13, 
meia vida, em ótimo estado. R$ 
50,00 cada. F: 998802-3619 ou 
3016-6777 - Falar com Carlos

VENDO - sofá 3 e dois luga-
res (simbal), 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$190,00 F: 998802-3619 ou 
3016-6777 - falar com Carlos
VENDO - televisão 21 polega-
das philco c/ suporte. R$150,00. 
F: 98802-3619 - falar com 
Carlos
VENDO - televisão 14 polega-
das c/ suporte. R$100,00  F: 
98802-3619 - falar com Carlos
VENDO - churrasqueira Ge-
orge Foreman Jumbo, 110V. 
R$150,00.  F: 98802-3619 - 
falar com Carlos
VENDO RESTAURANTE - 
Com cozinha Industrial. F: 
3394-1303  falar com Paulo
ALUGO EXCELENTE sala co-
mercial com 46 m2 de área útil 
- banheiro privativo - recepção 
ampla - sala de espera - valor 
R$ 1.350,00 + COND E IPTU - 
ED AMBASSADOR TRATAR 
3875-2862
CHURRASQUEIRA - George 
Foreman ótimo estado JUMBO 
110 volts R$ 100,00 - 9 8802-
3619 / 3016-6777
REPIQUE - ótimo estado 
marca GOPE R$ 150,00 - 9 
8802-3619 / 3016-6777

 
Vende-se um idea, completo, 
1.4 ELX. (11) 94111-4063
VENDE-SE FUSCA -  Motor 
1.300, ano 80, 3º dono, em 
ótimo estado de conservação, 
todo original, carro de colecio-
nador. F: 99198-8344 - Falar 
com Renato
VENDO CAMINHAO MB 1113 
-  ano 1975,  direção hidráuli-
ca, freio a AR e carroceria de 
madeira, está com o  dono 
á 20 anos, pneus bons, do-
cumentação toda em ordem. 
R$33.000,00. F:Tel 3875- 5666
Fiat/Palio Fire Flex 1.0 – 2007 
– completo F. (11)9.9606-1017

 

Profissional Liberal - A 
disposição do mercado de 
trabalho nas áreas de Edu-
cação infantil e fundamental 
I e II e ensino médio, profes-
sora 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 
- Oferece seu serviço fixo ou 
eventos F. 9.9793-4700
OFEREÇO-ME COMO CUI-
DADORA, de idosos, crian-
ças, enfermos, pessoas com 
necessidades especiais e 
etc. Atendimento hospitalar 
e residencial cursando en-
fermagem falar c/ Evelyn F. 
3875-9902 , 9.9273-0181 ou 
9.9969-2332
FAÇO MASSAGEM - com 
drenagem linfática. F.2516-
0217 ou 9.8170.9771
OFEREÇO-ME COMO DIA-
RISTA - com referências. F: 
9.9538-4769 - Maria Luiza 
OFEREÇO-ME COMO POR-
TEIRO OU CASE IRO - com 
referências. F: 9.9538-4769 
- Rogério 
CONTRATA-SE -   COR-
RETOR 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)98141-2258
OFEREÇO-ME COMO CUI-
DADORA, de idosos, crian-
ças, enfermos, pessoas com 
necessidades especiais e etc.
Atendimento hospitalar e 
residencial. Cursando En-
fermagem. Falar c/ Evelyn 
contato: 19 38759902 / 19 9 
92730181



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. Desejável 
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 completo. 
Experiência com trabalhos manuais na área de produção. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Código 24175: Ensino Fundamental 
completo. Experiência com limpeza na área de produção. Residir em Indaiatuba. 
DESIGNER GRÁFICO – Código 25614: Formação Técnica. Experiência na 
função. Domínio das ferramentas de edição e editoração gráfica (Photoshop, 
Illustrator, Corel, InDesign etc). Residir em Indaiatuba. 
ESTAGIÁRIO EM RH – Código 24883: Cursando Administração à partir do 2° 
ano. Desejável inglês intermediário. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FATURISTA – Código 25660: Ensino Médio completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
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. 
GARÇOM – Código 25756: Ensino Fundamental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
GRAVADOR DE CLICHÊ – Código 24536: Ensino Médio completo. Experiência 
na função ou em cargos similares. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – Código 25077: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir na região de Indaiatuba. 
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.
OPERADOR DE CORTE – Código 25207: Ensino Médio completo. Experiência 
na função ou como operador de máquinas com conhecimento em leitura e 
interpretação de desenho. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR LOGÍSTICO – Código 25400: Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Curso de empilhadeira. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PCD (Pessoa Com Deficiência) – Código 24234: Desejável 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.
PROMOTOR DE VENDAS – Código 25612: Ensino Médio completo. Desejável 
experiência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA – Código 24917: Formação 
Técnica completa. Experiência na função e programação de CLP. Disponibili-
dade 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. Expe-
riência 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 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino médio, com exp. em toda área administrativa, 
emissão de notas fiscais, contas a pagar, recebimento de pedidos. Res. Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS: Ensino Médio, com experiência em 
rotinas administrativas de obras, controle de notas fiscais, conhecimento em 
almoxarifado. Residir em Indaiatuba e região.
AUXILIAR TÉCNICO EM CALDEIRA: Curso automação industrial ou técnico 
mecânico. com experiência em automação, solda e caldeiraria.. Possuir CNH B. Dis-
ponível para viagens longas. Residir na região, com disponibilidade para mudança.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino Médio Completo, com experiência na função 
e curso de metrologia e operação de empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Ensino Médio Completo. Conhecimento com maquinas Tupia, 
lixadeira, serra de fita. Residir em Indaiatuba.
CASEIRO: Ensino Fundamental, com experiência na função, limpeza no geral, 
jardinagem, cuidados com piscina. Ter disponibilidade para trabalhar aos finais de 
semana e hora extra. Residir em Indaiatuba ou Monte Mor.
COZINHEIRA: Ensino médio. Preparo de refeições simples e finas. Experiência 
na função. Residir Indaiatuba ou Monte Mor.
COZINHEIRO: Superior ou técnico.  Experiência na função, em cozinha industrial, 
manipulação de alimentos.
DESIGNER DE SOBRANCELHAS: Ensino médio completo. Experiência na 
função. Residir em Campinas.
DOMÉSTICA: Ensino médio. Lavar, passar e limpeza casa. Experiência na função. 
Residir Indaiatuba ou Monte Mor.
ELETRICISTA:  Experiência em elétrica residencial e automotiva. Residir Indaia-
tuba ou Salto 
ESTETICISTA: Experiência na função com curso de estética. Experiência em 
estética facial e corporal, como: limpeza de pele, drenagem e massagens. Residir 
em Campinas. 
FARMACÊUTICO:  Superior Completo, com CRF ativo, experiência em drogaria, 
vendas, atendimento ao público. 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.
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VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER INDAIATUBA
OS INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA 

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

E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO 
GRUPO PROFICENTER NO FACEBOOK! 

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

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

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para trabalhar em empresa do Ramo Metalúrgico. 
Possuir ensino fundamental. Experiência com pintura industrial e preparação de 
tintas. Experiência com polimento e rebarbação de peças. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE INFORMÁTICA – Possuir curso Técnico ou Cursando superior na 
área de TI. Experiência na função. Residir em Indaiatuba.
CUSTOMIZADOR – Para trabalhar em empresa do Ramo de lavanderia Industrial. 
Possuir experiência na área de produção. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – 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 máquinas, transformadores e 
cabines de média tensão. Conhecimentos em AutoCad, EPLAN e comissionamento 
de painéis e máquinas. Residir em Indaiatuba ou região. Disponibilidade de horário.
INSPETOR DE QUALIDADE – Possuir experiência na função. Possuir cursos 
e conhecimentos em metrologia e leitura e interpretação de desenho mecânico. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PASSADOR (A) – Possuir experiência na área de produção. Ensino fundamental. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em turnos.

ESTAMOS CADASTRANDO

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) – Possuir experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AJUDANTE DE OBRA – Possuir experiência como servente de pedreiro. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de Horários.
OPERADOR DE MÁQUINA CONVENCIONAL - Possuir experiência em produção. 
Possuir cursos e conhecimentos em metrologia e leitura e interpretação de desenho 
mecânico. Disponibilidade de Horário. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA ENSACADEIRA- Possuir experiência em máquinas 
Bosch. Ensino médio completo. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para tra-
balhar em turnos.



Comparecer ou enviar CV para Expert Consultoria
Rua Voluntário João dos Santos, 795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou cadastre-se em nosso
site: www.expertconsultoria.com.br

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

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

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

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

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Auxiliar na   execução de  tarefas adminis-
trativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e   
controlar   equipes   e   atividades;   controlar   documentos   e   correspon-
dências. Organizar   eventos   e   viagens   e   prestar serviços em idiomas 
estrangeiros. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
COZINHEIRA INDUSTRIAL: Para trabalhar em cozinha industrial.  Manipu-
lação de alimentos, normas e procedimentos da Instituição. Disponibilidade 
de horário.
COZINHEIRA: Com experiência em conduzir o preparo das refeições e liderar 
equipe de ajudantes. Preparo de entradas, pratos principais frios e quentes, 
sobremesa...Possuir disponibilidade para trabalhar fins de semana e a noite.
ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA: Para administrar equipe de limpeza no 
período tarde/noite, das 12h as 21h (no sábado trabalha das 06 as 12h).
FERRAMENTEIRO/PLASTICO: Realizar trabalhos em bancada como ma-
nutenção de moldes e componentes. Responsável pelo controle de entrada 
de moldes e componentes de injeção e sopro (pino, Trafila), Desenvolve 
ferramentas (componentes de molde), e delega tarefas para torneiro fer-
ramenteiro, efetua construção de dispositivos para máquina de injeção e 
sopro, preenchimento de relatório referente a ferramenta. Horário das 14h 
às 22h de segunda à sábado.
GERENTE COMERCIAL: Para atuar em empresa de grande porte Avalian-
do e planejando estratégias de vendas e atuação; estratégias elaboradas 
para o desenvolvimento dos negócios da empresa.Estruturar, organizar 
e distribuir equipe de vendas: Assegurar o cumprimento dos objetivos e 
metas de vendas.
RECEPCIONISTA : Para atuar em Shopping com disponibilidade para o 
Horário de trabalho: das 16:00 às 22:00hs e também fins de semana com 
folga semanal.
SOLDADOR SERRALHEIRO: Com experiência em Solda TIG, MIG, MAG 
e solda Oxi - acetilênica. Desejável Curso de Solda, Curso de Desenho 
Mecânico.
VENDEDOR:Experiência com vendas para supermercados  ou seja vendas 
de varejo, vendas de produtos perecíveis para supermercados e afins (Quei-
jos em geral). Possuí Condução Própria e residir em Sorocaba. 
VENDEDOR TECNICO:Para atuar em Multinacional com representação 
de produtos médicos hospitalares, possui noção da área médica.Disponi-
bilidades para viagens.

CONFERENTE DE ESTOQUE - PORTADOR DE NECESSIDA-

DES ESPECIAIS - Horário: 08:00 -17:30h - Formação necessá-

ria:  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 DE TORNO CNC, imprescindível conhecimento 

no A25 e TB 42. CONDUÇÃO PRÓPRIA. SEGUNDO GRAU 

COMPLETO. SALÁRIO R$ 1654,00 + REFEIÇÃO + CESTA 

BÁSICA. Na efetivação convênio médico

AUXILIAR DE LIMPEZA – Feminino. Experiência na função. Disponibi-
lidade de horários. Desejável ter condução própria.

PORTEIRO - Masculino. Desejável experiência na função e condução 
própria. Ter disponibilidade de horários para escala 12X36. 

PORTEIRO - Masculino. Para trabalhar com ronda. Possuir CNH A/B 
(carro e moto), desejável experiência na função, ter disponibilidade de 
horários.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, jardinagem, 
pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

ZELADOR - Masculino. Experiência na função. Desejável conhecimentos 
com serviços de portaria, limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.
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