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A partir da próxima segun-
da-feira, dia 9, em todas as 
unidades de saúde da cidade, 
inicia-se a segunda etapa da 
campanha de vacinação contra 
a gripe H1N1 (Influenza A). 

Dois casais vizinhos re-
alizavam um churrasco re-
gado à bebida alcoólica na 
noite de segunda-feira, dia 
2, em uma residência no 
Jardim São Conrado, quan-
do iniciaram uma briga.

O morador de rua Danilo Lucas de Souza, de 29 anos, foi preso em flagrante no Jardim Morada do Sol, por abusar sexualmente 
de um menino de cinco anos. O fato ocorreu na manhã de quinta-feira, dia 5, dentro da casa da criança no Jardim Paulista 2.

As camisetas promocio-
nais para o jogo “Craques do 
Passado”, entre o máster do 
Primavera e Palmeiras, já es-
tão disponíveis aos torcedores 
que compraram o ingresso no 
valor de R$ 50. 

O esporte indaiatubano, 
em especial o futebol Ama-
dor, está de luto. Morreu na 
tarde de quarta-feira, dia 4, o 
ex-presidente da Liga Regio-
nal Lidi. 

Para a Justiça não houve crime de tráfico de pessoas na adoção feita pelas famílias de Indaiatuba. Pág. 03a
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Processo de investigação no 
caso ‘Monte Santo’ é arquivado

Vacinação contra 
a gripe H1N1 
chega a 2ª etapa 

Menino de 5 anos é abusado por morador de rua

Desavença entre 
casais termina 
em facada

Homem armado com faca 
tenta atacar pessoas 

Enem 2016 abre inscrição 
na próxima segunda-feira 

Camisetas já 
estão disponíveis 
para jogo festivo

Ex-presidente 
da Lidi, Kokada 
morre após enfarte 

MARCELLA OLIVEIRA   
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Quem você vai 
presentear no Dia 
das Mães e quanto 
pretende gastar?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 07 a 15/05

Editorial EnqueteArtigos

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

“Vou sondar minha madrasta, 
quem eu pretendo dar um pre-
sente. Mas para este ano posso 
gastar pouco. Algo em torno 
de R$ 100”  - Viviane Maria 
Miotti, 30 anos, dona de casa

“Presentearei minha mãe, 
mas não sei ainda com o que. 
Vou sábado (hoje) à tarde 
pesquisar algo de uns R$ 100” 
- Everton Scarton, 31 anos, 
analista de TI

“Vou procurar um presente 
para minha mãe numa mé-
dia de R$ 100 a R$ 150. Ela 
gosta de calçados e roupas” - 
Agnaldo Oliveira, 42 anos, 
locutor   

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

opinião

“Eu e mais cinco irmãos va-
mos presentear nossa mãe e 
estamos pesquisando preços 
de um fogão novo. Pensamos 
em gastar até uns R$ 400” - 
Rosemari de Paulo Dezidé-
rio, 48 anos, autônoma

“Vou presentear minha tia 
que é como se fosse minha 
mãe. Ano passado comprei 
um celular de R$ 399 para 
ela, mas agora só vou poder 
dar uma lembrancinha de uns 
R$ 30, no máximo” - Dore-
nice Moreira Silva, 31 anos, 
balconista

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.) 

Aplacar a tempestade
Diante das mais variadas situações, em que a dor e o sofrimento chegam, muitas vezes sem avisar, 

é imprescindível o gesto solidário das criaturas em prestar socorro material e espiritual ao próximo. 
E, ao lado desse apoio imediato, é preciso alimentar a força da esperança e da Fé Realizante, que 
levam o ser humano a se manter sob a proteção do Pai Celestial e o estimulam a arregaçar as mangas 
e concretizar suas mais justas súplicas.

Nos desafios da existência, recordemos sempre a palavra de conforto e ânimo renovados de Jesus, 
o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, constante do Seu Evangelho segundo Mateus, 8:23 a 27; 
Marcos, 4:35 a 41; e Lucas, 8:22 a 25. A seguir, o texto da Boa Nova unificado por Wantuil de Freitas:

“Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus tomou uma barca, acompanhado pelos Seus discípulos; 
e eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento que as ondas cobriam a barca, enquanto 
Jesus dormia na popa, sobre um travesseiro. Os discípulos O acordaram aos brados, dizendo: ‘Salva-
-nos, Senhor, nós vamos morrer!’. E Jesus lhes respondeu: ‘Por que temeis, homens de pequena fé?’. 
Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar; e se fez grande bonança. Aterrados e cheios de 
admiração, os discípulos diziam uns aos outros: ‘Afinal, quem é Este, que até o vento e o mar Lhe 
obedecem?’”. 

ENFRENTAR E VENCER AS TORMENTAS 
O que tem sido a vida humana, para muitos, a não ser o atravessar de procelas, que devemos 

vencer, não fugindo delas? Vejamos o exemplo na própria náutica. Quando há uma tempestade 
com vagalhões, o comandante embica a proa do navio na direção das vagas, se ele, surpreendido 
pela tormenta, não pôde fugir dela. Não vira para o lado, não dá às vagas os seus costados. Senão, 
o barco corre o grave risco de adernar e até submergir. Assim cada um de nós tem de ser. Enfrentar 
as tormentas do cotidiano com o potente navio que o Excelso Navegador nos oferece, que é o nosso 
corpo, conduzido pelo Espírito, mesmo quando enfermo. Encarar a tempestade e vencê-la, derruba-
das as ilusões da vida. Porque aí é possível sonhar com um mundo melhor. Iludirmo-nos é que não 
podemos. E, quando o temporal estiver mais forte, a ponto de pensarmos que soçobraremos — ou, o 
que é pior, acharmos que o Comandante Celeste está distraído, descansando —, tenhamos a certeza 
de que o Divino Timoneiro não dorme. Jesus sempre se encontra alerta, pronto a orientar a Sua tri-
pulação, indicando-lhe novas viagens pelo planeta inteiro, esperando que mostre a sua capacidade 
e perseverança.

“Por que temeis, homens de pequena fé?”.
Assimilemos o quanto antes essa repreensão justa de nosso Mestre, pois, de 

qualquer forma, na hora certa, Ele vai erguer-se, repreender os ventos e o mar, e 
far-se-á paz nos corações.

Tudo neste mundo pode ficar fora do controle dos homens, mas nada escapa ao 
comando de Deus. Portanto, quanto mais perto Dele, mais longe dos problemas.
José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

O que é o DPVAT e como receber
Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo denominado 

DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores) destinado a indenizar pessoas que 
foram vítimas de acidentes causados por veículos automotores.

Se alguém sofre um acidente envolvendo veiculo automotor é beneficiário deste seguro indepen-
dente de ser pedestre ou condutor, porém somente recebem a indenização quem vier a óbito (falecer) 
ou invalidez permanente (total ou parcial), além do reembolso pelas despesas médicas e hospitalares 
devidamente comprovadas.

É bom lembrar que o acidente nada tem a ver com culpa de quem causou, pois é um direito pago 
pelo Estado e não por quem causou o acidente, ou seja, se o causador do acidente fugir do local e 
ninguém saber o seu paradeiro, nada influencia da vítima receber o seguro bastando ter ocorrido o 
acidente de trânsito.

Atualmente os valores das indenizações são: I – Para morte o valor é de R$ 13.500,00 (treze mil 
e quinhentos reais). II – Invalidez Permanente o valor é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais). III- Despesas Médicas e Suplementares o valor é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Para solicitar o pagamento do seguro, basta a vítima ou seus herdeiros (em caso de morte) se 
dirigir até um posto de atendimento do DPVAT na sua cidade e levar os documentos que constam 
na listagem disponível no site www.dvpatsegurodotransito.com.br.

Ocorre que sem orientação adequada e de um profissional especializado, o segurado corre o risco 
de não receber o seguro ou demorar em recebê-lo por falta de conhecimento do procedimento para 
solicitação. Muito se fala que não precisa de um intermediário para receber o seguro, e realmente, 
não precisa, porém se o segurado ou seus herdeiros optarem por não ter trabalho em ir atrás dos 
documentos e dar entrada no pedido, pode contratar um advogado especializado em seguros para 
assessorar o requerimento.

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber 
de forma célere e integral a indenização, pois em casos de invalidez por muitas 
vezes se recebe valor muito abaixo do devido e somente com um advogado para 
buscar a complementação na justiça. Lembrando com o auxílio correto o segurado 
poderá receber o seguro em sua conta em até 30 dias.

22-05-2016 - Dia do Abraço
Certo dia entrou na loja uma certa "senhora bastante obesa", e de cara a vendedora pensou que não 

tinha nada na numeração dela. Se sentiu apreensiva e constrangida naquela situação, vendo a senhora 
percorrer as araras em busca de algo que a vendedora sabia que ela não encontraria. Não queria que a 
senhora se sentisse mal pelo tamanho das peças de roupas, se sentindo excluída e fazendo a questão 
sobre o seu sobrepeso vir à tona de forma implícita. Naquele momento  orou a Deus e pediu que lhe 
desse sabedoria para conduzir a situação evitando que a cliente se sentisse excluída ou humilhada na 
sua autoestima.  A senhora se dirigiu a vendedora e disse tristinha: “É... não tem nada grande, não 
é? E a vendedora, sem até aquele momento saber o que diria, simplesmente abriu os braços de uma 
ponta a outra e lhe respondeu: “Quem disse? Claro que tem!! Olha só o tamanho desse abraço! - E a 
abraçou com muito carinho. A senhora  se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas 
lágrimas exclamando:“Há quanto tempo que ninguém me dava um abraço.” E chorando, tal qual uma 
criança a procura de um colo, lhe disse: “Não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais 
do que procurava". E naquele momento, através dos braços calorosos da vendedora, Deus afagou a 
alma daquela criatura, tão carente de amor e de carinho. Quantas almas não se encontram também 
tão necessitadas de um simples abraço, de uma palavra de carinho, de um gesto de amor. Será que 
dentro de nós, se procurarmos no nosso baú, lá nas prateleiras da nossa alma, no estoque do nosso 
coração, também não acharemos algo “grande” que sirva para alguém? Gratidão ao peregrino Jaime 

Shervis que me enviou esta metáfora de Santiago de Compostela, local que está 
caminhando. Treinamento Signa dias 20-21 e 22-05-2016 www.signatreinament 
os.com.br - 019-38757898

Pensar posivito para vender bem!
O período é sim de crise, mas acreditar em 

boas vendas para o Dia das Mães e outras datas 
comemorativas, é o primeiro passo para o lojista 
que não quer entrar na estatística dos comércios 
que encerraram suas atividades.  

 Segundo a Associação Comercial e Industrial 
de Campinas (Acic), o aumento deve ser mínio, 
algo em torno de 1,3% a mais que a mesma data 
do ano passado. 

Não se sabe se este aumento é real, tampouco 
se é bom o ruim. Mas tal atitude dos comer-
ciantes, em pensar positivo, mostra que estão 
dispostos a fazer algo diferente e quem ganha 
com isso são os próprios comerciantes, mas 
principalmente seus consumidores. 

Aliás, quem não gosta de entrar num comércio, 
ser atendido com bom humor, com respeito, e ter 
a sua frente produtos de qualidade?

Que a motivação dos comerciantes torne-se 
algo corriqueiro em todos os anos e datas come-
morativos, e que junto a isso, em alguns comér-
cios, outros serviços possam também evoluir.
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Reinaldo Nogueira pede 
afastamento por 45 dias 

Agência da 11 de Junho estende 
horário de atendimento

FÉRIAS 

CORREIOS

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

MP arquiva processo
de tráfico no caso 
‘irmãos de Monte Santo’

O prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB) ficará afas-
tado do cargo por 45 dias, 
conforme Decreto Legislativo 
nº 246, de terça-feira, dia 3, 
o qual foi aprovado pelos 
vereadores na tarde da última 
segunda-feira, dia 2, durante 
Sessão Ordinária da Câmara.

Em seu lugar, nesse perí-
odo, assumirá o vice-prefeito 
Antônio Carlos Pinheiro, que 
já está no cargo desde a última 
terça-feira. 

Reinaldo estará de licença 
até o dia 17 de junho. Segundo 
a Prefeitura, a licença é para 
tratar de interesses particu-
lares e não será remunerada. 

O pedido de afastamento 
do prefeito foi solicitado nos 
termos do artigo 13, inciso VI, 
da Lei Orgânica do Município 
de Indaiatuba, e também de 
acordo com o inciso VI do ar-
tigo 2º e artigo 144, parágrafo 
único do artigo 174 e artigo 
244 e seguintes, todos do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Indaiatuba.

Mas durante evento na 
semana passada, o prefeito 

Desde a segunda-feira, dia 
2, a agência dos Correios, lo-
calizada na Rua 11 de Junho, 
1.330, no Centro, passou a 
funcionar em novo horário. 
Agora o atendimento ocorre 
das 9h às 18 horas.

A agência local teve seu 
pedido atendido pela Central 
dos Correios em Campinas.

Uma representante da 
agência, de 33 anos, infor-

já havia informado a possi-
bilidade de afastamento para 
auxiliar o ex-superintendente 
do Saae, Nilson Alcides Gas-
par, em sua campanha como 
pré-candidato a prefeito nas 
Eleições Municipais 2016.

mou que mais de mil pessoas 
passam por dia em busca dos 
serviços oferecidos e que esse 
tempo a mais vai colaborar 
com a necessidade dos usu-
ários. 

Outra mudança recente foi 
o atendimento aos sábados, 
que deixou de ser feito há 
cerca de um mês na agência 
central, localizada em frente 
à Praça Prudente de Moraes. 

JEAN MARTINS

MARCELLA OLIVEIRA

Durante suas férias, 
Reinaldo também deve 
ajudar Gaspar na sua pré-
candidatura a prefeito 

Agências da cidade funcionam de segunda à sexta-feira

O Ministério Públi-
co da Bahia decidiu 
pelo arquivamento 

do processo que investigava 
um possível crime de tráfico 
de crianças no caso da adoção 
dos cinco irmãos de Monte 
Santo/BA, por famílias de 
Indaiatuba e Campinas. Na 
mesma semana, uma das 
famílias do Município con-
seguiu também na Justiça a 
guarda provisória do filho de 
6 anos.

A decisão do MP pelo ar-
quivamento do processo saiu 
na última segunda-feira, dia 2, 
segundo a advogada Lenora 
Panzetti, representante de 
duas famílias envolvidas no 
caso. “Foi comprovado que 
as famílias paulistas jamais 
praticaram qualquer tráfico 
de pessoas e que elas foram 
injustiçadas pela mídia e por 
uma matéria irresponsável e 
leviana”, diz Lenora. “O Mi-
nistério Público da Bahia foi 
muito cauteloso, extremamen-
te profissional na elaboração 
deste parecer, pois entendeu 
o que essa decisão representa 
na vida dessas famílias que 
tiveram sua honra maculada.”

Também durante a sema-
na, a juíza titular de Monte 
Santo, Sirlei Caroline Alves 
Santos, concedeu a uma das 
famílias de Indaiatuba (Dé-
bora e Nelson Melecardi) a 
guarda provisória de uma das 
crianças, a mais nova entre 
os irmãos.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Lenora contou 
que desde o dia 1º de outubro 
de 2015 vinha tentando na 
Justiça a regularização dessa 
guarda. A anulação da senten-
ça proferida em fevereiro de 
2013, pelo juiz Luiz Roberto 
Cappio Guedes Pereira, pelo 
TJBA em 26 de maio de 2015, 
não abrangeu a decisão ante-
rior (27 de novembro de 2012) 
que revogou a guarda provisó-
ria das famílias paulistas e de-
terminou a busca e apreensão 
das crianças. Assim, a guarda 
concedida pelo juiz Vítor Ma-
nuel Sabino Bizerra perdeu 
sua eficácia em 2012 e para ter 

as crianças consigo, de forma 
legal, era necessária uma nova 
determinação judicial quanto 
a guarda.

“Quando a mãe biológica 
(Silvânia Maria Mota da Sil-
va) veio trazer a criança para 
Indaiatuba, voluntariamente, 
foi de forma amigável e nós 
tomamos todas as precauções. 
Porém, quando ela entrega a 
criança, se dá a guarda de fato, 
mas precisávamos da guarda 
legal”, explica.

Sem a regularização, os 
pais não possuíam poder legal 
sobre a criança e não podiam, 
por exemplo, incluí-la num 
simples convênio médico ou 
emitir uma autorização para 
viagem - até mesmo para um 
passeio escolar.

Com isso, Lenora conta 
que entrou com o pedido 
de guarda, perante a Vara 
da Infância e Juventude de 
Indaiatuba. “Mesmo com o 
parecer favorável do Ministé-
rio Público, o juiz se deu por 
incompetente, remetendo a 
decisão para a Bahia, uma vez 
que lá tramita a Destituição 
do Poder Familiar cumulado 
com adoção. Há seis meses 
aguardamos a definição ju-
dicial, tendo ingressado com 
diversos recursos, para a re-

versão desta decisão”, conta 
a advogada.

Uma semana após a entre-
ga da criança, Silvânia trouxe 
os outros dois irmãos. Porém, 
em Campinas a “história” foi 
diferente. Em outubro, quan-
do os outros dois irmãos, que 
foram devolvidos da mesma 
forma para os pais afetivos em 
Campinas, a advogada conta 
que entrou com o mesmo 
pedido o qual foi concedido 
pela Vara da Infância de 
Campinas.

Ainda sem a decisão do 
Tribunal, a advogada foi com 
o casal de Indaiatuba para 
Monte Santo no final de se-
mana e, na segunda-feira, 
conseguiram que o pedido 
de guarda fosse deferido pela 
justiça baiana.

Providência 
A partir de agora, a advo-

gada de Indaiatuba diz que 
o próximo passo é concluir 
o processo de adoção das 
crianças que estão com os dois 
casais que representa: Debora 
e Nelson Melecardi e Ales-
sandra e Anderson Pondian, 
o que deve acontecer até o 
final do ano. 

Outra providência, segun-
do a advogada, é entrar com 

um processo na Justiça contra 
os responsáveis por esse im-
bróglio. “Vamos, agora com a 
conclusão da investigação de 
um crime que eles não come-
teram, buscar os responsáveis 
por isso e pedir que sejam cri-
minalizados. Queremos que 
respondam pelo dano causado 
e indenizem as famílias”, diz.

Com as decisões favorá-
veis, Lenora conta que a satis-
fação pessoal é muito grande. 
“Esses três anos e meio de 
processo foi muito doloroso, 
desgastante tanto fisicamen-
te quanto emocionalmente, 
mas conseguir ‘brigar’ com 
o quarto poder (imprensa) e 
provar que se tratava de uma 
grande farsa, não tem preço”, 
salienta. “É uma satisfação 
pessoal indiscutível, sempre 
afirmei que jamais iria desistir 
dessas crianças.”

Crianças
Atualmente quatro das 

cinco crianças estão no Estado 
de São Paulo, sendo os dois 
mais velhos com uma família 
de Campinas, além do irmão 
mais novo e a única menina 
com duas famílias locais. A 
mãe biológica permanece com 
a guarda de um dos meninos 
em Monte Santo.

Justiça determinou pela guarda provisório do menino de 6 anos à família de Indaiatuba

ARQUIVO PESSOAL
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"...o Museu vem 
para servir de 

aprendizagem e 
conscientização 

para que a 
população use a 
água de forma 

correta, mantendo 
a oferta dos nossos 
recursos hídricos"

Nilson Alices 
Gaspar, ex-

superintendente do 
Saae 

Mundo dos Dinossauros estimula 
raciocínio e curiosidade
dos alunos do Montreal

INFORME PUBLICITÁRIOCerimônia com 400 pessoas 
marca a abertura de museu 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Aproximadamente 
400 pessoas, entre 
autoridades e con-

vidados, marcaram presença 
no último sábado, dia 30 
de abril, na cerimônia de 
abertura do Museu da Água 
de Indaiatuba. O espaço já 
está disponível à população 
para visitas de terça-feira a 
domingo e feriados, das 9h 
às 16 horas. 

No sábado, após o pro-
nunciamento das autori-
dades e o descerramento 
da placa inaugural, todos 
puderam visitar as salas de 
exposição do museu, onde 
as atrações funcionavam 
em modo automático para 
demonstrar aos visitantes 
como será o espaço.  

Em seu último evento 

como superintendente do 
Saae,  já que na semana 
passada anunciou sua pré-
-candidatura a 
prefeito, Nilson 
Alcides Gaspar 
salientou a im-
por t ânc i a  do 
espaço para os 
moradores.  

“ N o s  ú l -
t imos anos  o 
S a a e ,  i n v e s -
t iu  em obras 
de ampliação 
do sistema de 
abastecimento, 
garantindo que 
Indaiatuba te-
nha eficiência 
para os próxi-
mos 20 anos, e 
o Museu vem 
para servir de aprendizagem 
e conscientização para que 
a população use a água de 

Aproveitar o imaginário 
infantil para estimular as des-
cobertas e a aprendizagem. Esse 
foi o caminho escolhido para os 
alunos do Pré, manhã e tarde, do 
Colégio Montreal, desenvolve-
rem a observação, o raciocínio 
e a curiosidade.

A professora Rosana Cris-
tina Boscolo explica que como 
os dinossauros estão muito 
presentes no

universo das crianças, elas 
ficam mais abertas para apren-
der. “Esses seres pré-históricos 
despertam muita curiosidade 
sobre sua existência. Através 
dos trabalhos desenvolvidos em 
sala de aula, os alunos compre-
enderam o que é extinção, dife-
renciaram animais carnívoros 
e herbívoros, compreenderam 
o modo de sobrevivência dos 
dinossauros, aproximaram as 
crianças da natureza, conhece-
ram as diferentes espécies de 
dinossauros. Tudo isso desperta 
a observação, o raciocínio e a 
curiosidade de cada criança, 
processos de extrema impor-
tância nessa fase”, explica a 
professora. 

Ela conta que as turmas 
participaram muito das ativida-
des propostas, como pesquisas, 
elaboração de cartazes, escrita, 
fósseis feitos com argila, brin-

forma correta, mantendo a 
oferta dos nossos recursos 
hídricos”, ressaltou. 

Localizado 
na represa de 
c a p t a ç ã o  d o 
C u p i n i ,  q u e 
fica na Rua do 
Museu, 205, no 
bairro Barroca 
Funda.

O espaço foi 
criado com o 
objetivo de des-
pertar e incen-
tivar o pensa-
mento sustentá-
vel, contando a 
história da água 
em Indaiatuba 
e em uma pers-
pectiva global, 
em instalações 

modernas e interativas.
Instalado na área da Repre-

sa do Cupini, primeira capta-

cadeiras, confecção de ovos 
de dinossauro feitos com areia 
colorida e farinha de trigo, cine-
ma, roda de leitura e um amigo 
dinossauro feito com papel car-
tão e colagem de papel crepom. 

“A turma ficou muito inte-
ressada e queria saber os nomes 
dos dinossauros, o que comiam 
e ao mesmo tempo faziam 
comentários analisando suas 
diferenças, tornando, assim, in-
críveis as nossas descobertas!” 
comenta Rosana.

“Esse tipo de atividade 
que estimula o imaginário dos 
alunos torna os assuntos mais 
interessantes e desperta neles 
a vontade de aprender de uma 
maneira leve e lúdica. Notamos, 
através da participação e do 
entusiasmo das crianças o de-
senvolvimento do raciocínio, o 
aumento da curiosidade que os 
impulsiona para querer saber 
mais. É importante que os alu-
nos sejam estimulados sempre 
para que tenham interesse e 
vontade de aprender durante 
toda a trajetória acadêmica e, 
porque não dizer, por toda a 
vida. Isso fará a diferença no 
futuro deles, seja qual for o 
caminho que eles escolherem 
trilhar”, enfatiza Mauricéia Pe-
reira, coordenadora pedagógica 
do Colégio Montreal.

ção de água do município e 
que abastece a cidade desde 
1937, o Museu conta com 
um prédio construído com 
arquitetura moderna e perfei-
tamente integrado à natureza. 

Com grandes áreas envi-
draçadas e fachada revestida 
em aço corten, que transmite 
uma aparência rústica à edi-
ficação, sua visão é um ver-
dadeiro convite que desperta 
a curiosidade do visitante.

Visita 
O Museu irá funcionar 

de terça-feira a domingo e 
feriados, das 9h às 16 horas. 
Visitas monitoradas e em 
grupos ocorrerão de terça a 
sexta-feira com agendamen-
to prévio que poderão ser 
feitos através do e-mail con-
tato@museudaagua.sp.gov.
br, ou pelo telefone (19) 
3834-9433.

Novo espaço cultural já está aberto à população para visitas de terça a domingo e também aos feriados 

GIULIANO MIRANDA – DCS SAAE

D
IVULG

AÇÃO

Ação foi desenvolvida com alunos da manhã e tarde do pré
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Enem abre inscrição na próxima 
segunda-feira e conta com novidades 

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

A partir da próxima 
segunda-feira, dia 9, 
estarão abertas as ins-

crições para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) em 
todo o País. O candidato poderá 
se inscrever até às 23h59 do dia 
20 de maio, exclusivamente 
pelo site do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), no www.inep.
gov.br.

Em 2015, quase sete mi-
lhões de participantes fizeram 
o exame. A edição também 
registrou o menor número de 
abstenção da história, de apenas 
25,5% dos inscritos.  

A taxa de inscrição custa R$ 
68 e poderá ser paga em qual-
quer agência bancária, agência 
dos Correios ou casa lotérica. 
Até o ano passado, o valor era 
pago apenas nas agências do 
Banco do Brasil.

O aluno que concluiu o 
Ensino Médio este ano e está 
matriculado na rede pública 
de ensino tem direito a isenção 
automática na inscrição. Vale 
lembrar que perde a isenção da 
taxa para esta edição, o aluno 
que a obteve no ano passado, 
porém não compareceu para 
realizar a prova.

Participantes com necessi-

MEC lança ferramenta para auxiliar alunos durante os estudos
O Ministério da Educação, 

em parceria com o Serviço 
Social da Indústria (Sesi) e TV 
Escola, lançaram este ano uma 
ferramenta, intitulada como 
“Hora Enem”, para auxiliar na 
preparação do estudante para a 
prova do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

A plataforma, disponível 
para web e android, oferece vá-
rios simulados, exercícios, re-
sumos e vídeo aulas gratuitos.

A dica do Mundo Enem é 

facebok.com/novoenem, com 
aulas ao vivo pela internet todos 
os dias, das 14h às 18 horas.

O formato de correção 
utilizado no Enem, por meio 
de Teoria de Resposta ao item 
(TRI), é outro fator que exige 
boa preparação do partici-
pante, pois o sistema divide 
as perguntas em grupos com 
dificuldades variadas, o que 
implica numa média diferen-
ciada. Conforme acertos em 
cada categoria, evitando desta 

dades especiais deverão enviar 
documento comprobatório, no 
qual conste o Cadastro Inter-
nacional de Doenças, por meio 
da "Página do Participante", no 
próprio site do Instituto, de 1º a 
8 de junho.

No mesmo campo, travestis 
e transexuais que pretendem ser 
identificados pelo nome social, 
deverão, após a inscrição, en-
caminhar cópia do documento 
de identidade, foto recente e 
formulário disponível online, 
durante o mesmo período. 

As provas foram marcadas 
para o final de semana dos dias 
5 e 6 de novembro, com ques-
tões de todas as competências 
trabalhadas em sala de aula, 
além de assuntos atuais. 

Para o diretor do Mundo 
Enem de Indaiatuba, Filiphe 
Falchioni, o Enem é o sucessor 
do vestibular, sendo atualmente 
o principal meio pelo qual o 
aluno, maior de 18 anos, con-
clui o Ensino Médio e ingressa 
na faculdade.

A nota do Enem é utiliza-
da como critério de acesso à 
educação superior por meio do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), do Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) e 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). “Desde a 
unificação dos vestibulares fe-
derais, em 2009 para cá, só vem 

crescendo a adesão das univer-
sidades para com o resultado 
da prova em seus processos 
seletivos”, afirma Falchioni. 

Falchioni acredita que essa 
ferramenta de seleção demo-
cratizou muito o acesso as 
universidades. “Você pega 
um único resultado de uma 
única prova e aplica em vários 
processos seletivos. O aluno 
ainda pode escolher entre dois 
cursos e duas faculdades para 
que possa cursar”, ressalta.

Além disso, existe a Lei 
de Cotas que determina que a 
partir de 2016, todas as insti-
tuições federais têm de cumprir 
a cota de 50% de vagas desti-
nadas para alunos de escolas 
públicas. 

para que o aluno faça vários si-
mulados, use todos os canais de 
educação da internet e estude 
as provas dos anos anteriores 
para entender como funciona a 
estrutura. “Essa prova tem um 
tempo curto, com textos longos 
e cansativos nos enunciados”, 
explica o diretor do Mundo 
Enem de Indaiatuba, Filiphe 
Falchioni.

Uma plataforma de orienta-
ções da instituição também pode 
ser acessada gratuitamente no 

forma que o aluno use do cri-
tério sorte para ser aprovado.

Se a TRI constata que o 
aluno errou muitas perguntas 
da categoria “fácil” e acertou 
muitas na “difícil”, considera 
o fato estatisticamente impro-
vável e sua média é calculada.

Desta maneira, a média do 
aluno que chutou será menor 
que a do que respondeu com 
propriedade, mesmo que am-
bos tenham acertado o mesmo 
número de questões.

Cerca de sete milhões de pessoas fizeram a prova em 2015 em todo o País

MARCELLA OLIVEIRA
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Segunda etapa da vacina contra 
a gripe H1N1 começa segunda-feira 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A partir da próxima 
segunda-feira, dia 9, 
em todas as unidades 

de saúde da cidade, inicia-se 
a segunda etapa da campanha 
de vacinação contra a gripe 
H1N1 (Influenza A). Na oca-
sião, devem ser vacinados 
profissionais da saúde e por-
tadores de doenças crônicas, 

como diabéticos e hipertensos, 
que devem apresentar a receita 
de medicamento de uso conti-
nuo e/ou carta médica.

Também podem continuar 
sendo vacinados pacientes 
que fazem parte da primeira 
etapa da vacina, tais como 
crianças entre seis meses e 
menores de cinco anos de 
idade (somente em unidades 
de saúde), gestantes e puér-
peras, indígenas, pessoas com 

60 anos ou mais, profissio-
nais da saúde que trabalham 
em hospitais e unidades de 
pronto atendimento, públicos 
e privados, e nas unidades de 
saúde (apresentando crachá e/
ou carteirinha de conselho).

A primeira etapa da va-
cina aconteceu no último 
sábado, dia 30 de abril, du-
rante o Dia D da campanha. 
Na ocasião foram vacinados 
16.419 (39,34% dos grupos 

prioritários), sendo 6.020 
crianças, 435 trabalhadores 
de saúde que trabalham em 
pronto atendimento público 
e privado, 660 gestantes, 140 
puérperas, 9.164 idosos maio-
res de 60 anos.

Por conta da procura e, 
mesmo recebendo inicial-
mente 18,2 mil doses, alguns 
postos volantes tiveram pro-
blemas com falta de vacina. 
Por volta das 18 horas do 
mesmo dia, a Secretaria de 
Estado da saúde enviou para 
Indaiatuba 9 mil doses.

A vacina prosseguiu du-
rante a semana e, até quinta-
-feira, dia 5, foram imuni-
zados 27.706 mil pessoas, 
66,39% do grupo de 41.732 
pacientes que devem ser imu-
nizados contra o H1N1 em 
Indaiatuba. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, só no prin-
cipal dia da campanha foram 
imunizados 1.281 trabalhado-
res de saúde, entre atendimen-
to público e privado (27,70%), 
1.109 gestantes (47,39%), 272 
puérperas (70,65%) e 16.679 
idosos maiores de 60 anos 
(76,83%).

Na quarta-feira, mais 6 
mil doses das vacinas foram 
enviadas as unidades de saúde 
da cidade. 

Confira as unidades de vacinação 

1- Hospital Dia - Avenida Visconde de Indaiatuba, 199, Parque Boa Esperança; 
2- UBS 2 - Praça Vital barnabé, S/Nº; Cecap;
3- UBS 4- Rua Hélio Pistoni, S/Nº, Jardim Morada do Sol; 
4- UBS 5 - Rua Joaquim Pedroso Alvarenga, 5, ao lado do pátio da antiga Estação 
de Trem de Itaici; 
5- UBS 7 - (Antigo Ambulatório da Mulher) – Rua José de Campos, 709, Jardim 
Morada do Sol 
6- UBS 9 - Praça Scyllas Leite Sampaio (Rua São Carlos, 585), Vila Teler; 
7- UBS 10 - Rua Basílio Martins, S/Nº Jardim Califórnia; 
8- UBS 11 - Avenida Manoel Ruz Peres, S/Nº, Jardim João Pioli; 
9- PSF Parque Indaiá - Rua Cristiano Selleguin, 33, Parque Residencial Indaiá; 
10- PSF Oliveira Camargo, Rua Yorico Gonçalves, S/Nº, Jardim Oliveira Camargo; 
11- PSF Carlos Aldrovandi - Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000, Jardim Aldrovandi; 
12- PSF Parque Corolla - Rua Nelson Nazário, 80, Jardim Morada do Sol; 
13- PSF Jardim Brasil - Rua Lourenço Martins do Amaral, 241, Jardim Brasil; 
14- PSF Jardim do Sol - Rua Domingos Casagrande, 107, Jardim Mercedes; 
15- PSF Itamaracá - Rua Romário Capossoli, 86, Jardim Itamaracá; 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde

Dados
Segundo a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, uma morte 
(um homem de 81 anos) foi 
registrada na cidade por cau-
sa da gripe H1N1. Há ainda 
26 casos notificados, um 
descartado, um positivo, uma 
morte aguardando resultado e 
sete casos positivos, de labo-
ratório positivo, aguardando 
confirmação.

A Saúde mais uma vez 
alerta que o primeiro passo 
para evitar a gripe é a preven-
ção. Além da vacina, é impor-
tante ter uma dieta bastante 
saudável, deixar os ambientes 

arejados, lavar as mãos com 
agua e sabão, incluir o álcool 
em gel no cotidiano, usar len-
ço descartável para espirrar 
ou tossir e não sair de casa 
se estiver doente. Se tiver 
sintomas de gripe guarde 
uma distância de pelo menos, 
um metro, quando falar com 
outra pessoas. Evite cumpri-
mentar com abraços, beijos e 
apertos, beijos ou mão. 

Os sintomas mais co-
muns da gripe H1N são: 
falta de ar,  desconforto 
respiratório, aumento da 
frequência respiratória e 
queda de pressão.

ELIANDRO FIGUEIRA – ACS/PMI

Mais da metade dos grupos prioritários já foi vacinada contra a gripe H1N1
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Festa das Nações do 
Objetivo celebra respeito à 

diversidade cultural

INFORME PUBLICITÁRIO
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Crise não deve chegar aos 
restaurantes no Dia das Mães

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

A crise atual no País não 
deve chegar nas mesas 
dos restaurante locais. 

Pelo menos é o que afirmam três 
estabelecimentos gastronômicos 
de Indaiatuba que tem expectativa 
positiva quanto ao fluxo de clien-
tes para amanhã, dia 8, qundo é 
celebrado o Dia das Mães.

A Associação Comercial In-
dustrial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai) informou que a expecta-
tiva de venda dos restaurantes é 
a mesma de 2015, um aumento 
de apenas 5%. A instituição não 
soube precisar a quantidade de 
estabelecimentos existentes desse 
segmento na cidade, nem dizer se 
a crise econômica tem influência 
no resultado.

O proprietário do restaurante 
Kostela do Japonês, Hideti Aso, 
conta que 90% das mesas dispo-
nibilizadas para reserva já estão 
ocupadas. O restaurante que tem 
160 lugares oferece metade para 
reserva antecipada.

Por conta da alta procura neste 
ano, Aso está confiante que haverá 
uma movimentação maior do que 
as 400 pessoas que passaram pelo 
local no Dia das Mães do ano 
passado.

A fim de oferece oportunidade 
para todos os clientes, o restauran-
te segura a reserva somente até às 
12 horas no domingo. Após esse 
horário a mesa é liberada, caso o 
dono não compareça.

No cardápio não há nenhuma 
novidade especial para a data, 
porém a tradicional costela é o 
carro chefe. O atendimento tam-
bém será o de costume, das 11h 
às 15 horas.

O segundo a ser consultado foi 
o Restaurante Caipirão, famoso 
por sua parmegiana acompanhada 
de batatas fritas crocantes. Sua 
proprietária, Francinete Teixeira 
dos Santos de Souto contou que 
a data especial recebeu em 2015 
cerca de 1500 mil pessoas, sendo 
mais de quatro trocas nas mesas, 
já que o local possui 350 vagas.

Em domingos comuns, uma 
média de 900 pessoas passam 
pelo espaço. “Para esse Dia das 
Mães esperamos umas duas mil 
pessoas”, afirma a dona. 

Diferente do primeiro, o Cai-
pirão não trabalha com reserva. Já 
o horário de atendimento também 
segue o padrão normal, das 11h às 
23 horas de domingo.

Na Casa Da Moqueca, os 
clientes vão em busca de come-
morar o dia atípico com o consu-
mo de frutos do mar. 

A gerente financeira, Vanes-
sa Sangalli, diz que apesar do 
otimismo quanto ao fluxo para 
este ano, acredita que o valor do 
ticket médio gasto irá cair devido 
a crise econômica que atinge o 
país. “Quem gastou R$ 200 antes, 
agora vai gastar R$ 150, procuran-
do economizar”.

A casa recebeu no Dia das 
Mães em 2015, aproximadamente 
640 clientes, uma média de quatro 

No último sábado, dia 30 
de abril, o Colégio Objetivo 
Indaiatuba promoveu a 3ª 
Festa das Nações. O evento de 
caráter pedagógico, cultural 
e beneficente movimentou 
alunos e professores do Ensi-
no Fundamental 1 e atraiu a 
atenção e curiosidade de pais 
e convidados.

Quem prestigiou a Festa 
ainda beneficiou três institui-
ções da cidade, com a doação 
de leite para aquisição do con-
vite. No total, 1.622 litros de 
leite foram entregues à Casa 
da Criança Jesus de Nazaré, 
Creche São Vicente de Paulo 
e Casa da Providência.

O evento ofereceu a oportu-
nidade aos alunos de conhecer 
outras culturas, seus costumes, 
sua história. Cada turma pes-
quisou sobre um determinado 
país ou nação e definiu o que 
iria apresentar ao público, 
como dados históricos, ves-
timentas, religião, cultura, 
música, personagens, artistas 
e gastronomia. “Não há ponto, 
nem nota por esse trabalho e 
por isso acho interessante o 
resultado. Os alunos vão des-
cobrindo curiosidades sobre os 
países, a cultura, os costumes 
e aprendem de uma forma em 
que eles são os protagonistas 
do conhecimento”, ressalta 
a professora de Matemática, 
Gláucia Piovezan.

Os visitantes conheceram 
as salas decoradas e ouviram 

viradas nas mesas. O estabeleci-
mento comporta 160 pessoas.

Especialmente para a data o 
restaurante trabalha com cardápio 
reduzido para evitar muita fila de es-
pera e agilizar o processo na cozinha.

O atendimento acontece das 
11h às 22 horas e as mesas são 
ocupadas por ordem de chegada.

O Kostela do Japonês está lo-
calizado na Rua Antônia Martins 
Luiz, 180, no Distrito Industrial 
João Narezzi.  O Restaurante Cai-
pirão fica na Rua Marta Camargo 
Ifanger, 18, na Vila Homero e a 
Casa da Moqueca na Avenida 
Presidente Kennedy, 1145, no 
Cidade Nova 1. 

A entidade sem fins lucrativos 
Campinas e Região Convention & 
Visitors Bureau (CRCVB), que 
existe em vários países e reúne 
diversos empresários dos setores 
de gastronomia, hotelaria e even-
tos também apresenta otimismo 
nas vendas nos restaurantes da 
Região Metropolitana de Campi-
nas (RMC), para 2016. 

De acordo com o diretor de 
gastronomia da associação, Carlos 
Américo, seu setor é um dos que 
mais sentem quando há uma crise 
ou alavancada econômica. “Além 
do desemprego e falta de poder 
aquisitivo, a crise atinge o lado 
emocional dos consumidores”, 
disse. “O comportamento do 
consumidor mudou e as pessoas 
optam por economia, portanto 
tudo indica que a família não vai 
deixar de comemorar, mas vai 
gastar menos”, completa.

dos alunos suas descobertas, 
participaram de oficinas inte-
rativas e degustaram alguns 
pratos típicos. Os 6ºs anos 
estudaram sobre nações árabes, 
os 7ºs sobre o Japão, os 8ºs 
anos pesquisaram o México, 
a Colômbia e o Peru e os 9ºs 
anos fizeram seus estudos 
sobre a África e a Inglaterra. 
“Nós costumamos dar valor 
para a nossa cultura e com 
esse trabalho aprendemos a 
valorizar a cultura de outros 
povos”, comenta a aluna do 9º 
ano, Renata Pessoa. 

No palco central da Festa os 
alunos apresentaram esquetes 
teatrais e coreografias criadas 
por eles mesmos. Houve tam-
bém a participação da Colônia 
Japonesa de Indaiatuba e de 
um grupo de Dança do Ventre. 

A praça de alimentação 
foi outro atrativo. As famílias 
prestigiaram as barracas, que 
ofereceram churrasco, comida 
japonesa e comida mexicana e 
as barracas beneficentes, com 
pastel da Volacc e o Kebab da 
ABID. A sobremesa ficou por 
conta da barraca de doces dos 
9ºs anos.

“É fantástico porque as 
pessoas conseguem conhecer 
as riquezas de cada país. Essa 
é uma forma de ensinar os 
jovens a respeitar e admirar os 
outros. Isso é enriquecedor!”, 
declara Esperanza Ocampo, 
mãe do aluno Thiago Ocampo, 
do oitava ano.

Empresários acreditam que o gasto será contido pelos visitantes

MARCELLA OLIVEIRA
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Mais de 98% dos 
contribuintes locais 
fazem o envio do IRPF 

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

Conscientização e Prevenção ao uso de 
Drogas é tema de palestra no Colégio Meta

INFORME PUBLICITÁRIO

Indaiatuba registrou neste 
ano o envio de 52.591 mil 
declarações de Imposto de 

Renda Pessoa Física (IRPF), 
ano-base 2015. Segundo a 
Delegacia da Receita Federal 
de Campinas, o número cor-
responde a 98,4% dos 53,4 
mil contribuintes locais que 
deveriam prestar contas ao 
“Leão”.

O prazo final para o envio 
da declaração, sem multa, 
foi na última sexta-feira, dia 
29 de abril, quando 1,6% 
dos contribuintes locais não 
enviaram suas informações. 

O órgão informou ainda 
que foram entregues dentro 
do prazo 527.932 declarações, 
referentes aos oito municípios 
que compõem a jurisdição: 
Campinas, Hortolândia, In-
daiatuba, Jaguariúna, Paulí-
nia, Sumaré, Valinhos e Vi-
nhedo. O número corresponde 
a 98,31 % da expectativa de 
entrega para essas cidades, o 
que totalizava 537 mil decla-
rações.

Agora, desde a segunda-
-feira, dia 2, a Receita Federal 
começou a receber as declara-
ções de Imposto de Renda dos 
contribuintes que perderam o 
prazo de entrega.

A retificação do documen-
to, caso necessário, também já 
pode ser feita e entregue num 

prazo de até cinco anos e sem 
multa, desde que a declaração 
não esteja sob procedimento 
de fiscalização.

A entrega fora do prazo 
implica em uma multa míni-
ma de R$ 165,74 ou 1% do 
imposto devido ao mês, o que 
for maior, chegando ao limite 
de 20%.

Quem perdeu o prazo tem 
30 dias para fazer o pagamen-
to da multa mínima, assim que 
fizer o envio do documento. 
No caso de valores altos é 
possível parcelar nas unidades 
da Receita.

Orientação 
Segundo a diretora do 

escritório Lógica Assessoria 
Contábil, Márcia Borsari, a 
pessoa que tinha a obrigato-

riedade da entrega do IR e 
que não apresentou, terá como 
consequência o bloqueio do 
CPF, o que pode levar algum 
tempo para ocorrer e quanto 
mais tempo levar, maior será 
o trabalho para recuperar as 
informações e regularizar a 
situação.

Márcia diz que é muito 
comum o contribuinte per-
ceber que está com o CPF 
bloqueado em momentos im-
portantes, tais como emissão 
de certidões, requerimento 
de passaporte ou visto, fi-
nanciamentos, entre outras 
situações.

A representante do escri-
tório Lógica explica que o 
contribuinte vive hoje numa 
espécie de “Big Brother”, ou 
seja, todas as informações 

quanto à compra e venda de 
imóveis, recebimentos de 
salários e serviços prestados, 
pagamentos de convênios, 
cartões de crédito, previdên-
cias, dentre outras informa-
ções, são repassadas ao fisco 
de maneira que a apresentação 
da declaração serve como 
confirmação e apuração de 
valores a pagar ou a restituir.

Enviar a declaração de 
imposto de renda de maneira 
correta e precisa faz com que 
o contribuinte tenha seguran-
ça no momento de realizar 
qualquer operação financeira. 

A profissional ainda orien-
ta quanto à importância de 
manter a documentação em 
ordem durante todo o ano para 
não ter problemas e dificulda-
des na hora da declaração. “A 
apresentação do imposto de 
renda é apenas um momento 
de prestação de contas de tudo 
o que ocorreu no ano anterior, 
dessa forma, não se pode 
deixar para tomar decisões e 
buscar orientações de última 
hora”, salienta.

Este ano, somente o Ló-
gica fez em torno de 1,5 mil 
atendimentos relacionados a 
declarações de IR. Em rela-
ção ao ano anterior houve um 
aumento de 10% na procura 
do serviço. Márcia acredita 
que este aumento deve-se a 
crescente necessidade de in-
formações precisas em face 
dos mecanismos de fiscaliza-
ção que a Receita detém.

REPRODUÇÃO

Mesmo com o fim do prazo, declaração do Imposto de Renda 
ainda posse ser enviada mediante pagamento de multa

O Colégio Meta, em parce-
ria com Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e 
à Violência (Proerd), ofereceu 
aos seus alunos uma palestra 
sobre a Conscientização e 
Prevenção ao uso de Drogas. 
O evento foi ministrado pelo 
cabo Matheus, da Polícia Mi-
litar, que é um dos instrutores 
do programa.

O Proerd é um programa 
eminentemente preventivo, 
estratégico e tem como obje-
tivo principal educar o jovem 
em seu meio natural, a escola, 
com o auxílio de policiais 
fardados e professores. 

O consumo de drogas cres-
ce consideravelmente a cada 
dia, pois ela não escolhe reli-
gião ou nível social, mas está 
presente em todos os lugares. 
O aumento do consumo de 
drogas pode ser atribuído a vá-
rios fatores, principalmente ao 

Palestra sobre prevenção contra as drogas foi ministrada no Meta 

que se refere na forma em que 
é transmitida a informação so-
bre a droga em que se recebe. 

A prevenção do uso inde-
vido de drogas é fundamental 
para a sensibilização sobre os 
riscos e os perigos causados 
por elas. As ações de preven-
ção ao uso de entorpecentes 
não deveriam ser isoladas ou 
tratadas fora do contexto de 
uma prática pedagógica.

O papel da escola é de 
formar cidadãos participativos 
e capazes de analisar o que é 
bom ou não para si, de fazer 
suas escolhas e de refletir se 
isso afetará ou não a vida de 
outras pessoas. 

Por isso, tal assunto não 
foge do contexto escolar. 
Trabalhar formas de preven-
ção nas escolas ao se tratar 
de assuntos relacionados às 
drogas (licitas/ilícitas), de 
uma maneira que venha a 

contribuir com informações 
necessárias a serem passadas 
aos nossos alunos, instituição 
e sociedade em si, é uma ma-
neira de sensibilizá-los em um 
ambiente próprio.

Colégio 
Para conhecer mais sobre 

o Colégio Meta. Visite uma 
de suas unidades, no Jardim 
Regina ou Itaici, ou saiba mais 
no www.colegiometa.com.

DIVULGAÇÃO



Desavença entre casais 
termina em esfacamento
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Guarda Civil de Indaiatuba prende um 
traficante a cada 96 horas em 2016

Ao longo dos primeiros 
quatros meses deste 
ano a Guarda Civil 

de Indaiatuba tirou de circu-
lação 8.540 mil porções de 
entorpecentes. 

As ações de combate ao 
tráfico de drogas geraram 26 
flagrantes com 30 prisões, 
sendo três menores de idade. 
No total, a força de segurança 
realizou 80 prisões gerais, com 
seis menores apreendidos. 

Nos quatro primeiros me-
ses também houve a recupera-
ção de 33 veículos roubados 
ou furtados e realizadas 216 
operações de saturação, que é 
o patrulhamento com mais de 
duas viaturas em um períme-
tro previamente estabelecido, 
após estudo criminal do local. 

Ainda neste período, fo-
ram abordadas 91 pessoas e 31 
veículos em atitude suspeita. 
Também foram recolhidas 14 
armas clandestinas.

Programa Viver
Indaiatuba conta com o 

Programa Viver, que consiste 
em um trabalho multidiscipli-
nar que visa melhora na se-
gurança pública em conjunto 
com a sociedade.

Entre as ações estão pro-
teger crianças e adolescentes 
que não estão envolvidos 
com as drogas; recuperar os 
iniciantes, que devem ser 
reintegrados à vida produ-
tiva e saudável; trabalhar a 
drogatização considerando 
a necessidade de recuperar 
dependentes químicos como 
missão da sociedade; com-
bater com ações permanentes 
e enérgicas o traficante e o 
fornecedor de entorpecentes. 

Para toda essa coorde-
nação foi criada a Central 
de Risco. Assim que recebe 
a indicação de uma pessoa 
vulnerável, ela envia uma 
equipe treinada do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) para referenciar 
e acolher a família.

Com todos os dados em 
mãos, os profissionais traçam 
um Plano de Atendimento 
específico levando em conta o 
local da residência e projetos 

Dois casais vizinhos reali-
zavam um churrasco regado à 
bebida alcoólica na noite de 
segunda-feira, dia 2, em uma 
residência no Jardim São Con-
rado, quando em determinado 
momento iniciaram uma briga 
motivada por ciúmes.

O pedreiro, de 26 anos re-
cebeu um golpe de faca de seu 
vizinho, de 28. Já sua esposa 
(23) também foi ferida pela 
mulher do agressor, que tem 
19 anos. 

A Polícia Militar foi acio-
nada e ao chegar encontrou 
a primeira vítima caída na 
calçada e com ferimentos. 
A jovem agredida também 
apresentou lesões na cabeça 
e braço.

Ambos foram conduzidos 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA 24 horas), onde 
foram atendidos. Ela foi me-
dicada e liberada e ele ainda 
foi transferido para o Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). 

A faca foi apreendida e, de 

existentes no banco de dados. 
Essa pessoa é convidada a 
participar desse Plano. 

Mensalmente ela é acom-
panhada para avaliação, re-
visão e alterações no pro-
grama, até seu desligamento 
ou necessidade de outras 
intervenções.

A Central de Risco já pode 
ser acionada pelo número 
3875-6600. O horário de fun-
cionamento é das 8h às 17 ho-
ras, de segunda a sexta-feira.

EDUARDO TURATI / CLICKINDAIA.COM.BR

TV SOL COMUNIDADE

Trinta pessoas foram presos em flagrante por envolvimento com drogas

Os agressores respondem em 
liberdade por lesão corporal

acordo com o registro na dele-
gacia, as vítimas tem até seis 
meses para prestarem queixa 
crime contra os autores. 
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Indivíduos amarram e roubam dez 
pessoas que jogavam pôquer

Armado com faca, homem é preso ao 
ameaçar pessoas no Centro da cidade 

ASSALTO TERROR 

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

Homem é preso por estuprar criança
MARCELLA OLIVEIRA

redacao01@maisexpressao.com.br

O morador de rua Dani-
lo Lucas de Souza, de 
29 anos, foi preso em 

flagrante no Jardim Morada 
do Sol, por abusar sexual-
mente de um menino de cinco 
anos. O fato ocorreu na manhã 
de quinta-feira, dia 5, dentro 
da casa da criança no Jardim 
Paulista 2.

A mãe do garoto contou, 
em depoimento na Delegacia 
da Mulher, que trocou seu 
filho para levá-lo à escola e 
pediu para ele tomar café da 
manhã, na cozinha, que fica 
na parte de baixo do sobrado 
da família, enquanto ela arru-
mava a cama e o filho menor.

Minutos depois, ela desceu 
e se deparou com seu filho 
paralisado e com as calças 
abaixadas.

O menino então pediu para 
tomar banho, pois pensou 
que havia feito necessidades 
fisiológicas na cueca. A mãe 
identificou que na verdade 
tratava-se de sêmen e não 
fezes. 

Questionado, o garoto re-
latou que um homem entrou 
na casa, o ameaçou com uma 
faca, esfregou o pênis em seu 
bumbum e depois fugiu.

A criança ainda o descre-
veu com riqueza de detalhes. 
Disse ser um moço negro, 
barbudo, com uma blusa ver-

No final da noite de terça-
-feira, dia 3, três assaltantes 
renderam dez pessoas que 
jogavam pôquer em uma sala 
na Vila Georgina e levaram 
cerca de R$ 20 mil reais em 
bens materiais e dinheiro. 
O carro de uma das vítimas 

Em ação conjunta da Po-
lícia Militar e Guarda Civil, 
um morador de rua, de 29 
anos, foi detido na tarde da 
última quinta-feira, dia 5. De 
forma inexplicável, com uma 
faca ele ameaçava pessoas no 
Centro.

O homem furtou o obje-
to de um supermercado na 
Avenida Presidente Kennedy 
e começou a “aterrorizar” os 
funcionários. Logo em segui-
da, no caminho até a Praça 
Dom Pedro, continuou a 
ameaça de morte a todos que 
passavam pela frente.

Segundo testemunhas, ele 
estava transtornado quando 
foi capturado na esquina en-
tre as ruas 15 de Novembro 
e 11 de Junho. 

Na perseguição, o indi-
víduo também intimidou 
os agentes de segurança e 
acabou ferindo as próprias 

melha e calça escura.
Ele teria invadido a casa 

pela porta da cozinha, que tem 
um defeito na fechadura, de 
acordo com a mãe. 

Ao perceber o que acaba-
ra de acontecer, ela acionou 
a Guarda Civil. Os guardas 
acompanharam a família até 

mãos, sem gravidade, antes 
de ser preso.

Uma senhora de 49 anos 
contou que estava ao lado 
do rapaz com a faca e que só 
percebeu o perigo quando um 
policial chamou sua atenção 
dizendo "volta senhora!”. 
Ela relatou que rapidamente 
entrou em um restaurante 

a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24 horas), 
do Jardim Morada do Sol, 
quando nas proximidades 
do hospital, por um erro de 
caminho, a viatura deu de en-
contro com o estuprador, que 
foi reconhecido pela vítima no 
mesmo instante.

Na mochila de Souza fo-
ram encontradas a blusa ver-
melha e a faca descrita pelo 
menino.

Com base em análise feita 
na UPA, constatou-se que 
não houve “penetração” e que 
estava tudo bem fisicamente 
com a vítima. A família foi 
encaminhada a Delegacia de 
Mulher para registrar o caso. 

Já Souza foi preso por 
estupro de vulnerável e foi 
conduzido à cadeia de Cam-
pinas, onde passou por exame 
de corpo de delito e teve seu 
DNA coletado para confrontar 
com o esperma presente na 
cueca da criança.

A mãe do menino lamen-
tou o ocorrido e disse não 
conseguir acreditar que o fato 
ocorreu dentro de casa sem 
que ela percebesse. “É um 

ELIANDRO FIGUEIRA

MARCELLA OLIVEIRA

Segundo informações, os criminosos ain-
da fugiram com o carro de uma vítima

Ao enfrentar os policias, homem machucou as próprias mãos

sentimento confuso, eu não 
estava lá, não pude cuidar do 
meu filho e ele teve que passar 
por isso. Senti-me incapaz 
e com ódio desse homem”, 
disse chorando. “Meu filho 
não fica na rua, não o deixo 
sair sozinho, levo na escola e 
meu pai busca”, completou. 

A delegada Fernanda Mon-
temor Hetem, que cuida do 
caso, afirmou que não é co-
mum este tipo crime na cidade. 
“O que mais vemos é o abuso 
ocorrido no próprio ambiente 
familiar. Casos de invasão 
como esse são raros”, diz. 

Ela ainda informou que o 
rapaz tinha fala desconexa, 
não falava nada com nada, 
negou o caso e disse ter pacto 
com diabo.

A família relatou que vi-
zinhos já viram Souza nas 
proximidades do bairro por 
várias vezes, pois ele costuma 
beber água numa bica nas pro-
ximidades. A própria mãe da 
vítima disse já ter servido café 
para ele, há cerca de um ano.

Uma senhora também teria 
dito a um guarda que o estu-
prador tentou invadir sua casa 
para abusar de seu cachorro.

DIVULGAÇÃO

MARCELLA OLIVEIRA

Andarilho é conhecido por atormentar pessoas em toda a cidade

Delegada titular afirma que casos como esse são raros 

surpresa dos presentes, subi-
ram três criminosos encapuza-
dos e armados anunciaram o 
assalto. Dez jogadores que es-
tavam no local foram amarra-
dos e tiveram seus bens, como 
celulares, relógios e dinheiro 
subtraídos. Um total de R$ 20 
mil, conforme contabilizado.

A ação toda durou cerca 
de dez minutos. “Um dos 
caras falou que ele era pai de 
família, que trabalhava, mas 
que havia sido roubado e que 
por isso tornou-se bandido”, 
relatou ao Mais Expressão 
uma das vítimas, de 27 anos. 

Os bandidos fugiram com 
o carro de um dos jogadores, 
que posteriormente foi aban-
donado na cidade de Salto. 

Agora, os amigos insta-
laram câmeras de segurança 
e trava na porta a fim de não 
passar por essa situação no-
vamente. 

próximo e foi acolhida por 
funcionários.  

Os policiais suspeitam 
que o morador de rua estives-
se sob efeito de drogas, além 
de ter problemas mentais.

Ele passou pelo hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc), e foi encaminhado 
para a Delegacia de Polícia.

também foi levado.
Um grupo de amigos se 

reúne uma vez por semana 
para disputar o jogo entre si. 
A prática já tem dois anos, 
porém neste local, apenas seis 
meses.

No dia do crime, um in-
divíduo tocou a 
campainha do 
estabelecimen-
to, que fica no 
primeiro andar 
de um prédio e 
o organizador 
do encontro en-
tre amigos saiu 
na sacada para 
atendê-lo. O ra-
paz então per-
guntou se ainda 
era possível par-
ticipar dos jogos 
e recebeu a cha-
ve para entrar.

Mas para a 
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“Acredito que ele foi 
um dos maiores defen-
sores do esporte local. 
Diferente de muitos, 
que escolhem uma 

modalidade, ele não 
optou por uma, mas 

sim pelo esporte como 
um todo”

Eliseu Marques, 
presidente da Lidi 

14ª Evolution tem lutas de ‘tirar o fôlego’ e visita ilustre de Acelino Popó Freitas
MMA 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Ex-presidente da Lidi morre após enfarte

O esporte indaiatubano, 
em especial o futebol 
Amador, está de luto. 

Morreu na tarde de quarta-
-feira, dia 4, o ex-presidente 
da Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi), Clodoal-
do Carvalho Mota, o Kokada. 
Aos 68 anos, ele teve um 
enfarte dentro de um ônibus 
quando voltava para casa.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o atual presiden-
te da Lidi, Eliseu Marques, 
contou que Kokada vinha de 
ônibus, da cidade de Salto, 
quando acabou passando mal 
no meio do caminho. O pró-
prio veículo em que ele estava 
o levou para o hospital, mas 
Kokada não resistiu e acabou 
morrendo.

Marques confirmou ainda 
a reportagem que Kokada até 
tinha problemas de saúde por 
conta da idade, mas nenhuma 
doença séria que pudesse o 
levar à morte. 

Para o atual presidente da 
Lidi, a morte de Kokada é uma 
grande perda para o esporte. 
“O sentimento é de muita tris-
teza, não apenas da minha par-
te, mas de toda a comunidade 
esportiva da cidade”, lamenta. 
“Acredito que 
ele foi um dos 
maiores defen-
sores do esporte 
local. Diferente 
de muitos, que 
escolhem uma 
modalidade, ele 
não optou por 
uma, mas sim 
pe lo  e spor t e 
como um todo, 
tanto que foi um 
dos fundadores 
da Federação de Peteca de In-
daiatuba. Sempre foi uma pes-
soa que militou pelo esporte.”

O secretário municipal de 
Esportes, Humberto Panzetti 
também lamentou a morte de 
Kokada e reconheceu seus 
feitos no Município. “Ele foi 
para o esporte de Indaiatuba 
a maior referência. Esteve a 

A 14ª edição do Evolution 
of Fighter, principal evento 
de MMA de Indaiatuba, foi 
marcada não só pelas be-
las lutas, mas também pela 

frente da fundação da Lidi e 
em todas as ações do espor-
te local estava envolvido”, 
recorda-se. “O Kokada era 
do esporte, não só do futebol 
amador, mas sim de todas as 
modalidades.”

Outro  que 
também mos-
trou-se solidá-
rio foi o presi-
dente da Liga 
Regional Aifa 
de Futsal, João 
de Souza Neto, 
o Januba. “Acho 
que o esporte 
amador perdeu 
um desportis-
ta que, mesmo 
com sua linha de 

trabalho, sempre visualizou 
o esporte”, diz. “Quando a 
gente perde uma pessoa que 
luta, que busca sempre o me-
lhor para o futebol amador, 
acaba sendo algo irreparável. 
O kokada foi o retrato das 
buscas e melhorias ao esporte. 
Estamos de luto como espor-
tistas.”

presença ilustre do pugilista 
Acelino “Popó” Freitas, o 
Popó. Na plateia junto com 
outros 500 expectadores, o 
pugilista acompanhou os 13 

Confira os resultados  das lutas 

Combate Resultados 
Richard Luan x Weverton Pablo  Vitória de Weverton por nocaute
Peadro Mazzaropi x Daniel Kapu  Vitória de Pedro por decisão unânime
Diego Rodrigues x Clayton Souza  Vitória de Clayton por decisão unânime
Anderson Souza x Abimael Oliveira  Vitória de Abimael por finalização
Rafael Matos x Robson Campos  Vitória de Rafael por nocaute 
Adriano Smigol x Gellys Henrique  Vitória de Adriano por decisão Unânime
Gabriel Lopes x Manoel Messias   Vitória de Gabriel por desistência 
Damyão Edson x Marlon dos Santos  Vitória de Marlon por finalização
Fabiano Silva x Marivan Jacaré  Vitória de Marivan por nocaute
Felipe Felix x Rafael Oliveira Vitória de Rafael por finalização 
Robson Felix x Favacho Spartano Vitória de Favacho por nocaute
Carlos Eduardo x Paulo Sagati Vitória de Carlos por nocaute
Washington Luis x Gustavo Erak Vitória de Erak por finalização 

Fonte: organização Evolution of Fighter

Adeus 
Segundo informações 

apuradas pela reportagem, 
Kokada teve o corpo cremado 
num crematório em Campi-
nas na tarde de quinta-feira, 
dia 5. 

Considerado uma lenda 
viva, Kokada sempre teve 
sua vida atrelada ao esporte 
local e regional. Além de ser 
por anos proprietário de uma 
loja de artigos esportivos na 
cidade, ele também ajudou a 
reativar a Lidi, que por um 
tempo ficou paralisada.

Kokada foi ainda presiden-
te da Lidi, de 2002 a 2008, e 
ajudou a fundar a Federação 
Paulista de Futebol Amador 
(APFA) e a Liga Nacional de 
Futebol Amador (Aifa).  

Nos últimos anos, Kokada 
dedicava-se à cobertura de 
jogos amadores promovidos 
pela Lidi. Ele era responsável 
pela produção de textos e 
fotos das partidas, as quais 
eram publicadas em seu blog 
e também no site e na página 
da Lidi no Facebook. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Defensor do esporte local, Kokada morreu aos 68 anos de idade

Presença inesperada, Popó acompanhou todas as 13 lutas durante competição de MMA 

combates realizados na noite 
do último sábado, dia 30 de 
abril, no Centro de Treina-
mento Edlutas. 

Segundo o organizador 

do Evolution, o mestre Ed-
son Ronaldo Oliveira, Popó 
havia comentado que viria 
ao evento. “Mas eu não acre-
ditava que ele viria mesmo. 
Durante a competição, ele 
se empolgou com as lutas e 
mostrou humildade. Sempre 
atencioso, atendeu a todos os 
fãs, mostrando-se uma pessoa 
muito legal”, reconhece. 

Outro destaque da noite 
foi a luta principal entre o 
indaiatubano Gustavo Erak e 
o atleta Washington Luis, da 
cidade de Ipuã. O combate 
foi válido pela categoria Peso 
Pena do Main Event. Na oca-
sião, Erak venceu a luta aos 
2min46 do primeiro round, 
após finalização com um arm 
lock. (Confira as demais lutas 
e resultados no box) 

A noite de muita emoção 
e adrenalina também contou 
com outros 12 combates. “As 

lutas foram de alto nível, ‘le-
vantando’ o público presente. 
Tivemos nocaute de arrepiar e 
que deixaram o público atôni-
to”, salienta Oliveira.   

Uma das lutas programa-
das para a noite, entre Lucas 
Baiano e Luan Santos, acabou 
sendo cancelada. De acordo 

com os organizadores do 
evento, o segundo competidor 
não conseguiu atingir o peso 
exigido pela categoria.  

A próxima edição do Evo-
lution deve acontecer, segun-
do os organizadores, no mês 
de junho, porém ainda sem 
data definida. 



13AMais Expressão

Camisetas para Primavera x
Palmeiras já podem ser retiradas 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

OLIMPÍADAS

esportes

O Comitê Olímpico Bra-
sileiro Rio 2016 confirmou 
o secretário municipal de 
Esportes, Humberto Panzetti, 
e mais três nomes que irão 
carregar a Tocha Olímpica em 
sua passagem por Indaiatuba 
no dia 21 de julho, no período 
das 7h30 às 19h30. 

Ao todo, 25 condutores 
devem carregar o símbolo das 
Olímpiadas no percurso local, 
o qual ainda não foi definido. 

Além de Panzetti, foram 
confirmados ainda outros três 
nomes: o ciclista Armando 
Reis da Costa Camargo Filho, 

Desde sábado, dia 30 de 
abril, as camisetas pro-
mocionais para o jogo 

“Craques do Passado”, entre o 
máster do Primavera e Palmei-
ras, já estão disponíveis aos 
torcedores no Tascão Bar. Elas 
devem ser trocadas apenas por 
quem adquiriu o ingresso de R$ 
50, o qual também dá direito a 
participar de um evento festivo 
(1º Encontro de Palmeirenses) 
após o jogo.

A partida entre Primavera 
e Palmeiras acontece no dia 22 
(domingo), a partir das 9 horas, 
no estádio Ítalo Mário Limongi, 
o Gigante da Vila.

Com o convite em mãos, a 
troca pode ser feita até o dia do 
jogo, no Tascão Bar que fica na 
Rua Alfredo Vilanova, 35, na 
Vila Vitória. Mais informações 
no (19) 9.9143-5644. 

O amistoso colocará em 
campo craques do passado, 
do Verdão e do Tricolor. No 
Palmeiras estão confirmados 
Ademir da Guia (Divino), os 
zagueiros Tonhão e Alex Rosa, 
os laterais-esquerdos Jorginho 
Paulista e Rubens Junior, os 
volantes Flávio Conceição e 
Amaral, os atacantes Edu Bala 
e Luizão, e muitos outros.

Pelo Primavera, está confir-
mada a presença de seu grande 
ídolo, o atacante Django, além 
de Júlio César (atual técnico do 
Sub-20 do Primavera), Fábio 
Vidal (Ferrugem), Ricardo 
Dourado (Teleco), Caroço 
(Miro) e outros.

Segundo os organizadores, 
mais nomes conhecidos das 
duas equipes podem aparecer 
no jogo como surpresas. 

o Piá; o nadador PCD Felipe 
Caltran; além do ex-piloto de 
motocross e atual empresário 
Nuno Narezzi. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Panzetti ressaltou 
a felicidade de ser um dos 
condutores. “É um honra-
ria muito grande carregar o 
símbolo mais importante das 
Olímpiadas, principalmente 
por ser uma competição em 
nosso País. Ser escolhido é 
o reconhecimento por tudo 
que fiz no esporte e acho que 
sou merecedor. Estou muito 
ansioso para esse dia”, brinca.     

Há 14 dias da partida, se-
gundo os organizadores, ainda 
há ingressos para o jogo festivo. 

Pelo valor de R$ 5 e mais 
um litro de leite, o qual será 
dividido entre Primavera e o 
Fundo Social de Solidarieda-
de (Funssol) de Indaiatuba, o 
torcedor poderá ver o jogo da 
arquibancada descoberta. Para 
este setor, foram colocados uma 
cota de cinco mil ingressos.

Diversão
Já o ingresso de R$ 50, 

mais um litro de leite no dia 
do jogo, dá direito ao torcedor 
uma camiseta personalizada do 
evento e acompanhar a partida 
da arquibancada coberta.

Após o jogo, o torcedor terá 
um contato mais próximo com 
os jogadores, durante uma festa 
realizada no ginásio de esportes 
do Primavera. 

Na ocasião, o espaço con-
tará com praça de alimentação, 
onde será vendido chopp, refri-
gerante, água, pastel, espetinho 
e cachorro quente. 

Haverá ainda música ao 
vivo com a bateria da escola de 
samba Mancha Verde, além de 
apresentações de samba e rock. 

Como “aquecimento” para a 
partida entre as equipes máster 
de Primavera x Palmeiras, no 
dia 22, o Tascão Bar realiza no 
próximo sábado, dia 14, uma 
feijoada para arrecadar roupas 
de frio e cobertores para serem 
doados às entidades do Muni-
cípio.

Será colocada uma cota de 
100 convites, ao preço de R$ 
30, que dá direito a chopp e 
feijoada das 12h às 16 horas. 
Quem adquirir o evento, deverá 

Entre inúmeros títulos 
nacionais e internacionais, 
Panzetti foi o único atle-
ta brasileiro a conquistar o 
Mundial em três modalidades 
esportivas: luta de braço, 
levantamento de peso básico 
em potência e levantamento 
olímpico. 

Nesta etapa inicial, a esco-
lha do Comitê teve como foco 
atletas de renome internacio-
nal que, além de terem em co-
mum uma trajetória repleta de 
títulos brasileiros e mundiais, 
representaram a cidade em 
modalidades cujo município 

Outra presença especial na 
festa pós-jogo será da musa do Pal-
meiras, a modelo Aline Simony. 

Para este setor, restam ainda 
300 ingressos. Outros 300 já 
foram vendidos e 100 serão dis-
ponibilizados para autoridades 
e convidados. 

Para um dos organizadores 
do evento, Neto Tasca, a ex-
pectativa é de bom público. “Se 
comparecer no evento todos 
que estão garantindo presen-
ça, no Facebook, com certeza 
vamos atingir a expectativa. A 

levar ainda uma roupa de frio ou 
cobertor, novo ou usado, mas 
que esteja adequado para o uso. 

Depois das 16 horas, o bar 
segue com sua programação 
normal, onde poderá ser acom-
panhada a estreia do Palmeiras 
no Campeonato Brasileiro, 
diante da Ponte Preta.

Os convites podem ser ad-
quiridos na Rua Alfredo Vila-
nova, 35, na Vila Vitória. Mais 
informações no (19) 9.9143-
5644.

se destaca pelo histórico de 
vitórias e conquistas, englo-
bando o ciclismo, a natação, 
a luta de braço e o motocross. 

Revezamento
O revezamento da Tocha 

Olímpica começou na última 
terça-feira, dia 3, em Brasília 
e tem duração prevista de 95 
dias, devendo alcançar 90% 
da população em todos os 26 
estados do País mais o Distri-
to Federal, encerrando em 5 
de agosto no Rio de Janeiro. 
Cerca de 12 mil pessoas deve-
rão conduzir a Tocha. 

procura pelos convites está boa, 
até pessoas de Poços de Caldas 
(Minas Gerais) nos procura-
ram”, conta. 

Tanto o ingresso de R$ 5 
quanto o de R$ 50 podem ser 
encontrados no Tascão Bar, na 
secretaria do Primavera, Mar-
quinhos Tintas (nas unidades de 
Indaiatuba e Salto), Pinduka’s 
Chopp, Canto do Pinduka’s, 
Cato Supermercados da Cecap, 
Frango Sul, Bar e Mercearia do 
Reinaldo (Bar do Palmeiras) e 
Teleco Sports em Salto. 

Camisetas comemorativas do evento já estão disponíveis no Tascão Bar 

TABELA 

 3° Copa Itaici Master 50 (Aifa)

Semifinais amanhã, dia 8 

Horário  Partida   Local 
8h50   XV de Novembro x Facc   Belo Horizonte 
10h30   Ferroviário x Botafogo  Ferroviário

Copa Liga Regional Aifa Marquinhos 

Rodada hoje, dia 7, no Ginásio Municipal de Esportes

Primeira Divisão 

Horário  Partida
14h30  Flamengo/Marquinhos Tintas x Borussia Futsal
15h20  Sem Chance Futsal x União Tribuna
16h10  Futsal Futuro - Elias Fausto x Cebi Futsal
17h   Schalke 83/Grillos A x Meninos do G5

Segunda Divisão 

Horário  Partida
13h30  União Tribuna B/Cruzeiro x ML/Marquinhos Tintas

Rodada hoje, dia 7, na Sol-Sol 

Segunda Divisão 

Horário  Partida 
13h30  Projeto Restitui x Galaticos/Life Óptica

Terceira Divisão – Quartas de final 

Horário  Partida 
14h30  Joy Esportes – Salto x Focus Academia/Cliniti
15h20  Juventus Futsal x 2G Bebidas/Imobiliária Visão
16h10  Bayern 07 x NBF/Padaria Líder
17h  Nova Aliança/XII de Junho x Dynamo/Transmajé

Rodada hoje, dia 7, no Carlos Aldrovandi

Segunda Divisão 

Horário  Partida 
14h20  The Rocket x Clube 9 De Julho
15h20  Tapiratiba/Colégio Meta x R5/Meta/Toque Mineiro
16h10  Parque Indaiá x EC Elite/Tigres Azuis

Resultados da última rodada 

Primeira Divisão 
Schalke 83/Grillos A 2 x 2 Cebi Futsal
Sem Chance Futsal 6 x 5 Sol-Sol
Meninos do G5 4 x 3 Flamengo/Marquinhos Tintas
Borussia Futsal 5 x 3 Futsal Futuro - Elias Fausto

Segunda Divisão 
Galaticos/Life Óptica 2 x 1 Parque Indaiá
R5/Meta/Toque Mineiro 5 x 3 União Tribuna B/Cruzeiro
The Rocket 3 x 4 EC Elite/Tigres Azuis
Tapiratiba/Colégio Meta 1 x 1 ML Informática/Marq. Tintas
Clube 9 de Julho 1 x 2 Projeto Restitui

Terceira Divisão 
União Zona Leste 1 x 3 Bayern 07
Schalke 83/Grillos B 1 x 6 Juventus Futsal
Joy Esportes – Salto 5 x 3 Zenit Futsal
Desportivo Futsal 2 x 3 Projeto Restitui B
NBF/Padaria Líder 7 x 2 EC Atlético Eliasfaustense
Força Jovem/Colégio Meta 2 x 1 Focus Academia/Cliniti
ADC Toyota Corolla IDT 2 x 2 União Audax/F lopes
Barcemlona Futsal 7 x 4 2G Bebidas/ Imobiliária Visão
EC Colégio Conquista 2 x 3 Palermo/Miranda Supermercado 

8º Campeonato Liga Regional Aifa/Grupo Marquinhos de Futsal Feminino

Resultados da última rodada 
Araçariguama/Baby’s 4 x 2 ASF/Guimper/Nova Padrão
ECS Social Gálatas 3 x 2 EC Elite B/Piscin@.com
Dinho Água/Cisol 6 x 1 Dep. Mun. Iperó Utopia
Sedesp Votorantin/Bancário 4 x 1 Elite/Tigres Azuis A 
*A disputa das semifinais acontece apenas no próximo dia 15

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho
Rodada hoje, dia 7 

Campo 1

Horário Partida    Categoria
15h15  Central Contabilidade/Voga x Sanare   Adulto
16h15  Cato Supermercados x Fisiomag   Adulto
17h15  Centerbor/Marq. Tintas x Madelasca  Adulto

Resultados da última rodada 
Centerbor/Marquinhos Tintas 2 x 4 Unilabor (Adulto)
Cato Supermercados 1 x 4 Madeireira Madelasca (Adulto)
Embalimp 6 x 2 Smart Ar Condicionado (Veterano)
Centermaq 3 (0) x (1) 3 Visual Formaturas (Veterano)
Birô - Brio! Informática 1 x 4 Vizzent Calçados (Veterano)
Belle Santé Odontologia 1 x 3 Tecnosemillas (Máster)
Balilla 5 x 0 Vieira de Abreu Empreendimentos (Máster)
Posto Tremendão 6 x 2 Casa das Embalagens (Super Máster)
Tukka’s Lanchonete e Restaurante 1 (0) x (1) 1 Loft Empreendimentos 
Auto Escola Dirce/Race Pneus 4 x 4 Madeireira Glaudeimar (Máster)
Posto Tremendão 3 x 0 DD Max (Super Máster)
Escritório Central Contabilidade/Voga Arquitetura x Sanare (Adulto)

Copa 9 de Futsal Para Menores (Clube 9 de Julho)

Rodada hoje, dia 7 

Horário Partida
8h  Clube 9 A x Tejuza (Sub-8)  
8h30  Clube 9 A x Tejuza (Sub-10)  
9h  Clube 9 A x Tejuza (Sub-14)
9h30  Clube 9 A x Tejuza (Sub 16)  
10h  Clube 9 B x Colégio Renovação (Sub-8)   
10h30  Clube 9 B x Colégio Renovação (Sub-10)   
11h  Clube 9 B x Colégio Renovação (Sub-12)  
11h30  Clube 9 A x Colégio Objetivo (Sub-12)  
12h  Projeto Restitui x Colégio Objetivo (Sub-14)  
12h30  Projeto Restitui x Colégio Objetivo (Sub-16)

Copa Colégio Renovação de Futebol Society (Indaiatuba Clube)
   
Resultados da última rodada 
Clínica São Camilo 2 x 0 Colégio Renovação 
Marquinhos Tintas 3 x 2 RZ Comunicação 

*A disputa das semifinais acontece apenas no próximo dia 15

Copa Hot Flowers de Futebol Society (Indaiatuba Clube)

Resultados da última rodada 
Criar Filmes 2 x 3 Grupo Marquinhos
Estilo Som & Luz 3 x 2 Vizzent 

*A disputa das semifinais acontece apenas no próximo dia 15

Secretário de Esportes e mais 3 vão carregar a Tocha Olímpica

JEAN MARTINS

Feijoada no próximo sábado quer 
arrecadar roupas de frio e cobertores
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!especial

O Maior Amor do Mundo - Lan-
çamento - Comédia Romântica - 
Classificação 10 anos - 118 minutos 
- Legendado - Quinta (5) a Quarta 
(11): 16h35 / 19h15 / 21h45

Chico - Artista Brasileiro - Fazendo 
parte do “Maio Musical” da Secre-
taria Municipal de Cultura - Docu-

Nos Passos do Mestre - Estreia - 
Drama / Documentário - Classifica-
ção 10 anos - 100 minutos - Nacional 
- Quinta (5) a Quarta (11): 16h35

Meu Amigo Hindu - Sessão espe-
cial do Cineclube Indaiatuba, com 
debate após a exibição* - Drama - 
Classificação 16 anos - 124 minutos - 
Legendado - Somente no Terça (10): 
19h30 *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de 
R$ 10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso 
promocional R$ 5,00

Capitão América: Guerra Civil 
- 2ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 12 anos - 156 
minutos - 3D - Dublado - Quinta 
(5), Sexta (6), Terça (10) e Quarta 
(11): 16h00 / 20h30, Sábado (7), 
Domingo (8) e Segunda (9): 17h15 
/ 20h30 - Convencional - Dublado - 
Sábado (7), Domingo (8) e Segunda 
(9): 14h00 - *Na quinta, sexta, terça 
e quarta, não haverá sessão da versão 
convencional dublada no Jaraguá. - 
Convencional - Legendado - Quinta 
(5) a Quarta (11): 15h05 / 18h20 / 
21h30

Em Nome da Lei - 3ª semana - Ação 
/ Policial - Classificação 14 anos - 
117 minutos - Nacional - Quinta (5) a 
Segunda (9) e na Quarta (11): 21h10 
*Excepcionalmente na terça, dia 10, 
não haverá sessão deste filme.

CINEMA

O Maior Amor do Mundo 

Grupo Cris Bandeira completa 20 anos 
de trabalho e sucesso em Indaiatuba

Milagres do Paraíso - 3ª semana - 
Drama - Classificação 10 anos - 109 
minutos - Dublado - Quinta (5), 
Sexta (6), Segunda (9) e Quarta (11): 
20h10, Sábado (7) e Domingo (8): 
17h45 / 20h10 *Excepcionalmente 
na terça, dia 10, não haverá sessão 
deste filme.

Mogli - O Menino Lobo - 4ª se-
mana - Aventura - Classificação 10 
anos - 105 minutos - Convencional 
- Dublado - Quinta (5), Sexta (6) e 
Quarta (11): 18h50 - Sábado (7), 
Domingo (8) e Segunda (9): 15h25 
/ 18h50 *Excepcionalmente na terça, 
dia 10, não haverá sessão da versão 
convencional dublada no Jaraguá

Kung-Fu Panda 3 - 10ª semana - 
Animação / Aventura - Classificação 
livre - 94 minutos - Convencional 
- Dublado - Somente Sábado (7), 
Domingo (8) e Segunda (9): 14h25 
- Promoção “Diversão e Solidarieda-
de” - Para este Filme ingresso único 
R$ 5,00. Renda revertida para o “Lar 
São Francisco de Assis” - Colabore

mentário - Classificação 10 anos - 92 
minutos - Nacional - Somente na 
Segunda (9): 15h30 / 19h00 *Entra-
da franca. Retirada de ingressos na 
bilheteria no próprio dia da exibição, 
a partir das 15h00.

Capitão América: Guerra Civil 
- 2ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 12 anos - 156 
minutos - 3D - Dublado - Quinta (5), 
Sexta (6), Segunda (9), Terça (10) e 
Quarta (11): 15h00 / 21h05, Sábado 
(7) e Domingo (8): 14h00 / 17h50 / 
21h05 - 3D - Legendado - Quinta (5) 
a Quarta (11): 20h30 - Convencio-
nal - Dublado - Quinta (5) a Quarta 
(11): 16h05 / 19h50 - Convencional 
- Legendado - Quinta (5), Sexta (6), 
Segunda (9), Terça (10) e Quarta 
(11): 17h15, Sábado (7) e Domingo 
(8): 14h35 / 17h15

O Caçador e a Rainha do Gelo 
- 3ª semana - Aventura / Ficção - 
Classificação 12 anos - 114 minutos 
- Convencional - Dublado - Quinta 
(5) a Quarta (11): 21h25

Mogli - O Menino Lobo - 4ª se-
mana - Aventura - Classificação 10 
anos - 105 minutos - 3D - Dublado 
- Quinta (5) a Domingo (8), Terça 
(10) e Quarta (11): 18h50 *Excep-
cionalmente na segunda, dia 9, não 
haverá sessão da versão 3D dublada 
no Polo - Convencional - Dublado 
- Quinta (5) a Domingo (8), Terça 
(10) e Quarta (11): 15h35 *Excep-
cionalmente na segunda, dia 9, não 
haverá sessão da versão convencio-
nal dublada no Polo

No Mundo da Lua - 3ª semana - 
Animação / Aventura - Classificação 
livre - 94 minutos - Convencional 
- Dublado - Somente Sábado (7) e 
Domingo (8): 14h20 Promoção “Di-
versão e Solidariedade” - Para este 
Filme ingresso único R$ 5,00. Renda 
revertida para o “Lar São Francisco 
de Assis” - Colabore

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho 
- 8ª semana - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 108 minutos - 
Convencional - Dublado - Somente 
Sábado (7) e Domingo (8): 13h40 
Promoção “Diversão e Solidarieda-
de” - Para este Filme ingresso único 
R$ 5,00. Renda revertida para o “Lar 
São Francisco de Assis” - Colabore

Tradicional na cidade no 
segmento de vestuário, 
o Grupo Cris Bandeira 

chega aos seus 20 anos de 
atuação no próximo mês. A 
marca possui quatro lojas em 
Indaiatuba, sendo uma no Jar-
dim Alice, onde também está 
um bazar de artigos variados 
em frente, além de outras duas 
unidades no Jardim Morada do 
Sol. O grupo possui ainda dois 
comércios na vizinha Salto.

As lojas possuem uma 
grande variedade em roupas fe-

mininas, masculinas e infantis, 
além de calçados femininos, 
acessórios (bolsas e cintos) e 
peças de cama mesa e banho. 
Já o bazar oferece produtos de 
perfumaria, materiais esco-
lares e artigos diversos para 
presentes.

A proprietária Cristina dos 
Santos Bandeira Uliana, de 47 
anos, que começou sua carreira 
como sacoleira no ano de 1988 
em Indaiatuba, tem orgulho de 
tudo que conquistou. “Nossa 
família veio do Paraná com 
muita dificuldade e, graças ao 
nosso esforço, conquistamos 
uma qualidade de vida melhor. 

Como diria meu pai: Deus é 
bom”, lembra.

Em 1978, seu Benedito 
Bandeira, hoje com 72 anos, 
veio de Cianorte/PR com es-
posa e quatro filhos, incluindo 
Cristina, em busca de trabalho 
em Indaiatuba.

Sem saber ler e escrever, 
ele conseguiu emprego como 
motorista de ônibus, profissão 
que exerceu na cidade até sua 
aposentaria. A família, que 
aumentou com a chegada de 
mais dois filhos, totalizando 
seis, morava num único cô-
modo até serem contemplados 
por um sorteio de uma casa no 

bairro Cecap 1.
Eles foram os primeiros 

moradores a se instalarem no 
bairro. “Meu pai pegou a chave 
e, como não tínhamos quase 
nada, fomos rapidamente para 
a casa nova”, conta Cristina.

Foi em 1996 que Cristina 
firmou sociedade com um de 
seus irmãos e juntos abriram o 
primeiro empreendimento “Ir-
mãos Bandeira”. “Eu já estava 
com uma boa clientela quando 
decidimos, juntos, inaugurar 
nossa primeira loja na Rua 
Luiz Carlos Sigrist, 153, no 
Jardim Alice, onde hoje fun-
ciona um bazar”, conta.

Durante 17 anos, a socie-
dade administrou seis lojas 
espalhadas pela cidade, sendo 
uma em Salto. Por decisão 
conjunta em 2013, os irmãos 
se separaram em dois grupos 
e seguiram caminhos próprios.

Desde então Cristina, que 
é mãe de três filhos (Jonathan, 
Samara e Lucas) e avó de 

quatro netos (Heloísa, Ana 
Gabriele, João Rafael e Maria 
Eduarda), comanda a marca 
Cris Bandeira, que atualmente 
conta com uma equipe de 60 
funcionários.

Já seu irmão criou a Ban-
deira Filhos e ambos conti-
nuam prosperando no mesmo 
segmento.

Saiba onde encontrar uma loja Cris Bandeira pertinho de você: 
Rua Padre Francisco de P. Cabral de Vasconcelos, 1337, Jardim Alice – (19) 3894-6648
Rua Seraphim Gilberto Candello, 1.542, Jardim Morada do Sol – (19) 3936-4330
Rua João Martini, 2.354, Jardim Morada do Sol – (19) 3935-7581
Salto
Avenida Dom Pedro II, 559, Centro - (11) 4021-5667
Rua Floriano Peixoto, 2.593, Jardim das Nações – (11) 4602-4115

MARCELLA OLIVEIRAMARCELLA OLIVEIRA

Lojas oferecem moda feminina, masculina e infantil, além de artigos para a casa Empreendimento conta com seis unidades e um quadro de 60 funcionários



A semana tem um forte foco em sua vida material 
e financeira, com as oportunidades surgindo a 
todo instante, por isso esse período pode ser visto 
como uma fase boa para gerar negócios e novos 
investimentos. O dinheiro vem de forma mais 
fácil. Cuidado com as contas e papeladas pois 
pode cometer erros nesse campo.

Toda aquela sensação e sentimento de angústia e 
tristeza que estavam dentro do nativo começa a ir 
embora. Deverá rever alguns aspectos em sua vida 
relacionados com sua forma de ganhar dinheiro 
e de se expressar nisso. Um novo projeto pode 
surgir e o nativo se verá renovando sua maneira de 
trabalhar com isso, talvez antigos relacionamentos 
possam ressurgir.

O geminiano estará mais fechado e introspectivo, 
e voltado para questões que envolvem sua vida 
emocional. Poderá ter dificuldades em conversar 
ou pode correr o risco de gerar algumas discussões 
no ambiente por não entender ou não se expressar 
corretamente. O momento pede fortemente que o 
nativo não fique badalando, mas que esteja mais 
reflexivo.

A semana movimenta muito sua vida social e 
aproxima de seus amigos, talvez um amigo do 
passado retorne, aproveite para relaxar um pouco, 
visto que isso tem sido difícil nos últimos tempos. 
Se seu trabalho for do tipo que precisa de uma 
equipe, esse momento será muito importante para 
seu crescimento pessoal. Novas oportunidades 
surgem , aproveite.

O leonino tem agora um período focado em sua 
vida profissional ou carreira. Se tiver um projeto, 
poderá dar bons resultados ou gerar novos projetos. 
Pode ser que antigos projetos possam ter novos 
desenvolvimentos. O bom disso é que se o nativo 
se esforçar, seu chegará após algum tempo que se 
mantiver nessa determinação. Momento de rever 
o que precisa para melhorar sua vida profissional.

O virginiano pode ter que precisar entrar em con-
tato com pessoas ou empresas que vem de longe, 
estrangeiros ou entidades espirituais para aconse-
lhamento. É boa hora para rever algum plano de 
viagem para longe. Mas principalmente de sentir 
o que se passa em sua filosofia de vida. Momento 
para ampliar sua visão e prática espiritual. 

Apesar do momento estar bem dinâmico e feliz 
para o libriano , ele sentirá uma necessidade de 
permanecer um pouco mais fechado, reflexivo. 
Suas emoções estarão facilmente a solta. Evite 
desejar o que não te pertence, se tiver um relacio-
namento este pode ficar mais intenso. 

O escorpiano precisará rever sua maneira de se 
comunicar com os outros e poderá ter que lidar 
com pessoas que manipulam e podem criar algu-
mas situações para o nativo. Seus relacionamentos 
pessoais e profissionais e acordos estão favoreci-
dos, ainda mais as possibilidades de bons acordos 
e negociações que envolvam novas parcerias.

O trabalho ou questões de saúde estarão soli-
citando sua atenção. Nesta fase, boas energias 
prometem sucesso, mas o nativo precisará lidar 
com sua maneira de se expressar e permitir ver 
idéias diferente do que já está acostumando a ver.

Essa semana pede para o nativo 
verificar o que realmente é da sua natureza, o 
que realmente precisa fazer para movimentar seu 
coração, durante essa fase uma pessoa especial 
pode surgir em sua vida, o nativo pode viver um 
novo romance, pois estará mais aberto e receptivo.

O aquariano sente que muitas mu-
danças internas estarão ocorrendo em sua vida. As 
questões domésticas e os relacionamentos fami-
liares estão em reforma e dentro de casa o nativo 
precisa saber se expressar, ao mesmo tempo estará 
mais caseiro e mais próximo de sua família.  Pode 
precisar refazer alguma parte elétrica de sua casa.

O pisciano tem agora uma fase interessante 
onde sua vida social fica mais atuante, pode ser 
que antigos amigos voltem a fazer parte de sua 
vida Pode ser provável que o nativo melhore sua 
maneira de se comunicar ou que entenda seu 
processo de se expressar. Para quem trabalha com 
jornalismo, moda, comércio ou vendas, tem boas 
oportunidades.
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Termina na próxima 
sexta a inscrição para o 
Festival de MPB

Salão de Artes Plásticas 
recebe cadastros a partir 
de próxima segunda-feira

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

OPORTUNIDADE CULTURA 

cultura &  lazer
Horóscopo de 07 a 13/05 por Alex Costa GuimarãesRepresentante local garante 

vaga na final do Miss São Paulo 

A Miss Indaiatuba, a 
estudante de Arquite-
tura Nathália Quirino, 

de 21 anos, foi uma das 30 
selecionadas para disputar o 
título de Miss São Paulo 2016. 
Agora, ela disputará o título 
do concurso estadual no dia 
28 de maio, evento que terá 
transmissão ao vivo da TV 
Bandeirantes. 

A seletiva que definiu as 
finalistas aconteceu num hotel 
em São Paulo, onde cerca de 
80 candidatas de várias cida-
des do Estado foram julgadas 
por uma equipe especializada, 
que avaliou critérios como 
beleza, postura, desenvoltura 
e passarela.

Agora, até a final do con-
curso, Nathália passará por 
ensaios técnicos e preparações 
oferecidas pela equipe do Miss 

Vai até a próxima sexta-feira, 
dia 13, o prazo para se inscrever 
na 12ª edição do Festival de 
MPB, evento promovido pela 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Podem participar solos, duplas e 
bandas do gênero de Indaiatuba 
e de todo o território nacional. 

As adesões devem ser pre-
senciais nesta etapa final e po-
dem ser realizadas de segunda 
a sexta, das 8h às 17 horas, no 
Centro Cultural Wanderley 
Perez, na Praça Dom Pedro II, 
s/n – Centro. 

Os participantes devem apre-
sentar duas músicas próprias, 
sendo uma para passagem do 
som e outra que estará concor-
rendo. A relação completa da 
documentação necessária está 
no regulamento do festival, 
disponível no site http://www.in-
daiatuba.sp.gov.br/cultura/, onde 
os interessados também poderão 
encontrar a ficha de inscrição e 
de autorização para menores. 

As eliminatórias acontecem 
nos dias 11 e 12 de junho, a par-
tir das 15 horas; e a final no dia 
25 de junho, sempre no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei).

Serão avaliados pela Co-
missão Julgadora os critérios de 

São Paulo. Um confinamento 
preparatório também está 
previsto na semana do evento.

Eleita Miss Indaiatuba 
em outubro do ano passado, 
a representante máxima da 
beleza indaiatubana também 
é embaixadora de projetos so-
ciais como o Programa Viver 
de Prevenção e Combate às 
Drogas e a Proteção Animal, 
onde desenvolve trabalhos 
voluntários e divulga ações 
de conscientização para a 
comunidade.

Em 40 anos de concurso 
Miss Indaiatuba, Nathália é a 
primeira representante negra, 
título que defende com bastan-
te ênfase. “Poder representar 
minha cidade é uma responsa-
bilidade grande, mas pretendo 
encarar os desafios com muita 
garra, ainda mais por poder 
representar toda minha cultura 
e a beleza da mulher negra”, 
ressalta.

interpretação, composição e de-
sempenho musical. Os prêmios 
são de R$ 5,5 mil ao primeiro 
colocado; R$ 4 mil ao segundo; 
R$ 3 mil para o terceiro lugar; 
e R$ 1,5 mil para Melhor In-
térprete e Melhor Composição. 
Mais informações sobre o con-
curso musical pelo telefone (19) 
3894-1867.

Festival 
O Festival de MPB é pro-

movido anualmente e tem como 
objetivo incentivar a composição 
musical, estimular o interesse da 
população por esta expressão 
artística e mostrar a importância 
da arte como fonte de cultura e 
lazer, aprimorando e desenvol-
vendo a cultura musical. 

A Banda 2 Dobrado, de In-
daiatuba, foi a grande vencedora 
da 11ª edição em 2015, que teve 
ainda Daniel Conti, de Campi-
nas, em segundo lugar e como 
autor da Melhor Composição, e 
o grupo Saudoso Passarinho, de 
Indaiatuba, em terceiro lugar e 
também como Melhor Intérprete. 

No total, 22 artistas se inscre-
veram no ano passado, represen-
tantes das cidades de Indaiatuba, 
Campinas, Elias Fausto, Hor-
tolândia, Itu e São Paulo.

DIVULGAÇÃO

Natalia concorreu com outras 80 candidatas durante seletiva

A segunda edição do 
Salão de Artes Plásticas, 
organizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura, come-
ça a receber as inscrições a 
partir de segunda-feira, dia 
9, e vai até o próximo dia 31. 
O evento, que prevê exposi-
ção e premiação dos artistas 
participantes, integra o já 
tradicional festival Agosto 
das Artes. 

As adesões presenciais 
podem ser feitas no Cen-
tro de Convenções Aydil 
Bonachella, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h30, 
exceto pontos facultativos e 
feriados. 

Já as inscrições pelos 
Correio podem ser postadas 
até a data-limite de 25 de 
maio, via Sedex ou PAC, 
com endereçamento à Rua 
das Primaveras, 210 – Jar-
dim Pompeia, Indaiatuba, 
SP – Cep: 13345-020. So-
mente serão aceitas aquelas 
que chegarem até o prazo 
máximo de 31 de maio. 

Estão aptos a partici-
par artistas maiores de 18 
anos, residentes na Região 

Metropolitana de Campinas 
(RMC), e que atendam aos 
requisitos do regulamento, 
disponível no site http://
www.indaiatuba.sp.gov.br/
cultura/. 

Cada concorrente pode 
inscrever até três obras pro-
duzidas a partir de 2014 nas 
seguintes manifestações 
artísticas: desenho, escul-
tura, experimental (novas 
linguagens), fotografia, gra-
vura, instalação, pintura e 
vídeo-arte. 

Os projetos serão sele-
cionados por uma comissão 
de especialistas em artes 
visuais e seus autores serão 
avisados a partir de 4 de ju-
lho, tendo então o prazo de 
entrega da obra na Secretaria 
de Cultura até 15 de julho. 

Os participantes do salão 
em cada categoria concor-
rerão a medalhas de ouro, 
prata e bronze, além de 
premiação em dinheiro de 
R$ 3 mil para o primeiro co-
locado; R$ 2 mil ao segundo 
e R$ 1 mil para o terceiro 
lugar. Mais informações no 
(19) 3894-1867.
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Leluh Kids: sempre realizando as 
melhores festas

Monize e Lucca, em ensaio fotográfico 
especial de Dia das Mães, com roupas da  
Cris Bandeira

Daniela Crepaldi Coimbra com a cadelinha 
Lilica no Vet Parque

Amanda Forcioni, à espera de seu 
segundo filho, em ensaio fotográfico com 
roupas Cris Bandeira

Sirlene - Portaria Diurna
Silvana - 03-05 Fernando Gonzales - 06-05

Edir – Coordenador

Antonia - Limpeza

“Só pode permanecer na 
frente aquele que está 
em constante movimento, 
fazendo da sua vida um 
aprendizado constante, 
sem se preocupar com os 
obstáculos superados, mas 
focado nos obstáculos que 
ainda estão por vir” Luis 
Alves.
É por esse motivo que te-
mos orgulho em tê-lo como 
parte de nossa equipe e o 
parabenizamos por mais 
essa conquista! Parabéns!!!

A empresa Atento parabeniza seus 
colaboradores pelo seu aniversário 
e deseja muito sucesso e saúde!

Destaques da empresa
Atento do mês de abril

Beatriz Carvalho e a família prestigiando a Festa das Nações do Objetivo

Barbara, Clara e Carol, alunas do 8º EF do Colégio Rodin, durante 
aula de ciências

Equipe Sub-15, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em treinamento

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em treinamento

Aluna do Colégio Meta, Olívia comemora aniversário com a turma

Time Sub-7, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em treinamento

João Ratti Netto comemorou mais um ano 
de vida ontem, dia 6. Seus filhos João 
Paulo e Daniela e sua esposa Irma Ratti 
desejam muita saúde e muitos anos de vida

O gerente da Casa de Carnes Boi Forte 
Edvaldo, com Ronaldo, representante do 
Carvão Indaiá

Final de semana é lugar de gente feliz! 
Só aqui no Rosa Shock. Ana Maria de 
São José. Make Thais Pereira e penteado 
Danila Silva

Nascimento, Carol, Joyce, Tatiane e Giulio no, equipe Race Pneus 
que está sempre a disposição
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novidadesSônia Fonseca contato@maisexpressao.com.br

Amanhã no Dia das Mães não deixe de almoçar no Caipirão, 
como todo mundo já sabe, faz sucesso com seu filé à parme-
giana. Mas vale lembrar que o restaurante também oferece 
pratos incríveis como aves, peixes, camarões, joelho de porco, 
grande variedade de pratos com filé mignon e etc. Vale a pena 
dar uma olhada no cardápio e experimentar a grande variedade 
de pratos. Você vai adorar!

Dia das Mães

Uma excelente opção para o almoço do Dia das Mães é o 
banquete Árabe da Casa da Esfiha, oferecido só no Polo Shop-
ping Indaiatuba, sempre com uma variedade incrível de pratos 
quentes e frios, delícia sem igual. Sua mãe vai adorar!

Dia das Mães

Você que vai casar certamente já está pensando 
naquele vestido de noiva de seus sonhos, maravilhoso 
e deslumbrante, então corra para "A Nova Loja" que 
é a melhor opção, oferecendo as mais famosas mar-
cas em vestidos de noiva, como: Tutti Sposa, Center 
Noivas e muitas outras. Super delicados, com tecidos 
super nobres, com transparência, bordados, renda, 
brilho e pedrarias. Vale destacar também os vesti-
dos longos e curtos para festas em geral, que a loja 
oferece na opção alugel ou venda. E para presentear 
no Dia das Mães, não deixe de espiar a nova coleção 
outono/inverno que está surpreendente. Não existe 
nada melhor. Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

A Vitorello é uma excelente 
opção para presentear sua mãe. Pre-
sentes a partir de R$ 19,90 e vestidos 
a R$ 39,90. E não deixe de conferir 
a nova coleção outono/inverno que 
está magnífica. Sua mãe vai amar!

Casamento maravilhoso da linda 
noiva Dyandra Ferreira. "A Nova 
Loja" agradece a preferência e de-
seja felicidades.

Gabriela Trevisan Groomer, proprietária da Star 
Groomer Estética Animal, com a proprietária da Flor 
de Lis Depilação & Esmalteria, Ana Paula Affonso 
Moreira. Hoje a Flor de Lis estará homenageando suas 
cliente com uma rosa, comemorando o Dia das Mães. 
Para conhecer a esmalteria, entre em contato através 
dos telefones (19) 3825-0623 ou (19) 99921-7576.

Vestido de noiva Dia das Mães

Dia das Mães

Dia das Mães

Dia das Mães na Loja Cris Bandeira

Mármores/Pedras

Papelaria Népolis oferece 
xerox, encadernação, varie-
dades, papelaria e variedade 
incrível em presentes e pro-
dutos Natura. Para o Dia das 
Mães, o presente adequado 
com uma variedade incrível e 
excelentes preços. Vá confe-
rir as novidade com a Vivia-
ne, na Avenida Almirante Ta-
mandaré, 936 - Cidade Nova 
- contate-nos: 3318-4003.  

Para presentear no Dia das Mães, corra para a Loja Cris 
Bandeira e confira de perto a nova coleção outono/invero. 
Excelente preço, aproveite!

Sabrina Manrique vestindo a nova coleção outono-inverno 

Este vestido de R$ 159,80 por apenas 
R$ 129,90 da nova coleção

Piscina com deck e borda em travertino romano bruto

A Rocha Bruta Mármores e Pedras está com uma excelente 
promoção: Travetino Ivori Bruto por R$ 140/m². Vale lembrar 
que também reformamos piscinas. Aproveitem!

Dê um pulo 
ainda hoje na 
Paula Amorim 
Fashion Club, 
para comprar o 
presente da sua 
mãe. Coleção 
outono/inverno 
está simples-
mente maravi-
lhosa. Vá con-
ferir na Rua 5 
de Julho, 449.
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Colação de grau de Carla CalazansAniversário de Juarez

Um visual novo, sem deixar a 
tradição

Festa da Fundação da Colônia 
Helvetia em Indaiatuba

ExperCiência chega ao Galleria Shopping

Projeto Saúde do Rotary Club de 
Indaiatuba Cocaes junto com o 
Rotary E-Clube do Distrito 4310 

Inauguração do Museu da Água
Minha linda pri-

ma, Carla Camar-
go Calazans, fez a 
colação de grau do 
curso de Enferma-
gem da Faculdade 
Anhanguera. O even-
to aconteceu na noite 
de sexta-feira, dia 
29 de abril, no Clu-
be Nove de Julho. 
Após a cerimônia, 
a família Calazans/
Tonini se reuniu para 
comemorar com uma 
deliciosa pizza no 
Jhozeff Pizza Bar.

A sede do Restaurante Jangada sempre foi uma segunda 
casa para Felipe (27) e Fernando Lopes (35), irmãos e filhos de  
Antônio Lopes, proprietário há 25 anos do restaurante. Com o 
tempo, ambos foram vendo o potencial da casa. Especializado 
em peixes, com um ambiente familiar e atendimento cortes, 
o Jangada tinha tudo para se tornar uma grande potência no 
interior de São Paulo. 

A oportunidade de iniciar as mudanças veio quando o pai 
desfez a sociedade e estava sozinho. Felipe foi o primeiro a 
entrar no negócio, em 2010. Com o foco em tornar o Jangada 
uma rede, a primeira meta foi reformular o cardápio. De apenas 
três tipos de peixes e 12 pratos, a casa passou a oferecer oito 
pescados em mais de 30 combinações de pratos. 

O segundo passo foi reformar a estrutura, deixando o es-
paço do restaurante Mogi Guaçu mais bonito e moderno, sem 
esquecer-se do aconchego e da acolhida, marcas registradas 
do estabelecimento. 

O resultado do investimento foi rápido. De uma média de 
1,7 mil clientes/mês, o restaurante passou a atender a receber 
mais de 3 mil clientes mensais.

Na tarde de sábado, dia 30, aconteceu a Festa em come-
moração da Fundação da Colônia Helvetia de Indaiatuba. Um 
evento voltado à resgatar as tradições dos antepassados suíços, 
que com muita força e determinação partiram de sua terra natal 
em busca de uma vida melhor.

O Galleria Shopping Campinas recebe, de 5 a 29 de maio, 
a exposição ExperCiência, que reúne diversas experiências 
práticas e educativas com o intuito de proporcionar uma curiosa 
e fantástica viagem ao mundo da ciência. O evento poderá ser 
visitado no primeiro piso do shopping, em frente ao Café Ma-
labarista, de domingo a sexta e feriados das 14h às 20 horas e 
aos sábados das 10h às 22 horas. 

O Projeto Saúde do Rotary Cocaes e Rotary E-Clube do Dis-
trito 4310, no Parque Corola, agora com a nova meta do Rotary 
Internacional: Projeto de erradicação da hepatite no mundo. Na 
ocasião, medimos pressão arterial, massa corpórea e hepatite 
C. Também nos inoculamos com a vacina da gripe H1N1.

Aniversário do vovô Juarez, comemorado em família na 
noite de terça-feira, dia 3, na Casa da Esfiha. 

Na manhã de sábado, dia 30 de abril, foi inaugurado em 
Indaiatuba o moderníssimo e maravilhoso "Museu da Água". 
Indaiatuba já pode contar com um espaço muito bom para 
que as pessoas entendam o que é e como cuidar de nossos 
mananciais, sempre com equipamentos de ponta. Parabéns ao 
prefeito Reinaldo Nogueira e ao agora ex-superintendente do 
Saae, Nilson Alcides Gaspar.

Vanessa, Keli e Romina da Rede Bem DrogariasRosicler, Matheus, Márcio e Carina da Rede Bem Drogarias

Elson Melo, Dj Íris, Nilson Gaspar e Chicão, no evento em 
comemoração ao Dia do Trabalhador no Clube de Campo ASPMI

Dr. Orlando Anichino, Márcia Garcia de Caprio e Dr. Ricardo de Caprio
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social & gastronomia

Nossa homenagem a essa super mãe, nós da Oggi 
Sorvetes parabenizamos todas as mães pelo seu 
dia. Neide e Jaime garantindo a sobremesa do final 
de semana na Oggi Sorvetes do Jardim Adriana

Reinaldo e Camila, na Pizzaria Babbo Giovanni, 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Alessandre, Lorena e Tatiane, na Pizzaria Babbo Giovanni, 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Juliana, Walquiria e Vanessa, no Restaurante Cintra. 
Telefone: 3816-1417

Eduardo, Felipe e Willian, no Restaurante Cintra. Telefone: 3816-1417Jared comemorando aniversário com sua esposa Magaly, na Casa da Moqueca, 
que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

João Paulo, no Restaurante Caipirão, 
localizado na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Marcos Antonio, no Rincão Gaúcho, que 
fica na Avenida Visconde de Indaiatuba, 
870, Jardim América - Tel: 3875-2974

Viviane BarbosaMary BiaFabinho ViannaDanilo Julião e Luana Barbosa

Pancho Villa Bar - Avenida Presidente Kennedy, 1.671 - Telefone: 99345-9898

Guilhermina, Neiva e Júlia, na Padaria Nova Galeria, Avenida Coronel Antonio 
Estanislau do Amaral, 1.257. Telefone: 3801-0021

Camila e João, na Padaria Nova Galeria, 
na Avenida Cel. Antonio Estanislau 
do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Paulo e Sueyde, da Tomatec, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José 
Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Fone: 3894-8929
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LOCAÇÃO

TERRENO

TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada 
(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$ 650,00 + Iptu
SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ banheiro – R$ 
900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial – Piso 
Supeior – 46m² c/ wc – R$ 1.000,00 + 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, estacionamento – R$ 
1.150,00 + Cond. + Iptu
SL00116 – Pq das Nações  - AT: 400m² - AC: 
280m² , c/ escritório, banheiros, fácil acesso a 
rodovia – R$ 3.500,00 + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Salão Comercial 
c/ cozinha e wc, excelente localização – R$ 
4.000,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - AU:180m² - 3 wcs c/ 
mezanino – R$ 4.250,00 + Iptu

CASA

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$ 
950,00 + 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
CA01078 – Jd. São Francisco - EXCELENTE 
CASA - 2dorm c/ armários(Sendo 1 suite), sala, 
coz planej c/ fogão, wc social, lavand, churrasq, 
garagem p/ 2 carros – R$ 1.300,00 + Iptu
CA01339 – Vila Maria Helena - Excelente 
Localização - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem – R$ 1.300,00 + Iptu
CA01034 – Jd. do Valle – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, garagem p/ 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

AP00328 – Centro – Kit Net – Coz c/ armários c/ 
fogão e geladeira, wc c/ gabinete e box, não possui 
garagem – R$ 600,00 + Cond + Iptu
AP00480 – Solar dos Girassois - 2dorm, sala, coz c/ 

gabinete, wc c/ gabinete, lavand, garagem, portaria 
24hs, área de lazer – R$ 850,00 + Cond + Iptu
AP0086 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – Lindo Apto 
- 2dorm c/ armários, sala 2 amb, coz c/ armários, 
lavand, garagem, portaria 24hs – R$ 950,00 + 
Cond + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área 
de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 950,00 + Cond + Iptu
AP00446 – Centro – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 950,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – área de lazer e 
portaria 24hs - 2 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social c/ box e gabinete, coz planejada, lavand, 
garagem – R$ 1.050,00 + Cond + Itpu
AP00260 – Jd. California – 2 dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem – R$ 1.100,00 + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 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
AP00361 – Vilagio D’ Amore – Área de Lazer 
Completa - 3dorm(sendo 1 suite c/ box e gabinete), 
sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc social c/ box 
e gabinete), lavand, garagem – R$ 1.350,00 + 
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

TR00628 – Cond Fechado – Park Real – AT: 
150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - excelente 
topografia – R$ 190.000,00
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  –  Ter reno  Comerc ia l  –  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/ aquecimento 
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, churrasq c/ pia, gragem coberta 2 
carros – R$ 370.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova - 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc social, lavand, garagem, ótimo 
acabamento – R$ 400.000,00
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, escritório, piscina, 
churrasqueira c/pia, garagem coberta 2 carros – R$ 
750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² -  AC: 190m² 
- 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e ar condicionado), 
sala 2 amb ampla c/ ar condicionado, wc social, 
lavabo, coz 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, 
vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, 
aquecimento solar, paisagismo, acabamento em 
porcelanato – Consulte-nos

CASAS 

CA01369 – Jd. Regente – Casa Nova – 3dorm(Sendo 
1 suite), sala, coz, wc, lavand, garagem 2 carros – 

R$ 340.000,00
CA01365 – Jd 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$ 375.000,00
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 eletrônico – 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
CA01308 – Vila Suiça - AT: 360m² - AC: 230m² - 
Excelente Casa - 3 dormitórios c/ armários(sendo 
1 suite), wc social, coz planej, copa, sala de tv, 
churrasqueira c/ pia, lavand, wc externo, quarto de 
despejo, edícula assobradada c/ 2 dorm e 1 wc, 
portão eletrônico – R$ 680.000,00

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 - Edificio c/ 
elevador – R$ 155.000,00
AP00582 – Jd Tropical – Ed. Portal das Flores 
– (Excelente Área de Lazer) -  3dorm, sala 2 amb, 
coz, wc social, lavand, garagem – R$ 265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – 
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 
Aceita imóvel como parte de pagto e financiamento 
bancário – 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, preparação 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 Livenza 
- 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
AP0776 –  APARTAMENTO À VENDA 

RESIDENCIAL SOHO
Apto em localização privilegiada próximo ao Poupa Tempo c/infraestrutura 
de lazer completa.3 dorms.01 suíte c/ armários,sala 2 ambientes,coz.plan.
área de serv.,2 vagas cobertas. R$ 650.000,00

SO0576 – SOBRADO CONDOMINIO 
HELVETIA PARK

Belo Sobrado a poucos metros da Portaria, 3 Suítes, sendo 1 Máster, Hall, Escritório, 
Lavabo, Sala de 2 AMBS., Coz., Americana, AR. De Serv., AR. Gourmet, Piscina, 
BH., externo, 2 dep., 4VG., sendo 2 cobertas. Aceita imóvel de menor valor como 
parte de pagamento (40%) e aceita financiamento. R$ 1.320.000,00

CA0794 – CASA À VENDA 
 RES. MARIA DULCE

Linda casa. 190 M² AC. Próx. Ao parque ecológico. Casa térrea, com 3 suítes,sendo 1 
máster,roupeiro, sala de 2 AMBS., WC social, coz. Americana c/ ilha e arm, AR Gour., c/ 
churrasq., c/ coifa e arm. AR de serv., Jd.de Inverno, piscina, 4 VG cobertas. R$ 850.000,00

CA0768 – CASA RESIDENCIAL MARIA DULCE
Lindíssima, casa térrea, 3 suítes c/jardim privado,ampla sala para 03 
ambientes,living,piscina c/hidro, coz.planejada /espaço gourmet c/som ambiente, 
paisagismo(Pé-de-Café),lavanderia,4 vagas sendo 02 descoberta. R$ 890.000,00

SO0371 – SOBRADO RESIDENCIAL - 
JARDIM VILA PARADISO

425,60 m²- 4 st., Sala 4 ambs,coz., com bancada.,(geladeira side by side, cooktop 
5 bocas,máq. de lavar louças,adega climat.,forno elétr.,forno micro ondas),AR de 
serv. c/planejados e máq. de lavar/secar, AR.gour c/ geladeira,cooktop,chopeira,ba
lcão,desp.,e dorms. c/ar cond.,pisc.,06 VG. R$2.975.000,00 

CH0131 – CHÁCARA RESIDENCIAL 
LAGOS DE SHANADU

760 m² AC e 5.900 m² AT. Hall de entrada, sala de estar para 2 ambientes, sala com lareira, adega, 
amplo salão de jogos com varanda, sala de jantar e lavabo. Copa, coz. com armários, despensa, A.S., 
quarto e banheiro de empregada. Na área íntima há sala de TV, 3 suítes e um grande roupeiro. E ainda 
temos a ampla suíte master, com varanda e ar condicionado e um escritório, localizado no mezanino. 
Área de Lazer completa.  R$ 1.800.000,00

CASA / SALA / SALÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL

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

SA0049 – 40 M² - OFFICE PREMIUM  
SALA C/ 02 WC, ILUMINAÇÃO E PISO PRONTOS. R$ 
1.200,00 + COND. + IPTU

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

SA0072 – 157 M² - VILA MARIA HELENA – 3 SALAS 
INDIVIDUAIS
03 SALAS COM WC R$ 4.050,00 + IPTU

SL0066 – 700 M² - CARLOS ALDROVANDI 
01 SALÃO COM BALCÃO E DIVISÓRIA DE GESSO.  
R$ 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

AP0751 – 67 M² - PARQUE SÃO LOURENÇO 
2 DORM., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. 
PLANEJADA, VARANDA , ÁREA DE SERV., 1 VAGA. 
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

AP0553 – 67 M² - VILA BRIZOLA 
2 DORM., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. C/ ARM., 
VARANDA , ÁREA DE SERV., 1 VG COBERTAS, 
LAZER COMP. R$ 900,00 + COND. + IPTU

AP0781 – 64,50 M² - VILA MARIA HELENA
2 DORM.(1 ST.), SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. 
AMERICANA PLANEJ., VARANDA GOURMET, ÁREA 
DE SERV.C/ ARM., 1 VG COBERTA. R$ 1.300,00 + 
COND. + IPTU

AP0778 – 100 M² - CIDADE NOVA I
3 DORM.C/ ARM., SENDO 1 ST., SALA AMPLA 2 
AMB., BHº SOCIAL, COZ. PLAN., ÁREA DE SERV. 
C/ ARM., VARANDA, 2 VG COBERTAS. R$ 1.250,00 
+ 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

AP0563 – 73,8 M² - VL. MARIA HELENA
3 DORM., SENDO 1 ST, SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, 
COZ PLAN.., VARANDA, ÁREA DE SERV., WC 
SERV., 2 VG COBERTAS. R$ 1.300,00 + COND. 
+ IPTU

AP0602 – 60 M² - OLIVEIRA CAMARGO
2 DORM., SALA 2 AMB.,   BHº SOCIAL, COZ., ÁREA 
DE SERV., 1 VG. R$ 800,00 + COND. + IPTU

AP0777 - 67 M² - JARDIM PRIMAVERA
2 DORM. C/ ARM. (SENDO 1 ST), SALA AMPLIADA, 
COZ. PLANEJ., BHº SOCIAL , ÁREA DE SERV., 2VG 
COBERTAS, LAZER COMPLETO. R$ 1.400,00 + 
COND. + IPTU 

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

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. PLANEJ., 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 DESCOBERTA 
C/ CHURRASQUEIRA, LAVABO, SL COBERTA C/ 
ESCADA EM CARACOL. 2 VG. R$ 1.200,00 + COND. 
+ IPTU

CASAS / SOBRADOS

CA0795 - 45 M² - VILA MARIA HELENA
1 DORM., BHº SOCIAL, SALA, COZ., ÁREA DE SERV. 
R$ 900,00 + IPTU.

CA0576 - 125 M² - JD. PAU PRETO
2 DORM., BHº SOCIAL, SALA, COZ., LAV. 1 VG. R$ 
1.100,00 + 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

CA0797 - 80 M² - PORTAL DO SOL
2 DORM., BHº SOCIAL, SALA , COZ., ÁREA DE SERV., 
1 VG. R$ 1.000,00 + IPTU.

CA0301- 90 M² - MONTE VERDE
2 DORM., BHº SOCIAL, SALA, COZ. C/ GAB., ÁREA 
DE SERV., QUINTAL, 2 VG COBERTAS C/ PORTÃO 
ELETRÔNICO. R$ 1.400,00 + IPTU

CA0711 - 130 M² - AQUI SE VIVE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA, COZ., 
ÁREA DE SERV., CHUR., 1 VG. R$ 1.800,00 + 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. PLANEJ., AS, LAVABO, 3 VG. R$ 2.350,00 
+ COND. + IPTU

CA0586 - 60 M² - COND. MORADAS DE ITAICI
2 DORM., SALA,  WC SOCIAL, COZ. PLANEJ., LAV., 2 
VG. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU 

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

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
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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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CA06470 - JARDIM CIDADE JARDIM – CASA NOVA - 
AT.130m² AC.100m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos.
R$ 375.000,00

AP03011- JARDIM JULIANA - Apartamento todo planejado 
com 03 dormitórios, sala cozinha, e wc. 01 vaga de garagem, 
aceita carro com parte de pagamento. R$ 240.000,00

CA06307- JARDIM DO SOL - 275 m² AC 90 m² - 02 Dormts, 
Wc Social, Sala, Cozinha, Lavanderia, Garagem para 01 Auto. 
R$ 1.000,00 + IPTU

SL00559 – CENTRO - AU  50M² - 01 sala com wc privativo. 
Segurança,secretária,água,luz,telefone, ar condicionado.
R$1.100,00 + COND.

AP01274 - VILLAGE AZALEIA - AU 67m² - 03 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem para 
01 auto. **Condomínio com ampla infraestrutura**R$ 800,00+ 
condomínio + IPTU.

SL00170 - CENTRO - AT35M² - Sala comercial com WC. 
R$700,00 + IPTU.

AP02464 -JARDIM ALICE - AU54m² - 02 Dormitórios, WC 
Social, Hall entrada, Sala de Estar com varanda, Cozinha 
Americana com armários, lavanderia, 01 vaga coberta. Área 
de lazer com piscina e salão de festas.
R$800,00 +COND. + IPTU

CA05575 - JARDIM SEVILHA - AT150m² AC104m² 03 
dormitórios 01 suíte, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 1.300,00 + IPTU.

AP03029 - MOUTONNÉE RESIDENCE /SALTO – AU 61.876 
- 02 dormitórios sendo 01 suíte, varanda, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 270.000,00

SL00594 - DIPLOMAT - AU 40,8m² - Sala comercial com WC, 
piso em porcelanato, e iluminação. R$ 1.100,00 + COND. + 
IPTU.

AP02401 - FONTE DE TREVI - AU 70m²- 03 dormitórios(01 
suíte), WC social, sala, cozinha, área de serviço , garagem 
para 02 autos. Área de lazer c/ piscina,academia e quadra 
poliesportiva. 
R$ 900,00 + COND + IPTU

CA05968-SOBRADO DENTRO DE CONDOMÍNIO- 03 
dorm.,sendo 01 suíte,02 Wc social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, lavabo,quintal com paisagismo, garagem 
para 02 autos descoberta,segurança 24H, área de lazer com 
piscina, churrasqueiras e rodeado por uma natureza verde 
privilegiada.R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

CA06150 - VISTA VERDE - AT.175 m² AC.146 m² -  03 dormitórios, 
sendo uma suíte com varanda, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
cozinha planejada, despensa, área gourmet com churrasqueira, banheiro 
e piscina. Aquecimento solar, tela de proteção nas varandas e piso em 
porcelanato. Condomínio com portaria 24h, playground, salão de festa 
e campo de futebol. R$ 540.000,00

A P 0 1 8 5 7  -  V I L A  B R I Z Z O L A  -  A C . 6 4 m ² :  2 
dormitórios,sala,cozinha, WC social, lavanderia e garagem 
para 1 auto. R$ 800,00 + COND. + IPTU.

CA0640 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT-150m² AC- 50m² 
02 dormts,wc social, sala, cozinha, lavanderia, 01 vaga de 
garagem. R$ 1.000,00 + IPTU.

SL00344 - VILA FURLAN - AU 43,59 Excelente localização, 
garagem para 01 auto. R$ 1.300,00 + IPTU.

SELEÇÕES ESPECIAIS: OPORTUNIDADE DE VENDA

LOCAÇÃO

COMERCIAL

RESIDENCIAL
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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.

GRANDE OPORTUNIDADE!! Imóvel Próximo Ao 
Polo Shooping A 300 Metros Da Av. Fco.  De Paula 
Leite, Precisando Pequenas Reformas, Sendo: 02 
Dormitórios, Sala, Cozinha, Wc Lavanderia Coberta, 
Quarto De Despejo E Entrada Para 02 Autos Em 
Lote De 150M². Oferta Apenas Para Os Próximos 
15 Dias: R$240.000,00 Tel= 19-99762-7997/ 3017-
2608. Corra!!!

OPORTUNIDADE! Para Investimento: 05 Residên-
cias Edificadas Em Lote De 250M², De Frente Para 
O Parque Corola Gerando Uma Renda Aproximada 
De R$2600,00. Valor: R$ 350.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294
M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios (01 Suite) – Sala-  
Cozinha –Wc Social- Lavanderia – Garagem. Opor-
tunidade Única!! Ac. Financ. Valor: Apenas: R$230.
000,00F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE INCRÍVEL!! Imóvel Localizado 
Em Área Nobre Da Morada Do Sol, Constiuido Por 
02 Residencias Ambas Em Laje, Edificadas Em Lote 
De 250M² E Área De Terreno Livre, Gerando Sem 
Dificuldades Renda Der$1.200,00. Valor Do Lote: 
R$250Mil, Valor Toal Do Imóvel: Sob Consulta. 
Vale A Pena Conferir. F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294
M.SOL. RUA-SILVIO CANDELLO (Em Meio A 
Grande Movimento Comercial) Lote Quadrado 
Com 02 Casas Ded 02 Comodos, Wc, Lavanderia 
E Entrada Para Autos.r$250.000,00 Aceita Terreno, 
E Financiamento. F=3017-2608/99762-7997/3935-
3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! Sobrado Com 04 Comodos E Sa-
cada No Pavimento Superior E 04 Comodos, Gara-
gem E Quintal No Pavimento Inferior Gerando Renda 
Superior A 02Mil Reais. Valor: Apenas R$230.000,00 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!! 

ÁREA RURAL-VENDE-SE

20.000M²/40.000M² PRÓXIMO A MONTE MOR: 
Boa Topografia; R$22,50 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.

ALUGA-SE 

CASAS

BAIRRO: CAMARGO ANDRADE 02-Dorm, Sala.
coz –Wc-Entrada Para Auto R$700,00 + Iptu 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-18).  02-
Dorm -  Sala-Coz –Wc – Lav –Garagem R$ 900,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-27) 
FUNDOS   01-Dorm, Sala.coz –Wc- R$500,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-34).  01-
Dorm -  Sala-Coz –Wc – Lav –Entrada Para Auto R$ 
500,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-57).  01-
Dorm - Sala-Coz –Wc – Lav –Garagem R$ 700,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-57).  (Pav 
Inf)- Sala-Coz –Wc – Lav.  (Pav.sup)Suite –Espaço 
P/ Moto R$ 650,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-58).  01-
Dorm -Coz –Wc – Lav –Espaço P/Moto R$ 600,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-58).  02-
Dorm(01 Suite) – Sala- Coz –Wc – Lavanderia-
-Churrasqueira –Garagem Com Portão Eletronico 
R$ 1.100,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-58).(PAV. SUP)  02-
Dorm– Sala- Coz –Wc – Lavanderia  R$ 800,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-59).  01-Dorm 
-  Sala-Coz –Wc – Lav –Entrada Para Auto
R$ 700,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-70) Pav. 
Sup.  01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00(Obs: Imovel Em Cima De Salão Comercial) 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-70) Pav. 
Sup.  01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00(Obs: Imovel Em Cima De Salão Comercial) 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-71).  02-
Dorm, Sala.coz –Wc – Lav-Salão De Festa Ga-
ragem Para 02 Auto R$1.200,00 Garantia:fiador/
Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-76) Frente.  
02-Dorm -  Sala-Coz –Wc – Lav- Entrada Para Auto 
R$800,00    Garantia:fiador/Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-76) Fundos 
01-Dorm -  Sala-Coz –Wc.r$650,00 Garantia:fiador/
Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-80) Fundos.  
01-Dorm -Coz –Wc – Lav.   R$ 500,00   Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-82) Fren-
te. 01-Dorm-  Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 5000,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-86) Fundos. 
01-Dorm-Coz –Wc – Lav- R$ 500,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia

APARTAMENTO

BAIRRO:PARQUE DAS NAÇOES:02 Dorm-Sala-
-Coz –Wc-Lav-01 Vaga De Garagem R$1.000,00 
+ R$ 200,00, Condominio (Incluso Água E  Iptu) 
Garantia:fiador /Calçao Locaticia

SALÃO COMERCIAL

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-70) R$ 600,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia

VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL

DO SEU 
CORRETOR!
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TERRENOS PARA VENDA
Terreno Jd. Dos Império 150M² - R$ 95.000,00
Terreno Jd. Dos Império 150M² 110.000,00.
Terreno Jd. Dos Colibris 150M² - R$ 110.000,00.
Terreno Jd. Colibris 150M² - R$ 105.000,00.

CHÁCARAS.
Chácara 1000M² Em Elias Fausto R$ 70.000,00.
Chácara 1000M² Em Monte Mor R$ 85.000,00.
Chácara 5000M² Em Elias Fausto R$ 160.000,00.
Chácara 1200M² Em Monte Mor R$ 150.000,00.
Chácara 1000M² Olho D´Água – R$ 150.000,00.

Permuta Chácara Com Casa 4 Cômodos Vale Do 
Sol R$ 350.000,00.
Permuta Chácara Estrada Do Fogueteiro Com 
Casas, Aceita Casa No Jd. Morada Do Sol Como 
Parte De Pagamento R$ 370.000,00.

Sítio Em Elias Fausto 32.000M², Casa Grande, 
Casa Caseiro, Pomar, Lago, Piscina, Campo De 
Futebol, Aceita Imóvel Em Indaiatuba Como Parte 
De Pagamento R$ 900.000,00.

ESTAMOS CONTRATANTO 
CORRETORES CREDENCIADOS AO 

CRECI E COM CONDUÇÃO PRÓPRIA.

LOCAÇÃO.
2 Cômodos R$ 450,00.
2 Cômodos R$ 700,00.
3 Cômodos R$ 670,00.
3 Cômodos R$ 700,00.
4 Cômodos R$ 1000,00.
4 Cômodos R$ 1100,00.
4 Cômodos R$ 1350,00.
Salão Comercial Jd. Morada Do Sol R$ 900,00.
Salão Comercial Jd. Colibris R$ 1200,00.
Salão Comercial Jd. Morada Do Sol R$ 1500,00.

CASAS PARA VENDA
Casa Jardim Paulista II 2 Cômodos R$ 165.000,00.
Casa Jardim Morada Do Sol 4 Cômodos Para 
Acabar R$ 175.000,00.
Casa Jardim Dos Colibris Nova 4 Cômodos R$ 
240.000,00.
Casa Jardim Morada Do Sol 3 Cômodos R$ 
185.000,00.
Casa Jardim Morada Do Sol 5 Cômodos R$ 
240.000,00.
Casa Jardim Colibris 5 Cômodos Nova R$ 285.000,00.
Casa Jardim Hubert 4 Cômodos Ótimo Local R$ 
325.000,00.
Casa Jardim Colibris 5 Cômodos Nova R$ 
300.000,00.

 

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

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(03 
suites), sala 02 ambientes, sala de jantar, 
cozinha planejada,  piscina, churrasqueira, 
com salão de festa, mini Campo de futebol 
AT/3.000m² AC/400 R$ 1.200.000,00
CH2393  – Mosteiro de Itaici – 04 dorms(01 
st),  todos com AE, sala 02 ambientes, copa/
cozinha, lav, piscina, churrasqueira, quar-
to despejo, casa caseiro, 04 garagens...
AT/2.800m² AC/ 396m² R$ 1.000.000,00 
(Aceita troca por apartamento no Brooklin 
– São Paulo).
CH2210 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 
st com closet), sala 02 ambientes,  cozinha 
planejada, churrasqueira, portão eletrônico. 
AT/ 1.000m² AC/ 200m² R$ 900.000,00. (casa 
nova).
CH2358 – Mosteiro de Itaici – 03 dorms(01 
st c/closet), mais 02 banheiros, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia e piscina.
(Fundos para Lago). AT/ 2.500m² AC/227m² 
R$850.000,00. Aceito 20% em permuta.
CH2358 – Terras de Itaici – 04 suite (01 c/ 
closet),  sala 02 ambientes, sala de jantar,  
cozinha planejada, lavanderia, dependência de 
empregada, piscina   AT/1.900m².....AC/ 420m² 
R$ 900.000,00. (Aceita 50% em permuta).
CH0008 – Terras de Itaici – 03 suites,  sala 
03 ambientes, cozinha, lavanderia,  espaço 
gourmet, 1.000m² AC/ 189m² R$900.000,00 
– Aceito permuta de preferência em con-
domínio (Villaggio de Itaici ou Vista Verde 
que o valor seja até R$ 600.000.00). 

CH2339 – Mosteiro de Itaici – 05 suites, sala 03 
amb, sala jantar, cozinha planejada, churrasqueira 
c/ salão de festa, piscina em alvenaria, quadra 
poliesportiva, casa de caseiro AT/ 5.500m² AC/ 
800m² R$ 1.500.000,00.
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.
CH0026 –  Itupeva – 03 dorms(01st), sala 02 amb, 
cozinha, churrasqueira, piscina, mais lavanderia com 
escritório e despejo AT/ 1.000m²   AC/ 300m² R$ 
700.000,00 (troca por imóvel em Indaiatuba, no 
Mosteiro ou Vale com volta em dinheiro) 

CASA VENDE
CA0144 – Villaggio de Itaici – 03 suites(01st c/
closet), 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, portão 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 master), 
lavabo, sala 03 ambientes, escritório, cozinha pla-
nejada, 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$ 100,00 
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 
carro como parte de pgto.
TE2367 – Alto de Itaici - 400m² R$ 212.000,00
TE0026 – Itaici – Jd. Juliana -  220m² R$ 140.000,00.
TE0050 – Jardim dos Laranjais - 3.000m² alambrado 
com poço artesiano, 10.000litros hora, pomar mais 
edícula de 70m² R$ 500.000,00
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 sui-
tes, 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 
ambientes, 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 por chácara no Mosteiro ou Vale das 
Laranjeiras com 04 dormitorios podendo dar 
volta em dinheiro.
Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por 
Imóvel em Indaiatuba – 02 dorms, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina e churrasqueira, 
canil e área preparada para sauna - AT/ 2.000m² 
AC/ 200m² R$ 500.000,00
 
PERMUTA – (Com Volta em dinheiro) Casa no 
Cond. Vista Verde com 03 dorms(01St), sala, 
cozinha, lavanderia, garagem, R$ 600.000,00 

troco por casa no Moradas de Itaici.
 

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

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

CASAS

CA00906- VILA PIRES: 135M² AT. 70M². 
2 dorms, sala, cozinha, WC social, 2 vagas 
garagem. R$280.000,00
CA00908- JD. MONTE VERDE: 125M² AT. 
105M² AC. 2 dorms, sala, cozinha, WC 
social, garagem duas vagas. R$360.000,00
CA00974- JD. BRASIL: 125M² AT. 80M² 
AC. 2 dorms, sala, cozinha, wc social, 1 
vaga garagem. R$185.000,00
CA00998- JD. UNIÃO: 150M² AT. 94M² 
AC. 3 dorms s/ 1 suíte, 1 sala, cozi-
nha americana, 2 banheiros, 2 vagas. 
R$315.000,00
CA00999- JD. MONTE VERDE: 179M² AC. 
250,00M² AT. 2 dorms, sala, cozinha, WC 
social, lavanderia. Aceita permuta até 60% 
do valor. R$530.000,00

APARTAMENTO

AP00212- JD. PEDROSO: 60M². 2 dorms, 
sala, cozinha, WC social, garagem 1 vaga. 
R$250.000,00
AP00213- JD. TROPICAL: 68M². 3 dorms, 
sala, cozinha, WC social, garagem 1 vaga. 
R$275.000,00
AP00221- CDHU: 2 dorms, sala, cozinha, 
WC social, garagem 1 vaga. Aceita permu-
ta por apt Zona Leste – SP. R$158.000,00 

CHÁCARA

CH00268- ESTRADA DO FOGUETEIRO: 500M² 
AT. 1D, sala, cozinha, WC social. R$270.000,00
CH00274- RECANTO CAMP. INTERN. VIRA-
COPOS: 1000M² AT. 2 dorms, sala, cozinha, 
WC social,  garagem 1 vaga. R$350.000,00

TERRENOS

TE00233- COND. JD. BRÉSCIA: 200M². 
R$135.000,00

LOCAÇÃO

CASA – PQ. SÃO LOURENÇO: 3Ds s/ 1 suite, 
sala, coz., AS, WC social, gar. R$2.000,00 + IPTU.
CASA – PQ. SÃO LOURENÇO: 3 dorms, sala, 
cozinha, área de serviço, WC social, garagem 
2 vagas. R$1.700,00
KITNET – CENTRO: 1 dorms, cozinha, WC 
social, sem garagem.R$800,00 TUDO.
CASA – JD. AMÉRICA: 2 dorms,  wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem 3 vagas, 
quintal. R$1.400,00.
APT – DUETTO DI MARIAH: 3 dorms s/ 1 
suite, sala, cozinha, área de serviço, WC social, 
garagem 2 vagas, área de lazer. R$1.900,00
APT – EDIF. ADRIANA: 2 dorms,  wc social, 
sala, sacada, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem  1 vaga. R$1.000,00
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VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.231 – VL.PIRES DA CUNHA – R$180 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc, garagem coberta 
para 2 carros.
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc.
COD.252 – JD. PAULISTA – R$280 MIL 
– 2doms(1st), sala, coz, wc, churrasqueira, 
garagem fechada para 3 carros.
COD.253 – JD.VENEZA – R$312 MIL – 2dorms 
(1st), sala, copa, coz americana, lavanderia 
coberta, wc, churrasqueira com pia, cerca 
eletrica, garagem coberta para 1 e descoberta 
para 1 carro.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.339 – JD.MARINGA – R$700 MIL – 
3dorms, sala 2 ambientes, copa, coz integrada 
c/armarios e ilha, lavabo, dispensa, área 
gourmet, garagem coberta para 2 e descoberta 
para 3 carros.
COD.357 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$450 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz planejada, 
lavanderia, wc,  churrasqueira, portão 
eletronico, garagem para 2 carros.
COD.373 – CAMARGO ANDRADE – R$320 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
dispensa, churrasqueira, garagem para 2 carros
COD.394 – JD.CRISTINA – R$370 MIL – 
3dorms (1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

C O D . 3 2 2  –  H E L V E T I A  P A R K  I  – 
R$1.700.000,00 – 3sts, sala de estar e 
jantar, coz, lavanderia, dispensa, piscina, 
churrasqueira, garagem coberta para 3 e 
descoberta para 3 carros
COD.366 – COND.MARIA DULCE – R$890 
MIL – 3sts, sala de estar c/pé direito alto, 
coz americana, copa, escritorio, dispensa, 
lavanderia, churrasqueira com pia, aquecedor 
solar, garagem para 4 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD.ELDORADO – R$670,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC (com mobília), 1 vaga de garagem 
fechada e coberta
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz planejada, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem coberta.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, 
ec, garagem (SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO – R$ 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$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st com 
ae), sala 2 ambientes, coz planejada, WC, 2 
vagas de gargem coberta
JD.PAU PRETO  R$ 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.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 – 45m², wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – 34m², pia, 
mesanino com wc e tanque.

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VL.RUZ PERES – R$1.100,00 – 120m², 
WC, mesanino
PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 – 
80m², wc
JD.REGINA – R$1.100,00 – 78m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 – 1 
salão com 45m², wc e 1 salão com 65 m², 
wc e balcão
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.
CENTRO – R$660,00 – 32m², sem wc
CENTRO – R$770,00 – 35m², 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.DO VALE – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, 2 vagas de garagem. 
ASSOBRADADA
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
PORTAL DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, churrasqueira, entrada 
para 2 carros.
JD.REGENTE – R$1450,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, portão eletronico, garagem 
para 2 carros.
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz americana, as, WC, garagem para 
2 carros.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia.
VL.TELLER – R$1.600,00 – 3dorms(1st c/
closet), sala, coz, wc, churrasqueira, quintal, 
garagem
VL.M.HELENA - R$1.800,00 – 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, 
Edicula:dorm, wc.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 
COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada de carro
CENTRO – R$2.500,00 – 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

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.MORADA DO SOL – R$420,00 – dorm, 
pia, wc, sem garagem
VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 – dorm, 
coz, WC, entrada de carro.  
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$650,00 – dorm, sala, 
coz, wc
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, coz, 
wc, sem garagem
COLINAS I – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$700,00-dorm, pia, wc, 
tanque.
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm, sala, coz, 
wc, sem garagem
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – dorm, 
sala, coz, 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – dorm, 
sala, coz, wc, garagem
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, entrada de carro.
CECAP III – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem
JD.MORADA DO SOL  R$900,00  - dorm, 
sala, coz grande, lavanderia coberta grande, 
garagem coberta para 1 carro e descoberta 
para 3 carros.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem
CECAP III – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem
JD.PAULISTA – 950,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, entrada de carro
JD.MORADA DO SOL – R$1.050,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, garagem para 3 carros
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
garagem
VL.TELLER – R$1.100,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, as, terreno grande.

APARTAMENTOS

AP.524 – VILA SFEIR – R$450 MIL – 
2dorms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, 
varanda, churrasqueira c/pia, garagem coberta 
para 2 carros.
AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, varanda, 1 vaga 
de garagem.
AP.515 – PRAIA GRANDE – R$90 MIL – 
dorm, sala, coz, wc (aceita proposta)

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

  
TERRENOS

TE.02 – JD.DOS IMPERIOS – R$112 MIL 
– 150m²
TE.13 – VILA RICA – R$120 MIL – 150m²
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL mais 
parcelas – 170m² 
TE.23 – JD.MONTOVA – R$115 MIL – 216m²
TE.30 – VENEZA – R$95 MIL – 150m²
TE.31 – COND.QUINTAS TERRACOTA – 
R$190 MIL – 1.200m²
TE.34 – MONTREAL – R$135 MIL – 166m²
TE.35 – JD.DO IMPERIO – R$105 MIL – 150m²
TE.36 – JD.BRECIA – R$135 MIL – 200m²

CHACARAS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 
21.000 M²  R$250 MIL

COD.703 – VALE DO SOL – R$650 MIL – 
3dorm, sala, coz, 3 wc, churrasqueira
COD.710 – TOMBADORO – R$1.500.000,00 – 
3dorms, sala, 2 cpzinhas grande, 2 wc, tanque 
de 1800m² com nascente

IMÓVEL COMERCIAL

IC .04  –  D ISTRITO INDUSTRIAL – 
R$1.400.000,00 – AT : 1000m² AC: 800m²
IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 MIL – casa 
terrea com garagem e campo de futebol AT: 
419, 50m²  AC:309,05m²               
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TERRENOS

R$ 20 mil São José do Rio 
Preto:Lote de 200 m², + par-
celas de R$ 490,00 aceita carro 
ou moto.
R$ 100 mil Jd. Morada do 
Sol: Lotes de 125m² com ótima 
topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
3 cômodos em ponto de andaime 
com estrutura p/ sobrado
R$ 110 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m² bem localizado.
R$ 150 mil Jd. Maritacas: Lote 
comercial de 162 m² na avenida do 
Paulista, aceita Carro parcelamen-
to de 50% direto com proprietário.

VENDAS

R$ 160 mil Paulista:2 cômodos 
nos fundos, frente toda livre.
R$ 170 mil apartamento Salto:2 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia. Aceita Finan-
ciamento.
R$ 180 mil Morada do Sol:2 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia. Aceita Terreno 
parcela o restante direto com 
proprietário.

R$ 180 mil Morada do Sol:3 
cômodos e wc na frente, 2 cô-
modos e wc nos fundos.
R$ 180 mil apartamento Sal-
to:2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia. Aceita Fi-
nanciamento (Nova), ou 100 mil 
e parcelas de R$ 680,00(Pega 
terreno até 100 mil)
R$ 225 milMorada 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 
financiamento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita terre-
no,ou 50% do valor e assumir 
financiamento.
R$ 260mil Morada do Sol:-
3cômodos em lote de 250m, 
aceita terreno, carro, parce-
lamento.
R$ 318 mil Jd. Veneza:2 
dormitórios, sala cozinha e 2 
wcarea gourmet (Casa Linda), 
aceita terreno

R$ 320 mil Colibris:Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala 
cozinha e 2 wc, aceita finan-
ciamento terreno.
R$ 380 mil Jd. Regente:Ex-
celente 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 (Acei-
ta permuta por chácara).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias 
Fausto: 3000 m² - só terra, 
aceita casa.
R$ 500 mil Alto do Primave-
raCardeal: 1.000m² - forma-
da com casa boa
R$ 600 mil Saltinho Elias 
Fausto: 1 alqueire–2 casas 
boas, com arvores frutíferas, 
Aceita  casa, terreno, aparta-
mento de menor valor
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
Advogado Advogado Auto Mecânica

Auto Elétrica DentistaDecorações Jóias

Lanchonete Papelaria Panificadora Restaurante

Reparos e Reformas Segurança PatrimonialRestaurante Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

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 financiamento 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, churrasqueira, entradas 
laterais, garagem para seis carros (três 
cobertos). R$2.150.000,00. 3875.0469 
/ 19-9.97519921.creci 65362.
CASA EM CONDOMINIO FECHADO 
- Quatro suítes, sendo 1 suíte no 
pavimento inferior, sala 3 amb, lavabo, 
copa, cozinha, área de lazer com 
churrasqueira, dorm de empregada 
com wc e box, lav, garagem p/ 4 
carros, duas cobertas, aquecedor 
solar, ar cond, piscina, jardim. Ac 
300m2, 360m2. Ótimo preço R$ 
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), 
armár ios,  cozinha projetada e 
instalada, churrasqueira e tudo mais, 
garagem coberta. R$510.000,00. 
019-3875.0469 / 19-9.97519921. 
creci 65362.
VILA SUIÇA - 3 suítes com closet, 
AT 300m2, AC 252, mais 1 suíte no 
térreo e 1 suíte para empregados, fino 
acabamento, demais dependências de 
alto padrão. R$ 800.000,00 pra dar 
negócio - 3875 0469 / 19 – 9.97519921 
creci 65362. Aceita terreno em 
Indaiatuba.
VILA MARIA HELENA - portão 
eletrônico. 2 garagens. Sala. Coz. 
Wc social. 2 dorm. 1 suíte. AS, 
CASA NOVA. Ao lado da Cobreq 
Excelente ponto. 2 supermercados. 
farmácia. Escola. Posto de saúde. R$ 
355.000,00 aceito proposta ou permuta 
tr: 19 3894-6182 u 19 9 9450 2461.
JD BARCELONA. INDAIATUBA/SP. 
R$ 190.000,00 2 dorm. Sala 2 amb. 
Coz. Wc e vaga de garagem . Podendo 
utilizar o FGTS saldo financiado pela 
Caixa. Tr: direto com o construtor 
contato saulo 19 9 8916 3464 / (011) 
7828 6965 ID  96*91884 
TERRAS DE ITAICI - Sobrado com 
3 suítes (1 master com closet e 
hidro), lavanderia, cozinha projetada, 
copa, sala, wc’s, varanda, garagem 
coberta, churrasqueira, sala para 
sauna, área gramada para campinho, 
acabamento de primeira e muito mais. 
AT 1000m2 e AC 330m2 mais piscina 
de 7x3, 5 em quinze dias. R$850mil. 
Opcional com mais 1000m2 juntos 
por mais R$375mil. 019-3875.0469 / 
19-9.97519921. creci 65362.

Vendo casa Jd Colibris, apenas 
R$ 298.000,00 - 919 9 7412 0317
Cond. Alto de Itaici – 4 suítes, sala 
2 amb, lavabo, coz., lav., piscina 
e churr. - 400m² AC/ 300m² R$ 
900.000 F. 9.9887-7771
Jd. Brasil – 2Ds R$ 170.000 F. 
9.8136-7331 CRECI 74.092
Cidade Nova – 3Ds (1st), sala, coz, 
wc, as, churr., portão eletrônico, 2 
vaga de gar. R$360.000 F. 9.8136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Paulista – 2Ds (1st), sala, coz, 
wc, lav., churr., gar. fechada p/ 3 
carros F. 9.8136-7331 CRECI 74.092
Vl. Pires da Cunha – 2Ds, sala, 
coz, wc, lav., gar. coberta p/ 2 
carros R$180.000 F. 9.8136-7331 
CRECI 74.092
SO0573 – Sobrado - Portal das 
Acácias – 127 m² - 3D. c/ armários 
(1 ste), wc social, sala 2 ambs., 
escrit., lavabo, coz. c/ armários, 
cooktop e despensa, as, área 
gourmet c/ churr., cooktop e pia 
c/ armários, 2 vg. R$ 640.000 F. 
3392-0333
SO0508 – Sobrado - Jd. Montreal 
– 125 m² - casa inteligente – 3Ds. 
(1 ste), sala 2 ambs., lavabo, coz., 
AS., varanda gourmet c/ churr, jd., 
2 vg. - R$ 532.000 F. 3392-0333
So0540 – Sobrado -  Jd. Dos 
Aromas – 135 m² - 3Ds., sdo 1 ste 
c/ armários e sacada, wc social, sala 
2 ambs., lavabo, coz. c/ armários, 
AS., área gourmet, quintal, 2 vg. R$ 
620.000,00 F. 3392-0333
SO0472 – Sobrado - Jd. Montreal 
– 151m² - 3Ds., sdo 1 ste c/ closet, 
sacada, escrit., sala 2 ambs., lavabo, 
coz., AS, dorm. Serv., área gourmet, 
3 vg. R$ 570.000 F. 3392-0333
SO0566 – Sobrado - Beira da 
Mata – 240m² - 3 stes, sala 2 ambs., 
escrit., lavabo, coz. c/ despensa, 
AS, área gourmet c/ churr., piscina, 
4 vg, sdo 2 cobertas – R$ 900.000 
F.  3392-0333.   
Ca0744 – Portal das Acácias – 
105m² - 3Ds, sdo 1 ste, wc social, 
sala 2 ambs., coz. c/ armários, AS, 
área gourmet c/  churr., 2 vg R$ 
440.000 F. 3392-0333
CA0325 – Villagio de Itaici – 110m² 
- 3Ds, sdo 1 ste, wc social, sala de 
estar, sala de jantar, coz. Planejada, 
AS, área gourmet c/ churr., 2 vg, sdo 
1 coberta R$ 545.000 F. 3392-0333
CA0728 – Jardim Valença – 73, 
70m² - 3Ds, sdo 1 ste, wc social, 
sala, ampla coz., AS, 1 vg coberta 
R$ 341.000,00 F. 3392-0333.
CA0781 - Cidade Nova II - 73, 
70m² - 3Ds, sdo 1 ste, sala, coz, wc, 
churr., portão eletrônico R$ 340.000 
F. 3392.0333
CA0646 - Morada do Sol – 110m² 
- 2Ds., wc social, sala, coz., bairro 
estruturado, rua tranquila, próx. a 
comércio, mercado São Vicente R$ 
330.000 F. 3392.0333
CA0748 – Res. Maria Dulce – 
190m² - 3 stes, sdo 1 c/ closet, sala 
2 ambs., lavabo, coz. planejada, 
espaço gourmet planej., piscina, 4 
vagas. R$ 850.000 F. 3392.0333
CA0742 – Jd. Montreal – 115m² 
-  3Ds., sdo 1 ste, wc social, sl. 2 
ambs., lavabo, coz. c/armários e 
cooktop, AS.,  área gourmet, 2 vg (1 
coberta) R$ 450.000 F. 3392-0333. 
CA03657- Jardim Belo Horizonte: 
2Ds., sdo 1 ste, 1 sala, 2 wc, 2 
vagas, 75,00m² AC, 122,00m² AT 
R$ 340.000 F. 3825-4420
CA03707 - Jardim Park Real: 3Ds, 
sdo 1 ste, 1 sala, 2 wc, 2 vagas, 
97,00 construída, R$ 400.000 F. 
3825-4420

CA03717- Montreal Residence - 
Projeto sofisticado - Casa térrea c/ 
AC de cerca de 110m² e área total de 
150m², 3Ds, sdo 1 ste, quintal c/ churr 
em alvenaria, 1 vaga de gar. coberta 
e 1 descoberta, acab. superior, 
projeto preparado p/ instalação de 
aquec. solar e ar condicionado, coz. 
planejada e gabinetes nos wc, 110,00 
construída R$490.000 F. 3825-4420
CA02511-Jardim Cristina: 3Ds (1 
ste) c/ arm., sala, coz. Planej., wc, 
lav., churr, gar. p/ 2 carros c/ portão 
eletrônico. Ac. apto como parte 
de pagto. Aceita financiamento! 
R$340.000 F. 3825-4420
CA03471-Jardim Europa II: Casa 
térrea em construção (at: 250m²/ 
ac: 120m²) 3Ds (1 ste), sala de 
estar e sala de jantar, coz., lav., 
WC social, gar. p/ 2 carros (sdo 1 
coberto) portão eletrônico, preparação 
para aquecedor so lar .  Acei ta 
financiamento! Término previsto 
p/ agosto/2015. R$430.000,00 F. 
3825-4420
CA03677-Montreal Residence: Casa 
térrea em cond. fechado (at:150m²/ 
ac:113, 50) 3Ds c/ arm. (1 ste), coz. 
Planej., lav. c/ arm., wc social, sala de 
estar e sala de jantar, espaço gourmet 
c/ churr, gar. p/ 2 carros (1 coberto). 
preparação para ar condicionado 
e aquecedor solar instalado. aceita 
financiamento! agende sua visita! 
R$490.000 F. 3825-4420
CA03713-Jardim Esplanada: 
Sobrado alto padrão, terreno de 
610m e 466m de área construída, 
5 stes, sdo 1 para visita e 1 para 
empregada. uma das stes com 
closed, hidro, sacada, área gourmet 
completa com salão de festas (gar. 
de 6x10)espaço para a construção de 
piscina, gar. para 6 carros cobertos, 
preparação para ar condicionado 
nas stes superiores, aquecimento 
solar com boiler de 600l, projeto 
otimizado com todos os amb. bem 
amplos, estuda permuta com imóveis 
de menor valor. R$1.500.000 F. 
3825-4420
CA01364-Vi l laggio di  I ta ic i : 
Excelente sobrado, 3Ds, sdo 1 ste. 
sdo os 3 c/ arm. planejados e 2 
com ar condicionado, sala de estar, 
sala de jantar, coz. fechada (não 
é americana), lav., lavabo, área 
gourmet, estuda permuta com terreno 
(total ou parcial).agende uma visita 
.R$520.000 F. 3825-4420
Vendo casa com terreno de 150m² R$ 
80.000,00 – 4 cômodos F. 3801-2880 
ou 9.9479-0454
VENDO casa nova,  Mont rea l 
Residence, 3 dorm, 1suite, wc, coz, 
lav.quintal, 1 garagem coberta-tr: 19 
9 9750 6522
VENDO OU TROCO, casa em 
Vinhedo, 6 cômodos, c/2 wc, R$ 
200.000,00-tr: 3875-9922
Recanto das flores – Linda casa 
com piscina, churrasqueira, campo , 
e casa para caseiro .Troca por casa 
em condomínio ou por terreno. Tels: 
(19) 9 9116-2256 / (19) 3394-0385
Chácara no Vale das Laranjeiras 
– Casa com quarto, sala, cozinha e 
banheiro. Terreno com 3.000 m² e 
ótima localização.19 9 116-2256 / 
19 3394 0385
VENDO OU TROCO, casa no Lauro 
Bueno, 2 dorm, sala, coz, 2 banh, 
garagem para 2 carros. aceita troca. 
Tr: 3016 1685
V E N D O  C A S A  J d 9 .  C a r l o s 
Aldrovandi, 2 dorm, coz americana, 
wc, área de serviço, amplo corredor, 
garagem descoberta p/2 carros, 19 9 
9783 2900 9 9952 2505

PORTAL DE ITAICI-Casa térrea 
AT 300m2, AC180m2, sala grande, 
escritório, 3 suítes, garagem coberta, 
piscina, churrasqueira e muito mais. 
R$890.000,00. 019-3875.0469 / 19-
9.97519921. creci 65362.
Venda Casa Jd.  O.  Camargo 
Mobiliado–R$170 mil, 2 Qts / BH / 1 
Vaga/AT 125m2 / AC 94m2, Tels:(19) 
3394-0385 / (19) 9 9676-2211
Venda – Casa Jd. Vale– R$330 mil, 
3 Qts /2 BH/2 Vagas/AT 138 m2 / AC 
150m2, Tels:  (19) 3394-0385 / (19) 
9 9676-2211
Casa Venda Cond. Alto de Itaici – 
04 SUITES, sala 02 amb, lavabo,  
cozinha, lavander ia,  p isc ina e 
churrasqueira, 400m² AC/ 300m² R$ 
900.000,00 F: (19) 9.9887-7771.
Jd. Brasil 2dorms R$ 170 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092-9 8136-
7331- CRECI 74092
Jd. Paulista com 2 dorms (1st), sala, 
coz, wc, lavanderia, churrasqueira, 
garagem fechada para 3 carros – (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Cidade Nova com 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, as, churrasqueira, portão 
eletrônico, 2 vaga de garagem R$360 
mil(19) 98136-7331 CRECI 74.092
VL. Pires da Cunha – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem coberta 
para 2 carros  R$180 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
COD.223 – CIDADE JARDIM – R$ 
310 MIL – 2dorms(1st com closet), 
sala de estar e jantar, coz planejada, 
churrasqueira-9 8136 7331
COD.231 – R$180 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem para 2 
carros coberta-9 8136 7331 
COD.371 –  CIDADE NOVA – 
R$360 MIL OU Á VISTA R$ 340 
MIL - 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
churrasqueira, portão, eletrônico, 
garagem para 2 carros.9 8136 7331
COD.373 – CAMARGO ANDRADE 
– R$320 MIL  – 3dorms(1st), 
sala 2, ambientes, copa, coz, 
lavabo, wc, lavanderia, dispensa, 
churrasqueira, garagem para 2 
carros- 9 8136 7331
COD.394 – JD.CRISTINA – R$370 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem para 2 carros.-9 
8136 7331
COD.384 – PORTAL DOS YPÊS 
– R$960 MIL – 3sts, sala de estar 
e jantar, coz gourmet c\ dispensa, 
escritório, lavanderia, wc, aquecedor 
solar, churrasqueira, garagem coberta 
para 2 carros.9 8136 7331
COD.395 – VILLAGES TERRAS 
DE INDAIA – R$1430.000,00 – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, copa, 
coz, lavabo, wc, drm de empregada, 
piscina , garagem para 3 carros 
coberta  9 8136 7331
SO0515– SOBRADO - 125 M² - 3 
dorms. (1 suíte), wc social, sala 2 
ambs, lavabo, coz. , área serv, 2 
vg. R$ 460.000,00– TEL: 97403-
4761/3392-0333.  
SO0536 – SOBRADO – RES. GREEN 
VILLAGE– 144 m² - 3 dorms suíte. 
suíte principal com closet, varanda e 
ar condicionado, sala 2 ambs., lavabo, 
coz., área serv, 2 vg. - R$ 450.000,00– 
tel: 97403-4761/3392-0333.  
SO0559 – SOBRADO - JD. DOS 
AROMAS – 120 m² - 3 dorms., 
sendo 1 suíte c/armários e sacada, 
wc social, sala 2 ambs., lavabo, 
coz. c/armários, área de serv., área 
gourmet c/ churrasqueira, quintal, 
2 vg. – R$ 530.000,00– tel: 97403-
4761/3392-0333.  
CA0791 - CASA – MORADA DO SOL 
– terrea c/ 02dorms., wc, sala, coz, 1 
vaga.R$250mil.
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classificados
SO0576 – SOBRADO –COND. 
HELVETIA PARK - 3 suítes., sendo 
1 suíte master, hall,  escrit., sala 2 
ambs., lavabo, coz. americana, área 
serv., dorm. serv., área gourmet, 
piscina, dois depósitos, 4 vg. sendo 
duas cobertas  – R$1.320.000,00– tel: 
97403-4761/3392-0333.  
SO0539 –SOBRADO – COND. VISTA 
VERDE– 240 M² - 3 dorms., sendo 1 
suíte, lavabo, coz, área serv., área 
gourmet c/ churrasqueira, 2  vagas., 
sendo 1 cobertas – R$ 620.000,00– tel: 
97403-4761/3392-0333.  
SO0514 – SOBRADO – RES. MARIA 
DULCE – 282 M² - 4 suítes., sendo 
uma máster, lavabo, sala 2 ambs, 
coz.c/ despensa, área serv., wc serv., 
churrasqueira, piscina, aq. solar, ar 
condicionado, 4 vg., sendo 2 cobertas. 
R$ 980.000,00 – tel: 97403-4761/3392-
0333.  
CA0570 – CASA – RES. ALTO DE 
ITAICI – 174 m² - 3 dorms, sendo 1 
suíte c/ closet, wc social, sala 2 ambs., 
coz. c/armários, área serv., área 
gourmet c/churrasqueira, piscina, 4 vg, 
sendo 2cobertas – R$ 750.000,00 – tel: 
97403-4761/3392-0333.  
CA0614 – CASA – JD. REGENTE – 110 
m² - 3 dorms, sendo 1 suíte, wc social, 
sala 2 ambs., coz. planejada e área serv., 
2 vg cobertas – R$ 365.000,00 – tel: 
97403-4761/3392-0333.  
CA0788 – CASA – PORTAL DE 
ITAICI – 160 m² - 3 dorms, sendo 1 
suíte, wc social, sala 2 ambs.,  coz. c/ 
armários e despensa, 4 vg., sendo 2 
cobertas – R$ 690.000,00 – tel: 97403-
4761/3392-0333.  
CA0581 - CASA COND. TERRA 
NOBRE - 3 suítes, escritório,  sala 
2 ambs. , wc, coz. planej., espaço 
gourmet, área serv., 4 vg, sendo 2 
cobertas- R$ 780.000,00 – tel: 97403-
4761/3392-0333.  
CA0789 – JD. BELA VISTA –03 
dorms., sendo 01 suíte, sala 2 ambs., 
coz. americana, edícula, área serv., 
quintal, ar condicionado;04 vagas 
sendo 02 cobertas, portão eletrônico- 
R$ 490.000,00– tel: 97403-4761/3392-
0333.  
CA0784 – CASA – RECANTO DAS 
FLORES – 1.200 m² maravilhosa casa, 
13 dorms. sendo 5 suítes, área de lazer 
completa, para maiores infos., entrar 
em contato. – R$ 6.500.000,00 – tel: 
97403-4761/3392-0333.  
Morada do Sol :CASA NOVA 
2dormitórios, sala, cozinha, wc, vaga 
para p/ carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 245 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m², R$ 100 mil, com alicerce p/ 2 
dormitórios + parcelas F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320. 
Itamaracá: 3dorm, sala, coz, wc social, 
lava nos fundos garagem coberta. 
Aceita terrenos ou 50% do valor e 
assumir financiamento. R$ 250 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Morada do Sol: com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil Aceita troca por lote de 
250m².F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Morada do Sol:3 casas em lote de 
250m² sendo a 1ª - 2 dorm sala, coz, 
wc, gar – 2ª - 1 dorm, sala e coz – 3ª - 1 
dorm, sala e coz, quintal. R$ 300 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
VENDO CASA EM MONTE MOR, 
4 cômodos, terreno área verde, R$ 
45.000,00, aceita carro como parte 
pgto., tr: 19 9 8887 3751 / 19 9 
8292 9019

Cidade nova I: Excelente casa com 
3dorm sendo 2 suíte, sala copa e 
cozinha, lava, piscina gar para 2 
carros (Aceita permuta por chácara). 
R$ 600 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320. 
Jd. Regente: Monte Verde(Nova) 
com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 
copa e cozinha, lavanderia, garagem 
para vários carros Área gourmet 
(Aceita Terreno e Financiamento), R$ 
380 mil. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
Morada do Sol: (Casa Nova) 1 
dormitórios, sala, cozinha, wc, vaga 
para p/ 4 carros. Aceita terreno, 
Financiamento R$ 225 mil. F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320.
VENDO CASA, Vila Maria Helena, 
186 m2, terreno 370 m2, 3 dorm, 
2 salas, copa/coz, wc, lavandeira, 
garagem 3 carros, de esquina, casa 
fundos com 43 m2 ou troca por casa 
menor, tr:  9 9237 6716 Sr José
VENDO CASA JD BRASIL -125m2a/t, 
110m2a/c, 2 dorm, sala, coz, wc, lav, 
1 dorm fora, garagem coberta R$ 
190.000,00, aceita permuta, casa até 
2 cômodos, com terreno para aumentar 
a const., carro de entrada. Teresinha 
CRECI 118013, (19) 3935 65 76 / 9 
9658 1449 
CASA ENTRE SALTO/ITU, Belíssima 
ótimo padrão, 4 dorm, 3 suítes, 1 
master com closet e hidrom, 1 dor 
reversível, sala jantar, salta estar e TV, 
bar, adega, escrit, lavabo social, coz, 
esp gourmet, com churrasq, lav, dep. 
De serviço, piscina com hid, cascata, 
cromoterapia, sauna, garagem cob 
4 carros, abrigo para motor-home, 
oficina, AT 4784, 87m2 AC575, 84m2, 
R$ 2.200.000,00 - Teresinha CRECI 
118013, (19) 3935 6376 / 9 9658 1449
SO0463- SOBRADO – COND. 
NADEGE - 3 dorms. com arms. planej., 
sendo 01 st., com hidro, wc social, 
lavabo, sala 2 ambs, coz., planej., 
a.s ., edícula c/suíte, churrasq., forno 
à lenha, 2 vg. - R$ 590.000,00 - tel: 
97403-4761/3392-0333.  
SO0355 – SOBRADO – VILA AVAÍ - 
amplo sobrado c/ 02 dorms., sala 02 
ambs.,02 bh. sociais, coz,  a.s., quintal 
c/ gramado,02 vg. - R$ 370.000,00 – 
tel: 97403-4761/3392-0333.  
SO0497 – SOBRADO – CIDADE 
NOVA  -   sobrado excelente p/ 
comércio/consult. méd. c/3 dorms.,01 
wc social, lavabo, sala grande, coz., 
a.s.,  c/quarto de apoio, entrada 
lateral, 2 vg. R$350.000,00– tel: 97403-
4761/3392-0333.  
CA0770 – CASA – JD. REGENTE 
– 150 m² - 3 dorms, sendo 1 suíte c/ 
arm., wc social, sala 2 ambs., coz. c/
armários, a.s., ar. gour. c/ churrasq., 
quintal e wc. ar cond., na sala, alarme, 
cerca eletr., e port. autom., 4 vg, sendo 
2 cobertas – R$ 500.000,00 – tel: 
97403-4761/3392-0333.  
CA0760 – CASA – JD. EUROPA 
II – 118 m² ac – 3 dorms., sendo 1 
suíte, wc social, sala 2 ambs., coz., 
a.s., coberta., 2 vg cobertas – R$ 
400.000,00 – tel: 97403-4761/3392-
0333.  
CA0799 – CASA – JD. ITAMARACÁ 
–  105, 58m² - 2 dorms, sendo 1 suíte, 
wc social, sala ampla.,  coz. c/ arm., ar 
serv. coberta, sist. interno de alarme,  
2 vg.– R$ 360.000,00 – tel: 97403-
4761/3392-0333.  
CA0701 - CASA – PORTAL DAS 
ACÁCIAS -  casa térrea de 80m² 
ac.,02 dorms., sendo 01 suíte c/ arms. 
planej., sala 02 ambs, coz., planej., 
a.s.,02 vg. R$450.000,00 - tel: 97403-
4761/3392-0333.  

 

Apto Torre da Liberdade, 3Ds, 
1 suite, sala, coz, WC, AL R$ 
1.900,00 + cond F. 3801-2880 ou 
9.9479 0454 
VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 
– dorm, coz, wc, entrada de carro.9 
8136 7331
J D . C A R L O S  A N D R O V A D I  – 
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem-9 8136 7331
J D . C A R L O S  A N D R O V A N D I 
– R500,00 – dorm, sala, coz, wc, 
garagem-9 8136 7331
JD.CALIFORNIA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem- 9 8136 
7331
COLINAS I – R$700,00 – 2 dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem.9 
8136 7331
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, wc- 9 8136 7331
JD.CARLOS ANDROVANDI  – 
R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 
– dorm, sala, coz, wc, garagem – 9 
8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2 wc- 9 8136 7331
VL.MERCEDES – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro- 9 
8136 7331
CECAP III – R$880,000  - 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro9 
8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– dorm, sala, coz grande, lavanderia 
coberta grande, wc,  garagem coberta 
para 1 carros e descoberta para 3 
carros.-9 8136 7331
JD.PAULISTA – R$950,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro- 9 
8136 7331
CECAP III – R$950,00 – 2 dorms, sala, 
coz, wc, entrada de carro- 9 8136 7331
JD.NOVA INDAIA – R$950,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, entrada de 
carro- 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$1050,00 – 
2 dorms, sala, coz, wc, garagem para 
3 carros.9 8136 7331
PORTAL DO SOL – R$1.100,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, entrada para 2 
carros. 98136 7331
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, garagem-9 
8136 7331
CENTRO – R$1.100.00 – 2 dorms, 
sala, coz, wc, garagem para 1 carro.9 
8136 7331
JD.REGENTE  –  R$1450,00  – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros.9 8136 7331
JD.ITAMARACA – R$1.480,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, as, 2 vagas de 
garagem-9 8136 7331
V L . T E L L E R  –  R $ 1 . 6 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st c\closet), sala, coz, 
wc, churrasqueira, quintal grande, 
garagem- 9 8136 7331
JD.AMERICA – R$2.200,00 – 3dorms 
(1st com ae), sala em L, coz com ae, 
wc, lavanderia. Edícula: dorm, wc 9 
8136 7331
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 
3dorms, (1st), sala, coz americana, 
wc social, as, garagem descoberta 
9 8136 7331
VL.MARIA HELENA – R$1.900,00 
– 3dorms(2st), sala, copa, coz, wc, 
dispensa, lavanderia, fundos:dorm, 
sala, coz, wc. garagem para 1 carro 
9 8136 7331

JD.MARINGA  –  R$2.800,00 – 
3dorms(1st) todos com a/e, sala 
ampla, coz planejada, wc, lavanderia, 
churrasqueira, garagem, cerca elétrica, 
portão eletrônico 9 8136 7331
CENTRO – 3 MIL – COMERCIAL 
– 4 salas, recepção, 2wc (1 para 
cadeirante), coz, dorm de despejo nos 
fundos.9 8136 7331
VL.FURLAN – R$4 MIL –COMERCIAL 
-  sala ampla com lavabo, 4 salas 
(2 com wc e 3 com ae) coz com ae, 
garagem para 4 carros.9 8136 7331
PORTAL DA ACACIAS – R$3 MIL – 
SOBRADO – Piso superior: 3 dorms c/ 
ar condic (2sts), wc social. Piso inferior: 
sala 2 amb, coz c/a/e, lavanderia, 
churrasqueira, garagem-9 8136 7331
CASA ALUGO PQ DAS NAÇÕES - 4 
cômodos, garagem p/2 carros, R$ 
1.000,00 + IPTU, tr: 3801 2880 / 9 
94790454
ALUGO 2 COMODOS, Vila Castelo 
Branco, nº 249 fundos p/casal sem filho 
ou pessoa sozinha sem cachorro, tr: 9 
9874 5258 / 9 9735 3653
Casa para locação 2 cômodos R$ 
670,00 Reais. . 3935 1142 /  9 9113 
7429 / 7812 9355
Casa com 4 cômodos para locação 
R$ 1000,00 Reais. . 3935 1142 /  9 
9113 7429 / 7812 9355

 

Apto Barbara – 1D, sala, coz. e wc, 
1 vaga de garagem. R$ 210.000,00 F. 
9.9887-7771
Troca - Apartamento no Butantã 
– 3 suítes, sala 2 amb., lavabo, coz. 
americana, varanda c/ churr., piscina, 
salão de festa, 2 vagas de gar., a 
2 quadras do metrô Butantã área 
de 131m² R$ 1.200.000 - Troco por 
chácara no Mosteiro ou Vale das 
Laranjeiras com 4Ds podendo dar volta 
em dinheiro F. 9.9887-7771
AP0773 – Apto Mobiliado – Jd. 
Santiago – 66m² - 2Ds. c/ armários, wc 
social, sala de estar c/ jogo de sofás, 
sala de jantar c/ mesa e cadeiras de 
jantar, coz. c/ fogão, geladeira e micro-
ondas, AS c/ máq. de lavar e secadora, 
1 vg R$ 285.000 F.  3392-0333
AP0740 – Apto – Vila Brizzola – 82m² 
- 3Ds. (1 ste), wc social, sala de estar, 
sala de jantar, coz. c/ armários, AS, 2 
vg R$ 380.000 F. 3392-0333
AP0755 – Apto – Centro – 100m² - 
3Ds. (1 ste), wc social, sala 2 ambs. 
c/ varanda, coz. c/ armários, AS c/ 
armários, wc serv., 1 vg coberta R$ 
389.000 F. 3392-0333
AP0108 - Apto - Vila Almeida – 69m² 
- 2Ds. (1st), wc, sala de estar, sala de 
jantar, varanda gourmet e churr. R$ 
290.000 F. 3392.0333
AP0751 - Apto - Pq. São Lourenço 
– 67m² - 2Ds, 1 wc, coz. plan, lavabo, 
sacada. R$ 265.000 F.  3392.0333
AP0637 - Apto - Monte Verde – 53m² 
- 2Ds, sala 2 amb, coz plan, wc, 1 vg 
R$ 215.000 F.  3392.0333
AP0722 – Apto - Vila Maria Helena – 
64m² - 2Ds., sdo 1 ste, sala 2 ambs., 
wc social, coz. , AS, varanda gourmet, 
1 vg de gar. R$ 300.000 F. 3392-0333.
AP0739 – Apto Novo - Jd. Morada 
do Sol - 55m² - 2Ds., 1 wc social, sl. 
c/ varanda, coz., AS, 1 vg coberta, 
perto do parque ecológico R$ 240.000 
F. 3392-0333.
Venda–Apto CECAP G. Ville – R$285 
mil, 3 Qts / 1 Suíte / 1 Vaga / AU 80m2Tels: 
(19) 3394-0385 / (19) 9 9676-211
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VENDE-SE lampião à gas R$ 50,00, 
9 9267 7603
VENDO MICRO ONDAS, CCE, 220w, 
R$ 150,00, 9 8802 3619
VENDO TV 21¨, 110w, R$ 100,00,0 
8802 3619
VENDO OCULOS DE SOL RAYBAN, 
masculino original R$ 190,00, 9 8802 
3619 
V E N D O  G R I L L  G E O R G E 
FOREMANN, 110W, R$ 100,00, 9 
8802 3619
VENDO - MAQ COSTURA Indal com 
motor RETA, tr: com Paulo 3835 3350
VENDO BICICLETAS, vários tipos 
e manutenção tr: R. Alberto Santos 
Dumont, 673 com Sr Fernando Bruno 
fone 2516 5110
V E N D O  T R A N S F O R M A D O R , 
220 /110w  ou  110 /220w  pa ra 
residência, com Paulo 3835 3350
VENDO CABEÇOTE C/VALVULAS 
para motor 3510 Iveco ano 1997, R$ 
3.000,00, tr: com Paulo 3835 3350
VENDO MOTOR ARRANQUE IVECO, 
R$ 350,00, tr: com Paulo f. 3835 3350
TROCO VÁRIAS BICICLETAS 
ALUMINIO por carro valor + - R$ 
40.000,00, fone 3835 3350
VENDO PISCINA 5.000 litros R$ 
350,00, tr: com Paulo 3835 3350
VENDO JUMP/CAMA/ELASTICA R$ 
210,00 cada tr: 3816 7908 ate 13 horas
PASSO o PONTO, restaurante e 
cozinha industrial, tr: com Paulo f. 
3394 1303
DISTRIBUIDORTA AÇAI, atacado e 
varejo um prod de ótima qualidade 
e bom preço, Açai cx 10 litros. Açai 
1 litro, Açai 500ml, temos Cupuaçu 
(cx 5 litros) inf what 9 9716 4604/9 
9428 3761
 

V E N D O  U N O  M I L L E  W A Y - 
Celebration-ano 2011 - pneus novos 
- mecânica OK - perfeito estado - tr: 9 
9429-7099 / 3329-5878
VENDO CAMINHÃO D60 motor Perkis 
ano 1977 documento OK R$ 9.000,00 
tr: com Roberto 19 9 93347959
VENDO CARRO KA 1999, motor e 
pneus novos com n. fiscal, cor Prata, 
R$ 8.500,00 - tr: com Nivea 19 9 
8298 8897
 

Ofereço-me para serviços de 
cuidador de chácara em Indaiatuba 
(tenho referência) contato Janete F. 
3315-1803
Ofereço-me para cuidar de crianças 
com Monique 19 9 9662 4145
Ofereço-me, como cuidadora, de 
idosos, crianças, enfermos, pessoas 
com necessidades especiais e etc. 
atendimento hospitalar e residencial. 
Cursando enfermagem falar com 
Evelyn 19 9875 9902 / 19 9 9273 0181

classificados
AD0019 – Apto Duplex - Aqui Se 
Vive  – 177m² - 3Ds. (sdo 1 ste c/ 
armários), wc social, sl. Estar, sl. 
Jantar, coz. c/ armários, cooktop, forno 
embutido, AS c/ armários, amplo salão, 
área gourmet, grande terraço, 3 vg. 
cobertas R$ 800.000 F. 3392-0333.  
AP01342-Nuova Citta: Lindo apto c/ 
excelente localização (au:86m²) 3Ds 
(1 ste), sala de estar, sala de jantar, 
coz., lav., wc social, varanda gourmet 
c/ churr. 3 vagas de gar.! Aceita 
financiamento e analisa permuta c/ 
outro apto até R$ 300mil. Agende sua 
visita e não perca esta oportunidade! 
R$440.000 F. 3825-4420
A P 0 1 0 4 1 - E d i f i c i o  S o h o : 
Oportunidade! apto c/ preço bem 
abaixo da média de mercado. Apto 
c/ 3Ds, sdo 1 ste. sala, coz., lav., 
wc social e sacada. 2 vagas de 
gar. cobertas, sistema de área lazer 
completa. R$425.000 F. 3825-4420
AP01349-Premium Residence: Apto 
novo, todo mobiliado c/ geladeira, 
micro-ondas, fogão cooktop, ar 
condicionado, etc.3Ds, sdo 1 ste. 2 
vagas de gar. cobertas, localização 
estratégica. a poucos metros do 
parque ecológico Indaiatuba ao lado 
do shopping Parque Mall, apto c/ 3 
Ds, sdo 2 ste, WC social, AS, varanda 
gourmet, sala de estar, coz. americana 
e 2 vagas de gar. cobertas, segurança 
24 horas, sistema de lazer completo. 
R$496.000 F. 3825-4420
AP01324 - Edifício Rocaporena: 
2 quartos, sala 2 amb., coz., lav., 
wc, arm. embutidos, 2 vagas de gar. 
cobertas, salão de festas e portaria 
24 horas. Localizado próx. ao Centro 
da cidade, próx. a comércio, ponto 
de ônibus e hospital, 71,00m² útil. R$ 
360.000 F. 3825-4420
VENDO AP. EM SP, Bairro Carrão, 
área 70 m2, 3 dorm, 1 suíte, sala p/2 
amb, coz, wc, 2  garagens, piscina, 
quadra, Playg, salão e churrasqueira, 
50 mts futura estação Metrô. R$ 
490.000,00-direto com prop.11 2862 
5847/11 9 5302 3126
Venda – Apto Patio Andaluz  –  
R$420 mil, 2 Qts / 1 Suíte / 2 Vagas / 
Mobiliado, Tels:  (19) 3394-0385 / (19) 
9 9676-2211
Apartamento Barbara, 01 dorm, 
sala, cozinha e banheiro,01 vaga de 
garagem R$ 210.000,00, 9 9887 7771
Apartamento – Ed. Grand Ville 
- A.U: 84M² – mobiliado,03 dorms 
(01 suíte), sala de estar e jantar, 
cozinha completa - R$ 280.000,00 (Ac. 
Financiamento)TR: Dalva (19) 99279-
6709 dalva.corretora@hotmail.com
AP NA PLANTA : PLAZA BELLA 
VISTA - 2 ou 3 dormitórios - 56 m² ou 
67 m², 2 vagas, área de lazer completa 
e varanda gourmet com churrasqueira 
. A partir de R$20.000,00 mil Entrada 
+ R$ 800,00 Parcela. UNIDADES 
LIMITADAS.TR: Jordão Freitas - (19) 
98261-6100 - Whatsapp
AP.528 – JD.ALICE – R$235 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
varanda, 1 vaga de garagem-9 8136 
7331
AP.534 – CIDADE NOVA – 220 MIL – 
2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, sem 
garagem-9 81367331
Praia Grande com dorm, sala, coz, 
wc, R$ 90 mil (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
VENDO OU ALUGO-Centro apto. 
2 dorm, 1 suite, sala 2 amb. Com 
varanda, garagem coberta, portaria 
24 hrs., tr: 3834 6222 - 9 8394 0038
AP0771 - APTO – ED. IBIZA –  2 
dorms., wc, sala, coz. planejada, área 
serv., 1 vg. -  R$ 220.000,00 – tel: 
97403-4761/3392-0333.  

AP0782 – APTO – RES. VILLA DAS 
PRAÇAS – 50 M² - 2 dorms, wc 
social, moveis plan. sala., banheiro., 
coz. completa, área serv. c/com 
lixeira e passadeira embutida, 1 vg 
coberta – R$ 270.000,00 – tel: 97403-
4761/3392-0333.  
AP0783 – APTO – RES. BELVEDERE 
– 66, 50M² - 2 dorms, sendo 1 suíte, wc 
social, sala 2 ambs., varanda gourmet 
c/ churrasqueira, 1 vg coberta – R$ 
389.000,00 –  tel: 97403-4761/3392-
0333.  
AD0019 – APTO DUPLEX - AQUI SE 
VIVE  – 177 m² - 3 dorms. (sendo 1 
suíte c/armários), wc social, sl. estar, 
sl. jantar, coz. c/ armários, cooktop, 
forno embutido, ar. serv. c/ armários, 
amplo salão, área gourmet, grande 
terraço, 3 vg. cobertas – R$ 800.000,00 
– tel: 97403-4761/3392-0333.  
Apartamento NOVO Salto: 2dorm, 
sala, coz, wc social, lavanderia. Aceita 
Financiamento R$ 180 mil. Aceita 
terreno, ou 100 mil e parcelas de 
680,00. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
AP0451 – APTO – ED. CISA - 04 
st., sendo 01 master c/ arms. planej., 
lavabo, escr., sala 3 ambs., coz., 
planej., copa, a.s., desp., ar cond., 
aquec., solar e a gás, sala de jg., 
acad., sala de reuniões e 03 vg. 
– R$  1.600.000,00 – tel: 97403-
4761/3392-0333.  
 

ALUGO APTO. Viullage Damore - 2 
dor, 1 suíte, sala. Coz. Wc. Garagem, 
tr: 3834 8948
L o c a ç ã o – A p t o  J d .  A l i c e  – 
R$850,00, Jd. Bom Principio – 
R$850,00, Tels:  (19) 3394-0385 / 
(19) 9 9676-2211
Locação – Apto V. Brizola – 
R$1.100,00 2 Qts / 1 BH / 1 Vaga / 
Área Lazer, Tels:  (19) 3394-0385 / 
(19) 9 9676-2211
Locação – Apto CECAP – G. Ville 
- R$1.300,00 3 Qts / 1 BH / 1 Vaga 
/ Área Lazer, Tels:  (19) 3394-0385 / 
(19) 9 9676-2211
Locação–Apto v. Brizola–Mobiliado–
R$1.600,00, 3 Qts / 1 BH / 1 Vaga / 
Área Lazer, Tels:  (19) 3394-0385 / 
(19) 9 9676-2211
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 
dorm, sala, coz, wc, sem garagem-9 
8136 7331
JD.ELDORADO – R$670,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
coberta(com mobília) 9 8136 7331
VL.FURLAN –R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem-9 8136 7331
JD.JEQUITIBA – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem – 
SEM CONDOMINIO-98136 7331
JD. PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, 
lavanderia, 1 vaga de garagem- 9 
8136 7331
JD. PEDROSO – R$950,00 – dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem- 
98136 7331
JD.PEDROSO – R$1.000,00 – 
MOBILIADO – dorm, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem9 8136 7331
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem-9 
8136 7331
J D . S E V I L H A -  R $ 1 . 1 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala, coz americana, wc 
social, varanda gourmet, as, garagem9 
8136 7331

JD.PEDROSO – R$1.200,00 – 2 
dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem- 9 8136 7331
VL.RUBENS – R$1.200,00 – 3dorms, 
sala, coz, wc, as, 1 vaga de garagem- 9 
8136 7331
CIDADE NOVA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st com ae), sala 2 ambientes, 
coz planejada, wc social, 2 vagas de 
garagem coberta
JD.PAU-PRETO – R$2 MIL – 2 
dorms(1st), sala, coz c\a\e, wc social, 
lavanderia com a\e, área gourmet, 
aquecedor a gás
ALUGO APTO. Centro - quarto, sala, 
coz.wc, a serv, varanda, garagem 
coberta, portaria 24 hrs. 19 9 9446 
2566
ALUGO KITNET, CENTRO, R$ 850,00 
- tr: 3801-2880 / 9 9479 0454
ALUGO APTO. BELVEREDE, 3 dor, 
valor R$ 1.500,00 + cond., tr: 3801 
2880 / 9 9479 0454
ALUGO AO LADO PQ MALL, 88m, 3 
dorm, 1 suíte todos c/armários, sala 2 
amb. Ar cond., coz e lavandeira com 
armários planejados, 1 vaga de gar. R$ 
1.600,00+cond e IPTU. 19 9 8219 6633
 

ALUGO galpão 280m2 em frente ao 
SESI - tr: 9 9121 2056
Locação – Sala 35m2 – R$850,00, 
Jd. Bom Principio - Ótima localização, 
Tels:  (19) 3394-0385 / (19) 9 9676-
2211
I C . 0 1  –  J D . E S P L A N A D A  – 
R$1.400.000,00 – Piso inferior - : 9, 
50x24 (salão), 2wc (1 para cadeirante), 
copa. Piso superior: 5 salas com 
ws e copa
IC.04 – DISTRITO INDUSTRIAL – 
R$1.400.000,00 – AT:1000m² AC: 
800m² 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 
45m², wc-9 8136 7331
VL.RUZ PERES – R$1.100,00 – 
100m², wc, mezanino- 9 8136 7331
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115m², 
2wc- 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$1380,00 – 
65m², wc- 9 8136 7331
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 
80m², 2wc, duas portas de entrada- 9 
8136 7331
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa- 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2wc, piso frio 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$2MIL – 
130m²- 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$2.800,00 
– 150m², wc- 9 8136 7331
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro 
na frente, wc.- 9 8136 7331
JD.TROPICAL – 4 MIL - 320m², wc, 
copa escritório pequeno, porta de 
vidro- 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 
–40m², pia, wc – 9 8136 7331
VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², coz, 
wc- 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 
60m², pia, wc- 9 8136 7331 
JD.PAU-PRETO – 1100,00 +COND. 
– sala para área de saúde c/wc 
privativo, incluso água, luz IPTU, ar 
condicionado, lixo branco. 9 8136 7331
JD.MORADA DO SOL – 1.200,00 – 
100m²- 9 8136 7331
CIDADE NOVA – Kennedy Office 
- R$1.500,00 – 50m², 1 vaga de 
garagem de frente, para a avenida, 
sacada, ar condicionado, iluminação- 9 
8136 7331

JD. SANTA RITA – R$4.400,00 – 
219m², escritório, 4 wc.- 9 8136 7331
DISTRITO INDUSTRIAL – R$8 MIL – 
658m² - 9 8136 7311
VENDO OU ALUGO, sala comercial 
Ed. Diplomat, 8º and sala 812, Tr  (wat) 
9 8947 1448
ALUGO,  sala comercial Ed. Diplomat, 
3º and sala 301, tr: 9 9384 5167

 

vale do Sol - Magnifica chácara à 
venda.AT.1550 m2.AC234 M2.amplas 
acomodações com suíte, quartos, 
salas, setor gourmet, 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 tr: 019 3875-0469 / 019 
99751-9921 creci 65362.
Mosteiro – 3D (1 st c/ closet), + 2D, 
sala, coz., piscina, (c/ fundos p/ lago). 
Aceita 20% em permuta. R$ 850.000 
F. 9.9887-7771
Terras Itaici - 5 stes, 3 sala, escritório, 
lavabo, coz. plan., churr. R$ 960.000 
F. 9.9887-7771
Terras de Itaici – 1.000m² R$ 220.000 
F. 9.9887-7771
Pq. da Grama - com muitas árvores 
frutíferas 5.130m² R$ 220.000 F. 
9.8136-7331 CRECI 74.092
CH0043 – chácara – 350 m² ac e 
1.000m² at - casa principal toda 
avarandada c/ 3Ds, sdo 1 ste c/ 
armários e banheira c/ hidro, ampla 
sala p/ 3 ambs., wc social, coz. 
nos fundos: 1 ste e AS c/ armários.  
Sobrado ao lado: atelier c/ sala p/ 2 
ambs., sacada e wc. Água encanada, 
poço caipira. R$ 510.000 F. 3392.0333
Sítio com 3 alqueires com casa 
agua - há 1km do centro da cidade, 
R$ 750.000, Tels: (19) 9 9116-2256 / 
(19) 3394-0385
ALTOS DA BELA VISTA Chácara com 
3 d, ampla casa remodelada AC 210m2 
AT 1020m2 com varanda, piscina, 
churrasqueira, pomar. R$600.000,00. 
Estuda residência térrea de menor 
valor na região central de Indaiatuba. 
3875.0469 / 19-9.97519921.creci 
65362.
V E N D O  c h á c a r a  e s t r a d a  d o 
Fogueteiro-1000 m2, com 2 casas tr: 
3875-3201 ou 9 9482 6697
VENDO 5 chácaras em Elias Fausto, 
com ou sem benfeitoria por por imóvel 
tr: 3875 3201/9 9482 6697
Chácara no Vale das Laranjeiras 
– Casa com quarto, sala, cozinha e 
banheiro. Terreno com 3.000 m² e 
ótima localização. R$ 480.000, Tels: 
(19) 9 9116-2256 / (19) 3394-0385
Vende – Mosteiro – 03 dorms (01 st c/
closet), mais 02 dorms, sala, cozinha, 
piscina, (com fundos para lago). Aceita 
20% em permuta R$ 850.000,00 – (19) 
9.9887-7771 
Chácara Venda – Terras Itaici- 05 
suítes, 03 sala, escritório, lavabo, 
cozinha plan., churrasqueira R$ 
60.000,00. F: (19) 9.9887-7771.
Chácara Vende – Terras de Itaici 
– 1.000m² - R$ 220.000,00, (019) 
9.9887-7771
Pq. da grama com muitas árvores 
frutíferas 5.130m² R$ 220 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
COD.703 – VALE DO SOL – R$650 
MIL – 3dorm, sa la,  coz,  3wc, 
churrasqueira- 9 8136 7331
OPORTUNIDADE! COD.71  chácara 
np pq. da grama com 5.130 m² com 
muitas árvores frutíferas R$250 MIL

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 
– 2dorms(1st), sala, wc social, coz, 
lavabo, churrasqueira com pia, salão 
de festa, 2 piscina com wc, gramada, 
entrada de carro.
SITIOS EM MONTE MOR APARTIR 
DE 21.000 m² - R$ 230 MIL- 9 8136 
7331
SITIOS EM MONTE MOR APARTIR 
DE 21.000 m² - R$ 230 MIL-9 8136 
7331
COD.717 – CHACARA NP PQ. DA 
GRAMA com 5.130 m² com muitas 
árvores frutíferas R$250 mil. 9 8136 
7331
V E N D O  C H A C A R A ,  P Q  d a s 
Bandeiras, 1000m2 A/T, área útil 
372, 43m2, sala 2 amb, aquec. solar, s 
jantar, sauna, lareira, coz, 3 d 2 suítes, 
closet, wc master, 1 wc s, espaço 
gourmet, edícula, churrasq, lav e 1 
suíte, piscina, sauna, ducha circular, 
árvores frut., jardim, const. 16 anos, 
R$ 850 mil, CRECI 118013, (19) 3935 
6376 / 9 9658 1449
VENDO SITIO EM PORANGABA, 
15 alqueires, 4Km do centro asfalto, 
casa (sala, coz, 2 dor, wc, varanda) 
3 barracões, curral ,  excelente 
topografia. Ótimo para pecuária e 
agricultura, R$ 1.200,000,00, CRECI 
118013-teresinha, (19) 3935 6376 / 
9 9658 1449
CHÁCARAS EM PORANGABA, à 
partir de 1000m2 (lindas) R$ 40.000,00 
a R$ 50.000,00 3 KM do centro com 
asfalto, Teresinha CRECI 118013, (19) 
3935 6376 / 9 9658 1449
Permuta chácara  com casa 4 
cômodos Vale do Sol R$ 350.000,00. 
. 3935 1142 /  9 9113 7429 / 7812 9355
Permuta chácara estrada do 
Fogueteiro com casas, aceita casa 
no Jd. Morada do Sol como parte de 
pagamento R$ 370.000,00. . 3935 
1142 /  9 9113 7429 / 7812 9355
Sítio em Elias Fausto 32.000m², 
casa grande, casa caseiro, pomar, 
lago, piscina, campo de futebol, aceita 
imóvel em Indaiatuba como parte de 
pagamento R$ 900.000,00. . 3935 
1142 /  9 9113 7429 / 7812 9355
VENDO OU TROCO, chácara com 
1100m2 área gourmet,  piscina 
e pomar, por casa no centro de 
Indaiatuba tr: 019 3816 2011
CH0115 – CHÁCARA - 3 dorms., 
sendo 1 suíte c/ hidro., 3 bhºs, 3 
salas, lareira, coz., com arm., desp., 
ar. de serv., dorm. ext., 1 bhº ext., 
salão de festas/jogos, pomar, quintal, 
pisc., vestiário, churrasq., , fogão, 
forno a lenha, poço caipira, quadra 
poliesportiva, playground, divers. vg 
(sendo 4 cobertas) R$960.000,00 tel: 
97403-4761/3392-0333.
CH0128 -  CHÁCARA – CASA 
TÉRREA, 3 suítes, sala c/ 3  ambs., 
(com 60m² e pé direito duplo com 
4.5m de altura; coz., americana; ar. 

de ser., atelier ext., churrasq., e wc 
ext., p/ piscina. móveis de alto padrão 
em todos os ambs., 4 vg sendo 2 
cobertas. R$875.000,00 tel: 97403-
4761/3392-0333.  
 
JARDIM BRÉSCIA - Oportunidade 
única,  TERRENO com 200m2, 
plano, na quadra A, R$155.000,00. 
Documentação em ordem. 3875.0469 
/ 19-9.97519921. Com o proprietário.
Terras de Itaici -  2.750M² R$ 
330.000,00 F. 9.9887-7771

Jardim dos Laranjais - 33.000M² 
R$ 350.000 aproveitável 4.000m² (c/ 
nascente) F. 9.9663-2979
Vale das Laranjeiras - 2.830m² R$ 
350.000 F .9.9887-7771
Área – Cardeal – 9 alq. próximo 
aeroporto R$ 2.000.000,00 F. 9.9887-
7771
TE0620 – Village Moutonnée – 175m² 
- R$ 110.000 F. 3392-0333
Te0636 – Res. Maria Dulce – 327m² 
- R$ 240.000 F. 3392-0333
Te0638 – Jd. Esplanada – 300m² - R$ 
230.000 F. 3392-0333
Te0583 - Jardim Lucilla - 300m² - R$ 
250.000 F. 3392-0333
Te0451 – Monte Carlo - 150m² - próx. 
ao parque ecológico R$ 110.000 F. 
3392.0333
Te0631 – Nova Veneza - 150m² - 
ótima oportunidade para investimento 
- R$ 85.000 F. 3392.0333
Te0652 - Cond. Duas Marias – 360m² 
R$ 300.000 F. 3392-0333
Te0482 – Cond. Bréscia – 240m² - 
ótima oportunidade – R$ 160.000 F. 
3392-0333
Terrenos em Salto.180 m R$ 75.000, 
Loteamento novo, Aceita carro como 
entrada e parcelamento direto com o 
proprietário. Tels: (19) 9 9116-2256 / 
(19) 3394-0385
Parque Imperial – Salto R$ 40.000 
de entrada, Assume parcelas e aceita 
carro, Tels: (19) 9 9146-3130 / (19) 
3394-0385
Vale das Laranjeiras – Terreno 
com 3.000 m² próximo ao lago. R$ 
450.000, Tels: (19) 9 9116-2256 / (19) 
3394-0385
Terras de Itaici – 1000 m² e ótima 
localização R$ 170.000, Tels: (19) 9 
9116-2256 / (19) 3394-0385
Jardim das Laranjeiras – 3.000 
m² com poço cercado com tela. R$ 
380.000, Tels: (19) 9 9116-2256 / (19) 
3394-0385
Itaboraí – 26.000 m² com nascente, 
R$ 330.000, Tels: (19) 9 9116-2256 / 
(19) 3394-0385
VENDO 2 TERRENOS, Jd Carlos 
Aldrovandi, 270m2 cada, tr: 19 9 
9783 2900
Venda – Terreno  –  Terra Magna - 
R$270 mil, 420 m2 – Ótima topografia, 
Tels:  (19) 3394-0385 / (19) 9 9676-
2211
V e n d o  T e r r e n o  T e r r a s  d e 
Itaici.2.750M² R$ 330.000,00, (019) 
9.9887-7771.
Vendo Terreno Vale das Laranjeiras. 
2.830m²  R$ 350.000,00, (019) 9.9887-
7771
Á R E A  –  C A R D E A L  –  9 
alqueires próximo aeroporto  R$ 
2.000.000,00,019 9.9887-7771
TE.02 – JD.DOS IMPERIOS – R$112 
MIL – 150m²-9 8136 7331
TE.13 – VL RICA – R$120 MIL – 150 
m²- 9 8136 7331
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
+parcelas – 170m² - 9 8136 7331
TE.23 –MONTOVA -  R$115 MIL – 
216m²- 9 8136 7331
TE.30 – VENEZA – R$95 MIL – 150m²- 
9 8136 7331
TE.31 – QUINTAS TERRACOTA – R$ 
190 MIL – 1.200m²- 9 8136 7331
TE.34 – MONTREAL – R$135 MIL – 
166m²- 98136 7331
TE.35 – JD.DOS IMPERIOS – R$105 
MIL – 150m²- 9 8136 7331
TE.36 – JD.BRECIA – R$135 MIL – 
200m²- 9 8136 7331
TE0653 – TERRENO – RES. ALTO DE 
ITAICI – 300,77 M² - R$ 255.000,00 – 
TEL: 97403-4761/3392-0333.  
TE0660 – TERRENO – JD MONTE 
CARLO – 150 M² - R$ 98.000,00 – 
TEL: 97403-4761/3392-0333.  

TE0516 – TERRENO – JD VILLA 
PARADISO  –  513,33 M² -  R$ 
510.000,00 – TEL: 97403-4761/3392-
0333.  
TE0583 - TERRENO – JARDIM 
LUCILLA - 300 M² - R$ 250.000,00. – 
TEL: 97403-4761/3392-0333.  
Jd. Nair Maria: com 3 cômodos em 
ponto de andaime com estrutura p/ 
sobrado R$ 110 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Paulista:2 cômodos nos fundos, frente 
toda livre. R$ 160 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
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$ 100 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. 
São José do Rio Preto Lote de 200 
m², + parcelas de R$ 480,00, aceita 
carro ou moto R$ 20 mil. F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320.
Terreno Jd. Morada do sol 330m² 
ótima localização, aceita casa ou 
chácara como parte de pagamento 
R$ 390.000,00. 3935 1142 /  9 9113 
7429 / 7812 9355
TE0610 – TERRENO – RES. TERRA 
NOBRE – 307, 49 m² - R$ 220.000,00 
– tel: 97403-4761/3392-0333.  
TE0637 – TERRENO – RES. VIENA 
– 250 m² - R$ 187.000,00 – tel: 97403-
4761/3392-0333.  
TE0441 – TERRENO – COND. TERRA 
MAGNA – 420 M² - R$ 245.000,00 – 
TEL: 97403-4761/3392-0333.  
TE0573 - TERRENO – COND. TERRA 
MAGNA - 420 M² - R$ 200.000,00. – 
TEL: 97403-4761/3392-0333.  
TE0635 – TERRENO – COND. TERRA 
MAGNA - 360M² -  R$ 220.000,00   – 
TEL: 97403-4761/3392-0333.  
TE0357 – TERRENO RES. BEIRA 
DA MATA - TERRENO – 402, 38M² 
- R$ 270.000,00  – TEL: 97403-
4761/3392-0333.  
TE0351 - TERRENO –RES. ALTO DE 
ITAICI – 386, 58 M²– R$ 240.000,00 – 
TEL: 97403-4761/3392-0333.  

ALUGO mesas, cadeiras, cxs. térmica, 
freezer. F: (19) 9.9783-2900 / (19) 
9.9952-2505
ALUGO quarto ótima localização tr: 
3875-1181 / 9 8820 6872                              
VENDO Play Station 3 - com controle 
-1 jogo - cabo HDMI - R$ 800,00 - tr: 9 
9332-1128 / 9 9369 5615 ou 3935-0499
VENDO RADIO AUTOMOTIVO - 
PCA530-Philco-c/tela LCD-CD-DVD e 
MP3 entrada USB e cartão de memória 
-2 altos falantes R$ 260,00-tr: 9 9835 
5979 e 3801.3228
VENDO - Aspirador Eletrolux Neo 
Compacto 1200 wts - R$ 100,00 - tr:  
9 9835 5979 e 3801-3228
PASSA-SE O PONTO LOJA de pães e 
laticínios autorizado BIMBO. produtos 
com até 50% de desc. próximos ao 
vcto. ótima localização. Andre/Tais 9 
9246 2313/ 9 8925 5810
VENDE-SE  cortador de grama 
TRAMONTINA pequena mais cortador 
de beiradas, as duas R$ 400,00, 9 
9267 7603
VENDE-se Ventilador de pé, R$ 40,00, 
9 9267 7603
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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 FINANÇAS E CONTROLADORIA PLENO – Código 26034: 
Graduação completa. Experiência na área financeira (contas a pagar e receber, 
fluxo de caixa e indicadores), contábil e fiscal (classificações, débito e crédito 
e impostos retidos em nota fiscal). Desejável experiência em controladoria e 
conhecimento no sistema SAP.
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 FISCAL SÊNIOR – Código 26328: Graduação em Ciências Contá-
beis, Administração ou Economia. Experiência com apuração de ICMS/ICMS-
-ST/IPI/ISSQN, conciliação Contábil/Report USGAAP e obrigações acessórias 
(GIA, GIA-ST e EFD) no segmento industrial. Conhecimento SAP e Mastersaf. 
Inglês intermediário. 
ASSISTENTE DE PRÉ-IMPRESSÃO – Código 25950: Ensino Médio completo. 
Desejável graduação. Experiência em adequação de desenho. Conhecimento 
em Photoshop, Adobe Illustrator e Tratamento de Imagens. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
ASSISTENTE LOGÍSTICO – Código 26130: Desejável Ensino Médio completo. 
Experiência em rotinas de faturamento e carga e descarga de materiais. 
AUXILIAR DE APOIO LOGÍSTICO (Oportunidade para Pessoa Com Defi-
ciência – PCD) – Código 25052: Desejável Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência na função. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE COMPRAS – Código 26065: Desejável graduação. Ex-
periência em compras de materiais produtivos e improdutivos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE TINTAS – Código 26321: Desejável formação Técnica 
em Química. Experiência em preparação e matização de tintas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
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. 
ENGENHEIRO DE PROJETOS – Código 26118: Graduação em Engenharia 
Mecânica ou Mecatrônica. Experiência em desenvolvimento de novos produtos 
e gestão de projetos. Inglês intermediário. 
ESTÁGIO EM PCP – Código 26414: Cursando à partir do 3° semestre Enge-
nharia (Produção ou Mecânica), Administração ou Ciência da Computação. 
Desejável conhecimento em inglês e Excel. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO EM QUÍMICA – Código 26477: Cursando a partir do 3° semestre de 
Química, Engenharia Química ou áreas afins. 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 DE MANUTENÇÃO – Código 26570: Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção mecânica de máquinas e equipamentos. Desejável 
conhecimento em máquinas CNC. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PCD (Pessoa Com Deficiência) – Código 24234: Desejável experiência 
profissional. 
PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO – Código 26569: Graduação completa. 
Experiência na função. Inglês intermediário. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SERRALHEIRO – Código 25568: Ensino Médio completo. Experiência na 
função. Curso de Solda Mig e Tig. 
SUPERVISOR DA QUALIDADE – Código 26442: Graduação completa. Experi-
ência em processos de usinagem. Conhecimento em tridimensional (tradicional 
e CNC). Possuir CNH B. Disponibilidade para viagens. 
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – Código 26323: Graduação completa. Experi-
ência na função no segmento plástico (extrusão). Residir na região de Indaiatuba. 
TÉCNICO EM MÁQUINA EXTRUSORA – Código 26346: Desejável formação 
Técnica. Experiência com instalação, montagem e manutenção (pneumática e 
hidráulica) de máquina extrusora plástica. 
TÉCNICO QUÍMICO – Código 25576: Formação Técnica completa. Desejável 
graduação. Experiência em desenvolvimento de novos produtos. Residir na 
região de Indaiatuba.

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: Experiência na função. Administrativos, arquivos, 
contas a pagar e receber, sistema pagamentos e recebimentos, ter boa comunicação. 
Residir Indaiatuba.
AUXILIAR CONTABIL: Experiência com lançamento de despesas, receitas, folha de 
pagamento, noções de plano de contas, balanço, DRE, balancetes, demonstrações 
em geral.
AUXILIAR ESCRITA FISCAL: Experiência em apuração de impostos federais e 
municipais: ICMS, IPI, PIS, CONFINS, SIMPLES, NACIONAL, ISS, lançamento de 
notas fiscais de entrada e saída : NF-e, talão de nota, ECF, SAT. Emissão de nota 
fiscal de saída e devolução.
AUXILIAR DE LOGISTICA:  Ensino médio completo. Experiência na função. 
Realizar lançamento de notas fiscais no sistema, entrada e saída de materiais, 
monitoramento entrega aos clientes e controle do abastecimento do estoque. Residir 
Indaiatuba ou região.
AUXILIAR PRODUÇÃO – MARCENARIA:  Ensino médio completo. Experiência na 
função, diferencial trabalhar com moto-serra. Residir Indaiatuba.
BALCONISTA: Ensino médio/ Técnico em farmácia. Balconista/ vendedor com 
experiência em drogaria, que goste de trabalhar com metas. Saiba fazer aplicações 
de injetáveis, brincos e entenda sobre programa de descontos vidalonk, farmácia 
popular. Residir 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.
COMPRADOR:  Superior completo, com experiência na função. Compras no geral, 
negociações com fornecedores. Residir Indaiatuba.
CONSULTOR COMERCIAL JR: Ensino médio completo. Experiência na função, 
Com conhecimento em microinformática básica, com habilidade em comunicação. 
Desenvolver atendimento ao cliente. Residir Indaiatuba.
DESIGNER DE SOBRANCELHAS: Ensino médio completo. Experiência na função. 
Residir em Campinas.
ESTETICISTA: Experiência na função com curso de estética. Experiência em 
estética facial e corporal, como: limpeza de pele, drenagem e massagens. Residir 
em Campinas. 

empregos
VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER INDAIATUBA

OS INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA 
recrutamento.indaia@grupoproficenter.com.br

MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO 

GRUPO PROFICENTER NO FACEBOOK! 

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

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) – Possuir experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
COZINHEIRO (A) – Possuir experiência na função comprovada em Carteira. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em turnos.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Possuir experiência na função 
comprovada em carteira. Curso de NR 10. Conhecimentos em eletrônica. 
Disponibilidade de horários.
MOTORISTA – Possuir experiência na função comprovada em carteira. 
Para dirigir caminhão truck. CNH D. Curso MOPP. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE FORNO – Para trabalhar em empresa do ramo de 
Tratamento Térmico. Possuir curso Técnico em Mecânica, Metalurgia, 
Automação Industrial ou equivalente. Experiência em operar máquinas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Disponibilidade para trabalhar em turnos.
OPERADOR DE MÁQUINA CONVENCIONAL - Possuir experiência 
na função. Possuir cursos e conhecimentos em metrologia e leitura e 
interpretação de desenho mecânico. Disponibilidade de Horário. Residir 
em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Para trabalhar na área de recepção e administrativo. Horário comercial. 
Com ou sem experiência. Desejável Ensino médio completo.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) – Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. Experiência com atendimento ao público. 
Residir em Indaiatuba.
SECRETÁRIA BILÍNGUE - Ensino Superior completo. Experiência na 
Função. Inglês Fluente e Espanhol (Desejável). Residir em Indaiatuba 
ou Região.
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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

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

AUXILIAR DE PINTURA INDUSTRIAL:Experiência na preparação de peças 
para pintura industrial,  acabamento superficial em aço, polimento, lavagem 
de peças, preparação de tintas,pintura com pistola,  operação de máquinas 
em geral e auxiliar de produção.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Auxiliar na   execução de  tarefas ad-
ministrativas e em reuniões. Coordenar e   controlar   equipes   atividades;   
controlar   documentos   e   correspondências. Organizar   eventos   e   viagens   
e   prestar serviços em idiomas estrangeiros. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.
ASSISTENTE DE MARKETING: Responsável pela criação, planejamento 
e desenvolvimento de campanhas promocionais, desenvolvimentos de 
estratégias comerciais para novos produtos, envio de material promocional 
para destinos nacional e internacional, desenvolvimento de vitrines e material 
de divulgação para PDV.
ASSISTENTE DA QUALIDADE: Auxiliar no Sistema da Qualidade com 
a elaboração, controle, alteração e divulgação de documentos (normas, 
procedimentos, indicadores da qualidade, formulários, não conformidades, 
assuntos regulatórios (elaborar e criar processos para cadastro/registro de 
novos produtos para saúde (alterações). Controle e Monitoramento da Sala 
Limpa. Follow-up nas áreas de interface.
COMPRADOR: Compra de insumos de produção, pesquisa de 
mercado,negociação com fornecedores, emissão de pedidos e  acompa-
nhamento de entregas.
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.
SOLDADOR SERRALHEIRO: Com experiência em Solda TIG, MIG, MAG 
e solda Oxi - acetilênica. Desejável Curso de Solda, Curso de Desenho 
Mecânico.
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:Com experiência na área 
de Logística para elaboração e aplicação de treinamento para Motorista.
Controle de EPI`S
TECNICO TELECON:Instalação de serviços de internet e telefonia,  Instala-
ção de cabo de rede. Manutenção e suporte ao cliente.  Programar roteador 
Wi-Fi  Realizar testes de internet.Para atuar em Condomínio Industrial.
Disponibilidade de horários.

Vagas apenas direcionadas a empresas 
focadas no sucesso, que  busquem 

excelência nos processos de seleção e na 
administração de sua mão de obra.

Oferecemos a costumeira qualidade e 
pontualidade em nossos procedimentos, além 

de uma redução considerável nos custos 
relacionados aos processos.

Atuação de mais de 20 anos no mercado.

ESTAMOS CONTRATANDO

Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na fun-
ção. Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e 
manutenção de piscinas.

ESTAMOS CADASTRANDO

Porteiro - Masculino. Desejável experiência na função e condu-
ção 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 dispo-
nibilidade de horários.
Auxiliar de Limpeza – Feminino. Experiência na função. 
Disponibilidade de horários. Desejável ter condução própria.
Zelador - Masculino. Experiência na função. Desejável co-
nhecimentos com serviços de portaria, limpeza, jardinagem, 
pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.
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