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Durante coletiva de im-
prensa realizada na noite 
de terça-feira, dia 10, o atu-
al vereador Gervasio Silva 
(PTB) confirmou sua pré-
-candidatura para prefeito de 
Indaiatuba.

A Justiça determinou du-
rante a semana o bloqueio dos 
bens do prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB), o qual está 
afastado do cargo por 45 dias. 
A decisão foi da 1ª Vara Cível 
de Indaiatuba, Patrícia Bueno.

Dois casais vizinhos rea-
lizavam um churrasco regado 
à bebida alcoólica na noite 
de segunda-feira, dia 2, em 
uma residência no Jardim São 
Conrado, quando iniciaram 
uma briga.

Com cinco jogos progra-
mados, a Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi) dá 
início amanhã, dia 15, a dis-
puta da Primeira Divisão do 
Campeonato Amador. A bola 
também rola pela estreia da 
Segunda Divisão do certame. A Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Indaiatuba já deu 
início a venda dos ingressos 
para o 1º Almoço Minei-
ro que celebra os 40 anos 
da entidade local. O evento 
acontece no dia 26 de junho, 
das 12h às 17h30, no salão 
social do Indaiatuba Clube. 

O Lar de Velhos Emma-
nuel já iniciou a venda dos 
ingressos para o 3º Leilão 
Beneficente. O evento acon-
tece no dia 24 de setembro, 
das 12h às 17 horas, no 
Indaiatuba Clube. 

Duas agências bancárias 
foram invadidas por bandidos 
que tentaram explodir e furtar 
caixas eletrônicos. Os casos 
ocorreram na agência da Cai-
xa Econômica Federal (CEF) 
da Avenida Ário Barnabé, no 
Jardim Morada do Sol; e no 
Itaú da Avenida Presidente 
Vargas, no Cidade Nova. 

A partir de novembro, valor da infração ficará mais cara aos motoristas. Pág. 07a
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Falar ao celular enquanto dirige
é a terceira maior causa de multas 

Gervasio lança 
pré-candidatura 
e sinaliza vice 

Irmãos de Indaiatuba dublam o longa Angry Birds

Cinco jogos 
marcam 

o pontapé 
inicial do 

‘Amadorzão’

Prefeito Reinaldo 
Nogueira tem 
bens bloqueados

Fatec oferece 
320 vagas em 8 
cursos técnicos 

Apae celebra 
40 anos com 1º 
Almoço Mineiro

Curso de RH da Max 
Planck realiza ação na 
praça Dom Pedro II 

Lenovo inicia atividades 
no próximo semestre

Lar de Velhos 
Emmanuel inicia 
venda de convites 

Bancos são alvos 
de bandidos no 
final de semana

MARCELLA OLIVEIRA

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

Na manhã de ter-
ça-feira, dia 10, a 
imprensa foi con-
vidada para con-
ferir em primeira 
mão a exibição 
de Angry Birds. 
Na ocasião, os 
Irmãos Piolo-
go, criadores do 
Mundo  Can i -
bal, ParTOBA, 
Avaiana de Pau, 
Irmãos Piologo 
Games, Pastor 
M e t r a l h a d o r a 
entre outros, ba-
teram um papo 
com os presentes 
sobre suas parti-
cipações no filme.
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02A Mais Expressão

Quais ações você 
costuma tomar no dia a 
dia visando um trânsito 
melhor e mais seguro?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 16 a 21/05

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

“Presto atenção ao dirigir, uso 
cinto de segurança, não deixo 
de dar seta, pois já bati o carro 
uma vez por falta de atenção. 
Por sorte nada grave aconteceu"  
- Clemente Lucas Mendes,  35 
anos, comerciante

“Não dirijo em alta velocidade, 
não uso celular ao volante, e não 
falo ‘palavrões’ no trânsito, por-
que uma vez um homem de moto 
passou e me xingou enquanto eu 
fazia uma baliza, e mais adiante 
ele caiu sozinho e se machucou. 
Além de não ter educação, se 
deu mal” - Carolina Laís dos 
Santos, 19 anos, vendedora

“Acredito que o essencial para 
evitar um acidente é prestar aten-
ção ao dirigir. É preciso dirigir 
por você e pelos outros. Eu nunca 
sofri acidente, nem sequer tomei 
multa de trânsito” - Regiane 
Aparecida dos Santos Silva, 33 
anos, balconista

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

opinião

“Presto atenção no trânsito, paro 
em cruzamentos, sinalizo ao 
fazer uma curva, ando devagar, 
uso o cinto. Eu nunca tomei 
uma multa” - Claudeci Rosa 
da Silva, 43 anos, agente de 
aeroporto

“Mantenho uma distância segura 
de outros veículos, pois se algum 
imprevisto acontecer tenho mais 
tempo para alguma reação e 
assim evitar um acidente. Nun-
ca sofri e nem quero sofrer um 
acidente” - Darci Antunes, 42 
anos, agente de aeroporto

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.) 

Trabalho e aprendizagem
A história das comemorações da Semana do Trabalho teve origem no final do século 

XIX, quando metalúrgicos de Chicago, nos Estados Unidos, manifestaram-se em favor da 
redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Houve confrontos violentos nas 
ruas até desembocar em uma greve geral que paralisou o parque industrial da cidade, em 
1.° de maio de 1886. A data passou a representar a luta por melhores condições de trabalho 
e é comemorada em quase todo o mundo. No Brasil, tornou-se oficial com um decreto do 
presidente Artur Bernardes, em 1925. Durante todo esse tempo, os trabalhadores tiveram 
muitas conquistas. No Brasil, um marco é a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 
1943, assinada pelo presidente Getúlio Vargas, que, entre outros benefícios, fixou o salário 
mínimo e a jornada de 8 horas. Embora haja um grande debate em torno da necessidade 
de uma ampla reforma da CLT, a fim de adequá-la à nova realidade do país, é inegável 
que houve avanços significativos.

A própria questão da aprendizagem (Lei 10.097/2000) foi incorporada às leis traba-
lhistas para resolver o problema da exploração infantil no mundo do trabalho. Nos anos 
1990, eram comuns reportagens que mostravam crianças exploradas em carvoarias, em 
situação de insalubridade. Hoje é proibido o trabalho para menores de 16 anos, com exce-
ção da atuação na aprendizagem para os maiores de 14 anos. É por isso que o CIEE, com 
o Aprendiz Legal, conscientiza as empresas para a importância da contratação de jovens, 
inserindo esses novos profissionais no mercado de trabalho. Segundo dados do Ministério 
do Desenvolvimento Social, muitos jovens ainda exercem atividades ilegais e perigosas. 
A aprendizagem é, portanto, uma forma de preservar a formação técnico-profissional com 
garantias da própria CLT.

Ao cumprir à Lei da Aprendizagem – que determina a contratação de aprendizes de 
14 a 24 anos para as grandes e médias empresas –, os empresários exercem uma função 
social importante de inclusão social. Além disso, podem formar colaboradores qualifi-

cados e identificados com a cultura da empresa. Benefícios tanto para as 
organizações como para os jovens aprendizes. É importante ressaltar que 
o Aprendiz Legal capacita atualmente 71 mil jovens por todo o país. Um 
orgulho para o CIEE, que com atuação ao longo de 52 anos, já encaminhou 
mais de 16 milhões de jovens para o mercado de trabalho.

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

Características do benefício Auxílio-doença
A proteção social compreende o direito à saúde, previdência social e assistência social, 

primado no trabalho e garantia a meios de subsistência do cidadão.
Os benefícios previdenciários são devidos aos segurados do Regime de Previdência 

Social quando contribuem na forma da lei, em especial como empregado, cuja contribuição 
depende da remuneração e é descontada mês a mês em seu pagamento.

Especificamente quanto ao auxílio doença, é devido ao segurado que ficar incapacitado 
para seu trabalho ou atividade habitual, desde que ainda esteja na qualidade de segurado 
e ter no mínimo 12 contribuições ao Regime de Previdência.

O empregado acidentado ou que adoece e fica impossibilitado para o trabalho, será 
afastado por determinação médica e quando o afastamento for superior a 15 dias, ingressará 
perante ao INSS um pedido administrativo do benefício Auxílio Doença seja acidentário 
ou previdenciário quando for o caso.

Em caso de acidente, o empregador deve emitir um Comunicado de Acidente de Tra-
balho (CAT) em até o dia seguinte do acidente, encaminhar ao INSS e se a incapacidade 
para o trabalho for superior a 15 dias, a partir do 16º dia o empregado começara a receber 
o benefício “B91”. Consequentemente, após o seu retorno, terá direito a estabilidade aci-
dentária de até 1 ano após o retorno.

Em caso de acidente que não ocorra durante o trabalho ou no percurso, ou doença co-
mum que incapacite o empregado segurado para o trabalho por mais de 15 dias, a partir 
do 16º dia deverá ser encaminhado ao INSS para requerer o benefício auxílio doença 
previdenciário “B31” que não lhe confere estabilidade.

Se o segurado encontra-se desempregado e sem contribuições por 
menos de 12 meses, também terá direito ao benefício.

Lembrando que o valor do benefício correspondente a 91% do salário 
benefício.

Começar de novo (Esperança)
Cito  parte da música de Raul Seixas: "Não diga que a vitória está perdida, tenha 

fé em Deus, tenha fé na vida, Tente outra vez". Trabalhei por grande tempo lide-
rando a área de RH de uma grande multinacional. Passei e vivenciei crises, corte 
de pessoal, dispensas em massa, vi muitas lágrimas na minha frente, pois quando 
perdemos o emprego, parece que tiram nosso chão abaixo de nossos pés, o susten-
táculo da segurança familiar.  As demissões atualmente  superam as contratações  
registrando, assim, o pior índice de desemprego em todos os tempos. Nós na Signa 
Treinamentos, prestadores de serviços,  lidamos diariamente com  pessoas de todas 
as classes sociais, temos presenciado a tristezas e  angústia desses que ficam dispo-
níveis no mercado de trabalho. Ninguém está isento de sofrer com a pior crise dos 
últimos anos registrada no Brasil, seja empresário ou empregado, seja membro da 
classe alta, média ou baixa, seja servidor público, funcionário de empresa priva-
da ou autônomo. Em nossas caminhadas, chega a ser impactante ver o desespero 
que tomou conta de parte das  famílias brasileiras, que de tudo fazem para tentar 
custear a criação, educação,  dos seus filhos e até mesmo a alimentação. As contas 
não tem esperado. A fome não tem esperado. Tem sido assustador o caminho que 
nossa pátria toma. Tenho certeza que o responsáveis por essa crise não amaram 
nossa pátria tanto assim quando escolheram esse rumo para a nossa nação. Contudo, 
compartilho da crença de que, quando há esperança, as coisas podem melhorar e 
voltar para os trilhos, mesmo que seja um processo demorado. Comece novamente, 
o empreendedorismo será a salvação de nosso país. Comece sua empresa. Participe 

de um treinamento para te preparar emocionalmente para esse gran-
de desafio, nos dias 20-21 e 22-05-2016, pela Signa1 , inscreva-se 
www.signatreinamentos.com.br fone 019-38757898

'Pesando' no bolso dos motoristas 
A partir de novembro os valores das multas 

serão reajustados, deixando-as mais caras ao 
bolso dos infratores. Não se sabe se é a melhor 
forma de evitar acidentes ou o quanto está sendo 
eficaz para que motoristas tornem-se mais res-
ponsáveis no trânsito.

O correto é que o motorista tivesse a consci-
ência de que andar falando ao celular, por exem-
plo, pode causar distração e por consequência a 
possibilidade de atropelamento ou colisão com 
outro veículo. 

Mas não é o que acontece. Na maioria das 
vezes o motorista pensa somente no valor da 
multa e quantos pontos perderá na carteira de 
habilitação. 

Alguns podem encarar o reajuste no final do 
ano como forma de “enriquecer” as tais “fábricas 
de multas”. Sim, elas existem, mas basta andar 
certinho, de acordo com a lei, que não sai um 
centavo do bolso do cidadão para esse fim.  

Mesmo não sendo o mais adequado, aumentar 
o valor e “pesar” no bolso do motorista, princi-
palmente em época de crise, pode amenizar as 
inúmeras tragédias causadas pelos irresponsáveis 
no trânsito. 
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“Falaram que eu sairia 
como candidato somente 

para esperar uma 
negociação futura, que 
eu estaria usando meu 
nome para tirar votos 

do candidato A ou B, ou 
que eu desistiria. Isso 

não é verdade” 

Gervasio Silva, 
vereador e pré-

candidato a prefeito  

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Gervasio confirma pré-candidatura a 
prefeito e aponta nome de possível vice

Durante coletiva de 
imprensa realizada 
na noite de terça-fei-

ra, dia 10, em um restaurante 
da cidade, o atual vereador 
Gervasio Silva (PTB) con-
firmou sua pré-candidatura 
para prefeito de Indaiatuba 
nas Eleições que acontecem 
em outubro deste ano.

O evento também apre-
sentou os seis partidos polí-
ticos que compõem o grupo 
que deve apoiá-lo, represen-
tados por seus presidentes: 
Victor Silva do PRB, Juliano 
Rufini do PTB, Marli Lopes 
do PTB Mulher, Clélia San-
tos Carvalho do PRTB, Jorge 
Alves do PDT, Emília Santos 
PDT Mulher, David Mendes 
representando o presidente 
Olair Borges, do PNT, e 
Antônio Trinca, presidente 
do PSD.      

O último citado é inclu-
sive um dos nomes mais 
cotados para vice-prefeito ao 
lado de Silva. A informação 
deve ser confirmada em uma 
solenidade marcada para 
segunda-feira, dia 16, quando 
o grupo político já deverá ter 
tomado a decisão.

Foi anunciado também 
que o grupo já possui 130 
pré-candidatos 
a vereador. 

O encontro 
da noite foi fei-
to, de acordo 
com o pré-can-
didato ,  para 
esclarecer in-
formações pro-
liferadas sobre 
a seriedade de 
sua candidatu-
ra. “Falaram 
que eu sairia 
como candi-
dato somente 
para esperar uma negociação 
futura, que eu estaria usando 
meu nome para tirar votos do 
candidato A ou B, ou que eu 
desistiria. Isso não é verda-
de”, afirma Gervasio.

O vereador disse ainda 
que tem um projeto para uma 
administração diferente da 
qual ocorre atualmente em 
Indaiatuba e que está ciente 
da dificuldade de confrontar 

Em 2003, Gervásio Sil-
va saiu pela primeira vez 
como candidato a vereador 
em Indaiatuba e foi eleito com 
2.068 mil votos. Depois, em 
2008, disputou novamente as 
Eleições e foi reeleito verea-
dor com 2.968 mil votos. 

Convidado para ser Secre-
tário Municipal da Habitação 
em 2009, Gervasio permane-
ceu no cargo até 2012 quando 

um governo que está no co-
mando há 20 anos.

Mas segundo ele, Indaia-
tuba retrocedeu. “O que mais 
ouço na rua é que o custo 
de vida é alto. Há uns cinco 
anos, a cidade andou pra traz, 
porque vemos pessoas saindo 
daqui por não ter condições 
de viver aqui. Em Salto, nos 
bairros Nair Maria e Panora-
ma, 80% ou mais são ‘filhos’ 
de Indaiatuba”, diz. 

Se eleito, Gervasio salien-
ta que pretende 
fazer melhorias 
principalmente 
no transporte, 
segurança, saú-
de e no cenário 
de desempre-
go. “Empresas 
também estão 
saindo da ci-
dade por falta 
de empenho da 
Prefeitura”, ga-
rante. 

S o b r e  o 
vice, Gervasio 

acredita que Trinca seja a 
melhor opção, pois tem larga 
experiência na vida pública. 
Os outros dois nomes cota-
dos foram o do ex-vereador 
Evandro Magnusson Filho e 
da professora Maria Rosana 
Ferrari Nassar. 

Os políticos têm até o dia 
2 de agosto para confirmarem 
todos os candidatos mediante 
convenção.

se afastou para disputar as 
Eleições para deputado fede-
ral, porém não foi eleito.

Na sequência, em 2012, 
foi eleito pela terceira vez 
vereador da cidade, com 4.998 
mil votos. E em 2014 tentou 
novamente o cargo de deputa-
do federal. Apesar de ter sido 
o mais votado em Indaiatuba, 
com 18.810 somente na ci-
dade, não conquistou a vaga.

Conversas 
Questionado sobre um 

apoio anterior ao pré-candida-
to a prefeito, Bruno Ganem, 
Trinca informou que o polí-
tico fazia parte de seu grupo 
partidário e que o natural seria 
que eles estivessem juntos, 
porém optou por conversar 
com todos os pré-candidatos 
e escolheu o projeto de Ger-
vasio.

O provável pré-candidato 
a vice-prefeito, que hoje é 
empresário no ramo de con-
sultoria em vendas de áreas, 
fazendas e terras, ainda co-
mentou que tem receio de 
deixar a cidade na mão de 
uma pessoa sem experiência. 
“Optei por Gervasio, pois 
numa ponta está a adminis-
tração atual, com bons mo-
mentos e grandes problemas, 

e na outra, um jovem com 
experiência zero”, lembra.

Outro motivo que levou o 
empresário a decidir sua posi-
ção partidária é o projeto dos 
pré-candidatos. “O que me 
interessa é um projeto coleti-
vo e, ao longo das conversas 
que tive com Ganem, percebi 
que o dele é individualista e 
pessoal”, conta. 

Já para exemplificar uma 
atitude da atual Prefeitura, 
que Trinca não aprovou e não 
concorda, ele criticou a recen-
te construção do velódromo, 
dizendo ser um gasto muito 
exorbitante para atender um 
esporte (ciclismo) apenas. 
Disse ainda que poderia ter 
sido feito uma pista de atle-
tismo no lugar, que poderia 
agregar mais de 22 modali-
dades. 

MARCELLA OLIVEIRA

Saiba mais sobre a carreira 
política de Gervasio Silva 

Antônio Trinca (à dir.) é o cotado para assumir a candidatura como vice-prefeito

Recursos Humanos da Max 
Planck realiza ação em 
praça no Centro de cidade 

EVENTO

Os alunos do curso de 
Recursos Humanos da Fa-
culdade Max Planck pro-
movem hoje, dia 14, mais 
uma edição do RH na Praça, 
com o objetivo de orientar a 
população sobre o mercado 
de trabalho com dicas em 
diversos segmentos.

O evento, que acontece 
na Praça Dom Pedro, no 
centro de Indaiatuba, das 
9h às 12h30, será gratuito 
e engloba dicas para reco-
locação no mercado, ajuda 
na elaboração e análise de 
currículos, como se portar 
em entrevistas de emprego, 
dicas de etiqueta profissio-
nal, pesquisa sobre plano de 
carreira e Marketing Pesso-
al. Toda a atividade será rea-
lizada pelos estudantes, com 
supervisão de professores.

Para a coordenadora do 
curso, professora Carla Bor-
ges, além de orientar a po-
pulação, a ação também é 
aprendizado para os alunos. 
“Essa atividade estimula 
os estudantes e os ajuda a 

entender a dinâmica da pro-
fissão, além de trabalhar a 
relação com a comunidade”.

O RH na Praça é pro-
movido anualmente e suas 
atividades integram as ações 
do Núcleo de Empregabi-
lidade (Nucemp), projeto 
de extensão universitária e 
social, criado em 2010 e vin-
culado ao curso de RH, que 
tem como objetivo o aten-
dimento de ONGs, alunos, 
profissionais e comunidade 
de Indaiatuba, capacitan-
do-os para o crescimento 
profissional e formação de 
carreira.

O curso de Recursos 
Humanos da Faculdade Max 
Planck forma profissionais 
aptos a atuar em empresas 
públicas e privadas de di-
ferentes segmentos no pla-
nejamento, execução e ava-
liação de projetos em gestão 
de pessoas, contribuindo na 
melhoria dos resultados da 
empresa, da qualidade de 
vida dos colaboradores e do 
clima organizacional.

DIVULGAÇÃO

RH na Praça acontece hoje com orientações sobre o mercado 
de trabalho
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Prefeito Reinaldo Nogueira tem 
bens bloqueados pela Justiça 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Há mais de 40 anos no 
Brasil, a Consigaz acumula 
ampla experiência no en-
garrafamento e distribuição 
de Gás GLP, destacando-se 
como uma das marcas mais 
importantes do País.

“Acreditando no Poten-
cial de Indaiatuba, resol-
vemos investir na cidade, 
trazendo para a região a maior 
distribuidora de gás GLP, 
a Consigaz Distribuidora 
de Gás Ltda. Processos de 
inovação constantes fazem 
parte da filosofia da empresa, 

comprometida em oferecer 
produtos com qualidade, 
atendimento eficaz e preços 
competitivos”, diz a gerente 
de marketing Angelita dos 
Santos Belazzi . “Agradece-
mos todos que estiveram pre-
sentes em nossa inauguração 
e pela receptividade.”

A consigaz fica localizada 
na Rua Antonio Angeli-
no Rossi, 501, no Jardim 
Morada do Sol. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
3935-7484, 3016-1033 e/ou 
9.8981-6179. 

INFORME PUBLICITÁRIO

Consigaz oferece serviço de 
qualidade agora em Indaiatuba 

A Justiça determinou 
durante a semana o 
bloqueio dos bens 

do prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB), o qual está 
afastado do cargo por 45 dias 
para trabalhar na campanha 
do pré-candidato Nilson Al-
cides Gaspar. A decisão foi 
da juíza da 1ª Vara Cível de 
Indaiatuba, Patrícia Bueno 
Scivittaro. 

Reinaldo é acusado de 
fraudar desapropriações de 
terrenos na cidade e responde 
a uma ação civil pública por 
improbidade administrativa. 

Além do prefeito, seu pai, 
Leonício Lopes da Cruz, os 
empresários Josué Eraldo da 
Silva, Rogério Soares da Sil-
va, Adma Patrícia Gallaci e 
Camila Gallaci tiveram seus 
bens congelados pela Justiça.

O caso foi revelado em 
outubro do ano passado, 
quando uma ação conjunta 
da Procuradoria-Geral do 
Estado vasculhou casas de 
empresários, empresas e o 
Paço Municipal, e encontrou 
R$ 2,3 milhões em espécie 
na residência de Reinaldo, 
além de R$ 450 mil em seu 
gabinete.

A investigação começou 
a partir de um inquérito para 
apurar a desapropriação de 
um terreno no Distrito Indus-
trial. O imóvel foi comprado 
por R$ 450 mil em 2004 e 
desapropriado por Nogueira 
por R$ 10 milhões em feve-

reiro de 2014.
Questionada, a Prefeitura 

informou que Reinaldo ain-
da não foi notificado sobre 
a decisão, por isso não se 
manifestaria sobre o assunto.

Em nota, a Jacitara in-
formou que nenhum de seus 
imóveis ou de quaisquer das 
outras 35 empresas do grupo 
foram bloqueados.

A empresa explica ainda 
que a decisão da 1ª Vara 
Cível de Indaiatuba envolve 
exclusivamente seu diretor-
-presidente, Josué Eraldo da 
Silva, ou seja, os imóveis 
do Grupo Jacitara não têm 
qualquer relação no processo 

judicial.
A construtora reafirmou 

ainda sua idoneidade e com-
promisso com clientes, for-
necedores e colaboradores, e 
lembra que é uma construtora 
sólida e respeitada, com mais 
de doze anos de atuação na 
Região Metropolitana de 
Campinas.

Segunda a construtora, 
o processo em questão trata 
de desapropriação de imóvel 
que não tem qualquer relação 
com a empresa. Por isso, se-
gue confiando e colaborando 
com a Justiça e acredita que 
os fatos serão devidamente 
esclarecidos.

DIVULGAÇÃO

Reinaldo não se manifestou sobre o caso, justificando que ainda não foi notificado

Caminhada Le Perini mobiliza 
toda família no Parque

INFORME PUBLICITÁRIO

Aconteceu no último 
sábado, dia 7, a tradicio-
nal Caminhada do Dia das 
Mães, do Colégio Le Perini, 
com o apoio cultural e a par-
ticipação do Colégio Rodin.  

Um público animado 
aderiu à ideia de saúde e 
lazer em família. Segundo 
a mantenedora do Colégio, 
Léia Perini Delegá, a pro-
posta da Caminhada anual 
é reunir alunos do berçá-
rio ao 9º ano, do Ensino 
Fundamental, professores, 
equipe pedagógica, famílias 
e parceiros comerciais em 
torno da causa: Família, 
Meio Ambiente Seguro e de 
Qualidade para as Crianças.  

“Promover a integração 
de crianças e adultos com a 
natureza e o meio ambiente, 
chamando a atenção dos 
pequenos para necessida-
des como recolher o lixo 
gerado pela população que 
frequenta o Parque; pro-
mover o respeito com o 
patrimônio e a sinalização 
de trânsito, ensinar como 
utilizar os espaços públicos 
sem danificar e depredar o 
bem comum; estimular a 
prática de esportes visando 
uma boa saúde e qualidade 
de vida; e, por fim, dividir 

algumas horas com as pessoas 
mais importantes da vida de-
las: em especial a mãe. Ssão 
atividades que convidam a 
uma reflexão positiva e que 
são posteriormente passadas 
por uma releitura em sala de 
aula”, explica Léia.     

O evento teve início com 
um aquecimento com dança 
de zumba, com a mamães e 
filhos (as), monitorada por 
professores de Educação Fí-
sica. Os participantes pude-
ram contar com medição de 
pressão antes da largada. Em 
seguida, a Guarda Municipal 
abriu caminho para os pedes-
tres que fizeram a volta ao 
longo da marginal do Parque 
Ecológico, saindo do estacio-
namento central até a rotatória 

DIVULGAÇÃO 

Diversas pessoas compareceram ao evento no último sábado

de acesso à Cardeal, e retor-
no ao ponto de partida. 

No fim houve alonga-
mento e demonstração das 
aulas de circo do colégio. A 
caminhada teve distribuição 
de camisetas, apoio de em-
presários locais, da Prefeitu-
ra e da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública. 

Assim, profissionais 
comprometidos com a quali-
dade do ensino, a integração 
da escola com a sociedade 
– aluno e família, e a for-
mação de crianças, usando 
ferramentas diferenciadas 
para promover a educação 
com consciência, fizeram do 
sábado um passeio pela ci-
dadania e aproveitaram para 
comemorar o Dia das Mães. 
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Lenovo confirma vinda para cidade e 
oportunidades de emprego são incertas

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

Na manhã de quarta-
-feira, dia 11, aconte-
ceu uma coletiva de 

imprensa no Paço Municipal 
para detalhar a transferência 
da fábrica da Lenovo, de Itu 
para o Centro Logístico de 
Indaiatuba (Clin). A partir de 
julho a empresa de tecnologia 
pretende estar em funciona-
mento.

Na ocasião estiveram pre-
sentes o presidente da Lenovo 
no Brasil, Silvio Stagni e o 
diretor executivo de opera-
ções Ricardo Bloj, o prefeito 
em exercício Antônio Carlos 
Pinheiro (PTB), o prefeito 
licenciado Reinaldo Nogueira 
(PMDB), o secretário de De-
senvolvimento, Renato Stochi 
e o Superintendente da Fiec, 
João Neto.

O prefeito em exercício foi 
quem abriu a reunião agra-
decendo aos executivos da 
empresa pela escolha por 
Indaiatuba. Na sequência o 
prefeito licenciado, Reinaldo 
Nogueira, reforçou Pinheiro 
e ainda explicou que não 
poderia deixar de participar 
do momento importante para 
a cidade.

De acordo com os exe-
cutivos da marca, a empresa 

conta com faturamento anual 
de US$ 46 bilhões em vendas. 
Possui 60 mil funcionários 
e clientes em mais de 160 
países. 

Em três anos, o empreen-
dimento subiu 139 degraus e 
hoje está na 231ª posição no 
ranking da Forbes 500. Além 
disso, está entre as 50 compa-
nhias mais inovadoras e as 100 
melhores marcas mundiais.

Sobre a transferência para 
Indaiatuba, o diretor de opera-
ções informou que a realidade 

A Rádio Dom Pedro que 
transmite sua programação para 
as três principais praças centrais 
de Indaiatuba, (Dom Pedro II, 
Prudente de Moraes e Rui Bar-
bosa) e também pela internet 
ao vivo, agora está oferecendo 
aos seus ouvintes o wifi Rádio 
Dom Pedro grátis. Por enquanto 
apenas na praça Dom Pedro II. 
Os testes iniciaram no final do 
mês de abril e a rede já está em 
funcionamento.

O wifi Radio Dom Pedro 
grátis funciona da seguinte for-
ma: qualquer pessoa passando 
pela praça Dom Pedro II, com 
smartphone poderá se conectar, 
basta buscar em redes abertas 
e clicar no "RADIO DOM 
PEDRO-REDE ABERTA". De 
início, passará por um cadastro, 

A Secretaria Municipal de 
Saúde, imunizou 33.037, até o 
dia 12 de maio, na campanha 
nacional de imunização contra a 
Influenza (gripe), entre idosos, 
crianças de seis meses até cinco 
anos, gestantes, puérperas, tra-
balhadores de saúde. A prévia 
é parcial, pois não estão com-
putados os dados da segunda 
fase iniciada dia no dia 9, para 
pessoas com comorbidades. 
Indaiatuba tem uma população 
estimada para ser imunizada 
de 41.732 pessoas, que estão 
contempladas em todos os 
grupos prioritários e 79,15% 
já receberam a dose da vacina 
contra gripe (Influenza).

Foram vacinados 33.037 
pessoas, sendo 9.548 crianças 
(cobertura 75,29%), 1.967 tra-

Os executivos da Lenovo 
informaram que todos os 600 
colaboradores da fábrica em 
Itu foram convidados para 
acompanharem a mudança 
de local. Vai depender das 
desistências ou demanda de 
mercado para a contratação 
de novos funcionários. “No 
momento não temos a visibili-
dade do número de vagas que 
irá se criar. Depois de instala-
dos será possível mensurar”, 
disseram. 

atual de mercado, por conta da 
crise econômica, mudou total-
mente a volumetria nas vendas 
e que esse foi um dos motivos 
para a empresa buscar uma 
área menor para continuar 
operando da mesma maneira.

Conforme informado, há 
cerca de um ano e meio atrás 
existiam 12 milhões de com-
putadores no Brasil e esse 
mercado caiu pela metade.

Para se adequar a esse 
cenário, a Lenovo decidiu 
buscar num raio de 50 km, 

que é opcional e em seguida o 
usuário já ficará conectado.

A conexão será por 15 mi-
nutos e quando vencer o usuário 
poderá esperar mais um minuto 
e reconectar, assim sucessiva-
mente por 24 horas. Na rede 
há o bloqueio para sites com 
pornografia e outros impróprios 
para crianças.

Vale lembrar que no final 
de abril a Prefeitura de Indaia-
tuba, por meio do Posto de 
Atendimento do Trabalhador 
(PAT) prestou auxílio a uma 
empresa de recursos humanos 
terceirizada, contratada pela 
Lenovo, para a criação de um 
banco de dados, com pessoas 
pré-selecionadas para uma 
eventual vaga de trabalho.

O processo foi feito em 
três etapas e cerca de 300 
pessoas foram inscritas.

uma locação imobiliária com 
valor mais favorável, porém 
que pudesse manter a mesma 
logística. Os incentivos fiscais 
oferecidos pela cidade tam-
bém somaram na decisão.

Durante a transição o pro-
cesso de produção não terá 
pausa, pois um estoque será 
feito. De acordo com o diretor 
a maior dificuldade é o trâmite 
burocrático a nível estadual 
e federal, como licenças e 
nova inscrição estadual, por 
exemplo.

A realização deste trabalho 
só foi possível graças a uma 
parceria entre a Rádio Dom 
Pedro e a empresa ITease, que 
juntas ampliaram o sinal em 
toda Praça Dom Pedro II. De 
acordo com os técnicos da ITe-
ase; Everton Scarton e Robert 
Soares, o objetivo foi levar um 
sinal de qualidade aos usuários.

Banco de dados é criado para 
futuras contratações na Lenovo

MARCELLA OLIVEIRA

Todos os funcionários atuais foram convidados para trabalhar na nova sede

Junto com a fábrica vem 
a central de suporte, que tam-
bém opera em Itu. “Hoje no 
Brasil qualquer consumidor 
que tenha problema no com-
putador pode envia-lo para 
o suporte e tem sua máquina 
consertada em dois dias, em 
mais de 90% dos casos”, ex-
plicou Bloj. 

Apesar do pessimismo no 
país, o diretor de operações 
acredita que o mercado deva 
melhorar. “A penetração dos 
computadores no Brasil é bai-
xa, 50% dos lares tem um PC, 
então o espaço para crescer é 
grande”, disse. E ainda comple-
tou: “O país tem muitos jovens, 
logo a demanda tende a subir”. 

Marca
A Lenovo tem 12 anos 

de vida. Foi criada quando o 
grupo chinês Legend adquiriu 
uma área de computadores de 
International Business Machi-
nes (IBM) e, segundo o presi-
dente , hoje é a maior empresa 
do mundo em computadores. 
“A cada quatro segundos um 
produto Lenovo é vendido, 
confirmando a participação 
expressiva no mercado de 
tecnologia”, ressaltou.

A fábrica produz compu-
tadores, celulares (Motorola 
e Lenovo), tablets, servidores 
(IBM e Lenovo) e linhas de 
componentes para gamers, 
datacenter e empresas.

Praça Dom Pedro II, no Centro da 
cidade, agora oferece wifi gratuito

Indaiatuba imuniza 33 mil pessoas contra 
o H1N1, segundo Secretaria da Saúde 

TECNOLOGIA CAMPANHA 

Cada usuário poderá se conectar por 15 minutos, podendo 
renovar o prazo

balhadores de saúde (42.54%), 
1.348 gestantes (57.61%), 354 
puérperas (91,54%), 19.820 
idosos maiores de 60 anos 
(91.40%). A Saúde recebeu 
48.400 doses de vacina.

A Secretaria de Saúde está 
atendendo a população em 
todas as Unidades de Saúde, 
e polos de Programa Saúde da 
Família (PSF).

Prevenção
A Saúde mais uma vez aler-

tou que o primeiro passo para 
evitar a gripe é a prevenção. 
Além da vacina, é importante 
ter uma dieta bastante saudável, 
deixar os ambientes arejados, 
lavar as mãos com agua e 
sabão, incluir o álcool em gel 
no cotidiano, usar lenço des-

cartável 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 
cumprimentar com abraços, 
beijos e apertos, beijos ou mão. 
É difícil diferenciar a gripe 
causada pelo H1N1 de outra 
gripe. A preocupação maior é 
a, que tem levado as pessoas 
a óbito. Os sintomas são: falta 
de ar, desconforto respiratório, 
aumento da frequência respira-
tória e queda de pressão.

A Secretaria de Saúde alerta 
se alguém tiver os sintomas de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave procure o seu médico ou 
a unidade de saúde ou hospital 
mais próximo.
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“Temos 68 funcionários, oferecemos 24 horas 
de atendimento. Aqui não temos férias, ninguém 

é mandado para casa à noite e no final de 
semana, então nossa demanda é grande”

Izildinha Cardoso Lopes, vice-presidente do 
Lar de Velhos 

cidade

Ingressos para o terceiro Leilão 
Beneficente do Lar estão disponíveis 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

O Lar de Velhos Em-
manuel já iniciou a 
venda dos ingressos 

para o 3º Leilão Beneficente. 
O evento acontece no dia 
24 de setembro, das 12h às 
17 horas, no salão social do 
Indaiatuba Clube, e tem por 
objetivo angariar fundos para 
a manutenção dos trabalhos 
realizados na entidade. Cer-
ca de 600 participantes são 
aguardados. 

O ingresso individual custa 
R$ 100 e dá direito a almoço 
completo e bebidas, além da 
participação no sorteio de um 
televisor. Crianças menores 
de 6 anos não pagam. 

Os convites podem ser 
adquiridos com voluntários 
da entidade e em três pontos 
da cidade: no Lar, na Rua Pe-
dro Gonçalves, 106, na Vila 
Candelária; no Kokadinha’s, 
que fica na Rua 24 de Maio, 
747, Centro; e na Choc-Lar, 
situada à Rua 24 de Maio, 
815, também no Centro.

Além de almoço completo, 
o evento contará com leilão 
que será comandado por um 
leiloeiro profissional e o pa-
gamento das "prendas" poderá 
ser feito em dinheiro, cartão 
de crédito ou em boleto.

Assim como nas duas pri-
meiras edições, os objetos 
leiloados são provenientes de 
doações do comércio e de toda 
comunidade. Com isso, os in-
teressados em colaborar com 
alguma “prenda” para este ano 
pode entrar em contato com o 
Lar, pelo telefone 3801-2820 
ou na página da entidade no 
Facebook, que o objetivo é 
retirado na própria residência 
do doador. Os objetos também 

podem ser entregues na sede 
da entidade. 

Nas edições anteriores do 
Leilão foram doados cerca de 
100 objetos, arrecadando no 
evento R$ 180 mil na primeira 
edição e R$ 140 mil no ano 
passado. 

Beneficente  
O dinheiro arrecadado no 

evento será utilizado para 
manutenção dos trabalhos 

DIVULGAÇÃO

Terceiro Leilão Beneficente quer arrecadar fundos para manter qualidade no atendimento aos idosos 

realizados no Lar de Velhos. 
Atualmente a entidade tem 
aproximadamente 80 idosos 
permanentes e outros 30 na 
creche.

Para manter a 
qualidade do aten-
dimento aos idosos, 
a vice-presidente do 
Lar, Izildinha Car-
doso Lopes, salienta 
a importância da 
ajuda vinda da so-

ciedade. “Temos 68 funcioná-
rios, oferecemos 24 horas de 
atendimento. Aqui não temos 
férias, ninguém é mandado 
para casa à noite e no final de 

semana, então nossa demanda 
é grande”, diz. 

Além dos funcionários, 
despesas com medicamentos 
e exames, a entidade tem a 
manutenção do prédio, dos 
veículos e dos equipamentos, 
entre outros. “Nosso gasto 
com energia elétrica está em 
torno de R$ 6 mil. Lavamos 
mais de 100 quilos de roupas 
por dia, que são esterilizadas 
com produtos caros”, com-
pleta.

Com gastos mensais em 
torno de 180 mil, no Lar de 
Velhos os assistidos recebem 
cinco refeições por dia e têm 
atendimento com médico, en-
fermeiras, psicóloga, fisiotera-
peutas, terapeuta ocupacional 
e assistente social.   

O Lar de Velhos Emma-
nuel é uma entidade filantró-
pica fundada há 53 anos e fun-
ciona como um departamento 
do Centro Espírita Apóstolos 
do Bem. Para se manter, a 
instituição promove diversos 
eventos ao longo do ano e os 
tradicionais bazares, às terças 

e quintas-feiras, das 
9h às 16 horas. Inte-
ressados em conhecer 
a entidade podem en-
trar em contato pelo 
telefone 3801-2820 
ou ir diretamente à 
sua sede.
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Colégio Objetivo promove Fuvestão no próximo dia 21 
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Uso do celular no trânsito é a terceira 
maior causa de multa no Município 

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

O uso de celular ao 
v o l a n t e  a p a r e c e 
como terceira in-

fração mais cometida em In-
daiatuba em 2015, de acordo 
dados do Departamento Mu-
nicipal de Trânsito (Demu-
tran) de Indaiatuba. Foram 
2.304 mil pessoas multadas. 
Até abril deste ano, pelo 
mesmo motivo, 523 pessoas 
já foram penalizadas.

O governo sancionou no 
dia 5 de maio algumas medidas 
no Código Brasileiro de Trân-
sito (CBT) que endurecem 
as categorias de infrações e 
aumentam o valor das multas 
entre 53% e 66%. As mudan-
ças começam a valer a partir do 
dia 1º de novembro de 2016.

As novas medidas irão 
punir quem for flagrado se-
gurando ou manuseando 
telefone celular enquanto di-
rige. O termo "manuseando" 
inclui envio de mensagens 
pelo celular e verificação de 
mídias sociais ao volante. A 
infração passa de média para 
gravíssima e a multa de R$ 
85,13 para R$ 293,47.

O uso da vaga de idoso ou 
deficiente sem o adesivo de 
identificação no veículo, que 
já foi infração leve e era grave 

desde o início do ano, passa a 
ser gravíssima também. 

Outra mudança é com 
relação ao condutor que for 
flagrado em rachas ou fa-
zendo ultrapassagens em 
estradas, que tem o valor alte-
rado de R$ 1.915,40 para R$ 
2.934,70, sendo gravíssima 
e com multiplicador de 10.

O mesmo valor será apli-
cado para quem se recusar a 
fazer o teste do bafômetro, 
exame clínico ou perícia 
para verificar a presença de 
álcool ou drogas no corpo. 

Em caso de reincidência 
em menos de 12 meses, o va-

lor é dobrado, chegando a R$ 
5.869,40. Além disso, o con-
dutor poderá ter seu direito de 
dirigir suspenso por 12 meses.

Uma nova multa também 
foi criada e tem como fina-
lidade punir quem interrom-
per, restringir ou perturbar a 
circulação na via com algum 
veículo, sem autorização do 
órgão de trânsito. 

O artigo servirá para re-
preender protestos com car-
ro de som, que não foram 
combinados com o órgão 
de trânsito, por exemplo. E 
diferentemente das demais 
mudanças, já está em vigor. 

Essa infração entra na lista 
das gravíssimas e tem multi-
plicador de 20 vezes o preço 
da multa, ou seja, custará R$ 
5.869,40 ao bolso do infrator.

As demais mudanças pas-
sam a valer após 180 dias da 
data de publicação (desde o 
dia 5). O Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) ainda 
poderá corrigir os valores 
das multas anualmente, com 
reajuste máximo dado pela in-
flação (IPCA) do ano anterior.

O secretário municipal de 
Obras e Vias Públicas, José 
Carlos Selone, acredita que o 
aumento no valor das multas 

modifica as ações dos condu-
tores no trânsito. 

“Os valores altos dessas 
multas tendem a inibir algu-
mas infrações. Infelizmente 
o brasileiro precisa sentir no 
bolso para mudar alguns há-
bitos errados no trânsito”, diz.

“Todo mundo sabe que 
não pode passar o sinal ver-
melho e que não pode dirigir 
alcoolizado, mas se a punição 
é branda, acabam cometendo 
determinadas infrações, mes-
mo sabendo que isso repre-
senta riscos tanto para quem 
dirige como para terceiros.”

Dados
Conforme informou ain-

da a Prefeitura, em 2015 
Indaiatuba emitiu 42.021mil 
multas de trânsito e o valor 
total arrecadado foi de R$ 
4.230.687,80 milhões. 

Vale ressaltar que as mul-
tas emitidas não representam 
exatamente o valor arreca-
dado, pois algumas pessoas 
recorrem e têm o recurso 
aceito, outras pagam apenas 

no momento do licenciamen-
to, entre outras situações.

Até o dia 6 de maio, fo-
ram contabilizadas 13.831 
multas aplicadas neste ano. 
Já o valor arrecadado no 
mesmo período é de R$ 
1.119.431,08 milhões. Esse 
dinheiro é investido no pró-
prio trânsito.

No ranking das infra-
ções municipais, o excesso 
de velocidade até 20% do 
permitido na via vem em 
primeiro lugar com 16.569 
mil multas aplicadas, em 
2015. O segundo lugar ficou 
para o estacionamento em 
desacordo com a regula-
mentação - estacionamento 
rotativo, com 3.848 mil. 

Em 2016 o primeiro lu-
gar da lista se mantém, e já 
registrou 6.444 infrações 
cometidas. No segundo lu-
gar por enquanto, está o ato 
de avançar o sinal vermelho 
do semáforo, com 1.036 mil 
multas. O uso do telefone 
está em sexta este ano, com 
523 multas já aplicadas.  

Checar o celular ao dirigir aumenta 
em 400% a chance de acidente

O Observatório Nacional 
de Segurança Viária (ONSV), 
uma organização sem fins 
lucrativos que desenvolve 
ações que contribuem para 
a diminuição dos índices de 
acidentes no trânsito, locali-
zada em Indaiatuba, afirma 
que meio milhão de pessoas 
sofrem acidentes de trânsito 
todos os anos, entre mortos, 
feridos e inválidos em caráter 
permanente.

Segundo pesquisas da 
Universidade de Utah, nos 
Estados Unidos, o hábito de 

receber ou enviar mensagens 
de texto potencializam em 
400% as chances de acidentes 
nas vias.

Na Alemanha e Espanha, 
o uso do equipamento é asso-
ciado a mais de 50% dos aci-
dentes de trânsito atualmente. 

Infelizmente o Brasil não 
possui pesquisas que façam 
essa associação, de acordo 
com o ONSV. O motorista 
perde cinco segundos de aten-
ção ao desviar seu olhar para 
ler uma mensagem, informa 
ainda a instituição.

Correções de valores de multas

Infração gravíssima (7 pontos) : de R$ 191,54 para R$ 293,47 - 53%
Infração grave (5 pontos): de R$ 127,69 para R$ 195,23 - 53% 
Infração média (4 pontos): de R$ 85,13 para R$ 130,16 - 53% 
Infração leve (3 pontos): de R$ 53,20 para R$ 88,38 – 66%

No dia 21 de maio, a Rede 
Objetivo promoverá o Fuves-
tão, o simulado aberto e gratui-
to do vestibular da Fuvest. Po-
dem fazer o simulado, alunos 
e não alunos do Objetivo. Para 
isso é preciso fazer a inscrição 
no site www.objetivoindaiatu-
ba.com.br, até às 23h59min do 
dia 19 de maio.

O objetivo desse simulado 
é oferecer aos candidatos a 

oportunidade de vivenciar 
o clima do exame, treinar 
e ganhar experiência para 
que cheguem ao vestibular 
com calma e tranquilidade. 
O simulado será composto de 
uma prova com 90 testes de 
múltipla escolha nos moldes 
da primeira fase da Fuvest. 

O Fuvestão premiará os 
candidatos com as melhores 
classificações. São prêmios 

como 1 Macbook para o 1º 
colocado na classificação ge-
ral e outros, como iPad Mini, 
Notebook, Tablet Samsung 
Galaxy Tab T113 8GB e 
pendrive 64GB. Além disso, 
todos os participantes que 
fizerem 55 pontos ou mais no 
Fuvestão maio 2016 concor-
rerão a um iPhone 6.

Desde 2007, quando o Co-
légio Objetivo Indaiatuba pas-
sou a oferecer o Fuvestão em 
Indaiatuba, o Colégio soma 10 
prêmios conquistados por alu-
nos. “Eu acho importante fazer 
o Fuvestão porque é um dos si-
mulados que mais se aproxima 
da realidade dos vestibulares 
da Fuvest e da Unicamp no 
que diz respeito ao nível das 
questões. Geralmente, você 
leva mesmo 5 horas para fazer a 
prova e depois há a divulgação 
do ranking do desempenho dos 
participantes. Isso dá uma visão 

de como você está em relação 
aos outros candidatos de todo 
país. Além disso, há a premia-
ção, que é um reconhecimento 
de quando você vai bem na 
prova”, comenta o aluno Giu-
liano Pantarotto Semente, que 
já conquistou dois prêmios em 
edições anteriores do Fuvestão.

Giuliano Pantarotto Se-
mente é aluno do Objetivo 
Indaiatuba desde o Pré e, atu-
almente, está na Turma Med 
se preparando para o vestibu-
lar. No Fuvestão de 2014, ele 
ficou em 4º lugar na categoria 
treineiro e em 1º lugar na área 
de Exatas. Com esse resultado 
ganhou um Kindle Paper Whi-
te. Em 2015, ele ficou em 61º 
lugar na classificação geral, 
58º lugar na categoria vesti-
bulando e 13º lugar na área de 
Exatas. Como prêmio, levou 
para casa uma Calculadora 
Científica HP.

Inscrições para o simulado da Fuvest já estão abertas

MARCELLA OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO 

Manuseio do celular ao volante é a terceira infração mais cometida na cidade em 2015
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Ação distribui 10 mil livros nas ruas de Indaiatuba

cidade

Fatec segue com inscrições 
abertas para vestibular 

INCENTIVO 

Desde o último dia 3 
estão abertas as ins-
crições para o pro-

cesso seletivo da Faculdade 
de Tecnologia de Indaiatuba 
(Fatec-ID). O vestibular ofe-
rece 320 vagas em oito tur-
mas. Os interessados devem 
se inscrever, até às 15 horas 
do dia 9 de junho, exclusiva-
mente no site www.vestibu-
larfatec.com.br, mediante o 
pagamento da taxa de R$ 75.

A prova acontece no dia 3 
de julho (domingo), das 13h 
às 18 horas, na unidade local 
da Fatec, localizada na Rua 
Dom Pedro I, 65, no bairro 
Cidade Nova 1.

No período da manhã são 
três turmas, sendo 40 vagas 
para Gestão de Serviço, 40 
para Logística Aeroportuária 
e outras 40 oportunidades no 
curso de Redes de Compu-
tadores. 

No período da tarde são 
40 vagas para o curso de Ges-
tão Empresarial. Outros três 
cursos são disponibilizados 
no período noturno, com 40 
vagas para Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, 40 
para Comércio Exterior e 
outras 40 oportunidades em 
Gestão Empresarial. 

Há ainda o curso com en-
sino à distância, com 40 va-
gas para Gestão Empresarial. 

Segundo a assessoria de 
imprensa da Fatec, até a 
última quarta-feira, dia 11, 

500 pessoas já haviam fei-
to inscrições. O curso com 
maior procura foi o de Gestão 
Empresarial, à noite, com 128 
candidatos inscritos.

Logo abaixo, com o se-
gundo maior número de 
inscrição, está o curso de 
Comércio Exterior, noturno, 
com 95 candidatos. Em ter-
ceiro lugar, com 75 inscritos, 
está o curso de Análise e De-
senvolvimento de Sistemas, 
também à noite.

A menor procura, até o 
momento, está o curso Ges-
tão Empresarial à tarde (20 
inscritos), Redes de Compu-
tadores de manhã (28 candi-
datos) e Gestão de Serviços 
de manhã (32 inscritos). 

Programação 
A prova para o vestibular 

segundo semestre da Fatec 
acontece no dia 3 de julho, a 
partir das 13 horas, com cinco 
horas de duração. No mesmo 
dia, a partir das 18h30, acontece 
a divulgação do gabarito oficial 
da prova, no site da Fatec. 

No dia 20 do mesmo mês, 
será divulgada a classifica-
ção geral, da primeira lista de 
convocação e do desempenho 
dos candidatos. Nos dias 21 
e 22, ocorrem as matrículas 
dos alunos da primeira lista de 
convocação.

A partir de 25 de julho, 
será divulgada a segunda con-
vocação e, no dia seguinte, as 
matrículas da mesma. 

Mais informações so-
bre o vestibular podem ser 
conferidas no site vestibu-
larfatec.com.br, ou pelos 
telefones (19) 3885-1923 e/
ou 0800-596-9696. 

Cursos 
A Faculdade de Tecno-

logia de Indaiatuba oferece 
ensino superior, com gra-
duação tecnológica e carga 
de estudos de 2,4 mil horas, 
com três anos de duração 
inclusive para a modalidade 
de Educação a Distância.

Atualmente, segundo a 
assessoria de imprensa da 
Fatec, aproximadamente 200 
alunos ser formam nos cursos 
técnicos da entidade.

Hoje, dia 14, estudantes 
irão distribuir mais de 10 
mil livros em Indaiatuba 
com o objetivo de incenti-
var a leitura através de um 
conteúdo que promove paz 
e esperança aos moradores. 
O evento acontece das 11h 
às 12 horas, em 15 pontos 
diferentes da cidade. 

Para alcançar tal objeti-
vo estarão envolvidos, em 
média, 520 pessoas na dis-
tribuição de livros. O grupo 
que irá distribuir os livros 
é formado por estudantes, 
professores e pais de alunos 
que aderiram ao movimento.

A Igreja Adventista do 
Sétimo Dia também estará 

promovendo a distribuição 
de livros em toda a América 
do Sul hoje e amanhã, dias 
14 e 15. 

Serão distribuídos de 
graça 18 milhões e 500 
mil livros – 14 milhões em 
português e 4,5 milhões em 
espanhol – com o temaEs-
perança Viva.

Projeto 
O Projeto Impacto Espe-

rança foi criado em 2008 e 
desde então já foram entre-
gues mais de 200 milhões 
de livros e revistas, com 
diferentes temas e títulos a 
cada ano. 

De acordo com o presi-

dente da Igreja Adventista 
na América do Sul, Erton 
Köhler, o sonho é colocar 
um livro e uma semente de 
esperança dentro de cada 

casa da América do Sul. 
“Calculamos que haja por 
volta de 100 milhões de 
domicílios em todo o conti-
nente”, diz.

Ações e pontos de distribuição:

Parque Ecológico de Indaiatuba – Distribuição de abraços 
grátis (dê um abraço e ganhe um livro); Desfile e entrega dos 
livros sobre patins; Chute a gol (acerte o gol e ganhe um livro);

Terminal Rodoviário – Ganhe uma flor e um livro; Distri-
buição de abraços grátis (dê um abraço e ganhe um livro);

Semáforo – (rotatória da Avenida Kenedy com a Rua Con-
ceição). Buzine para ganhar um livro.

Entrega de casa em casa nos bairros Itamaracá, Vila Castelo 
Branco, Jardim Sol, Jardim Florida, Jardim São Paulo e outros.

Vestibular segundo semestre da Fatec oferece 320 vagas em oito turmas

ASSESSORIA DE IMPRENSA FATEC



“Posso dizer que 
chegamos aos 40 anos 
fortes, com uma equipe 
de profissionais da saú-
de com 102 colabora-
dores, sendo 90% com 
formação superior”

Gentil Pacioni Junior, 
presidente da Apae 

Alunos do Colégio Montreal 
visitam batalhão do Exército 
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cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Apae comemora 40 anos 
com 1º Almoço Mineiro 

JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO 

A Associação de Pais 
e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) 

de Indaiatuba já deu início 
à venda dos ingressos para o 
1º Almoço Mineiro que ce-
lebra os 40 anos da entidade 
local. O evento acontece no 
dia 26 de junho, das 12h às 
17h30, no salão social do 
Indaiatuba Clube. 

As diretrizes do evento 
foram divulgadas na noite 
de terça-feira, dia 10, du-
rante coletiva de imprensa 
na Apae.

Os convites já podem ser 
adquiridos na própria sede 
da Apae em Indaiatuba, que 
fica na Alameda da Criança, 
100, na Vila 
Vitória 1.

Os ingres-
s o s  c u s t a m 
R$ 100, que 
dá direito ao 
prato Virado. 
Bebidas serão 
a parte. 

Serão co-
mercializadas 
ainda dez me-
sas para seis 
pessoas ,  no 
valor de R$ 1,5 mil e outras 
12, também para seis inte-

grantes, no valor de R$ 1 mil. 
Os convites e mesas também 
podem ser adquiridos e re-

servados pelo 
telefone (19) 
3801-8801. 

O  a l m o ç o 
será organiza-
do por Kleber 
Brasil, para 800 
pessoas, e con-
tará com o pa-
trocínio de três 
empresas: Hot 
Flowers, Bra-
sa Burguers e 
Supermercado 

GoodBom. 
Além de excelente cardá-

pio, o Almoço Mineiro ainda 
terá a animação da dupla 
Durval & Davi e da cantora 
sertaneja Bruna Viola. 

Em discurso na noite de 
terça-feira, o presidente da 
Apae, Gentil Pacioni Junior, 
comemorou a atual situação 
da entidade. “Muitas Apaes 
no Brasil todo vêm sofrendo 
com questões políticas, pois 
recebem verba de munici-
pais, estaduais e federais”, 
lamenta. “Posso dizer que 
chegamos aos 40 anos fortes, 
com uma equipe de profis-
sionais da saúde com 102 
colaboradores, sendo 90% 
com formação superior.”

Excelência 
Criada no Município no dia 

29 de junho de 1976, atualmen-
te a Apae presta atendimento a 
750 pacientes em seu ambula-
tório e a 168 crianças na escola. 
A entidade atua ainda com 60 
crianças que fazem tratamento 
de terapia ocupacional. 

Ao todo são 16 mil atendi-
mentos mensais em 140 síndro-
mes diferentes. “Atualmente 
fazemos o transporte de todas 
as crianças. Tem gente de fora 
que também vem para Indaiatu-
ba, por conta da assistência que 
a Apae daqui dá. Hoje somos 
uma das mais importante do 
Estado”, salienta Gentil. 

Para enriquecer o conteúdo 
tratado nas aulas de Ética e 
Empreendedorismo, no dia 4 
de maio, os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental 2 do Co-
légio Montreal visitaram o 28º 
Batalhão de Infantaria Leve, em 
Campinas. 

Durante a visita os alunos 
acompanhados pelo professor de 
Ética e Empreendedorismo, Lu-
cas Cavalcante, conheceram os 
locais de treinamentos militares 
que preparam soldados para as 
Missões de Paz no Haiti, no Mor-
ro da Maré e do Alemão, no Rio 
de Janeiro. Eles participaram da 
oficina de camuflagem e de uma 
pista de orientação com leitura de 
carta topográfica, assistiram uma 
breve palestra do comandante do 
Batalhão e ao treinamento de tiro 
real de fuzil. Os alunos cantaram 
o Hino Nacional e presenciaram 
a formatura dos militares do Ba-
talhão, com cerca de 400 homens.

“Os alunos foram orientados 
por um Oficial do Exército com 
experiência em missões reais de 

combate e puderam observar 
como os militares valorizam 
a disciplina, o autocontrole, o 
respeito ao próximo, o trabalho 
em equipe e a organização, al-
guns dos princípios discutidos e 
desenvolvidos durante as aulas 
de Ética e Empreendedorismo. 
Valores essenciais para formação 
do aluno como futuro cidadão”, 
conta o professor. 

“Os oficiais ressaltaram e 
elogiaram a iniciativa da escola 
em apresentar o exército para os 
alunos. Foi muito emocionante 
e interessante acompanhar o 
depoimento dos oficiais e ver o 
amor que eles têm pela profissão 
e que são muito felizes por po-
derem defender a nossa pátria. 
Achei muito legal também eles 
convidarem os alunos a pensar 
nessa carreira, já que grande 
parte das profissões cabem den-
tro do exército, como médicos, 
enfermeiros, barbeiros, entre 
outras”, comenta Mauricéia Pe-
reira, coordenadora do Colégio 
Montreal.

Alunos do Montreal participam de atividades em Campinas

Diretrizes do 1º Almoço Mineiro foram apresentas na noite de terça-feira 
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!especial

Angry Birds - O Filme - Lan-
çamento - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 90 minutos - 
3D - Dublado - Quinta (12), Sexta 
(13), Segunda (16), Terça (17) e 
Quarta (18): 16h20 / 19h00 / 21h30, 
Sábado (14) e Domingo (15): 13h50 
/ 16h20 / 19h00 / 21h30 - Conven-
cional - Dublado - Quinta (12), 
Sexta (13), Segunda (16), Terça 
(17) e Quarta (18): 15h00 / 20h00, 
Sábado (14) e Domingo (15): 15h00 
/ 17h25 / 20h00

O Maior Amor do Mundo - 2ª 
semana - Comédia Romântica - 
Classificação 10 anos - 118 minutos 
- Legendado - Quinta (12): 15h50, 
Sexta (13) a Domingo (15), Terça 
(17) e Quarta (18): 15h50 / 19h20. 
*Excepcionalmente na segunda, dia 
16, não haverá sessão deste filme.

Tudo que Aprendemos Jun-
tos - Fazendo parte do “Maio 
Musical” da Secretaria Municipal 
de Cultura - Drama - Classificação 
12 anos - 100 minutos - Nacional - 
Somente na Segunda (16): 15h30 / 
19h00. *Entrada franca. Retirada de 
ingressos na bilheteria no próprio 
dia da exibição, a partir das 15h00.

Capitão América: Guerra Ci-
vil - 3ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 12 anos - 156 
minutos - 3D - Dublado - Quinta 
(12), Sexta (13), Segunda (16), 
Terça (17) e Quarta (18): 15h30 
/ 20h30. Sábado (14) e Domingo 
(15): 14h30 / 16h50 / 20h30 - Con-
vencional - Dublado - Somente na 
Terça (17): 17h45 / 21h00 - Con-
vencional - Legendado - Quinta 
(12): 21h00, Sexta (13) a Segunda 
(16): 17h45 / 21h00, Quarta (18): 
17h45. *Excepcionalmente na 
terça, dia 17, não haverá sessão 
da versão convencional legendada 
no Polo.

O Caçador e a Rainha do Gelo 
- 4ª semana - Aventura / Ficção - 
Classificação 12 anos - 114 minutos 
- Convencional - Dublado - Sexta 
(13) a Domingo (15), Terça (17) e 
Quarta (18): 21h50. *Na quinta, dia 
12, e na segunda, dia 16, não haverá 
sessão deste filme.

Mogli - O Menino Lobo - 5ª 
semana - Aventura - Classificação 
10 anos - 105 minutos - Conven-
cional - Dublado - Somente Sábado 
(14) e Domingo (15): 14h10

X-Men: Apocalipse - Pré-
-estreia - Ação / Aventura / Ficção - 
Classificação 14 anos - 143 minutos 
- 3D - Dublado - Quarta (18): 21h00

Angry Birds - O Filme - Lan-
çamento - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 90 minutos - 
3D - Dublado - Quinta (12), Sexta 
(13), Terça (17) e Quarta (18): 
14h50, Sábado (14), Domingo (15) 
e Segunda (16): 14h50 / 17h15 - 
Convencional - Dublado  - Quinta 
(12), Sexta (13), Segunda (16), 
Terça (17) e Quarta (18): 16h20 
/ 19h00 / 21h20, Sábado (14) e 
Domingo (15): 14h00 / 16h20 / 
19h00 / 21h20

Nise - O Coração da Loucura 
- Estreia - Drama - Classificação 
12 anos - 108 minutos - Nacio-
nal - Quinta (12) a Segunda (16) 
e na Quarta (18): 18h10 / 20h30. 
*Excepcionalmente na terça, dia 
17, não haverá sessão deste filme.

Nos Passos do Mestre - 2ª 
semana - Drama / Documentário - 
Classificação 10 anos - 100 minutos 
- Nacional - Quinta (12), Sexta (13), 
Domingo (15), Segunda (16) e Quar-
ta (18): 15h30, Sábado (14): 16h00. 
*Excepcionalmente na terça, dia 17, 
não haverá sessão deste filme.

Meu Amigo Hindu - Sessão 
especial do Cineclube Indaiatuba* - 
Drama - Classificação 16 anos - 124 
minutos - Legendado - Somente no 
Sábado (14): 13h40. *Atenção: para 
o Cineclube os ingressos tem preço 
único de R$ 10,00 para o público 
em geral. Maiores de 60 anos pa-
gam ingresso promocional R$ 5,00

Eu sou Carlos Imperial - Fa-
zendo parte do “Maio Musical” da 
Secretaria Municipal de Cultura 
- Documentário - Classificação 16 
anos - 90 minutos - NACIONAL 
- Somente na Terça (17): 15h30 / 
19h00. *Entrada franca. Retirada de 
ingressos na bilheteria no próprio 
dia da exibição, a partir das 15h00.

Capitão América: Guerra Ci-
vil - 3ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 12 anos - 156 
minutos - 3D - Dublado - Quinta 
(12) a Terça (17): 20h00. *Excep-
cionalmente na quarta, dia 18, não 
haverá da versão 3D dublada no 
Jaraguá. - Convencional - Dublado 
- Quinta (12), Sexta (13), Segunda 
(16), Terça (17) e Quarta (18): 
15h45, Sábado (14) e Domingo 
(15): 14h25 / 17h40 - Convencional 
- Legendado - Quinta (12) a Quarta 
(18): 20h50

X-Men: Apocalipse - Pré-
-estreia - Ação / Aventura / Fic-
ção - Classificação 14 anos - 143 
minutos - 3D - Legendado - Quarta 
(18): 20h20

CINEMA

Angry Birds - O Filme

Super Marido é franquia 
em expansão na cidade 

A maioria das pesso-
as reclama de falta 
de tempo no dia a 

dia por motivos como tra-
balho, filhos, estudos, entre 
outras ações rotineiras. Essa 
situação, agregada à falta de 
conhecimento, faz com que 
reparos domésticos ou até 
mesmo em empresas deixem 
de ser feitos.  

Por isso, surge no mercado 
local a Super Marido que é 
especializada em manutenção 
e conservação predial, comer-
cial e residencial, prestando 
serviços nas áreas de elétrica, 
hidráulica, interfonia, pintura, 
instalações, manutenções em 
geral e reformas. 

Esse tipo de trabalho tem 
se tornado indispensável para 
quem prefere pagar por pe-
quenos consertos.

Formado em 2002 pela 
Faculdade de Engenharia de 
São Paulo (FESP), o enge-
nheiro Fernando de Santana, 
de 44 anos, trabalhou por 11 
anos como engenheiro civil 
de uma empresa grande de 
telefonia, porém em janeiro 
deste ano comprou a franquia 
da Super Marido e tem se de-
dicado à profissão de “marido 
de aluguel”.

O proprietário nasceu e 
era morador de São Paulo, 
quando veio prestar um serviço 
em Indaiatuba pela empresa 
em que trabalhava. Ele ficou 
encantando e posteriormente 
convidou a futura esposa Ka-
ren Fernanda Garcia de Santa-
na, para conhecer a cidade. Na 
época, o casal ainda não tinha 
tido Murilo Garcia de Santana, 
o filho de quatro anos.

A fim de fugir da loucura 
da capital, eles se casaram e 
vieram morar aqui, porém con-
tinuaram a trabalhar em São 
Paulo. Já são 11 anos e meio.

O engenheiro informou 
que por conta da rotina, algu-
mas vezes precisou contratar 
uma pessoa para resolver 
problemas em sua casa, mes-
mo tendo conhecimento para 
tal. “Chegava em casa e o 
conserto as vezes não estava 
da maneira que eu gostaria, 
foi quando eu tive a ideia de 
fazer isso como profissão, 
para ajudar outras pessoas 
também”, diz.

Ele ainda trabalhou na 
construção civil em outras 
empresas de telecomunica-
ções até amadurecer a ideia 
totalmente. “Minha esposa 
me incentivou e eu passei a 
pesquisar o mercado do ramo 

de manutenção”, conta.
E então optou por com-

prar uma unidade da Super 
Marido. “Os comércios, es-
critórios e empresas precisam 
prestar suas contas e é nesse 
ponto que nossa concorrência 
diminui, pois o que diferencia 
de um autônomo é que a fran-
quia poder emitir nota fiscal”, 
explica Santana.

A empresa possui uni-
dades em Campinas, Piraci-
caba, São Carlos, Morumbi 
em São Paulo, em algumas 
cidades do Rio de Janeiro e 
em João Pessoa, na Paraíba.

Seus proprietários pas-
sam por um treinamento de 
três dias para aprenderem a 
operar e atender o cliente da 
melhor maneira. Também re-
cebem uniforme a arte padrão 
para desenvolver o material 
de marketing. 

 Crescimento
Com o serviço funcio-

nando há cinco meses em 
Indaiatuba, Santana já pensa 
em expandir através da con-
tratação de um funcionário, 
pois além do operacional, 
ele faz toda a parte admi-
nistrativa. 

Atualmente são feitos 15 
atendimentos no mês, porém 
o dono espera atingir uma 
meta de 60. “O que mais 
aparece são problemas de 
hidráulica e elétrica, como 
instalação de ventilador de 
teto, manutenção na troca 
de luminária ou um chuveiro 
com problemas”, afirma.

Todo serviço oferecido, 
fora o desentupimento, tem 
três meses de garantia. Os 
preços variam de R$ 70 à 
R$ 90 a hora, dependendo 
do serviço, da dificuldade, 
materiais utilizados e acesso 
ao local. 

A Super Marido está 
localizada na Rua Tuiuti, 
620, sala 3, no bairro Cidade 
Nova 1. O atendimento é 
segunda à sexta-feira, das 8h 
às 18 horas; e aos sábados, 
das 8h às 12 horas. 

Contate-nos 
(19) 3312-0018 
(19) 98712-7267
(11) 96486-5945.
indaiatuba@supermarido.com.br 
Facebook: supermaridoindaiatuba

Problemas de hidráulica e elétrica são os campeões dos chamados de "socorro"

MARCELLA OLIVEIRA



12A Mais Expressão

Caixas eletrônicos são alvos de bandidos no final de semana

Menor é apreendido em posse 
de drogas no Campo Bonito

EXPLOSÃO 

ROCAM 

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

Ex-comandante da PM de Indaiatuba 
completa 30 anos de serviços à população

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

A próxima quinta-feira, 
dia 19, será o último 
dia de serviço do capi-

tão da Polícia Militar Jesus An-
dré Alves, de 45 anos. A partir 
dessa data, o ex-comandante 
da PM de Indaiatuba deverá 
tirar afastamentos legais (li-
cença prêmio, férias, entre 
outros) até a concretização do 
processo de sua aposentadoria. 

O policial encerra sua car-
reira após 30 anos de serviço. 
Atualmente ele exerce suas 
funções no 47º Batalhão da 
Polícia Militar (BPM/I), com 
sede em Campinas e que tem 
como atribuição a própria 
cidade e Indaiatuba. 

Nascido em Bauru, o capitão 
contou em entrevista exclusiva 
ao Mais Expressão que desde 
a infância sempre teve uma 
tendência muito forte em ajudar 
pessoas. “Meu pai é policial apo-
sentado e acabei vivenciando e 
entendendo essa missão do ser-
viço público ser um instrumento 
intenso no auxílio às pessoas, na 
qualidade de vida. Identifiquei-
-me com isso”, diz. 

Aos 15 anos de idade, o 
agente de segurança prestou 
concurso para a Academia de 
Polícia Militar do Barro Bran-
co, em São Paulo (APMBB), 
e foi aprovado. Lá ele cursou 
o Ensino Médio e também o 
Curso Superior de Tecnólogo 
de Administração Policial 
Militar (CSTAPM). No total 
foram seis anos de estudo.

Após se formar, trabalhou 
por um ano no operacional e 

posteriormente pediu transferên-
cia para Campinas, até receber 
o convite para trabalhar na 4ª 
Companhia da Polícia Militar 
de Indaiatuba (47º BPM/I), em 
setembro de 2012. Na ocasião, 
Alves já morava no Município. 

Segundo o capitão, havia 
uma demanda pra fortalecer 
e aprimorar o policiamento 
de uma forma exponencial na 
cidade, e assim foi feito com 
uma integração entre todos 
os seguimentos de segurança 
pública, através da Polícia 
Militar, Guarda Civil, Polícia 
Civil, Ministério Público, 
Poder Judiciário, imprensa, 
Prefeitura e Câmara.

O Centro de Operações 
de Indaiatuba (COI) também 

foi elogiado por Alves: “Na 
questão de segurança pública, 
o sistema de monitoramento 
da cidade se tornou referência 
para o Brasil e mundo, visando 
melhor qualidade de vida, onde 
as pessoas possam viver mais 
tranquilas no seu propósito”.

Em 2015, o PM foi promo-
vido para a coordenação opera-
cional e voltou para a sede do 
batalhão em Campinas. “Aca-
bei ficando um oficial no posto 
de maior nível, então tive que, 
por doutrina da instituição, 
substituir os afastamentos dos 
demais oficiais em função de 
comando”, explica. 

Atualmente, Alves revela 
que a maior lição que leva da 
profissão é que os seres huma-

nos, órgãos e instituições podem 
exercer suas finalidades através 
da comunicação e integração de 
todos para o bem comum, utili-
zando conhecimento e educação.

Reconhecimento
Por desenvolver um traba-

lho com o policiamento comu-
nitário, parceria entre a socieda-
de e os órgãos de segurança, o 
Capitão foi convidado em 2005 
para ir ao Japão (nas cidades de 
Tóquio e Ishikawa) apresentar 
o modelo de atuação da Polícia 
Militar de São Paulo. “Fiz esse 
intercâmbio de conhecimento e 
trouxe aspectos da cultura deles 
também”, conta.

Neste ano, Alves foi agra-
ciado com a Medalha de Mérito 
e Cidadania da Prefeitura de 
Indaiatuba. Trata-se de uma 
honraria do Paço em reconhe-
cimento aos serviços sociais 
prestados à população. 

A entrega aconteceu junta-
mente com a solenidade do ani-
versário de 32 anos da Guarda 
Civil local, no dia 21 de março.

Na primeira semana de agos-
to, sem data definida ainda pela 
Câmara Municipal, acontecerá 
a entrega do Título Honorífico 
de Cidadão Indaiatubano, o 
qual, por indicação do vereador 
Luiz Alberto Pereira, Cebolinha 
(PMDB), o capitão também 
deverá ser condecorado.

Daqui pra frente o capitão 
pretende continuar ajudando 
as pessoas de alguma ma-
neira, com algum serviço 
de auxílio ao ser humano na 
própria comunidade. “Uma 
missão já foi cumprida, agora 
começa outra”, finaliza.

MARCELLA OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO 

Ex-comandante de Indaiatuba acredita no sucesso de uma 
união entre as pessoas, órgãos e instituições para o bem comum

Duas agências bancárias foram 
invadidas por bandidos que tentaram 
explodir e furtar caixas eletrônicos. 
Os casos ocorreram na agência da 
Caixa Econômica Federal (CEF) da 
Avenida Ário Barnabé, no Jardim 
Morada do Sol; e no Itaú da Avenida 
Presidente Vargas, no bairro Cidade 
Nova. Ambas as ocorrências acon-
teceram na madrugada do último 
domingo, dia 8.  

Segundo a polícia, no primeiro 
caso a quadrilha quebrou o vidro 
da porta de entrada, por volta das 
5 horas, e tentou violar uma das 
máquinas, sem sucesso, mediante 
artefatos explosivos que foram 

encontrados e apreendidos para 
perícia. 

O caixa eletrônico foi danifica-
do, porém os bandidos fugiram sem 
conseguir retirar o dinheiro.

Da mesma forma, duas horas 
depois, outro caixa automático do 
Itaú sofreu tentativa de furto. Os 
indivíduos também quebraram o 
vidro de entrada e colocaram ex-
plosivos na máquina, porém nada 
foi levado. 

Os fatos são investigados pela 
Polícia Federal, de acordo com a 
Polícia Civil de Indaiatuba. Não se 
sabe quantas pessoas participaram 
das ações.

A Polícia Militar apreendeu 
o jovem R. S. S., menor de ida-
de, por tráfico de drogas no bair-
ro Campo Bonito. O adolescente 
portava porções de maconha e 
cocaína e praticava o comércio 
ilegal no cruzamento das ruas 
Pau Terra e Benedita Carvalho.

Equipe da Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicletas 
(Rocam) estavam em patrulha-

mento pelo local, quando loca-
lizaram o indivíduo em atitude 
suspeita.

O adolescente foi conduzido 
para a Delegacia de Polícia, 
onde ficou apreendido. Aten-
dendo ao pedido do Conselho 
Municipal de Segurança (Con-
seg), o patrulhamento tem se 
intensificado no novo bairro do 
município.

Ações rotineiras têm sido feitas pelo bairro a pedido do Conseg

TV SOL COMUNIDADE 

JEAN MARTINS 

O Corpo de Bombeiros socorreu uma mãe que en-
trou em trabalho de parto em sua residência, na Vila 
Areal, na manhã de quinta-feira, dia 12. Marisa Clara 
de Moraes Mantoanelli sentiu as contrações e, com 
a ajuda dos agentes de segurança, teve Miguel. Mãe 
e filho foram encaminhados ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) e passam bem.Caixa Econômica Federal e Itaú foram as agências 

escolhidas pelos criminosos no final de semana 
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Ferroviário conquista 
o bi da Copa Itaici 

Luta de braço disputa Campeonato Paulista Interclubes 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DESAFIO 

esportes

A equipe do Ferro-
viário conquistou, 
pela segunda vez, o 

título de campeão da Copa 
Itaici Máster 50, compe-
tição promovida pela As-
sociação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). Na 
grande decisão, realizada 
domingo, dia 8, o time ven-
ceu o XV de novembro por 
2 x 1 e garantiu o título do 
certame, repetindo o feito 
de 2015.

O bom nível das duas 
equipes garantiu uma par-
tida digna de uma grande 
final.  O grito de gol só 
saiu aos 17 minutos de bola 
rolando, com festa do tor-
cedor da Ferroviário. Celi-
nho abriu o marcador após 
receber belo cruzamento do 
atacante Deusdete. 

Com jogo movimentado, 
a alegria do Ferroviário 
durou pouco mais de 20 
minutos. Depois de uma 
bola cruzada na área, o za-
gueiro Betinho meteu a mão 
na bola dentro da área e o 
árbitro sinalizou pênalti. O 
lateral Marcelo cobrou com 
categoria e deixou tudo 
igual: Ferroviário 1 x 1 XV 
de Novembro. 

Se o jogo no primeiro 
tempo foi movimentado, 
fortes emoções estavam 
programadas para a segun-
da etapa. O segundo tempo 
foi movimentado, com vá-
rias chances de gol.

Mas  emoção  mesmo 
estava guardada para os mi-
nutos finais. Quando tudo 
parecia que o campeão seria 
conhecido após cobranças 
de pênaltis, o Ferroviário 
marcou aos 43 minutos, le-
vando o torcedor ao delírio. 

O grande herói do jogo 
foi o artilheiro Celinho que 
marcou o segundo dele e 

do Ferroviário na partida, 
garantindo o bicampeonato 
a equipe de Itaici. 

Premiação 
Essa foi o segundo título 

da competição conquistado 
pelo Ferroviário. O primei-
ro “caneco” foi em 2015. 
No ano anterior, o grande 
vencedor foi a equipe do 
Boca Junior de Itu. 

Em 2013, quando o cam-
peonato ainda se chamava 
Copa Pio de Cardeal ,  o 
título também ficou com o 
Ferroviário. 

Além do título de cam-

peão, o Ferroviário garantiu 
ainda o troféu de defesa 
menos vazada, com apenas 
cinco gols tomados durante 
todo o certame. 

O jogador Marcelo Bar-
bosa Lima, do Botafogo, 
levou o título de artilheiro 
do certame ao balançar as 
redes em oito oportunida-
des.

Durante a terceira edi-
ção da Copa Itaici, o ataque 
mais positivo foi da equipe 
Quinzis ta ,  com 28 gols 
marcados. A competição 
deste ano reuniu ao todos 
11 times. 

No sufoco, Ferroviário marca no finalzinho da partida e garante o “caneco” da competição 

A equipe de Indaiatuba é a atual campeã paulista e brasileira da categoria 

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

TABELA

Copa Liga Regional Aifa Marquinhos 
Rodada hoje, dia 14, na Sol-Sol

Primeira Divisão 
Horário   Partida
13h50  Sol-Sol x Flamengo/Marquinhos Tintas
14h40  Meninos do G5 x Sem Chance Futsal

Segunda Divisão 
Horário   Partida
12h50  Clube 9 de Julho x Tapiratiba/Colégio Meta

Segunda Divisão – Semifinais  
Horário   Partida
15h30  Nova Aliança/XII de Junho x Joy Esportes – Salto
16h30  Bayern 07 x Juventus Futsal

Rodada hoje, dia 14, no Carlos Aldrovandi 

Primeira Divisão 
Horário   Partida
15h30  Cebi Futsal x União Tribuna 
16h20  Borussia Futsal x Schalke 83/Grillos A

Segunda Divisão 
Horário   Partida
12h50  Galaticos/Life Óptica x The Rocket
13h50  ML Informática/Marquinhos Tintas x Projeto Restitui 
14h40  EC Elite/Tigres Azuis x R5/Meta/Toque Mineiro
17h10  Parque Indaiá x União Tribuna B/Escola Cruzeiro

Resultados da última rodada 
 
Primeira Divisão 
Flamengo/Marquinhos Tintas 0 x 2 Borussia Futsal
Sem Chance Futsal   1 x 5 União Tribuna
Futsal Futuro - Elias Fausto  5 x 1 Cebi Futsal
Schalke 83/Grillos A   1 x 2 Meninos do G5

Segunda Divisão 
The Rocket   4 x 3 Clube 9 de Julho
Tapiratiba/Colégio Meta 1 x 2 R5/Col. Meta/Toque Mineiro
Parque Indaiá   7 x 5 EC Elite/Tigres Azuis
União Tribuna B/Escola Cruzeiro  2 x 1 ML Informática/Marquinhos Tintas
Projeto Restitui   2 x 1 Galaticos/Life Óptica

Terceira Divisão – Quartas de final  
Joy Esportes – Salto   5 x 4 Focus Academia/Cliniti
Juventus Futsal   5 x 2 2G Bebidas/Imobiliária Visão
Bayern 07    3 x 2 NBF/Padaria Líder
Nova Aliança/XII de Junho  10  x 1 Dynamo/Transmajé

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

Semifinais amanhã, dia 15, na Sol-Sol
 
Horário  Partida 
9h50  Sedesp Votorantin/Sind. Bancários x Iperó Utopia 
11h  Dinho Água/Cisol x Araçariguama/Baby’s

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Rodada amanhã, dia 15

Campo 1
Horário  Partida    Categoria
8h  Jornal Exemplo x PCB Informática  Máster
9h30  Jacitara x Tecnosemillas   Máster
11h  Freegelo/Big & Strong x Vieira de Abreu Máster

Campo 2
Horário  Partida    Categoria
8h  Luxafit x Smart Ar Condicionado   Veterano
9h30  Grupo Fênix x Visual Formaturas   Veterano
11h  Fisiomag x Sanare    Adulto

Campo 3
Horário  Partida    Categoria
9h  Hot Flowers x LG Vacker   Super Máster
10h15  Colégio Meta x Thunder Vision   Super Máster
11h15  Ice Bears Ar Condicionado x Unilabor  Adulto

Resultados da última rodada 
Escritório Central Contabilidade/Voga Arquitetura  2 X 3 Sanare (Adulto)
Cato Supermercados    6 x 2 Fisiomag (Adulto)
Centerbor / Marquinhos Tintas   1 x 4 Madeireira Madelasca (Adulto)
Casa das Embalagens    0 x 4 Cavifer (Super Máster)
Embalimp     4 x 2 Vizzent Calçados (Veterano)

Copa Colégio Renovação Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 15

Horário   Partida
8h  Hot Flowers x RIP Serviços  
9h10  Brasiltex x Nobel 

Copa Hot Flowers Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 15

Horário   Partida
10h15  Império x Casagrande Turismo 

Este final de semana será 
de desafio para a equipe de 
luta de braço da ADI/Secre-
taria Municipal de Esportes. 
Trinta e nove competidores 

locais viajam à Paranapanema 
para a disputa do 37º Campeo-
nato Paulista Interclubes. 

Atualmente a equipe in-
daiatubana é a campeã pau-

lista e brasileira da modali-
dade. “Nosso grupo está bem 
preparado e bem treinado, 
assim nossas expectativas são 
as melhores possíveis para 

a competição, vamos brigar 
para manter a superiorida-
de do município tanto nos 
rankings por equipes como 
nos títulos individuais”, des-
taca o técnico Ricardo Turati.

Cidade com ampla his-
tória de sucesso na mo-
dalidade esportiva luta de 
braço, Indaiatuba é sede 
desde 1998 de um Centro 
de Treinamento (CT) que 
hoje é referência nacional, 
utilizado inclusive para a 
preparação de atletas brasi-
leiros e internacionais para 
as grandes competições 
mundiais. Berço de grandes 
nomes da modalidade, o 
município detém vários tí-
tulos mundiais e brasileiros, 
com marcas em constante 
expansão.
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Semana é marcada pela
2ª etapa do Interescolas

Fantasma da Ituana e Bugre se enfrentam na 
estreia do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13

BEISEBOL CLÁSSICO 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

esportes Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Cinco jogos marcam o pontapé inicial 
da 1ª Divisão do ‘Amadorzão' da Lidi

Com cinco jogos progra-
mados, a Liga Regional 
Desportiva Indaiatuba-

na (Lidi) dá início amanhã, dia 
15, a disputa da Primeira Divi-
são do Campeonato Amador. A 
bola também rola pela estreia da 
Segunda Divisão do certame.

Dez times buscam o “ca-
neco” da Série A este ano. São 
eles: Ponte Preta, São Francis-
co, União Agrícola Cardeal, 
Paulistinha, Santa Cruz, Mas-
tiga Samba, Operário, Camisa 
10, União Paraná e Florence. 

A primeira partida da 
edição do certame será às 
9 horas, quando o União 
Paraná enfrenta em casa o 
Florence. 

Ainda pela manhã, outros 
três jogos ocorrem às 11 horas. 
A atual tetracampeã Ponte Preta 
busca os três primeiros pontos 
no clássico contra o São Fran-
cisco. A partida acontece no 

caindo para a “Segundona” em 
2017 os dois últimos coloca-
dos. Na segunda fase, tanto na 
semi quanto na final, os jogos 
são de ida e volta. 

O campeonato premiará com 
troféus e medalhas o campeão 
e o vice. Haverá ainda troféu 
para o artilheiro da competição, 
equipe menos vazada, time mais 
disciplinado e equipe invicta. 

No ano passado, a grande 
campeã do certame foi a Ponte 
Preta, que conquistou o seu 
tetracampeonato. A Macaca 
venceu na final o Mastiga Sam-
ba, com o placar mínimo de 1 x 
0 nas duas partidas.

Segundona 
Também promovida pela 

Lidi, amanhã acontece a ro-
dada de abertura da Segunda 
Divisão do Amador. 

Dezoito times participam 
do certame. No Grupo A estão 
Manchester, Vale Verde, Benfi-
ca, Elias Fausto, Bahia, Pimen-
ta, Atlético Paulista, Comercial 

e Nacional Independente. 
Na Chave estão LBC, Atlé-

tico Oliveira, Galo, Jardim Bra-
sil, Huaxipato, Minas, Cardeal, 
Bandeirantes e Morada do Sol. 

Oito jogos acontecem na 
primeira rodada. Dois ocor-
rem às 11 horas: Vale Verde 
x Bahia, no Vale Verde; e Pi-
menta x Comercial, no campo 
do Pimenta. 

Às 13h30 jogam Atlético 
Paulista x Nacional, no Pimen-
ta; Galo x Jardim Brasil, na 
Osan; Huaxipato x Bandeiran-
tes, no campo 1 do CET; além 
de Morada do Sol x Atlético 
Oliveira, na Sociapan.

Às 15h30, Benfica x Elias 
Fausto jogam no campo 1 do 
Centro Esportivo, enquanto 
que na Osan o confronto será 
entre LBC x Minas. 

No ano passado, o campeão 
do certame foi o Camisa 10 que 
venceu o São Francisco. O time 
empatou a primeira partida 
da final por 1 x 1 e venceu o 
segundo jogo por 2 x 0.  

A segunda etapa do Interes-
colas de Beisebol foi realizada 
durante esta semana. No último 
dia 2, a prática foi realizada na 
Emeb Padre Joaquim Aparecido 
Rocha. Já na segunda-feira, dia 
9, ocorreu na escola professor 
Antônio Luiz Balaminutti. 

O objetivo do interescolas 
foi promover a integração 
entre os alunos das diferentes 
escolas, onde a criança visita 
e realiza atividades do projeto 
Base sob a supervisão e orien-
tação dos profissionais envol-
vidos com as demais escolas 
que desenvolvem o projeto. 

A primeira etapa aconte-
ceu em março entre as escolas 
Professora Maria José Ambiel 
Marachini e Laura Fahl Corrêa.

Este ano o projeto Base está 
em desenvolvimento em cinco 

unidades escolares: Emebs 
Professor Antônio Luiz Ba-
laminutti, Laura Fahl Corrêa, 
Maria José Ambiel Marachini, 
Padre Joaquim Aparecido Ro-
cha, Yolanda Steffen. 

O programa conta com a atu-
ação dos professores Bernardo, 
Fernando, Marcos, Monique, Ma-
dalena e Thiago; e com o auxílio 
dos alunos de Educação Física da 
Max Planck, Luan e Lílian.

O projeto de beisebol dentro 
das escolas é a união entre a 
Associação Cultural Esportivo 
Nipo Brasileiro Indaiatuba 
(Acenbi) com a Secretaria 
Municipal de Educação que 
aplica o esporte de origem 
supostamente britânica, mas 
popularizado no Brasil pelas 
colônias japonesas, para cerca 
de 400 alunos de 6 a 11 anos.

Um clássico regional, 
entre Guarani e Primavera, 
marca a estreia das duas 
equipes no Campeonato 
Paulista categorias Sub-11 e 
Sub-13. Apesar de envolver 
times de Campinas e Indaia-
tuba, os jogos acontecem 
domingo, dia 15, na cidade 
de Itatiba. 

Pelo Sub-11, o confron-
to entre Bugre e Fantasma 
começa às 9 horas. Logo 
em seguida, às 10h30, en-
tram em campo as equipes 
Sub-13.

Com 44 equipes, as duas 
categorias da competição 
começam amanhã e só ter-
minam no dia 20 de novem-
bro. Com cinco fases, os 
times jogarão no mínimo 12 
jogos e no máximo 22. 

As equipes foram divi-
didas em seis grupos, sendo 
quatro chaves com sete ti-
mes e dois grupos com oito 
participantes. 

Primavera e Guarani es-
tão na Chave 3, ao lado de 
Amparo, Inter de Limeira, 
Paulista de Jundiaí, Rio 
Branco de Americana e 
União Agrícola Barbarense.

Nessa primeira fase, os 
clubes jogarão entre si den-
tro do grupo, em turno e 
returno, classificando-se 
para a fase seguinte os dois 
melhores clubes de cada 
chave e os quatro melhores 
terceiros colocados. 

Disputa 
Enquanto duas catego-

rias estreia, a bola já está 

rolando no Paulista Sub-15, 
17 e 20.

Pelo Sub-15, o Fantasma 
da Ituana recebeu o São 
Paulo em casa na última 
rodada e foi goleado por 4 x 
0. Outro derrota com placar 
elástico aconteceu pelo Sub-
17 quando, no duelo entre 
Tricolores, o time da capital 
levou a melhor e venceu por 
5 x 1.

As duas equipes folgam 
no final de semana e voltam 
a jogar no próximo sábado, 
dia 21, contra o Ituano no 
estádio Novelli Junior, em 
Itu. 

Com duas vitórias, um 
empate e duas derrotas, atu-
almente o Sub-15 é o quarto 
colocado do Grupo 6, com 
sete pontos, cinco a menos 

que o líder São Paulo. 
Também na Chave 6, o 

time Sub-17 está na mesma 
quarta colocação, com a 
mesma campanha, mas com 
a diferença de cinco pontos 
para o l íder Desportivo 
Brasil. 

A bola rola no final de 
semana também para a equi-
pe Sub-20. Hoje, dia 14, a 
partir das 15 horas, o time 
enfrenta em casa a Itapiren-
se, pela segunda rodada do 
certame. 

Na estreia, o Tricolor de 
Indaiatuba fez 2 x 1 no São 
Bento em Sorocaba. O time 
é o segundo colocado da 
Chave 2, com três pontos, 
mesma pontuação de Ponte 
Preta, Capivariano e Paulis-
ta de Jundiaí. 

campo do Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET). 

No campo do Centro Es-
portivo Cruzeiro, o duelo 
do dia será entre Mastigam 
Samba e Paulistinha. 

No último confronto das 

11 horas, o União Agrícola 
Cardeal joga em casa contra 
o Camisa 10. 

Para fechar a primeira ro-
dada do certame, às 15h30 
acontece o clássico local entre 
Operário e Santa Cruz. A partida 

está marcada para o campo do 
Jardim Belo Horizonte. 

Com base no regulamento, 
as equipes se enfrentam dentro 
do grupo, em turno único, clas-
sificando-se para as semifinais 
os quatro primeiros colocados, 

Ponte Preta novamente é candidata ao título e pode chegar ao pentacampeonato

JEAN MARTINS 



Fase boa para atingir metas materiais e financeiras. 
O nativo terá facilidades em sua vida material e fi-
nanceira sendo um momento muito bom, para firmar 
novos negócios e também para novos investimentos, 
tipo comprar ou vender bens, ou seja o dinheiro che-
ga com facilidade. O nativo precisará avaliar como é 
sua maneira de se expressar e como isso reflete em 
seus ganhos e oportunidades.

O tarurino pode sentir uma semana agradável, com 
sentimentos de bem-estar ampliado e com sua auto-
-estima bem colocada, pode até estar mais brincalhão 
que o de costume. Pode perceber que sua maneira de 
trabalhar exige a necessidade de dar um tempo para 
cuidar de si. Nessa fase um romance pode surgir de 
forma inesperada. 

Essa semana pode ser um pouco dificil para o 
geminiano que se sentirá um pouco confuso, mais 
emotivo que o normal e com isso o nativo acaba se 
tornando mais calado ou reflexivo, pois entenderá 
que essa fase é de mergulho em seu mundo afetivo 
e emocional. Sua saúde pode exigir um pouco de 
cuidado, evite ficar sem respirar corretamente.

Essa semana promete agito agradável em sua vida so-
cial, pode aparecer pessoas interessantes e surgirem 
novas amizades. O canceriano poderá rever alguns 
projetos antigos e melhorar sua forma de trabalhar 
em equipe. Semanas anteriores houve uma cobrança 
para trabalhar em equipe de forma coerente, agora 
é hora de fazer isso bem. Afetivamente é um bom 
momento. Novos amores e um pode ser firmado.

A semana traz oportunidades e novidades à sua vida 
profissional e carreira. È uma fase de crescimento 
profissional, podendo lançar as sementes que trarão 
melhorias em sua carreira mais adiante. Algumas 
decisões podem sofrer atrasos e apesar das pequenas 
dificulculdades, sereá possível concluir algumas 
decisões.

A semana marca influencias na área de viagens para 
longe, contato com estrangeiros, necessidade de 
desenvolver contatos espirituais e uma nova filosofia 
de vida pode surgir. Se o nativo tiver contto com 
pessoas que vem de longe será muito promissor. 
Momento excelente para contato com um mestre 
em qualquer área, pois irá refazer sua maneira de 
ver as coisas.

O libriano tem agora uma maior percepção do seu 
mundo emocional e de sua consciência de vida, 
daquilo que precisa ser estimulado, mantido ou 
retirado de sua vida. Apesar disso ser algo muito 
emocional e o nativo consegue se manter equili-
brado. Seu relacionamento pode ganhar força neste 
período. 

Continua a excedlente fase profissional para o es-
corpiano, essa semana mantem sua possibilidade de 
se manter sociável, comunicativo e novas amizades 
podem ser feitas nesse período.um acordo pode ser 
realizado e a simpatia do nativo trará oportunidades 
que não esperava. Prepare-se para as boas novas que 
estão chegando.

O sagitariano tem a oportunidade de obter benefí-
cios nas atividades que tivem em seu ambiente de 
trabalho ou em sua saúde. O momento é ótimo para 
cuidade de si e criar condições para isso.Deverá 
observar como sua maneira de falar cria situações 
no amiente em que vive.

O capricorniano sente que está mais leve, mais 
brincalhão, algo está deixando-o mais leve e espiri-
tuoso. Seu lado criança surge com frequencia nessa 
semana. Isso permitirá que fique mais receptivo e 
comunicativo. Favorecendo assim a simpatia de 
outras pessoas e até mesmo poderá ser flertado nessa 
fase. Boa fase afetiva. Aproveite.

O aquariano continua lutando com suas energias 
emocionais, agora tende a  buscar um equilibrio e 
isso pode deixa-lo mais fechado, introspectivo e fo-
cado para sua vida doméstica e seus relacionamentos 
familiares. Sua vida íntima tmabém estará em foco. 
Repensará sua maneira de ser feliz, ou de se expressar 
com os outros.

Essa semana é bastante benéfica, favorecendo 
encontros, sua vida social agitada, encontros com 
diversas pessoas algumas de longe, outras de perto, 
podendo receber convites para festas, eventos e 
realizar encontros com amigos. Viagens e estudos 
são beneficiadas neste período.
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Nova casa de shows inaugura dia 20 em Indaiatuba 
ATRAÇÃO 

cultura &  lazer
Horóscopo de 14 a 20/05 por Alex Costa GuimarãesIrmãos Piologo dublam 

o longa Angry Birds

Na manhã 
de terça-fei-
ra, dia 10, a 

imprensa foi convidada 
pelo Topázio Cinemas para 
conferir em primeira mão a 
exibição de Angry Birds. Na 
ocasião, os Irmãos Piologo, 
criadores do Mundo Canibal, 
ParTOBA (que passa diaria-
mente no canal Multishow), 
Avaiana de Pau, Irmãos Pio-
logo Games, Pastor Metra-
lhadora entre outros, bateram 
um papo com os presentes.

Há mais de 20 anos os 
irmãos youtubers Rodrigo e 
Ricardo Piologo, que moram 
em Indaiatuba, trabalham com 
animação, porém essa é a pri-
meira vez que eles participam 
da dublagem de um filme com 
expressão mundial. 

O longa que é uma adapta-
ção de um dos jogos mais fa-
mosos do mundo, Angry Bir-
ds, tem no time de dubladores 
mais figuras conhecidas, 
como Marcelo Adnet, Dani 
Calabresa e Fábio Porchat,  
além dos youtubers Pathy 
dos Reis e Felipe Castanhari.

Lançado na última quinta-
-feira, dia 12, em todo terri-
tório nacional, o filme conta 
a história de Red, um pássaro 
estressado, que é obrigado 
pela justiça de sua comunida-
de a fazer terapia. No local do 
tratamento ele conhece seus 
amigos Chuck e Bomba. 

Em determinado momen-
to, porquinhos verdes che-
gam misteriosamente à ilha e 

A partir da próxima sex-
ta-feira, dia 20, Indaiatu-
ba contará com uma nova 
casa de shows. A Diamond 
Blood será inaugurada na 

todos simpati-
zam com eles, menos o pás-
saro nervosinho, que percebe 
algo de errado. Juntos, os 
amigos vão ter que descobrir 
qual é o plano dos visitantes 
e provar a todos que os por-
quinhos estão tramando algo. 

Rodrigo dubla Bubbles, um 
pássaro que infla em situações 
desconfortáveis e Ricardo in-
terpreta Hal, um tucano. 

Apesar do pouco tempo de 
participação, os irmãos senti-
ram-se honrados e muito feli-
zes em fazer parte do projeto. 
“Essa foi a cereja do bolo, 
uma honra. A gente sempre 
fez desenho, então mesmo 
que seja uma participação de 
poucas falas, nós estamos no 
cinema, nós conseguimos!”, 
disse empolgado Ricardo.

Quem também comemora 
o feito é Rodrigo. “Nosso 
nome está pôster ao lado do 
dos famosos. Estamos tra-
balhando na divulgação em 
várias cidades, é um sonho 
realizado”, salienta.

Hotel Transilvânia 2
O convite para dublar 

os personagens de Angry 
Birds aconteceu por conta 
do bom relacionamento que 
os Irmãos Piologo têm com 
a produtora e distribuidora 
Sony Pictures e a Rovio, 
criadora do jogo.  

próxima semana, onde fun-
cionava o Santa Madre.  
Para a noite de estreia, haverá  
três atrações musicais, todas 
do sertanejo. São elas: Santa 

Em 2015, os you-
tubers participaram de uma 
campanha para a divulgação 
do filme Hotel Transilvânia 
2, onde num vídeo divulga-
do ambos apareciam em um 
estúdio para fazer um teste de 
dublagem de um dos mons-
trinhos, Blobby (uma geleia 
verde).

No final da encenação, o 
próprio personagem aparece 
e ganha o papel. Detalhe, 
Blobby não tem falas, ele 
somente emite alguns sons 
na história. 

A campanha, que não 
passou de uma brincadeira, 
fez tanto sucesso que os fãs 
pediram a participação real 
dos Piologo em algum filme. 
Na sequência veio o convite 
para Angry Birds.

Os irmãos também já 
fizeram outras ações para a 
produtora e distribuidora, 
como no longa “Pixel”, onde 
entrevistaram o protagonista 
Adam Sandler, em Cancun, 
no ano passado. Também em 
2015 conversaram com o ator 
Jack Black, na divulgação do 
filme “Goosebumps – Mons-
tros e Arrepios”.

Com a Rovio, a dupla 
chegou a ir para a Finlândia, 
país onde fica a empresa que 
desenvolveu o jogo e fizeram 
vídeos para o canal próprio 
no Youtube, além de conhe-

Fé e Cristiano, Bruno Prado e 
Gabriel Rezende.

O ingresso para a grande 
noite será R$ 25 para homens 
e mulher free até meia-noite. 

cer os estúdios de animação.
O jogo dos Angry Birds, 
disponível para disposi-

tivos móveis, foi lan-
çado em 2009 e já 

foi baixado mais 
de um bilhão de 

vezes ao redor 
do mundo.

R i c a r d o 
contou que 
no país es-
t r a n g e i r o 
e les  f ize-
r a m  a m i -
zades, que 

culminou na 
indicação de seus 

nomes para a Sony, 
a qual eles também 

já possuíam bom relaciona-
mento e, por conta disso, o 
convite para o filme acon-
teceu. “Como somos irmãos 
e os personagens são muito 
amigos no filme, acharam 
que tinha tudo a ver”, diz.

Sobre o processo de du-
blagem, Rodrigo explica 
que geralmente a animação 
começa pela gravação da 
voz e depois vem a imagem. 
“Nos Estados Unidos tam-
bém é assim, porém nesse 
caso o produto vem pronto 
para gente, então a diferença 
é tentar representar a mesma 
expressão do personagem 
americano”, explica. 

As falas de Hal e Bubbles 
foram gravadas há três meses 
e em apenas um dia, no Rio 
de Janeiro.

Após esse período, o ingresso 
será R$ 15.

Durante o dia, a casa fun-
cionará ainda como espetaria, 
com mais de 40 tipos de espeto.  

Horário de Angry Birds 
hoje no Topázio Cinemas: 

- Shopping Jaraguá - 
sessões às 14h50 e 17h15, 
para a versão 3D e 14h, 
16h20, 19h e 21h20, no 
convencional. 

- Polo Shopping - sessões 
às 15h, 17h25 e 20h na ver-
são convencional e 13h50, 
16h20, 19h e 21h30, em 
3D. Ambas as opções são 
dubladas.
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Leluh Kids: sempre realizando as 
melhores festas

Aniversariante 
Atento

Professores Neto e Junior, durante viagem com os alunos das 
equipes Sub-7 e 9 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Professor Douglas com os alunos no treinamento especifico para goleiros

Finazi, professor Zeca, Maradona e Fenômeno em recente jogo beneficente

FO
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A empresa Atento parabeniza 
sua colaboradora, Ester 
Leme, pelo seu aniversário no 
último dia 10 e deseja muito 
sucesso e saúde!

Mães e filhas do 2º ano tarde na comemoração do Dia das Mães 
do Colégio Objetivo

Na Ouro & Prata você encontra lindas jóias 
para ficar ainda mais bonita

Marcia, da Maggiore, atendendo sua cliente 
em sua loja está semana

Eduardo, João Francisco, Maria e Rômulo no Almoço do Dia das 
Mães do Indaiatuba Clube

Equipe Race Pneus, está sempre a sua disposição, Nascimento, 
Carol, Joyce, Tatiane e Giuliano

Cliente Tati Lourenço com Andressa Borba do 
Supermercado Bandeira recebendo seu prêmio

Bianca Prado do Supermercado Bandeira 
entrega o prêmio para Marcio Correia

Colaboradores da empresa Sifraest, participantes do treinamento 
de primeiros socorros na Sanare, realizado dia 7

Cliente Solange Souza com a filha Heloisa, 
vestindo look Cris Bandeira

Alunos do Colégio Meta cantam em coro homenageando o Dia das 
Mães

Senhor Orlando, da Placas e Fotos 
para Túmulos, sempre muito 
atencioso com a equipe do JME

Fruet, Irene, Madalena e Ademilson no Baile de Dia das Mães promovido 
no sábado, dia 7, pelo Clube 9 de Julho, com a banda Palladium

Comemoração do Dias das Mães e dos aniversariantes do mês 
no espaço Rosa Shock.  Parabéns Equipe!

Bruna desfrutando do Dia da Noiva no 
espaço Rosa Shock
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Tutti Sposa

Sorteio da Promoção do Dia 
das Mães da Nab

Coleção 
Outono 
Inverno

Nova Coleção

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

Não deixe de conferir a maravilhosa coleção 
outono da Vitorello com maravilhosos modelos, 
inclusive moda festa, longo e curto, em todos 
os tamanho. E continua a super promoção com 
muitas peças a preços que cabem no seu bolso. 
Aproveite blusas de plush apenas R$ 39,90. Não 
perca essa!

Quem ganhou a cozinha completa da promoção 
do Dia das Mães da Nab foi Simone Mendes Souza, 
do Residencial Parque Indaiá. Parabéns!!!

A escritora do livro "Pra mim você morreu", 
Cláudia Rato, esteve na Flor de Lis Depilação & 
Esmalteria e adorou os serviços prestados. O lança-
mento do livro aconteceu no último sábado, 07/05.

O endereço da Flor de Lis é Rua Alberto Santos 
Dumont, 1209 - entre as ruas Ademar de Barros e 
Tuiuti. Os telefones são: (19) 3825-0623 ou (19) 
99921-7576.

Leandro Kanagusku, aluno da Calliopi 
confeccionando sua peça

Elenir Scursel Gomes, proprietária da Nova 
Galeria Pães e Doces, receberá este ano mais 
um Troféu Frutos de Indaiá

Gislaine e Marcos, que o Senhor esteja para 
sempre entre vocês, abençoando essa união e 
fortalecendo a família. "A Nova Loja" agradece a 
preferência e deseja felicidades

Combinado

Aulas de Ballet

Cairo: Combinado árabe elaborado com 
filé de carneiro grelhado, arroz árabe e salada 
à moda da casa. Acompanha molho de hortelã. 
Só na Casa da Esfiha é claro!

A escola Stahl Soler está com vagas abertas de ballet para todas as 
idades. Venha conhecer o espaço e fazer uma aula experimental grátis. 
Horários novos. Turmas: Baby Class, Primary e 1ºGrau. Informe-se no 
telefone 3835-6247 com Karen/Ana. Sua filha vai adorar!

Venha 
conferir a 
magnífica 

coleção moda 
fashion e 

fitness outono/
inverno da 

Paula Amorim 
Fashion Club, 

excelentes 
preços. Rua 5 
de Julho, 449.
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Sorocaba é embaixador da Faici

Campinas Decor 2016

2º Chefs no Campus acontece amanhã na Faculdade Max Planck

Coletiva de imprensa de 40 anos da ApaeUm dos principais ícones da música sertaneja da atualida-
de, o cantor e compositor Sorocaba foi nomeado embaixador 
da Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba 
(Faici). O título homenageia os principais músicos que fazem 
parte da história do evento, que celebra 28 anos.

A 2ª edição do Chefs no Campus, festival gastronômico que 
oferece ao público a oportunidade de conhecer e saborear pratos 
elaborados por chefs de renome a preços acessíveis acontece amanhã, 
dia 15, das 11h às 16 horas, no campus 1 da Faculdade Max Plan-
ck. No total, serão 18 estandes de alimentos e bebidas, com pratos 
que variam de R$ 10 a R$ 25. Haverá ainda três espaços do curso 
de Gastronomia da instituição, com os temas bacon, vegetariano e 
confeitaria. A faculdade disponibilizará vagas de estacionamento 
com acesso pela portaria 3, que fica na rua Eurico Primo Venturini. 
Para estimular ainda mais o lazer ao ar livre, será liberado o uso 
de patins, skate e slackline nas dependências da instituição, assim 
como a prática do piquenique. A previsão é receber 5 mil visitantes, 
superando o público de 2015. A entrada para o evento é gratuita.  

Desde ontem, dia 13, o Palácio de Cristal, prédio da década 
de 1970, localizado no Parque Lago do Café, será cenário de 
uma das mais belas edições da Campinas Decor, principal mos-
tra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista. 
Com arquitetura imponente e cercada por espelho d´água, a 
construção histórica irá abrigar 52 ambientes internos e externos 
preparados por 73 dos mais renomados profissionais do setor 
na cidade e região.

Até 26 de junho, os visitantes do evento, que chega ao seu 
21º ano, poderão conferir as tendências e o que há de novo no 
segmento em um passeio completo, com direito a restaurante, 
café e uma brinquedoteca completa.

Na noite de terça-feira, dia 10, a Associa-
ção de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) 

Indaiatuba realizou uma coletiva de imprensa 
para apresentar a comemoração dos 40 anos 
da entidade, cuja a data será celebrada com 

o 1º Almoço Mineiro. O evento acontece 
no dia 26 de junho, a partir das 12 horas, no 

Indaiatuba Clube. O almoço será organizado 
por Kleber Brasil, juntamente com os respon-

sáveis pela Faici, Barbosa e Pedro Queiroz. 
Os ingressos já estão à venda na Apae. 

Festa Junina beneficente do Indaiá ocorre dia 3 de junho
A Festa Junina mais tradicional da cidade de Indaiatuba já tem 

data para acontecer: será no dia 3 de junho (sexta-feira), a partir das 
18h30, no salão social do Indaiatuba Clube. O evento terá toda a sua 
renda revertida para entidades assistenciais do Município. Neste ano 
serão beneficiadas a Casa da Mulher, Educandários Deus e a Natu-
reza, Irmã Dulce, Lar de Velhos Emmanuel, Volacc, Lions Club e 
Rotary Clube. E serão as próprias entidades que vão levar ao público 
as tradicionais barracas com as bebidas e comidas típicas dessa que é 
uma das maiores festas popular do Brasil, com milho verde, pipoca, 
cachorro quente, espetos, pastéis, lanches de linguiça, cuscuz, doces 
variados, vinho quente, quentão e outras bebidas e comidas. A ani-
mação do evento, que terá as quadrilhas feitas pelos alunos da Escola 
de Educação Infantil Balão Mágico, será feita pelo cantor Fritz e Seus 
Teclados e o VJ Ronaldo Ambiel. Os ingressos para a festa já podem 
ser adquiridos junto à Secretaria Social do Indaiatuba Clube, na Escola 
Balão Mágicos e nas entidades participantes. Associados não pagam.

Noite Italiana do IC

Aniversário beneficente de Sérgio Lelly

Com animação do VJ 
Ronaldo Ambiel e do cantor 
Mário Niero, o Indaiatuba 
Clube realizou na noite de 
sábado, dia 7, mais uma 
edição da Noite Italiana.

Nesse evento, os associa-
dos e convidados puderam 
curtir uma festa regada ao 
som das mais tradicionais 
músicas da I tál ia ,  além 
de aproveitar um cardápio 
repleto de pratos da tradi-
cional cozinha italiana do 
Buffet Verona.

Como todo ano, o compa-
nheiro de Rotary Sérgio Lelli 
reuniu os amigos para comemo-
rar seu aniversário, realizada no 
salão de jogos do condomínio 
onde mora, no Pátio Andaluz. 
Muito vinho, jogadas de sinuca, 
conversas agradáveis e muita 
diversão, e o mais importante: os 
convidados foram informados 
que o presente para o rapaz seria 
um pacote de fraldas geriátricas, 
que foi entregue em doação no 
dia seguinte no Lar São Fran-
cisco! Parabéns Sérgio, pelo 
aniversário e pela doação. 

Inauguração do showroon 
da Bibiane & CO.

Reunião do RotaKids de Indaiatuba com palestra

Festival Sabores da Terra

Minha querida amiga Viviane inaugurou 
seu showroon na tarde de sexta-feira, dia 6, no 
Edifício The Diplomat, localizado no número 
116 da Avenida dos Trabalhadores, no 12º andar 
sala 1.208. O showroon tem peças lindíssimas 
de semijoias e bijoux, além de uma decoração 
de arrasar.

No sábado, dia 7, o Ro-
taKids de Indaiatuba realizou 
sua Reunião Ordinária. Este 
encontro contou com a exce-
lente palestra de Eli Batista 
Albuquerque, sobre “Como 
Ser Uma Mãe de Sucesso”.

Começando por Indaiatuba, chega o festival gas-
tronômico itinerante “Sabores da Terra”. O festival 
chega para contar a história de cada região. Trata-se de 
um evento que valoriza a gastronomia local com seus 
restaurantes, chefs e tradições, fomentando o turismo 
e o comércio local. O lançamento acontece amanhã, 
dia 15, no evento Chefs no Campus da Faculdade Max 
Planck. As atividades iniciam oficialmente no dia 20 
de junho, indo até 3 de julho. Mais informações no site 
www.festivalsaboresdaterra.com.br. 
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Lucas, Carlos Cintra, e Edison no Restaurante Cintra. Contate-nos: 3816-1417 Marcelo, Rosemeire, Kátia, o aniversariante Lucas, Bruno e Aline, na Casa da Moqueca, 
que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Fábio Faria e Odilon Garcia, na Padaria Nova Galeria, situada na Avenida Coronel 
Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Lucas e Leandro, no Restaurante Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José 
Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Ana Maria, Luis Genari, Ronaldo e Maristela Cavallari, na Pizzaria Babbo Giovanni, 
que fica na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Fone: 3834-1008

Emerson e Rodolfo, no Restaurante Rincão Gaúcho, localizado na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 870, no Jardim América. Contate-nos: 3875-2974

Laary Vicensotti e Laís Lourenço, no Pancho Villa Bar, que 
fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.671 - F: 99345-9898

Lucas henrique, Richard henrique, Denis augusto, Erverton alcantara, Débora 
fernanda, Nathalia franciele,Thauana Bomfim, Roberia Kely, Aline Oliveira, no 
Pancho Villa Bar, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.671 - F: 99345-9898

Juh Almeida, Evandro Mariano, Renata Mariano, Adles Silva, Grazi Silva, Jessica 
Alves, Rodrigo Diguinho no Pancho Villa Bar, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1671 - F: 99345-9898

Helen, da Époka Móveis com Ana Luiza, na Padaria 
Nova Galeria, Avenida Coronel Antonio Estanislau do 
Amaral, 1.257. Telefone: 3801-0021

Oggi Sorvetes  marcando presença na deliciosa 
feijoada do restaurante Amadeu
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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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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 dormi-
tórios 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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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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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 CORRE-
TORES 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
CA00974- JD. BRASIL: 125M² AT. 80M² AC. 
2 dorms, sala, coz., wc social, 1 vaga gar. 
R$185.000,00
CA00998- JD. UNIÃO: 150M² AT. 94M² AC. 3 
dorms s/ 1 suíte, 1 sala, cozinha americana, 2 
banheiros, 2 vagas. R$315.000,00

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

CHÁCARA
CH00268- ESTRADA DO FOGUETEIRO: 
500M² AT. 1 dorms, 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 (Aceita carro c/ parte de pa-
gamento.)

LOCAÇÃO
CASA – VILA RUBENS: 3 dorms s/ 1 suite, 
com ar condicionado, sala, cozinha, área de 
serviço, WC social, garagem. R$2.000,00 
tudo.
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 sui-
te, 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

PRECISA-SE DE CORRETOR DE IMÓVEIS 
COM CRECI E CARRO PRÓPRIO.

Interessados mandar currículo COM FOTO e-mail: duarteimoveisimobiliaria@yahoo.com.br
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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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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, lavan-
deria, 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 – 3dor-
ms (1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
COD.322 – HELVETIA PARK 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, lavan-
deria, 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 pisci-
nas com wc, entrada de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 – 45m², wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – 34m², pia, me-
sanino 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.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.
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.
CENTRO – R$1.300,00 – frente :2dorms, sala, 
coz, wc, garagem. Fundos: dorm, sala, coz, wc
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, gara-
gem para 1 carro. Fundos ; dorm, sala, coz, WC.
VL.RUZ PERES – R$1800,00 – frente:2dorms, 
sala, copa, coz, wc, garagem. Fundos:dorm, 
sala, coz, wc ou R$1.300,00 só a frente
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 – COMER-
CIAL – 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 – SO-
BRADO PISO SUPERIOR : 3dorms c/ ar 
condicionado(2st), wc social,  PISO INFERIOR: 
sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, chur-
rasqueira, 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
PQ.INDAIAI – R$600,00 – dorm, sala, 
coz, wc
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.NOVA INDAIA – R$950,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem para 3 carros

APARTAMENTOS

AP.524 – VILA SFEIR – R$450 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, lavabo, lavanderia, varanda, churras-
queira 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$130 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

I C . 0 4  –  D I S T R I T O  I N D U S T R I A L  – 
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               

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



08B Mais Expressão



09BMais Expressão



Mais Expressão10B



11BMais Expressão



Mais Expressão12B



13BMais Expressão



Mais Expressão14B



15BMais Expressão



Mais Expressão16B



17BMais Expressão



Mais Expressão18B



19BMais Expressão



Mais Expressão20B



21BMais Expressão

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
Advogado Advogado Auto Mecânica

Auto Elétrica DentistaDecorações Jóias

Papelaria Pousada Litoral Norte Restaurante Reparos e Reformas

Segurança PatrimonialRestaurante Telefonia Digital e Internet Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

VILLAGIO DE ITAI-
CI - Casa de fino aca-
bamento, c/ 3 dorm. 
(sendo 1 suíte) wc 
social, coz.,  america-
na, sala, churrasq., la-
vand., garag. coberta, 
aquec. solar. Local c/ 
área de lazer, piscina, 
salão de festas, qua-
dra esportiva e muito 
mais. R$ 530.000,00 F. 
3875.0469 / 997519921 
CRECI 65362
JD. VALENÇA - So-
brado c/ 3 D. (1 suíte) 
AC160m², garag. cober-
ta c/ portão eletrônico. 
R$ 595.000,00. Aceita 
financ. e/ou chácara 
na região como parte 
de pagto F. 3875.0469 
/ 997519921 CRECI 
65362
RES. HELVETIA PARK 
1- Espetacular residên-
cia com AC 365m²  AT 
490m², 03 suítes com 
closet e armários (sendo 
uma c/ hidro) e varan-
das. Sala ampla de 02 
amb., sala de TV, quarto 
de hóspede, escada 
revestida em granito 
especial e corre mão 
em alumínio, wc social, 
lavand., piscina, vesti-
ário, wc, varanda gour-
met e estar, churrasq., 
entradas laterais, garag. 
p/ 06 carros (03 cober-
tos) R$ 2.150.000,00 F. 
3875.0469 / 997519921 
CRECI 65362.

CASA EM COND. FE-
CHADO - 04 suítes, 
sendo 1 suíte no pav. 
inferior, sala 3 amb, 
lavabo, copa, coz., área 
de lazer c/ churrasq., 
dorm. de empregada c/ 
WC e box, lav, garag. p/ 
04 carros, 02 cobertas, 
aquec. solar, ar cond., 
piscina, jardim. AC 
300m², 360m². Ótimo 
preço R$ 950.000,00 - 
direto c/ o proprietário, 
aceito financ. ou imóvel 
como parte de pagto. F. 
99724-6619 ou 3875-
9751
JD.  MONTREAL - 
Casa térrea c/ 105m² 
– AT150, 3 D. (1 suíte), 
armários, coz. projetada 
e instalada, churrasq. e 
tudo mais, garag. co-
berta. R$ 510.000,00 F. 
3875.0469 / 997519921 
CRECI 65362.
VILA SUIÇA - 3 suítes 
com closet, AT 300m2, 
AC 252, mais 1 suí-
te no térreo e 1 suíte 
para empregados, fino 
acabamento, demais 
dependências de alto 
padrão. R$ 800.000,00 
pra dar negócio F. 3875 
0469 / 997519921 CRE-
CI 65362. Aceita terreno 
em Indaiatuba.
VENDO OU TROCO 
CASA EM VINHEDO - 6 
cômodos, c/ 2 wc, R$ 
200.000,00 F. 3875-9922
VENDO CASA - com 
terreno de 150m², 4 
cômodos R$ 80.000,00 
F. 3801-2880 / 99479-
0454

JD. DOS COLIBRI - R$ 
298.000,00 F. 97412 
0317
MONTREAL RESIDEN-
CE - casa nova, 3 dorm, 
1 suíte, wc, coz, lav. 
quintal, 1 garag. Cober-
ta F. 99750 6522
VENDO OU TROCO 
CASA NO LAURO 
BUENO - 2 dorm, sala, 
coz, 2 banheiro, garag. 
p/ 2 carros. Aceita troca 
F. 3016-1685
CASA JD. CARLOS 
ALDROVANDI  -  2 
dorm, coz. americana, 
wc, area de serviço, 
amplo corredor, garag. 
descoberta p/ 2 carros, 
F. 99783-2900 / 99952-
2505
PORTAL DE ITAICI - 
Casa térrea AT 300m², 
AC180m², sala gran-
de, escritório, 3 suítes, 
garag. coberta, pisci-
na, churrasq. e muito 
mais. R$ 890.000,00. F. 
3875.0469 / 997519921. 
CRECI 65362.
JD. MONTREAL - Ex-
celente casa térrea 
com 106m² – AT150, 3 
dorm. (1 suíte), escritó-
rio opcional, coz. c/ bal-
cão e mesa de granito, 
sala de jantar e sala de 
visita, churrasq., aquec. 
solar, ar condic., porce-
lanato, esquadrias em 
alumínio branco, tudo 
mais, garag. coberta. 
R$ 398.000,00 sem 
contra oferta. Aceito 
financ. F. 3875.0469 
/ 997519921 direto c/ 
proprietário.

COND. VISTA VERDE 
- 03 dorms (1 suíte) c/ 
armários, sala 2 am-
bientes, coz. Americana 
planejada (cooktop, for-
no a gás e coifa) lavand. 
c/ armários, churrasq., 
quintal, garag. p/ 3 car-
ros (1 coberta). Estudo 
apto de menor valor) 
F. 3394-2197 / 98635-
7556
VALE DAS LARAN-
JEIRAS - Casa c/ 4 
suítes, banheiro,  sala, 
copa, quarto de empre-
gada, varanda, piscina, 
casa de caseiro, pomar, 
3 mil m² de Terreno. 
Próximo a represa R$ 
1.200.000,00. Aceita 
imóvel como parte de 
pagamento F. 3394-
0385 / 9 9116-2256
TERRAS DE ITAICI - 
Casa c/ 3 dorm., 1 suíte,  
sala, copa, banheiro 
social, área de serviço, 
escritório, churrasq., 
minicampo de futebol e 
piscina R$ 780.000,00 
F. 3394-0385 / 99116-
2256
VISTA VERDE - casa 
nova - 2 dorm., 1 suíte, 
sala, coz. e banheiro, 
área de serviço e chur-
rasq. R$ 430.000,00 
F. 3394-0385 / 99116-
2256

Mais Expressão22B
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ALUGO CASA C/ 4 CÔ-
MODOS - R$ 1.000,00 
F. 3935-1142 /  99113-
7429 / 7812-9355

 
 

VENDO APTO EM SP 
- BAIRRO CARRÃO 
- área 70 m², 3 dorm, 
1 suíte, sala p/ 2 amb, 
coz, wc, 2  garag., pis-
cina, quadra, Playg, sa-
lão e churrasq., 50 mts 
futura estação Metrô 
R$ 490.000,00 Direto 
com proprietário F. (11) 
2862-5847 / (11) 95302-
3126
VENDO APTO PRÓXI-
MO AO PQ. MALL - 3 
dorm, 1 suíte c/ armá-
rios, sala 2 amb., c/ ar 
condic., coz. planejada, 
área de laser comple-
ta.R$ 320.000,00 F. 
982196633.
APTO BÁRBARA - 01 
dorm., sala, coz. e ba-
nheiro, 01 vaga de ga-
rag. R$ 210.000,00 F. 
99887 7771
APTO – ED. GRAND 
VILLE - A.U: 84M² – 
mobiliado, 03 dorms (01 
suíte), sala de estar e 
jantar, coz. completa R$ 
280.000,00 Ac. Financ. 
F. 99279-6709 Dalva / 
dalva.corretora@hot-
mail.com
C O N D .  V I L L A G I O 
AZALÉIA - térreo, bloco 
13, apto 04, c/ 3 dorm., 
guarda roupa e sapa-
teira embutido, coz., 
planejada c/ fogão inox 
embutido, apto decora-
do com sancas e colas 
de gesso no teto, piso 
de madeira, WC c/ ga-
binete, espelho e box 
blindex. Direto com a 
proprietária F. 99773-
2423 c/ Fátima

APTO NA PLANTA / 
PLAZA BELLA VIS-
TA - 2 ou 3 dorm., 56 
m² ou 67 m², 2 vagas, 
área de lazer completa 
e varanda gourmet c/ 
churrasq. A partir de R$ 
20.000,00 mil Entrada 
+ R$ 800,00 parcela. 
UNIDADES LIMITA-
DAS F. 98261-6100 
- Whatsapp c/ Jordão 
Freitas 
APTO CENTRO - VEN-
DO OU ALUGO - . 2 
dorm, 1 suíte, sala 2 
amb. com varanda, ga-
rag. coberta, portaria 
24 hrs., F. 3834-6222 / 
98394-0038

ALUGO APTO VILLA-
GE D’AMORE - 2 dor, 
1 suíte, sala, coz., WC, 
garag. F. 3834-8948
ALUGO APTO. CEN-
TRO - quarto, sala, 
coz., WC, área de serv, 
varanda, garag. co-
berta, portaria 24 h F. 
99446-2566
ALUGO AO LADO PQ 
MALL - 88m², 3 dorm, 1 
suíte todos c/ armários, 
sala 2 amb. Ar cond., 
coz e lavand. c/ armá-
rios planejados, 1 vaga 
de gar. R$ 1.600,00 + 
cond e IPTU. F.98219 
6633
 

 
ALUGO GALPÃO - 
280m² em frente ao 
SESI F. 99121-2056
VENDO OU ALUGO 
- sala comercial Ed. 
Diplomat, 8º and. sala 
812 F. 98947-1448 
ALUGO - sala comer-
cial Ed. Diplomat, 3º 
and sala 301 F. 99384 
5167

 
 

VALE DO SOL - Mag-
nifica chácara à venda. 
AT.1550 m² AC. 234m² 
amplas acomodações 
c/ suíte, quartos, salas, 
área gourmet, churrasq.  
WCs. Lavabo, piscina 
4x8, belo jardim, pomar 
c/ mais de doze tipos 
de frutas e muito mais 
a 150m do asfalto R$ 
600.000,00 F. 3875-
0469 /  99751-9921 
CRECI 65362.
SÍTIO - com 3 alqueires 
com casa água - há 1km 
do centro da cidade, R$ 
750.000 F. 99116-2256 
/ 3394-0385
ALTOS DA BELA VIS-
TA - Chácara c/ 3 dorm, 
ampla casa remodelada 
AC 210m² AT 1020m² 
com varanda, piscina, 
churrasq., pomar R$ 
600.000,00. Estuda 
residência térrea de 
menor valor na região 
central de Indaiatuba 
F. 3875.0469 / 99751-
9921 CRECI 65362
CHÁCARA NA ESTRA-
DA DO FOGUETEIRO 
- 1000 m² c/ 2 casas F. 
3875-3201 ou 99482-
6697
05 CHÁCARAS EM 
ELIAS FAUSTO - com 
ou sem benfeitoria por 
imóvel F. 3875-3201 / 
99482-6697
CHÁCARA PQ DAS 
BANDEIRAS - 1000m² 
AT, área útil 372,43m², 
sala 2 amb, aquec. so-
lar, sala de jantar, sau-
na, lareira, coz., 3 dorm., 
2 suítes, closet, WC 
máster, 1 WC social, 
espaço gourmet, edícu-
la, churrasq, lavand. e 
1 suíte, piscina, sauna, 
ducha circular, árvores 
frutíferas, jardim, constr. 
16 anos, R$ 850 mil, 
CRECI 118013 F. 3935-
6376 / 99658-1449

SITIO EM PORAN-
GABA - 15 alqueires, 
4Km do centro asfalto, 
casa (sala, coz, 2 dor, 
WC, varanda) 3 barra-
cões, curral, excelente 
topografia. Ótimo para 
pecuária e agricultura 
R$ 1.200,000,00 CRECI 
118013 F. 3935-6376 / 
99658-1449 Teresinha
CHÁCARAS EM PO-
RANGABA, à partir 
de 1000m² ( l indas) 
R$ 40.000,00 a R$ 
50.000,00 3 KM do 
centro com asfalto F. 
3935-6376 / 99658-
1449 CRECI 118013 
Teresinha  
ITABORAÍ - linda chá-
cara, 20.000m de Ter-
reno com Casa de 5 
dorm., sala, coz., ba-
nheiro, varanda, pis-
cina, lago, campo de 
futebol e pomar R$ 
780.000,00 F. 3394-
0385 / 99116-2256
SÍTIO 3 ALQUEIRES 
E MEIO - c/ Casa, e 
Churrasq.,  a 850 m da 
cidade R$ 450.000,00 
F. 3394-0385 / 99116-
2256
 
 

VENDO 2 TERRENOS, 
Jd Carlos Aldrovandi, 
270m² cada F. 99783-
2900
Recanto Das Flores 
- Terreno com 5.600 
m. Lote 5 mil metros 
com poço cercado R$ 
550.000,00 F. 3394-
0385 / 99116-2256
COLINAS DO MOS-
TEIRO DE ITAÍCI - ter-
reno com 2.500 m R$ 
280.000,00 F. 3394-
0385 / 99116-2256
RECANTO DOS PÁS-
SAROS - terreno com 
5.000m todo cercado 
com tela R$ 380.000,00 
F. 3394-0385 / 99116-
2256
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classificados
VILA FURLAN - terreno 
com 420m, ótima loca-
lização R$ 250.000,00 
F. 3394-0385 / 99116-
2256
DISTRITO INDUS-
TRIAL - 1 Terreno de 
1.000m próximo à ro-
dovia R$ 380.000,00 
F. 3394-0385 / 99116-
2256
 

 
PASSA-SE O PONTO 
LOJA de pães e laticí-
nios autorizado BIMBO, 
produtos com até 50% 
de desc. próximos ao 
vencto. Ótima locali-
zação F. 99246 2313 / 
98925-5810 Andre/Tais
MICROONDAS, CCE, 
220w, R$ 150,00 F. 
98802-3619
TV 21” 110w, R$ 100,00 
F. 98802-3619
ÓCULOS DE SOL 
RAYBAN, masculino 
original R$ 190,00 F. 
98802-3619 
G R I L L  G E O R G E 
FOREMANN, 110W, R$ 
100,00 F. 98802-3619
MAQ COSTURA Indal 
com motor RETA, F. 
3835 3350 c/ Paulo
BICICLETAS, vários 
tipos e manutenção R. 
Alberto Santos Dumont, 
673 F. 2516-5110 c/ 
Fernando Bruno
TRANSFORMADOR 
-220/110w ou 110/220w 
para residência F. 3835-
3350 c/ Paulo 
CABEÇOTE C/ VAL-
VULAS  para motor 
3510 Iveco, ano 1997, 
R$ 3.000,00 F. 3835-
3350 c/ Paulo
MOTOR ARRANQUE 
IVECO R$ 350,00 F. 
3835-3350 c/ Paulo
TROCO VÁRIAS BI-
CICLETAS ALUMÍNIO 
por carro valor de mais 
ou menos R$ 40.000,00 
F. 3835 3350

PISCINA 5.000 litros R$ 
350,00 F. 3835 3350 c/ 
Paulo
JUMP/ CAMA/ ELÁSTI-
CA - R$ 210,00 cada F. 
3816-7908 ate 13 horas
PASSO O PONTO - 
restaurante e cozinha 
industrial F. 3394-1303 
c/ Paulo
DISTRIBUIDORA AÇAI 
- atacado e varejo um 
produto de ótima qua-
lidade e bom preço, 
Açai cx 10 litros. Açai 1 
litro, Açai 500ml, temos 
Cupuaçu (cx 5 litros) 
F. 9 9716 4604/9 9428 
3761
DISK MANICURE - Pé 
+ mão R$ 30,00, escova 
hidratante à combinar 
preço F. 3329-7003 / 
99503-7280 c/ Fernan-
da
QUENTINHAS BELA 
VISTA, Marmitex preço 
único R$ 5,00 confira 
o cardápio do dia, Rua 
Bela Vista, 114 - Vila 
Areal, horário 11hrs até 
14:30 hrs.
MAQUINA GALONEI-
RA - NS Kansai es-
pecial, R$ 3.000,00 F. 
99580-6018
MAQUINA COBRE 
GOLA SIRUBA - R$ 
3.000,00 F. 99580-6018
 

PEUGEOT, ano 2005, 
Presence 206 1.6 com-
pleto (trava, direção, 
vidro,) pneus novos, 
bancos de couro, preto, 
com NF, R$ 13.200,00, 
F. 98298-8897

Caminhão MB 1113 
- 1975 com direção hi-
dráulica, freio a AR e 
carroceria de madei-
ra. Está comigo há 20 
anos. Pneus bons. Doc. 
OK toda R$ 29.000,00 
F. 3875-5666
S10 - 99, preta, cabine 
dulpa R$ 20.800,00 F. 
98240-8439
FORD KA 1999, motor 
e pneus novos com nota 
fiscal, cor Prata, R$ 
8.500,00 F. 98298-8897 
 

OFEREÇO-ME para 
serviços de cuidador de 
chácara em Indaiatuba 
(tenho referência) F. 
3315-1803 c/ Janete
OFEREÇO-ME para 
cuidar  de cr ianças  
F.99662-4145 c/ Mo-
nique
OFEREÇO-ME como 
cuidadora de idosos, 
crianças, enfermos, 
pessoas com necessi-
dades especiais e etc. 
Atendimento hospitalar 
e residencial. Cursando 
enfermagem falar com 
Evelyn F. 9875-9902 / 
99273 0181
OFEREÇO-ME para 
trabalhar como faxineira 
F. 98907-3041 Josefa/ 
recado 99477-7721 c/ 
Audilene
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RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 - SALA 3 – CENTRO
Fones: (19) 3825-8700 / 3801-4146

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

ANALISTA DA QUALIDADE – Código 27100: Graduação em Engenharia Quí-
mica, Farmácia ou Química. Experiência em rotinas de anáises físico químicas, 
com instrumentação analítica (cromatografia gasosa, UV -VIS, FT -IR) e outros 
equipamentos de controle de qualidade; Desejável conhecimento da ISO 17025, 
ISO 9000 e BPL. Inglês avançado
APONTADOR DE PRODUÇÃO – Código 26885: Cursando superior. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE CONTÁBIL – Código 26855: Cursando superior em Ciências 
Contábeis ou áreas afins. Experiência em apuração de impostos (PIS, COFINS, 
ICMS, etc), análise e conciliação de contas, classificação de despesas, emissão 
de notas fiscais e relatórios financeiros.
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. 
BORRACHEIRO – Código 26757: Desejável Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função com veículos pesados. 
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. 
FATURISTA – Código 27080: Desejável formação superior. Experiência em 
rotinas de faturamento. 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. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Código 26641: Desejável formação Técnica. 
Experiência em manutenção no segmento químico, alimentício e/ou farmacêutico.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Código 26762: Desejável formação Técnica. 
Experiência em operação de máquina de corte laser, corte plasma e/ou dobra 
CNC. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE SUPERMERCADO – Código 26988: Ensino Fundamental 
completo. Desejável experiência na função. Disponibilidade para o 2° turno. 
Residir em Indaiatuba.
PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO – Código 26569: Graduação completa. 
Experiência na função. Inglês intermediário. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
PROMOTOR DE VENDAS – Código 27034: Ensino Médio completo. Desejável 
experiência na função. Residir em Salto. 
SUPERVISOR DA QUALIDADE – Código 26895: 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. 
SUPERVISOR DE VENDAS – Código 26921: Desejável formação superior. 
Experiência em supervisão de equipe de vendas no segmento telefonia/tele-
comunicações. 
TÉCNICO EM MÁQUINA EXTRUSORA – Código 26346: Desejável formação 
Técnica. Experiência com instalação, montagem e manutenção (pneumática e 
hidráulica) de máquina extrusora plástica. 
TÉCNICO EM PLÁSTICOS – Código 26779: Formação Técnica. Experiência 
em desenvolvimento de cores. Desejável experiência em operação de máquina 
injetora e/ou extrusora. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Código 26856: Formação Téc-
nica. Experiência na função no setor industrial. Residir em Indaiatuba ou Salto. 

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 

ALMOXARIFE: Ensino médio completo, curso de empilhadeira. Experiência na 
função. Experiência empilhadeira elétrica, separação de materiais para as linhas 
de produção, organização de estoque. Recebimento e expedição de materiais, 
realização de inventário.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Experiência na função. Administrativos, arquivos, 
contas a pagar e receber, sistema pagamentos e recebimentos, ter boa comunica-
ção. Residir Indaiatuba.
AUXILIAR CONTABIL: Experiência com lançamento de despesas, receitas, folha 
de pagamento, noções de plano de contas, balanço, DRE, balancetes, demons-
trações 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 FINANCEIRO: Superior completo. Suporte  ao setor financeiro. Experi-
ência na função, experiência no sistema SAP será diferencial. Residir Indaiatuba.
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.
CONSULTOR COMERCIAL JR: Ensino médio completo. Experiência na função, 
Com conhecimento em microinformática básica, com habilidade em comunicação. 
Desenvolver atendimento ao cliente. Residir Indaiatuba.
MARCENEIRO:  Ensino médio, com experiência em produção de móveis de madeira, 
conhecimento em projetos, corte do material e montagem. Experiência na função e 
que saiba manusear maquinas e ferramentas.  Residir em Indaiatuba.
MODELISTA: Ensino médio completo. Experiência na função, programa Audaces, 
modelagem, ampliação e encaixe. Ter trabalhado preferencialmente com jeans.

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.

OPERADOR / PREPARADOR DE 
TORNO AUTOMÁTICO (A25/A15/TB42)

 OPERADOR DE FORNO COM 
FORMAÇÃO EM METALÚRGIA

Estamos cadastrando cv-s
em todas as funções.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. Dispo-
nibilidade de horários. Desejável ter condução própria.

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.

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