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Policiais militares de In-
daiatuba detiveram na tarde 
da última quinta-feira, dia 
19, José Acácio de Assis, 
de 45 anos. Ele é procurado 
pela Justiça por crime de 
assalto a banco cometido na 
cidade de Campinas  e foi 
capturado no Jardim Morada 
do Sol. 

A Justiça determinou 
durante a semana o bloqueio 
dos bens do prefeito Rei-
naldo Nogueira (PMDB), o 
qual está afastado do cargo 
por 45 dias. A decisão foi da 
1ª Vara Cível de Indaiatuba, 
Patrícia Bueno.

Mais de 100 pessoas mor-
rem por dia no País em aci-
dentes de trânsito, segundo 
o Ministério da Saúde. Para 
conscientizar a todos sobre 
a importância de um trânsito 
seguro, acontece amanhã, dia 
22, no Parque Ecológico, a 
3ª Caminhada Atenção Pela 
Vida.

Um veículo Fiat 
Uno colidiu com uma 
árvore e pegou fogo 
na manhã de ontem, 
dia 10. O fato acon-
teceu em frente ao 
campo de futebol do 
São Conrado, na Rua 
Guarin João Badin. 
Duas vítimas com 
ferimentos leves fo-
ram socorridas e en-
caminhadas ao Haoc 
pelo Corpo de Bom-
beiros, que também 
conteve o incêndio. 

Cerca de 1,5 mil pessoas prestigiaram o lançamento da pré-candidatura a prefeito do vereador 
Gervasio Silva. Na ocasião, Antonio Jorge Trinca foi anunciato também como pré-candidato a 
vice na mesma chapa. O evento aconteceu na segunda-feira, dia 16, e contou com a presença de 
vários políticos, entre eles o presidente e líder do PTB-SP, deputado Campos Machado. 

O lutador MMA, Arthur 
Gabriel Oliveira, de 25 anos, 
volta a competir nos Estados 
Unidos em julho. No dia 7, o 
indaiatubano sobe ao octógo-
no diante do atleta da casa, o 
americano Jimmy Flick, no 
MMA Cage Fifhting. 
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RPM sobe ao palco do Frutos de Indaiá 2016
Autor de roubo 
a banco é detido 
em Indaiatuba 

Vacinação é 
prorrogada até o 
próximo dia 30

Maio Amarelo 
reúne população 
amanhã, dia 22

Atleta defende 
cinturão nos 
Estados Unidos 

Veículo colide contra árvore e pega fogo

DIVULGAÇÃO 

JME 

A banda RPM foi confirmada como atração principal do 11º Frutos de Indaiatuba. O evento, que premia as melhores marcas 
e empresários locais em 2015, acontece no dia 8 de outubro, no Indaiatuba Clube. Na ocasião, 120 empresas/empresário rece-
berão o troféu. 
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02A Mais Expressão

O que deve acontecer 
no pPaís com a 
mudança de governo?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 21 a 30/05

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

“Acho que não muda muita coisa, 
porque acabou de tirar a presi-
dente e são muitos problemas 
para resolver em pouco tempo 
(180 dias). Até resolver a situa-
ção do impeachment, o país vai 
ficar meio perdido"  
Sebastião Pereira Gonçalves, 
68 anos, aposentado

“No que tange a crise moral, ética 
e financeira que estamos passan-
do hoje, espero que a mudança de 
governo seja o começo para uma 
nova perspectiva para o País” 
Milena Araújo, 19 anos, Es-
tudante

“Tem que mudara situação de 
desemprego, pois se tem traba-
lho, o povo já fica mais feliz. 
A saúde também é um grande 
problema, todo lugar tem fila de 
espera e muitas vezes você não 
é atendido de forma adequada”  
João Antônio do Valle, 58 anos, 
aposentado

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

opinião

“Acredito que o novo pre-
sidente deva tomar medidas 
principalmente na saúde, segu-
rança e prosseguir com ações 
para acabar com a corrupção”  
Fernando Padial Sanchez Mo-
rales, 48 anos, jornaleiro

“Tenho esperança que o novo go-
verno consiga tirar o país da crise 
financeira, pois esta prejudicando 
a todos. Eu realmente espero, 
porém não acredito que vá acon-
tecer. Seria preciso mudar todo 
o governo, não só o presidente, 
com novas eleições e candidatos” 
Débora Cristina Ribeiro, 18 
anos, estudante

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.) 

PIS/Pasep: talvez você tenha direito ao saque e nem saiba
Atualmente mas de 4.6 milhões de brasileiros, com mais de 70 anos de idade, tem direito a sacar um 

valor médio de R$ 1.135,00. Uma quantia razoável, que para alguns significa um salário a mais para 
enfrentar os tempos difíceis. O problema é que muitos desconhecem esse direito, o PIS/Pasep. 

O PIS - Programa de Integração Social, está relacionado aos trabalhadores da iniciativa privada, os 
celetistas, e financia pagamentos da seguridade relacionados à assistência, como o seguro-desemprego e 
o abono salarial. O benefício é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep, Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público, está relacionado aos servidores públicos e militares. O programa foi 
criado pela Lei Complementar nº 8, de 1970, e é pago pelo Banco do Brasil. Os dois foram unificados 
como PIS/Pasep a partir da Lei Complementar 26/75.

Em ambos os casos, o saldo é destinado a programas sociais e ao FAT (Fundo de Amparo ao Tra-
balhador). Todos os anos, no início do exercício contábil do Pasep, em 1º de julho, o valor existente é 
atualizado por índice definido pelo Ministério da Fazenda e as contas individuais dos participantes que 
têm saldo apresentam um percentual que pode ser sacado. Caso não haja o saque, os rendimentos são 
incorporados ao saldo total no dia 1º de julho do ano seguinte.

Para o PIS, os requisitos para receber o abono salarial são: (1) mínimo de cinco anos de cadastro no 
PIS; (2) mínimo de 30 dias com carteira assinada no ano anterior; (3) média de dois salários mínimos. 
Para os beneficiários do Pasep é apresentado dois momentos diferenciados quanto aos efeitos. Até a 
Constituição de 1988, os cadastrados há mais de cinco anos no programa podem sacar o saldo em deter-
minadas condições, além de terem direito anualmente aos rendimentos do valor depositado, fora o abono 
anual para quem recebe até dois salários mínimos. Para os que tiveram a inscrição no Pasep a partir de 
04 de outubro de 1988, existe direito apenas ao abono.

De acordo com os dados do Ministério da Fazenda, são ao menos R$ 7,4 bilhões em 4,62 milhões de 
contas de idosos. Portanto, se você ainda não resgatou seu saldo, e contribuiu até 4 de outubro de 1988, 
você deve buscar o Banco do Brasil, no caso de ser servidor público, ou a Caixa Econômica Federal, se 
for celetista.

O próprio Banco do Brasil destacou que auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) nos fundos 
PIS/Pasep mostrou que aproximadamente 15,5 milhões de pessoas contribuíram para o programa até 1988 
e não têm conhecimento dos créditos que possuem.

Os critérios para o saque são ser aposentado, ter idade igual ou superior a 70 anos, invalidez do par-
ticipante ou dependente, transferência para reserva remunerada ou reforma no caso militar, idoso e/ou 
portador de deficiência alcançado pelo Benefício da Prestação Continuada, participante ou dependente 
acometido por neoplasia maligna, vírus HIV ou doenças listadas na Portaria Interministerial MPAS/MS nº 
2998/2001, ou morte, situação em que o saldo da conta será pago aos dependentes ou sucessores do titular.

Para sacar, os trabalhadores inscritos no Pasep devem procurar o Banco do Brasil pelo site www.bb.com.
br/Pasep, na aba "Quando e Como Sacar o Saldo". Os cotistas no PIS devem procurar 
as agências da Caixa Econômica Federal, apresentando os documentos relacionados 
no site www.caixa.gov.br/pis, e ver o item "Quotas do PIS". A Caixa também presta 
informações pelo telefone 0800 726 0207. Para aqueles que não sabem seu número de 
inscrição no PIS/Pasep, basta se dirigir aos respectivos bancos com o CPF.

Rudi Cassel é advogado e sócio-fundador do escritório Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados, 
especializado em direito do servidor público. 

Regras para aposentadoria por tempo de contribuição
A tão sonha aposentadoria as vezes se torna um objetivo inalcançável pelo Brasileiro, diante 

de tantas regras e requisitos impostos pela legislação previdenciária e aplicada pelo INSS.
Contudo, conhecer a matéria e buscar orientações pode evitar dores de cabeça na hora de 

requerer o benefício de forma administrativa, que, se negado, terá que ser reconhecido em juízo 
se preenchido os requisitos para concessão.

Quanto as aposentadorias, destaca-se a aposentadoria por tempo de contribuição que é con-
cedida de acordo com as seguintes regras:

- Os segurados inscritos no Regime de Previdência até 16.12.1998, inclusive os oriundos de 
outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida (nº de contribuições), 
terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

a) aposentadoria por tempo de contribuição ou de serviço, conforme o caso, com renda 
mensal no valor de 100% do salário de benefício desde que cumpridos 35 anos de contribuição 
se homem e 30 anos se mulher.

b) aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal proporcional desde que cum-
pridos os seguintes requisitos, cumulativamente: i) idade mínima de 53 anos para homem e 48 
para mulher; ii) tempo mínimo de 40 anos se homem e 25 anos mulher; iii) um período adicional 
de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo, que em 16.12.1998, faltava para 
atingir o tempo de contribuição estabelecido no item ii.

- Os segurados inscritos no Regime Geral a partir de 17.12.1998, inclusive oriundos de 
outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, terão direito a 
aposentadoria por tempo de contribuição desde que comprovem 35 anos para o homem e 30 

anos para a mulher.
Se você leitor está nestas situações, pode requerer o benefício junto ao 

INSS administrativamente e caso este negue, busque o judiciário para ver seu 
benefício reconhecido.

Egoísmo e Internet
As crianças, são aptas a novas tecnologias muito mais que nós, adultos. É como se elas tivessem 

nascido com os preparativos pré-existentes, escrutínios, e qualidades que lhes permitem perceber o 
mundo e ter sucesso na vida moderna. Elas rapidamente aprendem a operar os telefones celulares, 
computadores e outras novas tecnologias, enquanto as pessoas mais velhas têm mais dificuldade, em 
tudo. É como se esta nova geração nascesse preparada para olhar tudo de acordo com a sua Natureza 
interior. DISSO podemos concluir que dentro de nós existem “lembranças”, genes de informação 
que evoluem de geração em geração. Nós os chamamos de "inconsciente coletivo”. Isto não é mis-
ticismo. Pelo contrário, é uma descrição de um estado em que estamos todos interligados, como 
estamos descobrindo agora. Mas também notamos um certo egoísmo atualmente entre estes jovens, 
que querem resultados imediatos, tudo tem que ser a curto prazo, tudo é descartável, nada fazem e 
criticam quem assim age, principalmente aos idosos. Existe um ditado árabe que diz: “Quem planta 
tâmaras, não colhe tâmaras!” Isso porque antigamente as tamareiras levavam de 80 a 100 anos pra 
produzir os primeiros frutos. Atualmente, com as técnicas de produção modernas, esse tempo é bas-
tante reduzido, porém o ditado é antigo e sábio.Conta-se que certa vez um senhor de idade avançada 
plantava tâmaras no deserto quando um jovem o abordou perguntando: ́ Mas por que o senhor perde 
tempo plantando o que não vai colher?´O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu: “Se todos 
pensassem como você, ninguém colheria tâmaras”.Tradução: não importa se você vai colher, o que 
importa é o que você vai deixar… Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, 
mas que possam servir para todos e para o futuro. Atualize-se, venha para nosso treinamentos que 

liberam todo o potencial que está dentro de você. Signa Treinamentos. inscreva-se 
www.signatreinamentos.com.br telefones 019-38757898/ 99923-4440 - Faça o 
Signa gaivota 03,04 e 05-06-2016

Prevenção contra as 
drogas é essencial!  

Evitar que os jovens não caíam nas drogas é obri-
gação não só dos pais, mas sim de toda uma sociedade 
e também das autoridades. O trabalho de prevenção é 
de suma importância para que o jovem não entre num 
mundo obscuro, muitas vezes sem volta, e que traz 
malefícios não apenas para o dependente químico, 
mas para toda uma sociedade. 

Para isso, nada melhor que "ocupar" a cabeça 
desses garotos. A escolinha “Craque na Bola”, que 
deve começar a funcionar em Indaiatuba em 15 dias 
traz justamente essa proposta e nada melhor que o 
futebol para evitar que meninos e meninas escolham 
o caminho das drogas. 

Por ser o principal esporte praticado no Brasil, as 
atividades na escolinha, apenas com a bola rolando, 
sem treinos físicos e táticos, é uma forma de motivar 
os participantes a comparecer às aulas e não ficar nas 
ruas. 

Junto a isso, o aluno é conscientizado sobre os pe-
rigos das drogas por meio de palestras antes das aulas.     

A ideia em si não é formar jogadores de futebol 
(até pode), mas sim grandes cidadãos, responsáveis 
e que procuram pelo caminho do bem, do justo, do 
que é correto.

Que Indaiatuba tenha muitos outros projetos que 
propõem ao jovem uma grande evolução na vida, de 
não entrar nas drogas e iniciar a prática de uma mo-
dalidade esportiva que pode lhe render “bons frutos”. 
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cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Prefeitura proíbe descarte de gesso 
e gera reclamação de empresários 

DIVULGAÇÃO 

Festa no Colégio Montreal homenageia as famílias

Empresários que pres-
tam serviços de gesso 
em Indaiatuba foram 

pegos de surpresa com uma 
decisão da Prefeitura, que 
proibiu recentemente que o 
descarte do material fosse 
feito em aterro de inertes do 
Município. Com isso, as em-
presas estão tendo que levar 
para outras cidades, o que 
acabou elevando o gasto.  

Segundo a proprietária de 
uma empresa de gesso, Ana 
Pereiras Batista, há cerca de 
três meses a portaria do aterro 
mencionado proibiu a entrada 
dos caminhões da empresa 
terceirizada contratada para 
levar as caçambas de gesso e 
fazer o descarte. 

Questionada pela empresá-
ria sobre o porquê da mudan-
ça, a Prefeitura informou que 
o material é nocivo ao solo e 
por isso a medida foi tomada.

Com isso, a empresa que 
antes pagava R$ 90 por re-
tirada de caçamba, hoje tem 
um custo de R$ 250, pois a 
transportadora passou a levar 
o gesso para Limeira. Em mé-
dia duas caçambas são usadas 
por mês, neste caso. 

Outro estabelecimento 
também confirmou a infor-
mação e ainda disse ter ciência 
de que o gesso libera sulfato 
e enxofre, contaminante para 
o solo, porém o descarte em 
Indaiatuba era feito há mais 
de 15 anos.

De acordo com o empre-
sário  Richard Soares, os 
próprios fiscais da Prefeitura 
não souberam informar sobre 
alguma atitude para encontrar 
uma solução. 

Com isso, a empresa pas-
sou a levar seu material, via 
transportadora terceirizada, 
para Hortolândia. O gasto 
adicional com essa logística 
foi repassado ao consumidor, 
com um aumento de 12% em 
seus produtos.

Uma das transportadoras 
entrevistadas contou que atu-
almente o gesso vem sendo 
muito utilizado em constru-
ções e reformas no lugar do 
reboco, principalmente em 
edifícios. Mas por ser barato 
e de manuseio rápido, não é 

reaproveitado.
Tem empresas, segundo o 

representante, que descartam 
até 70% do material não usado 
ou de sobra de uma obra.

Com a mudança repentina 
a empresa subiu 100% no 
custo de seu serviço e passou 
a dividir o material que con-
tinua a levar para o aterro em 
Indaiatuba (telha, concreto, 
tijolo, resto de obra em geral) 
do gesso.

Agora este estabelecimen-
to leva por mês cerca de 25 
caçambas de gesso para Li-
meira, onde tem um local que 
faz a reciclagem, segundo 
informações. “Lá o material é 
moído e enviado para uma fa-
bricante de cimento”, afirmou 
o proprietário. 

Ao contrário da primeira, 
uma segunda transportadora 
de caçambas consultada, que 
preferiu não se identificar, 
relatou que, por questão de 
logística e estrutura peque-
na, a empresa simplesmente 
parou de prestar o serviço de 
descarte de gesso, por não ter 
condições de levar o material 
para outra cidade, gerando 
prejuízo. 

Foi feito um folheto infor-
mativo às pressas para orientar 
o cliente quanto ao que era 
permitido ou não jogar nas 
caçambas alugadas. “Se tiver 
gesso, lixo orgânico, móveis, 
entre outros materiais, nós 
separamos e deixamos no 
local, sob a responsabilidade 
do próprio cliente. Por isso 
elaboramos o informativo”, 

conta o proprietário. 
A Secretaria Municipal 

de Urbanismo e Meio Am-
biente foi procurada pelo 
Mais Expressão  e informou 
que a decisão foi tomada por 
questões ambientais, porque 
o produto pode contaminar o 
solo e também os lençóis de 
água subterrânea. 

A secretaria informou ain-

da que, com o crescimento 
da cidade, houve aumento 
expressivo no volume do 
produto que era descartado 
no aterro de inertes, por isso a 
necessidade de buscar uma so-
lução ambientalmente correta. 

O secretário responsável 
pela pasta, José Carlos Selone, 
afirma que a responsabilida-
de pelo descarte correto dos 

A Festa da Família do 
Colégio Montreal, realizada 
no último sábado, dia 14, 
homenageou as famílias 
através da arte do desenho e 
da música.

Participaram dessa festa 
as famílias dos alunos da 
Educação Infantil e do Ensi-
no Fundamental 1. Os alunos 
apresentaram diversos nú-
meros musicais, trabalhados 
em sala nas aulas de música. 
“A música, no contexto da 
Educação Básica, atua no 
sentido de desenvolver a 
sensibilidade e a percepção 
sobre o mundo sonoro em 
que vivemos. É fundamental 
que a escuta seja desen-
volvida, de forma prática e 
sensível. O estabelecimento 
de temas ou projetos favorece 
o diálogo entre as disciplinas, 
que passam a se apresentar de 
forma integrada”, afirma o 
professor de música Gabriel 
Ribeiro Maron.

INFORME PUBLICITÁRIO

resíduos do gesso é de quem 
produz.

 
Conama

O correto descarte do gesso 
deve ser feito de acordo com 
a Resolução nº 307, de 5 de 
julho de 2002, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), que especifica que, 
dentre outras coisas, o correto 
armazenamento, transporte e 
técnicas de destinação para 
este material, assim como 
para detritos gerados a partir 
da construção civil.

O texto diz que, desde 2 
de janeiro de 2003, com en-
trou em vigor, os municípios 
e Distrito Federal deveriam 
implementar Planos Integra-
dos de Gerenciamento de 
Resíduos de Construção Civil, 
contemplando os Programas 
Municipais de Gerenciamento 
de Resíduos de Construção 
Civil oriundos de geradores de 
pequenos volumes. Deveriam 
também cessar a disposição 
de resíduos de construção 
civil em aterros de resíduos 
domiciliares e em áreas de 
"bota fora”.  

Já os geradores devem 

ter como objetivo prioritário 
a não geração de resíduos e, 
secundariamente, a redução, 
a reutilização, a reciclagem e 
a destinação final.

Em Indaiatuba, conforme 
informado pelo secretário, não 
há e um local licenciado para 
receber esse tipo de descarte. 

Uma Resolução publicada 
no dia 25 de maio de 2011 
alterou a classificação de 
resíduos da construção civil 
determinada pela Resolução 
n° 307 do Conama. Com o 
novo texto, as sobras de gesso 
passaram a ser consideradas 
recicláveis e, portanto, re-
classificadas como classe B. 
Antes, a norma considerava 
o material como de Classe C, 
o que significa que não havia 
tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que 
permitiam sua reciclagem ou 
recuperação. 

Atualmente, o gesso pode 
ser utilizado como ingrediente 
na produção de cimento, no 
reaproveitamento nas fábricas 
de gesso ou na transformação 
em gesso agrícola, atuando 
como corretivo do solo e fonte 
de enxofre.

O material era descartado no aterro de inertes até março deste ano

Apresentações musicais marcaram a Festa da Família 

Este ano o tema da festa foi 
a Família Flintstone. “Através 
do tema foi possível trabalhar 
aspectos específicos da discipli-
na de música como percepção 
rítmica, melódica e canto, por 
exemplo, e ao mesmo tempo 
tratar da relação do ser hu-
mano com os sons”, conta o 
professor. 

Essa foi também a oportuni-
dade de apresentar as músicas 
que os alunos aprendem nas 
aulas de inglês. “Entendemos 
que a música é uma atividade 
que potencializa o desenvolvi-
mento de múltiplas habilidades 
no aprendizado de uma língua 
estrangeira. Procuramos sele-
cionar as canções que permitem 
aos pais participar da rotina 
diária dos seus filhos em nossas 
aulas”, explica Michelle Maa-
louli, coordenadora do Yázigi 
Indaiatuba.

Além da música, os pais, 
juntamente com seus filhos, 
produziram as caricaturas de 

suas famílias inspiradas na Fa-
mília Flintstone e participaram 
de um concurso. A família ven-
cedora foi a da aluna Fernanda 
Generoso Perez, do 3º ano. “Foi 
muito legal desenhar o meu pai 
e a minha mãe!  Nós conversa-
mos, trocamos ideias para ver 
o que a gente podia fazer. Eu 
fiquei emocionada!”, come-
mora a aluna Fernanda. “Nós 
ficamos juntas até tarde fazendo 
o trabalho. Eu sei que para ela 

foi importante participar e 
ganhar o concurso”, comenta 
Mayra Martins Perez, mãe 
da aluna. “Estamos sempre 
presentes em todas as festas 
e gostamos de participar das 
atividades que a escola pro-
põe, porque acreditamos que 
é extremamente importante o 
envolvimento da família para 
a formação da Fernanda”, 
ressalta Leonardo Iannuzzo, 
pai da aluna.

REPRODUÇÃO
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Sem substituto, prefeito Reinaldo 
Nogueira antecipa fim das férias 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

JEAN MARTINS

Duraram pouco mais de 
duas semanas as férias 
de 45 dias do Prefeito 

Reinaldo Nogueira (PMDB). 
Sem substituto para “coman-
dar” a Prefeitura, o chefe do 
Executivo voltou ao cargo na 
última terça-feira, após 18 dias 
de licença. 

O pedido de férias de Rei-
naldo foi aprovado na Câmara 
e a licença do prefeito iniciou-
-se no dia 3 de maio. Segundo 
Reinaldo, o motivo era para 
“resolver” assuntos pessoais. 

Porém, no lançamento de 
Nilson Alcides Gaspar como 
pré-candidato a prefeito, Rei-

naldo havia confirmado que “pe-
garia” alguns dias para trabalhar 
com Gaspar em sua campanha 
para as Eleições 2015.

O substituo de Reinaldo 
foi seu vice, Antonio Carlos 
Pinheiro. Mas no início da 
semana, o Executivo enviou 
novo projeto à Câmara, au-
torizando o pedido de férias 
de Pinheiro, por 17 dias, a 
partir de terça-feira, dia 17. 
No projeto, o prefeito interino 
informou que uma viagem para 
o exterior já estava agendada. 

Em seu lugar, deveria to-
mar posse na terça-feira o 
presidente da Câmara, Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB). Porém, apesar de 
aprovada em Sessão Ordiná-

ria na segunda-feira, dia 16, a 
posse do vereador ao cargo de 
prefeito não foi realizada por 
2016 ser ano eleitoral. 

Em nota, a Câmara infor-
mou que Cebolinha consultou 
o Departamento Jurídico e 
constatou que haviam duas 
posições sobre o assunto: uma 
que dizia não haver problemas 
e outra afirmando que existe. 

Seguindo uma das posições 
jurídicas apresentadas ao atual 
presidente da Câmara, Cebo-
linha optou por não assumir 
interinamente o cargo. A deci-
são leva em conta também, o 
Regimento Interno que afirma 
que o presidente da Câmara 
tem até 15 dias para assumir o 
posto máximo do Executivo, 

em caso da ausência do pre-
feito e do vice-prefeito.

Retorno 
Com isso, já na terça-feira 

o prefeito Reinaldo Nogueira 
reassumiu ao posto de prefeito. 
“Suspendi meus compromis-
sos particulares e minha licen-
ça para retomar os trabalhos na 
Prefeitura”, comenta. 

O documento oficializan-
do a medida já foi enviado à 
Câmara Municipal. “Perma-
necerei trabalhando até o final 
das férias do vice-prefeito, 
Antonio Carlos Pinheiro, que 
ficou no meu lugar durante 
minha licença e posteriormen-
te retomarei minha agenda 
particular”, planeja.

Projeto sobre posse e propriedade de animais é aprovado
Além do Projeto que auto-

riza as férias do vice-prefeito 
Antonio Carlos Pinheiro, os 
vereadores aprovaram ainda 
o PL de autoria do vereador 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes, o Linho (PT). 

O Projeto recebeu voto 
favorável durante 14ª Ses-
são Ordinária da Câmara, 
na segunda-feira, dia 16, 
e prevê que a Prefeitura 
fique responsável pela im-
plementação de campanha de 
conscientização sobre posse 

e propriedade de animais 
domésticos.

 A ideia é implementar 
nas escolas, campanha que 
inclua filmes, palestras, dis-
tribuição de folhetos con-
tendo normas sobre higie-
ne, esterilização e guarda 
responsável, inclusive com 
a inserção de aula de ativi-
dades lúdicas, para melhor 
assimilação pelas crianças 
e adolescentes sobre o as-
sunto.

 A campanha também 

deve divulgar assuntos como 
as atribuições do Centro de 
Controle de Zoonoses e as 
suas formas de trabalho; 
as atribuições do Conselho 
Municipal de Proteção e 
defesa Animal (COMPDA), 
sua composição e formas 
de trabalho; a divulgação 
(adequada à faixa etária dos 
estudantes) sobre a legis-
lação federal que tipifica 
como crime os maus tratos 
e abandono de animais; a 
ênfase às campanhas anuais 

de vacinação de cães e gatos; 
orientações e regras para 
a condição animal em vias 
públicas; orientações de es-
tímulo e incentivo à adoção 
de cães e gatos; divulgação 
do trabalho desenvolvido 
pelas Organizações Não-
-Governamentais (ONGS) 
de Defesa e Proteção Ani-
mal cadastradas em órgão 
próprio do Poder Público 
Municipal; divulgação das 
atribuições do Ministério 
Público, enquanto órgão de 

atuação nos casos de infra-
ção à legislação de proteção 
animal; entre outros.

 
Projetos

Também na Sessão de 
segunda-feira, os vereado-
res também aprovaram os 
seguintes projetos: Decreto 
Legislativo nº 0004/2016 
do vereador Célio Massao 
Kanesaki (DEM) que dispõe 
sobre a concessão de Título 
Honorífico de Cidadão In-
daiatubano a Ricardo Jorge 

Tannus, projeto que autoriza 
a transposição e transferência 
de recursos no orçamento 
vigente; além de outros qua-
tro projetos que denominam 
logradouros públicos.

 Além dos projetos, os 
vereadores debateram em 
Plenário 28 indicações e sete 
requerimentos, além de apro-
varem 10 moções. 

A próxima sessão de Câ-
mara acontece segunda-feira, 
dia 23, sendo aberta a toda a 
população.

Reinaldo retornou ao posto de prefeito na manhã de terça-feira
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Campanha contra gripe em Indaiatuba 
atinge meta, mas é prorrogada até dia 30 

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

A campanha de vaci-
nação contra a gripe 
H1N1 (Influenza A), 

que seria finalizada ontem, 
dia 20, foi prorrogada até 30 
de maio de acordo com a Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

Em Indaiatuba, a meta 
nacional de 80% foi atingida 
com a vacinação de 36.775 
mil pessoas, das 41.732 mil, 
ou seja, 88,12% das indicadas 
pelo Ministério da Saúde.

Fazem parte do grupo de 
risco determinado pelo Mi-
nistério e foram vacinadas 
as crianças entre 6 meses e 
menores de 5 anos de idade 
(81,50%), gestantes (62.84%) 
e puérperas (100,52%), ido-
sos com 60 anos ou mais 
(96,83%) e profissionais da 
saúde (78,03%).

Além desse núcleo, 9.049 
mil pessoas com comorbida-
des (hipertensão, diabetes, 
etc) tomaram a vacina e tam-
bém mais 655 pessoas que 
pagaram a vacina em clínica 
particular. No total 46,5 mil 
pessoas foram imunizadas em 
Indaiatuba. 

Apesar da prorrogação da 
campanha, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde não soube 
informar se o atendimento 
continua para os grupos prio-

ritários ou se novos grupos 
serão contemplados. Essa 
informação e as novas do-
ses da vacina chegam nesta 
segunda-feira, dia 23.

A população pode ser aten-
dida em todas as unidades de 
saúde, e polos de Programa 
Saúde da Família (PSF).

No País, a meta era de 
vacinar 49,8 milhões de pes-
soas que fazem parte do 
público-alvo da campanha. 
Até quinta-feira, dia 19, 40 
milhões de pessoas, ou 78,2% 
desse número já haviam sido 
imunizadas.

Óbitos
Sobre as mortes decorrentes 

do H1N1, Indaiatuba soma 
duas confirmadas, sendo dois 
homens, J.C.S. de 81 anos, 
morador de Itaici, cardiopata e 
tabagista, com patologia pul-
monar e problema no coração, 
que faleceu no dia 8 de abril; e 
W.J.P.C, de 45 anos,  morador 
do Jardim Morada do  Sol, hiper-
tenso, que veio a óbito no dia 1º 
de abril, no Hospital Santa Ignês. 

O primeiro caso foi con-
firmado pelo Instituto Adolfo 
Lutz e o segundo por  labora-
tório particular. 

Um terceiro caso de óbito 
suspeito por Influenza de uma 
mulher, D.A.C, de 57 anos, 
que ao contrário do que foi 
informado anteriormente não 
é moradora de Salto e sim do 
Centro de Indaiatuba, foi des-
cartado pelo Lutz. 

A causa da morte aguarda 
o laudo do Serviço de Verifi-
cação de Óbitos (SVO).

Outros 27 casos notifica-
dos suspeitos da doença, que 
tiveram internação hospitalar 
com Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), aguar-
dam resultado de exames pelo 

Instituto Adolfo Lutz.
Mais oito casos (idades 

entre 1 e  45 anos) foram casos 
confirmados por laboratório 
particular e sem internação, 
segundo a Secretaria de Saúde.

A Saúde mais uma vez 
alertou quanto a prevenção 
da gripe. Além da vacina, 
é importante ter uma dieta 
saudável, deixar os ambientes 
arejados, lavar as mãos com 
agua e sabão, incluir o álcool 

em gel no cotidiano, usar len-
ço descartável para espirrar 
ou tossir e não sair de casa se 
estiver doente. 

Os sintomas do Influenza 
são falta de ar, desconforto 
respiratório, aumento da fre-
quência respiratória, queda de 
pressão, febre alta repentina. 

A pessoa com esses sinto-
mas deve procurar o seu médi-
co, uma unidade de saúde ou 
hospital mais próximo.

De janeiro a maio de deste 
ano Indaiatuba já confirmou 
267 casos de dengue, sendo 252 
autóctones (do Município), 15 
importados residentes e outros 
123 aguardam resultado de 
exames.

Sobre a chikungunya foram 
três casos notificados, sendo 
um descartado, um importado 
confirmado de outro estado do 
nordeste e o terceiro aguarda 

resultado. 
Há ainda cinco notificações 

suspeitas em gestantes para o 
zika vírus, sendo quatro casos 
descartados e um aguardando 
resultado. Suspeita de ter relação 
com o mosquito, a microcefalia 
não registra casos no Município.

Neste final de semana, a Pre-
feitura realiza mutirão contra a 
dengue na região da Rua 80, no 
sentido do Parque Corolla. 

Vacina ainda pode ser encontrada nas unidades de saúde do Município 

ELIANDRO FIGUEIRA – ACS/PMI

Cidade atinge 267 casos de dengue 
e nenhum registro de microcefalia

Confira o número indicado para o 
Município pelo Ministério da Saúde e o total de vacinados:

- 12.674 crianças, sendo 10.329 mil vacinadas - 81,50%
- 2.340 mil gestantes, sendo 1.470 mil vacinadas - 62,82% 
- 385 puérperas, sendo 387 vacinadas - 100,52%
- 4.625 mil profissionais de saúde, sendo 3.608 mil vacinados - 78,03%
- 21.709 mil idosos, sendo 21.021 mil vacinados - 96,83%
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A equipe de Robótica do 
Colégio Objetivo Indaiatu-
ba, Bazinga, está disputan-
do, neste fim de semana, o 
FLL Razorback Invitatio-

Colégio Objetivo disputa Mundial de Robótica nos EUA
INFORME PUBLICITÁRIO

Banda RPM é confirmada como 
atração do troféu Frutos de Indaiá 2016

Para um grande evento 
nada melhor que uma 
atração musical de re-

nome. E para o 11º Frutos de 
Indaiá 2016, principal festa de 
premiação dos melhores do 
ano em Indaiatuba, o Grupo 
Mais Expressão fechou para 
a edição deste ano o show 
da banda RPM. A atração 
principal da grande noite de 
gala sobe ao palco no dia 8 de 
outubro, a partir das 20 horas 
no Indaiatuba Clube, quando 
serão conhecidos as melhores 
marcas/empresários de 2015. 

A Revoluções por Minuto, 
também conhecido por RPM, 
é uma das bandas de rock mais 

populares do Brasil. Surgiu em 
meados dos anos 80, e com 
um som que mesclava música 
eletrônica ao pop rock e letras 
engajadas conseguiu emplacar 
vários hits que fizeram do 
RPM a banda de maior ven-
dagem naquele momento, com 
cerca de 5 milhões de cópias.

Paulo Ricardo (vocal e bai-
xo), Luiz Schiavon (teclados), 
Fernando Deluqui (Guitarra) 
e Paulo P.A. Pagni (bateria) 
passaram a integrar uma das 
mais queridas bandas de rock 
do País. “Olhar 43”, “A Cruz 
e a Espada”, "Alvorada Vo-
raz", “Rádio Pirata”, “Louras 
Geladas”, "London, London" 
e a música que batizara o 
nome da banda (“Revoluções 
por Minuto”), foram os prin-

cipais sucessos que o quarteto 
emplacou durante os anos de 
1984 a 1989, quando lotaram 
estádios e protagonizaram 
uma verdadeira beatlemania 
no Brasil.

Segundo o presidente do 
Grupo Mais Expressão, Ad-
milson Redecopa, a escolha 
do RPM ocorreu por ser uma 
banda que motivará a anima-
ção da noite de gala de entrega 
do Troféu Frutos de Indaiá. 

“Eles estão desde 1983 
na estrada e proporcionaram 
muitas emoções ao público 
que estará presente no evento. 
É uma banda de muito sucesso 
e que nunca saiu da mídia. Já 
vendeu mais de 5 milhões de 
discos devido ao censo crítico 
cultural de Paulo Ricardo, 

que com toda sua bagagem 
musical foi o carro-chefe da 
banda”, lembra. “Espero que 
nossos convidados gostem do 
show como em anos anterio-
res, pois, tudo é planejado para 
a satisfação dos presentes!”

Frutos 
Para este ano, 120 empre-

sas/empresários foram esco-
lhidos pelos moradores locais 
como os melhores de 2015, 
cada um em seu segmento, e 
terão o privilégio de participar 
de um janta agradável, com 
musical de qualidade e ter o 
nome de sua empresa divulga-
da por todo o Município após 
contratação da campanha de 
mídia oferecida pelo Grupo 
Mais Expressão. RPM foi anunciada para a grande noite do Frutos de Indaiá

DIVULGAÇÃO

nal, torneio internacional da 
FLL (First Lego League), nos 
Estados Unidos.

O campeonato que teve 
início no dia 19 e terminará 

dia 22 de maio, em Fayettevil-
le, Arkansas, Estados Unidos, 
conta com a participação de 
72 equipes de diversos países, 
como Brasil, Estados Unidos, 
França, Austrália, China, 
Coréia, Japão, México, entre 
outros.

A equipe do Objetivo con-
quistou sua vaga em março 
deste ano, durante a etapa na-
cional do Torneio de Robótica 
FLL, realizado em Brasília, 
onde também ganhou o troféu 
de 1º lugar em Estratégia e 
Inovação.

Para o professor de Robó-
tica do Objetivo Indaiatuba, 

Leandro Mathias, o torneio 
vai ser ainda mais forte que 
o disputado pela equipe na 
Austrália, em 2015, quando a 
Bazinga conquistou o Troféu 
Judge’s Awards. “Eu acredito 
que este torneio será mais di-
fícil, porque foi nos Estados 
Unidos que tudo começou. 
Lá eles têm uma proposta 
diferente, em que há muitas 
equipes de garagem que têm 
mais tempo para treinar”, 
afirma Mathias.

A Bazinga se preparou 
para o internacional durante 
dois meses, com treinos de 
segunda a sábado que varia-

ram de 4 a 8 horas de duração. 
“Fizemos algumas alterações 
de estratégias, com novas gar-
ras e ajustes de programação”, 
acrescenta.

 “Nós treinamos bastante 
para tentar fazer a maior 
pontuação na mesa. Espe-
ramos ir melhor do que na 
Austrália, principalmente, 
porque é o nosso último 
torneio”, comenta o aluno 
Guilherme Gallinucci. “O 
Brasil é um dos países que 
mais dá valor às três áreas 
do torneio: pesquisa, robô e 
core values (valores). Acre-
dito que é esse equilíbrio en-

tre as áreas que pode fazer 
a diferença para a nossa 
equipe”, ressalta a aluna 
Isabelle Pereira. “Esta-
mos mais preparados este 
ano, trabalhamos muito 
mesmo, com treinamentos 
totalmente em inglês para 
conquistarmos o melhor 
resultado possível”, decla-
ra o aluno Marcelo Ávila 
Domingues. 

 “Nossos alunos estão 
muito mais maduros e mais 
profissionais. É por isso que 
acredito que nosso desem-
penho será melhor”, conclui 
o professor.

D
IVULG

AÇÃO

Alunos do Objetivo durante embarque para os Estados Unidos
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Curso de Enfermagem da Max 
tem sala de aula dentro do Haoc 

Ter uma sala de aula 
dentro do hospital. 
Essa foi a novidade 

criada pela Faculdade Max 
Planck ao curso de Enfer-
magem, em parceria com o 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). O espaço 
foi inaugurado na noite de 
terça-feira, dia 17, e já está 
sendo utilizado pelos alunos 
do primeiro ano. 

A sala, localizada ao lado 
da Capela, foi cedida pelo 
hospital e reformada pela fa-
culdade. O espaço conta com 
mesas redondas, promovendo 
melhor interativdade entre os 
estudantes. 

Segundo o coordenador do 
curso de Enfermagem, Ale-
xandro Marcos Menegócio, 
a sala é preparada para uma 
metodologia mais ativa. “Es-
tamos pensando numa forma 
que haja participação mais 
ativa do aluno. Dessa forma o 
estudante é o ‘autor’ da peça, 
o que no método tradicional 
é o professor”, explica. “Essa 
sala será um diferencial na 
formação do aluno, pois desde 
o primeiro ano o estudante 
terá a possibilidade de uma 
vivência hospitalar, associan-
do o teórico com o prático.”

Os alunos terão, durante a 
semana, duas aulas teóricas no 
espaço criado dentro do Haoc, 
sendo de manhã ou à noite. Já 
as aulas práticas continuarão 
sendo realizadas nos labora-
tórios da faculdade.

Além de “ganhar” uma sala 
dentro do hospital, o curso de 
Enfermagem, novidade este 
ano na grade da Max Planck, 
também terá os três melhores 
alunos indicados para trabalhar 
no Haoc após conclusão dos 
cinco anos estudos. 

A escolha dos três futuros 
enfermeiros será com base no 
desempenho escolar. “Essa 
novidade anunciada é uma 
muito boa porque a faculdade 
prepara o enfermeiro na sua 
formação para o mercado de 
trabalho com foco no SUS, e 
aqui é um hospital que tem 
foco no SUS, mesmo ele 
tendo atendimento de parti-
culares e convênios. E o aluno 
ter a possibilidade de consta-
tação pelo seu desempenho 

Hoje, dia 21, acontece 
no Colégio Le Perini a tra-
dicional Mostra Literária 
dos alunos do berçário ao 
5º ano, do Ensino Funda-
mental. O tema principal é 
o ciclo da vida, envolvendo 
as transformações do ser hu-
mano e da natureza e inclui 
uma releitura do livro “Para 
Sempre”, da escritora Paula 
Santisteban, que promove o 
fortalecimento das relações 
humanas, troca de experiên-
cias, histórias e sentimentos 
entre entes queridos. 

O livro é interativo e será 
completado pelos alunos e 
familiares no decorrer de 
todo o ano letivo.

Quando se fala para 
crianças, nascimento, de-
senvolvimento, envelheci-
mento e morte é um tema 
cuja dificuldade de alguns 
pais em explicar pode se 
tornar uma barreira cons-
trangedora no diálogo fa-
miliar. 

O livro “Para Sempre” 
visa auxiliar pais e profes-
sores e orientá-los quanto 
a melhor forma de exem-
plificar o assunto com tran-
quilidade. 

Segundo a mantenedora 
do Colégio Le Perini, Léia 
Perini Delegá, a proposta da 
Mostra é a aproximação dos 
alunos com a compreensão 
do tempo e das transforma-
ções que ele promove na 
vida das pessoas, animais e 
plantas. “Um passeio pelo 
passado, presente e futuro 
compõe as estações do ano, 
suas formas e cores; as mu-
danças climáticas com suas 
noções de tempo; o nasci-

e destaque acadêmico é um 
diferencial e tanto”, salienta o 
diretor técnico do Haoc, José 
Carlos da Motta Filho.

Para a aluna do primeiro 
semestre do curso de En-
fermagem, Adriana Lopes 
Ferreira, de 40 anos, a novi-
dade trará imenso benefício 
ao aprendizado dela e dos 
amigos de sala. “Achei bem 
bacana essa integração, pois 
é muito importante que te-
nhamos um bom aprendiza-
do tanto teórico quanto prá-
tico”, diz ela que é formada 
em técnica de enfermagem. 
“No curso técnico fazíamos 
estágios, mas era algo mais 
restrito. Com a sala no hos-
pital é como se fosse uma 
extensão.”

mento, desenvolvimento e 
morte dos seres humanos, 
da fauna e da flora, com 
uma releitura que contará 
com a participação das fa-
mílias e suas observações 
particulares de mudança, 
de entendimento e compor-
tamento perante a vida”, 
explica Léia.  

Com a interdisciplinari-
dade a pesquisa dos alunos 
e professores sobre o livro 
iniciou em março nas aulas 
de grade e trabalhada em 
casa como tarefa orienta-
da, promovendo uma bela 
Mostra Literária para pais e 
convidados dentro do Colé-
gio neste sábado e ganhando 
um encerramento com apre-
sentações musicais na Festa 
da Família em novembro.

“Para Sempre” é um 
livro que acompanha um 
CD de Música em Família. 
Todas as canções são de 
autoria de Paula Santisteban 
e Eduardo Bologna. Além 
dos próprios autores o CD 
conta com as participa-
ções de James Müller, Eric 
Budney, Marcos Romera, 
Yaniel Matos, Hugo Hori, 
Guga Stroeter e Roberto 
Pollo. Com produção de 
Paula Santisteban e Edu-
ardo Bologna, o trabalho 
foi gravado e mixado por 
Mauricio Cersosimo, em 
São Paulo, e masterizado no 
Abbey Road, em Londres. 
O livro conta ainda com os 
textos de Paula Santiseban, 
ilustrações de Hernani Ro-
cha e a direção executiva 
de Selma Bologna, todos 
parceiros do Colégio Le 
Perini nesse evento.

Ampliação 
Ao que tudo indica a sala 

funcionará de forma pro-
visória, já que a faculdade 
construirá um novo espaço 
no segundo semestre deste 
ano. Um prédio antigo, que 
não vinha sendo utilizado pelo 
Haoc, foi demolido e vai dar 
lugar a um espaço que será 
compartilhado entre alunos e 
hospital. 

Na ocasião, além dos es-
tudantes de enfermagem, 
utilizarão o espaço os cursos 
de Farmácia, Educação Física, 
Fisioterapia e Nutrição. O pré-
dio, previsto para ficar pronto 
em seis meses, também faz 
parte da proposta da faculdade 
em ter um curso de Medicina 
em Indaiatuba. 

Alunos do curso de Enfermagem já tiveram aula na nova sala esta semana

JEAN MARTINS

‘Para Sempre’ é tema de 
mostra literária no Le Perini 
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Renovação com experiência faz a diferença
Cerca de 1,5 mil pessoas prestigiaram o lançamento da pré-candidatura do vereador Gervasio Silva a prefeito de 
Indaiatuba. Na ocasião, Antonio Jorge Trinca foi anunciato também como pré-candidato a vice na mesma chapa. 

O evento aconteceu na noite de segunda-feira, dia 16, no Le Luh Eventos, e contou com a presença de vários 
políticos influentes, entre eles o presidente e líder do PTB-SP, deputado Campos Machado. 
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Green House promove Festival Gastronômico Franco-Mineiro

cidade

CULINÁRIA 

DIVULGAÇÃO 

Mais de 100 pessoas 
morrem por dia no 
País em acidentes de 

trânsito, segundo o Ministério 
da Saúde. Para conscientizar a 
todos sobre a importância de 
um trânsito seguro, acontece 
amanhã, dia 22, no Parque Eco-
lógico, a 3ª Caminhada Atenção 
Pela Vida, que integra as ações 
do Movimento Maio Amarelo.

A concentração está marca-
da para as 9 horas em frente ao 
Paço Municipal e a saída previs-
ta para às 9h30. A caminhada 
segue até a pista de skate, faz 
o retorno e volta para o ponto 
inicial, com duração de aproxi-
madamente uma hora. 

Todos os moradores da ci-
dade e região podem participar 
gratuitamente. Alguns clubes 
e associações já confirmaram 
presença. São eles: o Clube do 
Fusca, Faculdade Anhanguera, 
representantes do Programa 
Educacional de Resistência 
às Drogas (Proerd) da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, 
Grupo de Escoteiros e Clube do 
Jeep de Indaiatuba.

Para conduzir o evento e 
transmitir mensagens da cam-
panha de conscientização sobre 
o trânsito, o palhaço Coringa 
foi convidado. Frutas, água e 
camisetas do Movimento serão 
distribuídas aos presentes.

Um alongamento antes da 
caminhada deve ser realizado 
por alunos do curso de Educação 
Física da Faculdade Anhangue-
ra. Já os estudantes do curso de 
Enfermagem farão a aferição 
da pressão arterial para quem 
se interessar. 

No encerramento, uma aula 
de fit-dance será ministrada pela 
professora Vanessa Alves.

A Prefeitura também dará 
apoio logístico com os agentes 
de trânsito e guardas munici-
pais, além de uma ambulância 
que acompanhará o trajeto para 
casos de emergência. 

O Movimento Maio Ama-
relo foi criado há três anos 
pelo Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV), que 
fica em Indaiatuba, inspirado no 
Outubro Rosa e no Novembro 
Azul.

São mais de 400 cidades bra-
sileiras e de 25 países nos cinco 
continentes, que já aderiram ao 

Movimento. 
O slogan "Atenção Pela 

Vida" ressalta que, se cada um 
fizer sua parte em trânsito, o 
número de mortes e feridos irá 
reduzir.

O acidente na maioria das 
vezes decorre de uma infração, 
alerta José Aurélio Ramalho, 
diretor do Observatório. “Hoje 
quem está matando não é o 
carro, mas sim gente matando 
gente, temos que começar re-
fletir sobre isso. Não é uma 
fatalidade, o que está matando 
no trânsito é gente dirigindo 
embriagado, falando ao celular, 
em alta velocidade”.

O Observatório também fez 
o lançamento no mês de abril 
da campanha #EuSou+1- So-
mos 43 mil mortos no trânsito 
no Brasil por um trânsito mais 
humano, que circula nas redes 
sociais e site do Maio Amarelo 
(http://maioamarelo.com).

Dados
Em 2014, último dado divul-

gado pelo sistema Datasus do 
Ministério da Saúde aponta que 
morreram no trânsito no Brasil 
cerca de 43 mil pessoas. 

Isso significa que são 118 

mortes por dia, ou seja, a cada 12 
minutos morre uma pessoa no 
trânsito no País. Esses números 
colocam o Brasil na 5ª posição 
dos países que mais matam no 
trânsito em todo o mundo. 

O número de mortes no 
trânsito de Indaiatuba também 
preocupa. Foram 36 casos em 
2014. Ao todo, em dez anos, a 
cidade registrou 405 mortes no 
trânsito no município, média de 
40 óbitos por ano. 

Os números mostram que a 
maioria dos acidentes fatais no 
trânsito é causada por motoristas 
em motocicletas. Em 2014, por 
exemplo, foram 25 casos envol-
vendo o veículo de duas rodas.  

Na SP-075, em compara-
ção com 2014, o ano de 2015 
apresentou uma redução de 
40% no número de acidentes 
envolvendo pedestres e de 59% 
na quantidade de vítimas fatais. 

A conscientização é im-
portante já que a principal 
causa de acidentes envolvendo 
pedestres também é a impru-
dência. Um estudo da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) revelou cerca de 270 
mil pedestres se acidentam em 
rodovias.

Caminhada Atenção pela Vida, ação do Maio Amarelo, terá saída às 9h30 em frente à Prefeitura

As culinárias francesa e 
mineira, estão reunidas duran-
te o “Festival gastronômico 
Franco-Mineiro", que teve iní-
cio segunda-feira, dia 16, e vai 
até o dia 5 de Junho no Green 
House Gourmet.

A inspiração para este fes-
tival foi do chefe de cozinha 
Sébastien Laurent que uniu os 
sabores e requinte da culinária 
francesa, conhecida e reve-
renciada em todo o mundo, a 
culinária mineira que além do 
reconhecimento nacional já 

compartilha com o mundo suas 
peculiaridades e a tradição nas 
receitas passadas de geração a 
geração.

O carro chefe do evento está 
por conta dos pratos principais: 
Fricassé de Frango com quiabo, 
aligot de cará ao catupiry e 
carne seca, couve e alho frito 
ou Filé de Trutas a manteiga 
de pinhão e limão rosa com 
arroz de pequi. “Uma mistura 
de sabores simplesmente apai-
xonante”, comenta Sébastien, 
que assina os pratos.

Durante o festival, o Green 
House irá dispor menus que 
contemplam entrada, prato 
principal e sobremesa a preços 
fixos de R$ 45 + R$ 1 de doa-
ção para a Fundação Abid, nos 
almoços e R$ 59,90 + R$ 1 de 
doação para a Fundação Abid, 
no jantar. 

A primeira edição do even-
to, cumpre importante pa-
pel social, com a proposta de 
doação em cada menu, cujo 
destino será a Fundação Abid 
(Associação Beneficente Irmã 

Dulce) que apoia crianças e 
adolescentes em condições de 
alta vulnerabilidade social. 

A programação ainda prevê 
no dia 25 um Jantar Harmoni-
zado e no dia 2 de junho o Jan-
tar Aula Harmonização, ambos 
por R$ 120 por pessoa. O início 
do jantar está marcado para às 
20h e tem vagas limitadas.

As reservas deverão ser fei-
tas online, através do facebook/
green house gourmet ou através 
dos números 19| 99139-2079 / 
99300-2552

3ª Caminhada Atenção 
pela Vida ocorre amanhã
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!especial

X-MEN: APOCALIPSE - 
Lançamento - Aventura / Ficção 
- Classificação 14 anos - 143 
minutos. 3D DUBLADO: Quinta 
(19) a Quarta (25): 15h00 / 21h05. 
CONVENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (19), Sexta (20), Segunda 
(23), Terça (24) e Quarta (25): 
18h00. Sábado (21) e Domingo 
(22): 14h00 / 18h00.  CONVEN-
CIONAL LEGENDADO: Quinta 
(19) a Quarta (25): 17h20 / 20h30.

VIZINHOS 2 - Lançamen-
to - Comédia - Classificação 16 
anos - 105 minutos. DUBLADO: 
Quinta (19) a Quarta (25): 16h30 
/ 21h50. LEGENDADO: Quinta 
(19) a Quarta (25): 19h30.

ANGRY BIRDS - O FILME 
- 2ª semana - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 90 minutos 
- 3D DUBLADO: Quinta (19) a 
Quarta (25): 19h00. CONVEN-
CIONAL DUBLADO: Quinta 
(19), Sexta (20), Segunda (23), 
Terça (24) e Quarta (25): 15h50. 
Sábado (21) e Domingo (22): 
14h25 / 15h50.

O MAIOR AMOR DO MUN-
DO - 3ª semana - Comédia Ro-
mântica - Classificação 10 anos 
- 118 minutos.  LEGENDADO:  
Somente no Sábado (21): 14h00 
(Cinematerna especial em home-
nagem ao “Mês das Mães”).

Capitão América: Guer-
ra Civil - 4ª semana - Ação / 
Aventura / Ficção - Classifica-
ção 12 anos - 156 minutos - 3D 
DUBLADO: Quinta (19), Sexta 
(20), Segunda (23), Terça (24) 
e Quarta (25): 20h05. Sábado 
(21) e Domingo (22): 16h50 
/  20h05.  CONVENCIONAL 
DUBLADO: Quinta (19): não 
será exibida esta versão con-
vencional no Polo. Sexta (20), 
Terça (24) e Quarta (25): 15h25 
/ 21h30. Sábado (21): 21h30. 
Domingo (22): 13h40. Segunda 
(23): 15h25

X-MEN: APOCALIPSE - 
Lançamento - Aventura / Ficção 
- Classificação 14 anos - 143 
minutos. 3D DUBLADO: Quinta 
(19) a Quarta (25): 17h15. CON-
VENCIONAL DUBLADO: Quinta 
(19) a Quarta (25): 15h30 / 20h15.  
CONVENCIONAL LEGENDA-
DO: Quinta (19) a Quarta (25): 
18h30 / 21h30.

AMOR EM SAMPA -  Fa-
zendo parte do “Maio Musical” da 
Secretaria Municipal de Cultura – 
Comédia Romântica - Classificação 
10 anos - 112 minutos. NACIONAL 
- Somente na Terça (24): 15h30 / 
19h00. *Entrada franca. Retirada 
de ingressos na bilheteria no próprio 
dia da exibição, a partir das 15h00.

ANGRY BIRDS - O FILME 
- 2ª semana - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 90 minutos 
-  CONVENCIONAL DUBLA-
DO  - Quinta (19) a Domingo (22): 
15h00 / 16h45. Segunda (23) e 
Quarta (25) 15h00 / 18h50. Terça 
(24): somente 15h00

NISE - O CORAÇÃO DA 
LOUCURA - 2ª semana - Drama 
- Classificação 12 anos - 108 mi-
nutos - NACIONAL - Quinta (19) 
a Domingo (22): 18h50. Segunda 
(23), Terça (24) e Quarta (25) 
16h00 / 21h10.

NOS PASSOS DO MESTRE - 
3ª semana - Drama / Documentário - 
Classificação 10 anos - 100 minutos 
- NACIONAL - Quinta (19) e Sexta 
(20): 16h00. Sábado (21) e Domingo 
(22): 14h30. *Este filme será exibido 
somente até domingo, dia 22.

Capitão América: Guerra 
Civil - 4ª semana - Ação / Aventura 
/ Ficção - Classificação 12 anos - 
156 minutos. CONVENCIONAL 
LEGENDADO: Quinta (19) a 
Domingo (22): 21h10. *A versão 
convencional legendada será exibida 
somente até domingo, dia 22.

CINEMA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

X-MEN: APOCALIPSE

Com dez anos no se-
tor alimentício, A 
Oggi Sorvetes ofere-

ce mais de 120 produtos aos 
seus consumidores e, desde 
setembro de 2015, lançou sua 
franquia que já conta com a 
adesão em quatro estados 
brasileiros: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e 
Minas Gerais, num total de 
oito lojas.

Em Indaiatuba, a marca 
estabeleceu lojas em dezem-
bro do ano passado, em dois 
endereços: uma na Avenida 
Coronel Antônio Estanislau 
do Amaral, 1.219, em Itaici; 
e outra na Avenida Álvaro 
dos Santos, 1.204, no Jardim 
Adriana. Os telefones são 
(19) 2516-0020 e (19) 3801-
0069, respectivamente. 

Uma dos quatro sócios 
proprietários da franquia no 
município, Mara Lucas, de 
40 anos, contou em entrevista 
ao Mais Expressão que ela e 
seu marido e sócio, Reinaldo 
Lucas, trabalhavam em in-
dústrias quando, em conversa 
com seus cunhados, todos 
juntos resolveram investir em 
um novo negócio.

O casal Ocimar Lucas e 
Rosemeire Lucas, que com-
pletam o quadro societário, 
tinha um relacionamento de 
amizade com um represen-
tante da fábrica da marca de 
sorvetes, em São Bernardo do 
Campo, e que resultou nas lo-
jas instaladas em Indaiatuba. 

A operação simples, o 
apoio ao franqueado e o pre-
ço acessível foram os fatores 
para a conclusão do negócio. 
“Nossa qualidade concorre 
com duas grandes marcas 

nacionais, sem desapontar o 
consumidor”, destaca Mara.

A Oggi Sorvetes tem fama 
principalmente no litoral e 
capital paulista.

A empresária ainda in-
formou que a franquia partiu 
da necessidade da fábrica 
centralizar a distribuição, já 
que são mais de 120 produtos 
oferecidos. “Era impossível 
um freezer de um estabe-
lecimento conter todos os 
produtos da marcar”, explica.

Variedade
Diferente de uma sorve-

teria convencional, na Oggi 
Sorvetes o consumidor so-
mente efetua a compra dos 
produtos e não os consomem 
no local. 

Os produtos oferecidos 
são sorvetes em forma de pi-

colé, paleta recheada e massa, 
além de açaí. Como opção 
diferenciada, a loja ainda 
tem pães de queijo e salgados 
congelados. Os preços dos 
produtos variam de R$ 0,99 
à R$ 15.

O que mais sai, de acordo 
com a proprietária, é o picolé.  
“Uma cliente costuma dizer que 
o de coco é o melhor”, conta.

A loja ainda disponibiliza 
um serviço de empréstimo 
de carrinhos de sorvete para 
festas, casamentos, aniver-
sários e eventos gerais. O 
cliente compra os produtos e 
a empresa empresta o carri-
nho, com a entrega e retirada 
inclusive. “Toda festa com 
o carrinho é um sucesso!”, 
exalta Mara.

Visite-nos: 
Segunda-feira, das 9h30 às 21 
horas. Terça-feira a domingo e 
feriados, das 9h30 às 22 horas

 
Saiba mais:

www.oggisorvetes.com.br 
facebook.com/oggisorvete-
soficial

Sucesso da Oggi Sorvetes em Indaiatuba é resultado da parceria de quatro sócios  

As lojas Oggi Sorvetes oferecem mais de 120 produtos e sabores

Oggi Sorvetes é novidade e 
sucesso no mercado local 
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Bandidos roubam casa em 
Itaici e fazem família refém

Veículo é localizado logo após 
ser roubado na Vila VitóriaAspirantes a Guarda Civil se formam dia 11 de junho

TENSÃO 

EFICIÊNCIA 

PREPARAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 
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Policiais militares de In-
daiatuba detiveram na 
tarde da última quinta-

-feira, dia 19, José Acácio de 
Assis, de 45 anos. Ele é pro-
curado pela Justiça por crime 
de assalto a banco cometido 
na cidade de Campinas. 

Após denúncia anônima 
de que um foragido da Justiça 
teria sido visto próximo a um 
supermercado no Jardim Mo-
rada do Sol, os agentes de se-
gurança sargento Tarso, cabo 
Sieg e soldados Antonieto e 
Freitas realizaram patrulha-
mento nas diligências.

Com as características 
do indivíduo em mãos, os 
policiais encontraram Assis, 
conhecido como “Vivão”, na 
Rua João Martini, 2.054, no 
interior de uma loja de roupas, 
que, segundo informações 

obtidas pelo sargento, é um 
estabelecimento de proprie-
dade do criminoso.

No momento da aborda-
gem, o procurado confessou 
sua participação em delitos, 
especificamente em um assal-
to realizado no ano de 2013 
a agência do banco Itaú, do 
Shopping Prado Boulevard, 
na Avenida Washington Luiz, 
2.480, no Jardim das Olivei-
ras, em Campinas. 

Na ocasião, cerca de dez 
bandidos participaram da 
ação, segundo informou o 
sargento. 

O suspeito foi preso e pos-
teriormente remanejado para 
a Delegacia de Investigação 
Geral (DIG) de Campinas, 
onde, ainda de acordo com o 
sargento, existe um inquérito 
sobre o caso, no qual consta o 
nome de Assis, que inclusive 
já teria sido condenado por 
roubo a banco. Indivíduo é acusado de roubo a uma agência do Itaú, em 2013

Aspirantes 
iniciaram a 
penúltima 
etapa, que 
é a parte de 
prática de tiro  

Indivíduos fugiram pelo matagal após bater veículo

Suspeito de roubo a banco 
é preso no Morada do Sol

Quatro criminosos arma-
dos invadiram uma residência 
na Alameda dos Flamingos, 
no condomínio Mosteiro de 
Itaici. O crime aconteceu por 
volta das 21h45 da última 
segunda-feira, dia 16, e a 
intenção dos indivíduos era 
assaltar os moradores.

De acordo com uma das 
vítimas, de 31 anos, a família 
estava na sala da casa quando 
um indivíduo pulou a janela 
e anunciou o assalto. Duas 
pessoas foram amarradas 
enquanto uma outra vítima 
acompanhou os bandidos sob 
a mira de um revólver. 

Os policiais receberam 
via o Centro de Operações 
da Polícia Militar (Copom) 
a informação de que havia 
um roubo em andamento, 
com retenção de vítima, 
e que os sujeitos estariam 
armados de revólver.

No momento em que a 
equipe de polícia chegou ao 
local dos fatos, os meliantes 
estavam saindo da garagem no 
carro das vítimas e com uma 
delas como refém inclusive.

Foi dado voz de prisão 
aos indivíduos, porém os 
mesmos saíram do veículo 
e efetuaram vários disparos 
de arma de fogo contra os 
agentes de segurança. A 
viatura solicitou apoio e re-
vidou a ação dos bandidos.

Após a chegada de mais 
viaturas fora realizado o 
cerco, porém não obteve 
êxito na captura dos ho-
mens, que fugiram. 

Os moradores foram li-
bertados e não houve feridos. 
Também não foram identi-
ficados danos ao patrimônio 
provenientes dos disparos. Os 
bandidos levaram celulares e 
dinheiro das vítimas.

A Guarda Civil localizou 
um veículo que havia sido 
roubado minutos antes na 
Vila Vitória. O crime acon-
teceu no final da noite de 
terça-feira, dia 16. 

Segundo  in formação 
recebida pelo Centro de 
Atendimento e Despacho 
(Coade), a vítima estava 
chegando para visitar pa-
rentes quando foi abordada 
por dois indivíduos morenos 
baixos mencionando estar 
armados, onde pediram para 
ela sair do veículo. 

Os dados do veículo fo-
ram repassados às equipes 

de patrulhamento preventi-
vo. Uma viatura que estava 
na região no Mosteiro de 
Itaici, para atender outra 
ocorrência se deparou com 
o automóvel e deu ordem 
de parada. 

Os ladrões não respeita-
ram e iniciaram fuga pela 
estrada do Morungaba, sen-
do que logo mais adiante 
vieram a bater o veículo em 
um barranco e fugiram pelo 
matagal. 

O veículo foi recuperado 
e devolvido à vítima após a 
apresentação da ocorrência 
na Delegacia de Polícia.

Depois de seis meses de 
curso, a formação da 15ª turma 
da Guarda Civil entra na reta fi-
nal. Os 59 aspirantes iniciaram 
a penúltima etapa, que é a parte 
de prática de tiro. Na sequência 
finalizando haverá as aulas de 
técnicas operacionais. 

A formatura está marcada 
para o dia 11 de junho, às 8h30, 
na praça do Lago, onde os 
aprovados serão promovidos 
automaticamente à Guarda 
Civil de terceira classe. 

O edital inicial de concurso 
público, realizado no ano pas-
sado, previa a contratação de 
35 homens e quatro mulheres, 
porém, devido às aposenta-
dorias especiais dos Guardas 
Civis, a contratação de até 60 

nomes integrantes foi autori-
zada, dessa forma integrando 
54 homens e cinco mulheres.

O secretário municipal de 
Segurança Pública, Alexandre 
Guedes Pinto, informou que 
pelo cronograma todos estarão 
nas ruas no segundo semestre.  

Durante todo o período de 
curso, os aspirantes receberam 
aulas que compõem o currículo 
estabelecido pela Secretaria 
Nacional de Segurança Públi-
ca (Senasp) para formação de 
novos guardas civis, entre elas 
noções de direito, língua por-
tuguesa, primeiros socorros, 
trânsito, entre outras. “Temos 
orgulho de que grande parte 
dessas disciplinas foi aplicada 
pelos nossos próprios guardas, 

que são preparados e expe-
rientes na área de segurança”, 
relata o secretário. 

Ainda de acordo com ele, 
o curso de formação também 
contou com instrutores e 
palestrantes que não fazem 
parte do currículo obrigató-
rio, mas que a chefe da Di-
visão de Ensino, a inspetora 
Marilsa, optou por incluir nas 
atividades devido a relevân-
cia dos temas na formação do 
Guarda Civil.

O secretário Alexandre 
Guedes ministrou palestra 
sobre Segurança Pública; o ca-
pitão Jesus André Alves falou 
de Qualidade e Entusiasmo na 
Realização Pessoal e Profis-
sional. Já o doutor Paulo de 

Toledo Finatti discorreu sobre 
Corregedoria e Ouvidoria da 
Guarda Civil; Kelly Pazzini 
apresentou o Programa Viver; 
Lincoln Franco explicou sobre 
Comunicação Social e relacio-
namento com a mídia. 

O inspetor João Carlos 
Boldrin e Paulo Cesar Feijão 
falaram sobre a Defesa Civil 
e a educadora social Angela 
Castilho, junto com a assis-
tente social  Toninha Canobel 
ministraram palestra sobre o 
Centro de Referência Especia-
lizado em Assistência Social 
(Creas).

Ao término do curso, os 
Guardas Civis aguardarão a 
liberação do porte de arma, que 
deverá entrar em tramitação na 
Polícia Federal após a conclu-
são das aulas de tiro. 

Até a documentação ser 
concedida os Guardas Civis 
da 15ª atuarão como auxiliar 
nas viaturas ou em postos 
fixos, conforme a necessida-
de da escala. Somente após 
a conclusão do curso de tiro 
e avaliação do instrutor cre-
denciado pela Polícia Federal 
será possível dar entrada na 
documentação para o porte de 
arma dos guardas. 

Assim que autorizado pela 
Polícia Federal, os novos inte-
grantes passam a atuar armados.
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ADI principal volta a 
empatar pela Liga Paulista

FUTSAL 
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O lutador MMA, Arthur 
Gabriel Oliveira, de 
25 anos, volta a com-

petir nos Estados Unidos em 
julho. No dia 7, o indaiatuba-
no sobe ao octógono diante 
do atleta da casa, o americano 
Jimmy Flick, na principal 
luta da noite no MMA Cage 
Fifhting. Arthur defende o 
cinturão na categoria Peso 
Mosca (até 57 quilos). 

Cheio de expectativas, o 
combate acontece em Hilton, no 
Estado de Oklahoma, onde em 
novembro do ano passado Arthur 
fez sua primeira luta internacio-
nal, diante do também americano 
Nick Burgos, e garantiu seu pri-
meiro cinturão na carreira. 

Em menos de um mês, o 
indaiatubano retornou para 
o Brasil, seguiu sua rotina de 
treinamentos, e no dia 2 de 
abril deste ano voltou a lutar 
nos Estados Unidos. 

Dessa vez, a luta foi Fort 
Worth, no Estado do Texas, 
onde Arthur enfrentou o atle-
ta da casa, Mark Delarosa, 
de 23 anos, e acabou sendo 
derrotado, perdendo ainda 
sua hegemonia de 5 anos sem 
derrotas no MMA. 

Indaiatubano treina nos Estados Unidos para continuar com o cinturão do Peso Mosca 

Mas ao contrário da pri-
meira vez que lutou em solo 
americano, dessa última vez 
Arthur seguiu treinando nos 
Estados Unidos, em Fort Wor-
th. “Estou aprendendo muito, 
não só na parte técnica, mas 
também culturalmente. Está 
sendo uma experiência ótima 
para minha carreira profissio-

nal e pessoal”, salienta. “Mas 
ainda não sei se vou ficar aqui 
depois da luta.”

Mais adaptado ao País, o 
competidor diz estar confian-
te para o combate diante de 
Flick, no início do segundo 
semestre, quando quer manter 
seu cinturão. “Tenho treinado 
muito e mudado algumas coi-

sas no meu ‘jogo’, mas apenas 
alguns detalhes. Estou muito 
confiante para essa luta e tam-
bém muito empolgado”, diz. 

Pela terceira vez na car-
reira Arthur sobe ao octó-
gono nos Estados Unidos 
e defende um card de luta 
com 13 vitórias, três empa-
tes e duas derrotas. 

A equipe principal da ADI/
Secretaria Municipal de Es-
portes/Clube 9/Pipocas Clac 
voltou a empatar na Liga Pau-
lista de Futsal. No confronto 
realizado na noite da última 
quarta-feira, dia 18, fora de 
casa, o time de Indaiatuba 
empatou em 3 x 3 com o São 
Bernardo Futsal. 

Esse foi o segundo empate 
da equipe da competição que, 
na estreia do certame, também 
fora de casa, ficou no 2 x 2 com 
o Grêmio/Mogi das Cruzes. 

Além dos dois empates, 
em casa pela segunda roda-
da do certame, a equipe de 
Indaiatuba foi derrotada pelo 
placar de 5 x 2 para o ADC 
Ford/Taubaté. Outro resultado 
negativo aconteceu na terceira 
partida da ADI, quando o time 
local foi goleado pelo placar 
de 4 x 0 para o ADC Intelli/
Orlândia.

Com dois empates e duas 
derrotas, a ADI é apenas a pe-
núltima colocada da Chave B, 

Hoje, dia 21, em São Paulo
8h30 – Sub-12 – Clube Co-
mercial de Lorena x ADI/
Secretaria Municipal de Es-
portes
9h15 – Sub-14 – Suzano 
Futsal x ADI/Secretaria Mu-

nicipal de Esportes
10h – Sub-16 – Franco da 
Rocha Futsal x ADI/Secre-
taria Municipal de Esportes
10h45 – Sub-17  – G.R. 
Itapevi x ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes

com dois pontos, 13 a menos 
que o líder Magnus Futsal. 

O próximo desafio da ADI 
na Liga será em casa, no 
Ginásio do Clube 9 de julho. 
A partida acontece no dia 
3 de junho (sexta-feira), às 
20 horas, contra o vice-líder 
AABB/Mapfre. 

Base  
Já as equipes de futsal Me-

nores ADI/Secretaria Munici-
pal de Esportes estão classifi-
cadas para as oitavas de final 
do Campeonato Metropolitano 
A2 da Federação Paulista.

As partidas aconteceram 
na Arena Aldrovandi e tive-
ram resultados favoráveis no 
Sub-10 (3 x 2), no Sub-12 (2 
x 1, no Sub-16 (5 x 1) e no 
Sub-17 (6 x 2). No Sub-14, 
a garotada garantiu empate 
de 3 a 3. 

Os jogos das oitavas de 
final para os indaiatubanos 
acontecem hoje, dia 21, e dia 
4 de junho.

CONFIRA OS JOGOS:

2º fase do Campeonato Metropolitano A2

Arthur volta a lutar nos EUA 
e defende cinturão no MMA
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“Tenho um carinho 
muito especial por 

Indaiatuba e espero que 
o torcedor compareça, 

pois talvez seja a 
oportunidade única de 

ver jogadores que foram 
ídolos no passado, para 
tirar fotos, conversar e 
pegar autógrafos. Será 

uma festa para eles 
(torcedores)”

Tonhão, ex-zagueiro 
do Palmeiras

esportes

JEAN MARTINS

A organização do jogo 
beneficente “Craques 
do Passado”, entre os 

másters de Primavera e Pal-
meiras, confirmaram o nome 
de mais dois ex-jogadores 
conhecidos da torcida para o 
amistoso de amanhã, dia 22, a 
partir das 10 horas, no estádio 
do Primavera. As duas novi-
dades anunciadas na semana 
foram o ex-atacante Müller e 
o ex-goleiro Veloso.

Antes do amistoso, a partir 
das 8h30, haverá o jogo preli-
minar com jogadores das cate-
gorias de base de Primavera x 
Craquenet. 

Ainda restam ingressos para 
o jogo amistoso. Hoje, dia 21, 
enquanto durar a carga disponí-
vel, o convite pode ser adquiri-
do no Tascão Bar, localizado 
na Rua Alfredo Vilanova, 35, 
na Vila Vitória; e na bilheteria 
do estádio do Primavera. 

Amanhã, se ainda houver 
ingresso, o mesmo pode ser 
comprado antes 
do jogo somente 
na bilheteria do 
estádio.

Os convites 
são disponíveis 
para dois seto-
res. Pagando R$ 
5 e mais um litro 
de leite, o torce-
dor tem direito a 
assistir a partida 
da arquibancada 
descoberta. 

Já pelo valor 
de R$ 50 e mais 
um litro de leite, o torcedor 
ganha uma camiseta persona-
lizada do evento (a qual deve 
ser retirada no Tascão Bar) 

e acompanha o amistoso da 
arquibancada coberta.

Após a partida, esse mes-
mo torcedor terá contato mais 
próximo dos jogadores, du-
rante uma festa que será reali-

zada no ginásio 
de esportes do 
Primavera. 

Na ocasião, 
o espaço contará 
com praça de ali-
mentação, onde 
será  vendido 
chopp, refrige-
rante, água, pas-
tel, espetinho e 
cachorro quente. 

Haverá ainda 
música ao vivo 
com a bateria da 
escola de samba 

Mancha Verde, além de apre-
sentações de samba e rock. 

Outra presença especial 
na festa pós-jogo será da 

musa do Palmeiras, a modelo 
Aline Simony. 

Para esse setor, restam 
ainda pouco mais de 100 
ingressos. Para os dois se-
tores, o leite arrecadado 
será dividido entre Prima-
vera e o Fundo Social de 
Solidariedade (Funssol) de 
Indaiatuba.  

Segundo o organizador 
do evento, Neto Tasca, a pro-
cura por convites foi grande 
esta semana. “Até torcedores 
de outros times compraram 
seus ingressos, pois em cam-
po teremos jogadores que 
foram destaques em outras 
equipes, como o Müller que 
jogou no Palmeiras, São 
Paulo e Santos”, diz. “Nossa 
expectativa a princípio era 
de 2 mil presentes, mas os 
demais organizadores do 
evento já acreditam num pú-
blico de 5 a 6 mil pessoas.”

Presença 
Os nomes de Veloso e 

Muller são dois dos 23 ex-
-atletas do Palmeiras que 
estarão em campo. Entre os 
mais conhecidos da torcida 
Alviverde, estão Ademir da 
Guia (O Divino), os zaguei-
ros Tonhão e Alex Rosa, os 
laterais-esquerdos Jorginho 
Paulista e Rubens Junior, os 
volantes Flávio Conceição e 
Amaral, os atacantes Edu Bala 
e Luizão, e muitos outros.

Pelo Primavera estão 
confirmados o a tacante 
Django, além de Júlio Cé-
sar (atual técnico do Sub-20 
do Primavera), Fábio Vidal 
(Ferrugem), Ricardo Doura-
do (Teleco), Caroço (Miro), 
o goleiro Rodrigo e outros.

Segundo os organizado-
res, mais nomes conhecidos 
das duas equipes podem apa-
recer no jogo como surpresas. 

O ex-zagueiro Tonhão, 
bicampeão Paulista e Brasi-
leiro pelo Palmeiras, será um 
dos jogadores presentes na 
partida de amanhã, dia 22, a 
partir das 10 horas, entre os 
times máster de Primavera x 
Palmeiras.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o ex-jogador 
disse que espera que o tor-
cedor compareça para ver 
um excelente espetáculo em 
campo. “Será um jogo de 
apresentação, sem rivalida-

de, para mostrar mesmo o 
talento do jogador”, explica. 
“É uma satisfação imensa 
jogar aqui em Indaiatuba, 
de rever os torcedores e ou-
tros jogadores, pois após a 
aposentadoria cada uma vai 
para sua cidade e fica difícil 
reencontrá-los”. 

Aos 47 anos, Tonhão mora 
em São Paulo, mas já con-
sidera Indaiatuba como sua 
terceira “casa”. “A segunda 
seria Ribeirão Preto, cidade 
de minha esposa. Tenho um 

carinho muito especial por 
Indaiatuba e espero que o 
torcedor compareça, pois tal-
vez seja a oportunidade única 
de ver jogadores que foram 
ídolos no passado, para tirar 
fotos, conversar e pegar au-
tógrafos. Será uma festa para 
eles (torcedores)”, convida.

Atualmente o ex-zagueiro 
participa de jogos másters 
com o time do Palmeiras e 
seleções Paulista e Brasilei-
ra. Mas no passado Tonhão 
teve uma carreira vitoriosa, 

principalmente no Palmeiras, 
quando foi tricampeão Pau-
lista (93, 94 e 96), bicampeão 
Brasileiro (93 e 94) e cam-
peão do Rio São Paulo de 93.

Além da camisa do Ver-
dão, o ex-zagueiro defendeu 
ainda o Atlético Paranaen-
se, Internacional de Porto 
Alegre, Inter de Limeira, 
Goiás ,  Arsenal  de  Tula 
(Rússia). América de Rio 
Preto, Sãocarlense e Gua-
ratinguetá, onde encerrou a 
carreira em 2003. 

Duas camisetas tradicionais do futebol nacional estarão em campo no domingo

Bicampeão Paulista e Brasileiro pelo Verdão, ex-zagueiro espera 'casa cheia'

TABELA

Copa Liga Regional Aifa Marquinhos 

Rodada hoje, dia 21, na Sol-Sol

Primeira Divisão 
Horário   Partida
14h20  Borussia Futsal x Meninos do G5
15h10  União Tribuna x Sol-Sol

Segunda Divisão 
Horário   Partida
13h20  R5/Meta/Toque Mineiro x ML Informática/Mar. Tintas

Terceira Divisão – Final   
Horário   Partida
16h  Nova Aliança/XII de Junho x Bayern 07

Rodada hoje, dia 14, no Carlos Aldrovandi 

Primeira Divisão 
Horário   Partida
15h30  Sem Chance  x Flamengo/Marquinhos Tintas
16h20  Schalke 83/Grillos A x Futsal Futuro - Elias Fausto

Segunda Divisão 
Horário   Partida
12h50  União Tribuna B/Escola Cruzeiro x Elite Tigres Azuis
13h50  Tapiratiba/Colégio Meta x Projeto Restitui
14h40  The Rocket x Parque Indaiá
17h10  Galaticos/Life Óptica x Clube 9 De Julho

Resultados da última rodada 
Primeira Divisão 
Sol-Sol 2 x 1 Flamengo/Marquinhos Tintas
Meninos do G5 3 x 1 Sem Chance Futsal
Cebi Futsal 0 x 1 União Tribuna 
Borussia Futsal 3 x 3 Schalke 83/Grillos A
Segunda Divisão 
Clube 9 de Julho 4 x 5 Tapiratiba/Colégio Meta
Galaticos/Life Óptica 1 x 5 The Rocket
ML Informática/Marquinhos Tintas 1 x 0 Projeto Restitui 
EC Elite/Tigres Azuis 1 x 4 R5/Meta/Toque Mineiro
Parque Indaiá 3 x 5 União Tribuna B/Escola Cruzeiro
Terceira Divisão – semifinais 
Nova Aliança/XII de Junho 7 x 1 Joy Esportes – Salto
Bayern 07 2 x 2 Juventus Futsal

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

Final amanhã, dia 22, na Sol-Sol

Horário  Partida 
9h50   Iperó Utopia x Araçariguama (terceiro lugar)
11h  Dinho Água/Cisol x Sedesp Votorantin/Sind. Bancários

Resultados da última rodada 
9h50  Sedesp Votorantin/Sind. Bancários 6 x 0 Iperó Utopia 
11h  Dinho Água/Cisol 7 x 6 Araçariguama/Baby’s

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Rodada amanhã, dia 22

Campo 1
Horário   Partida    Categoria
8h   Atento Segurança e Serviços x SSA Brasil  Veterano
9h30   Centermaq x Birô - Brio! Informática  Veterano
11h   Luxafit Transportes x Vizzent Calçados Veterano
 
Campo 2
Horário  Partida     Categoria
8h   Tukka's Lanchonete x Colégio Meta  Super Máster
9h30   Pai & Filhos x Hot Flowers   Super Máster
11h   Visão Imóveis/2G x Casa das Embalagens  Super Máster
 
Campo 3
Horário   Partida    Categoria
9h   A. E. Dirce/Race Pneus x PCB Informática  Máster
10h15   Madeireira Glaudeimar x Tecnosemillas  Máster
11h15   Escritório Central/Voga x Centerbor Adulto

Resultados da última rodada 
Fisiomag 4 (2) x (3) 4 Sanare (Adulto)
Ice Bears Ar Condicionado 1 x 4 Unilabor (Adulto)
Luxafit Transportes 5 x 3 Smart Ar Condicionado (Veterano)
Grupo Fênix 3 x 2 Visual Formaturas (Veterano)
Jornal Exemplo 4 (0) x (1) 4 PCB Informática (Máster)
Jacitara 3 x 1 Tecnosemillas (Máster)
Freegelo/Big & Strong 3 x 1 Vieira de Abreu Empreendimentos (Máster)
Hot Flowers 4 x 3 LG Vacker/Vacker & Bueno (Super Máster)
Colégio Meta 2 x 5 Thunder Vision - Portaria Remota (Super Máster)
Pai & Filhos 1 x 0 Visão Imóveis/2G Bebidas (Super Máster)
Belle Santé Odontologia 0 x 7 Balilla (Máster)
Tecnosemillas 3 x 2 Freegelo/Big & Strong (Máster)
SSA Brasil 4 x 1 Luxafit Transportes (Veterano)

Copa Colégio Renovação Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 22

Horário   Partida
8h  Renovação x Hot Flowers
9h10  Brasiltex x RZ Comunicação

Resultados da última rodada 
Hot Flowers 0 x 2 RIP Serviços  
Brasiltex 2 x 2 Nobel 

 Copa Hot Flowers Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 22

Horário   Partida
10h15  Grupo Marquinhos x Império
11h20  Restaurante Verona x Vizzent 

Resultados da última rodada 
Império 1 x 2 Casagrande Turismo 

Veloso e Müller são 
confirmados para jogo
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Primeira rodada do 'Amadorzão' da Lidi tem média de 4,4 gols por partida 
PONTAPÉ 
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Escolinha de futebol é criada na cidade 
para evitar que jovens ‘caiam’ nas drogas

JEAN MARTINS 

Como forma de evitar 
que os jovens locais 
“caiam” nas drogas, 

o projeto Desafio Jovem 
chega a Indaiatuba com o 
“Craque na Bola”, escolinha 
de futebol e futsal destinada 
para meninos e meninas 
do Município. A intenção 
é levar o projeto para 120 
pessoas, as quais terão gra-
tuitamente aulas práticas da 
modalidade e palestras. 

O projeto será desen-
volvido em dois campos de 
futebol recém-construídos 
no Jardim Morada do Sol. Na 
ocasião, jovens com grande 
probabilidade de “cair” nas 
drogas terão aulas de fute-
bol/futsal, duas vezes por 
semana. 

As aulas terão 1h20 de 
duração, porém nos 20 pri-
meiros minutos palestras 
serão ministradas sobre o 
assunto. 

Parte dos integrantes da 
escolinha será indicada pela 
Prefeitura, por meio do Pro-
jeto Viver. As vagas também 
poderão ser preenchidas por 
outros jovens que deverão 

fazer o cadastro pelo telefone 
(19) 3318-0702, com Fábio 
Serafim. A escolinha é desti-
nada a jovens de 8 a 17 anos 
e 11 meses e deve iniciar as 
atividades em 15 dias. 

As aulas serão ministra-
das pelo ex-jogador Aílton 
Lira, meia com destaque no 
futebol, principalmente com 
a camisa do Santos na década 

de 70 e 80. Durante entrevis-
ta coletiva de apresentação 
da escolinha, realizada na 
manhã de segunda-feira, dia 
16, Lira explicou que a ideia 
é fazer um trabalho diferen-
ciado, sempre com bola. 

“Diferente de outras esco-
linhas, nossa ideia é realizar 
todas as atividades com bola, 
para que haja uma motivação 

a mais dos garotos”, explica. 
“Estou muito otimista para 
esse projeto, pois conheço 
muito bem a força que o 
esporte exerce sobre os jo-
vens”, conta Lira que já pos-
sui um projeto semelhante 
em Araras, cidade onde mora 
e que atende 100 crianças. 

Junto com Lira, atuarão 
ainda outros quatro profissio-

nais, sendo um coordenador 
e três estagiários de educação 
física, os quais devem ser 
selecionados das faculdades 
locais.  

No cronograma da escoli-
nha estão programadas aulas 
de segunda a quinta-feira, 
com a disputa de jogos amis-
tosos nas sextas e sábados. 
Outra ideia é que se forme 
uma equipe (Desafio Jovem 
Futebol Clube) para disputar 
os campeonatos amadores da 
cidade.

Mesmo não sendo a ideia 
do projeto, mas por conta 
do bom relacionamento que 
Lira tem nos clubes, princi-
palmente nos Santos e São 
Paulo, alguns jovens podem 
ser levados para “testes” 
nesses clubes.

Outro objetivo do projeto 
é, futuramente, criar um time 
para jogar Major League 
Soccer (MLS), principal 
competição de futebol dos 
Estados Unidos. 

Para o secretário munici-
pal de Esportes, Humberto 
Panzetti, o projeto trará bene-
fícios a cidade. “São projetos 
como esse, com a proposta de 
mudar uma sociedade, que a 
Prefeitura apoia", salienta. 

“A ideia aqui, a princípio, 
não é criar um atleta pro-
fissional, mas sim formar 
grandes cidadãos.”

Atuação 
O projeto em Indaiatuba 

também conta uma clínica de 
tratamento para dependentes 
químicos, porém a mesma 
funciona na cidade de Pira-
cicaba.

O dependente pode ser 
internado, mediante o paga-
mento de uma mensalidade. 

Após o período de 6 a 
9 meses internado, a ideia 
é que o dependente seja 
encaminhado para uma in-
cubadora, a qual já está 
sendo construída no Distrito 
Industrial em Indaiatuba, na 
qual haverá produção de bo-
las, fraldas, tapetes, blocos e 
outros. “A ideia nessa fase 
é recolocar o dependente 
no mercado de trabalho. A 
renda adquirida será utiliza-
da para baratear o custo do 
tratamento do paciente em 
Piracicaba, mas queremos 
que um dia essa permanên-
cia seja custo zero para o 
dependente”, diz o diretor 
do projeto em Indaiatuba, 
Renato Silva. 

A primeira rodada da Série 
A do Campeonato Amador, 
organizada pela Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatubana 
(Lidi), não poderia ter sido 
melhor. Cinco jogos foram re-
alizados no último domingo, 
dia 15, sem nenhum empate 
e 22 gols marcados, média de 
4,4 gols por jogo. A segunda 
rodada prossegue amanhã, 
dia 22. 

No primeiro duelo da edi-
ção 2016 do “Amadorzão”, 
no Oliveira Camargo, o União 
Paraná confirmou seu favo-
ritismo e venceu o Florence 
pelo placar de 4 x 0. 

No campo 1 do Centro 
Esportivo do Trabalhador 
(CET), no clássico local entre 
Ponte Preta e São Francisco, 
a Macaca levou a melhor e 
venceu o confronto por 4 x 2. 

Jogando no Centro Es-
portivo Cruzeiro, o Mastiga 
começou bem a competição 
e venceu o Paulista por 2 x 1. 

Novo placar elástico acon-
teceu em Cardeal, mas para a 
tristeza do torcedor vizinho. 
Diante do Camisa 10, o União 
Agrícola Cardeal foi goleado 
pelo placar de 6 x 1. 

Para finalizar a rodada, no 
outro clássico local da rodada, 

o Santa Cruz venceu o Operá-
rio por 2 x 0. 

A segunda rodada da Pri-
meira Divisão do Amador 
acontece amanhã, também 
com cinco partidas. O primei-
ro duelo será às 9 horas, na 
Osan, quando o Paulistinha 
enfrenta o Florence. 

Logo em seguida, às 11 
horas, a bola rola em três 
confrontos. União Cardeal x 
União Paraná, em Cardeal; 
São Francisco x Operário, 
no Sociapan; e Santa Cruz x 
Ponte Preta, na Osan. 

Para finalizar a segunda 
rodada, a partir das 15h30 no 

Califórnia, o duelo será entre 
Camisa 10 x Mastiga Samba. 

Abertura
A bola também rolou, 

pela primeira vez no ano, na 
Segunda Divisão do Campe-
onato Amador. Foram oito 
jogos, com 28 gols marcados, 
média de 3,5 por partida.

No primeiro duelo, o Vale 
Verde venceu o Bahia por 
3 x 1. Pelo mesmo placar, 
o Atlético Oliveira Bateu o 
Morada do Sol. Pelo placar 
mínimo de 1 x 0, o Atlético 
Paulista passou pelo Nacional 
Independente. 

O Bandeirante venceu o 
Huaxipato por 3 x 2, enquan-
to que o Benfica fez 3 x 0 no 
Elias Fausto. A rodada teve 
ainda goleada de 7 x 0 do 
LBC sobre o Minas e outros 
dois empates: Pimenta 1 x 1 
Comercial e Galo 2 x 2 Jardim 
Brasil. 

Dezesseis times voltam a 
campo amanhã pela segunda 
rodada. O primeiro embate 
será às 9 horas, quando Ban-
deirantes enfrenta o Galo em 
casa. Logo em seguida, às 
10 horas, também em casa, 
o Elias Fausto duela contra o 
Vale Verde. 

Quatro partidas estão pro-
gramadas para às 11 horas: 
Bahia x Benfica, no Ban-
deirantes; Jardim Brasil x 
Huaxipato, no Jardim Brasil; 
e Atlético Oliveira x Cardeal, 
no Oliveira Camargo. 

Às 13h30, jogam Nacional 
Independente x Pimenta, no 
Campo 1 do Centro Esportivo, 
e Comercial x Manchester, no 
Bandeirantes. 

Para fechar a rodada, na 
única partida das 15h30, o 
Minas busca a primeira vitória 
contra o Morada do Sol, tam-
bém no campo 1 do Centro 
Esportivo do Trabalhador. 

Com a presença de Lira, projeto foi apresentado durante encontro na manhã de segunda-feira
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cultura &  lazer
Horóscopo de 21 a 27/05 por Alex Costa GuimarãesDuas casas de shows são 

inauguradas na cidade

Na noite de ontem, 
dia 20, duas novas 
casas de shows abri-

ram suas portas ao público 
de Indaiatuba. A Empório 
Real, localizada na Rodovia 
Engenheiro Paulo de Tarso 
Souza Martins, 4.355, no Re-
creio Campestre Viracopos; 
e Blood Club, que fica na 
Avenida Presidente Vargas, 
717, no Cidade Nova.

A primeira casa reuniu a 
imprensa para uma coletiva, 
na última terça-feira, dia 17, 
e apresentou a projeto para 
o local que já foi marco do 
entretenimento na cidade até 
2011. 

Um dos cinco proprietá-
rios do Empório Real, We-
lington Canassa, de 34 anos, 
informou que desde o ano de 
1993 todos os estabelecimen-
tos que funcionaram no local 
levaram o nome “Empório”, 
logo, por não ser uma marca 
registrada, optou por manter.

A “boate”, que tem capaci-
dade para 1.224 mil pessoas, 
abriu às portas ontem, às 21 
horas para convidados e de-
pois às 22 horas para o público 
em geral, com apresentações 

das duplas sertanejas Bruno 
Di Marco & Cristiano e Pedro 
Augusto & Gabriel, além do 
DJ residente Diego Rodrigo.

Inicialmente a casa vai 
funcionar todo o sábado, com 
exceção da inauguração, sem-
pre com duas atrações e DJ.

Em breve, o projeto pre-
tende realizar sunsets em 
um domingo por mês, com 
a participação do food trucks 
e shows acústicos diversos. 
Apresentações de nomes na-
cionais também estão sendo 

cogitadas.
O prédio passou por refor-

mas e recebeu uma decoração 
clean e com móveis rústicos 
na área externa, porém o de-
senho da planta não mudou. O 
telhado e a cerca, que estavam 
quebrados, foram conserta-
dos; a parte elétrica foi refeita, 
além do projeto acústico e ba-
nheiro para deficientes físicos, 
que são obrigatórios.

A estrutura conta com um 
bar interno para os drinks e 
combos de bebidas quentes 

e outro externo para a venda 
de cervejas. São oferecidos 
quatro rótulos de cerveja, 
sendo Heineken, Sol, Miller 
e Itaipava Premium. 

Para os pedidos de combos 
de bebidas o atendimento será 
feito nas mesas, por garçons.

Uma novidade apresentada 
pela casa é o “Vale Pedágio”, 
que implica na reversão do va-
lor do pedágio em consumação 
no bar, para quem apresentar o 
comprovante de pagamento.

O sistema de comanda por 
pulseira também funciona dife-
rente. A pessoa pode se cadastrar 
antecipadamente, através do site 
www.emporioindaia.com.br ou 
na página no facebook.com/
emporiorealindaia, para agilizar 
a entrada no estabelecimento. 

Já o estacionamento, que 
era uma das reclamações dos 
usuários do espaço anterior, 
foi solucionado pela nova 
direção. Um terreno de 1.532 
m² ao lado da casa foi dispo-
nibilizado para este fim. 

Sobre os valores praticados, 
a “balada” oferece entrada gra-
tuita para mulheres, até às 23 
horas. Após esse horário elas 
pagam R$ 15 apenas entrada ou 
R$ 50 consumação. A entrada 
para os homens custam R$ 30 
simples e R$ 100 consumação.

Empório Real já inaugurou e tem capacidade para 1.224 pessoas 

Blood Club também já é opção na região central de Indaiatuba 
Com uma proposta diferen-

te, a Blood Club, projeto de um 
grupo de sócios proprietários 
de São Paulo, oferece pro-
gramação eclética, passando 
por diversos ritmos musicais 
nacionais e internacionais.

Nas quintas-feiras, a noite 
é do flash back, com DJs e 
bandas covers da época. As 
sextas são destinadas para o 
ritmo sertanejo, os sábados são 
abertos para diversos estilos, 
como o eletrônico e rock.

Eventos sunsets serão rea-
lizados nas tardes de domingo, 
com música eletrônica, funk e 
também rodas de samba e pa-
gode, em feijoadas ou botecos 
ao ar livre. 

O horário de funcionamen-
to é de segunda à quarta-feira, 
das 17h às 22 horas, com o 
happy hour e petiscaria; de 
quinta a sábado a partir das 17 
horas e aos domingos, das 15h 
às 22 horas.

Entre os nomes já agen-
dados, estão Double You, 
Péricles, Diogo Nogueira, Bee 
Gees Alive, These Days - Bon 
Jovi Cover e Arlindo Cruz.

Com capacidade para re-
ceber até 1,6 mil pessoas, a 
casa oferece três ambientes 
aos frequentadores: bar com 
música ao vivo, pista de dança 
e área externa exclusiva para 
fumantes. 

O menu é composto por 
drinks e porções tradicionais, 
além de um novo conceito de 
espetaria, em que diferentes 
tipos do petisco são oferecidos.

O pagamento também é 

diferenciado com o sistema 
pré-pago para comandas in-
dividuais, o que evita filas na 
saída e facilita os pedidos no 
bar. Caso os créditos com-
prados não sejam utilizados, 
podem ser reaproveitados em 
outra noite ou a pessoa tem seu 
dinheiro devolvido.

A noite de inauguração, 
ontem, dia 20, contou com a 
apresentação da dupla Santa Fé 
& Cristiano, do cantor Bruno 

Prado e também de Gabriel 
Rezende, além DJs. 

Dependendo do dia e da 
atração, os preços da entrada 
variam e devem ser divulgados 
antecipadamente pela rede 
social da casa (www.facebook.
com/bloodclubindaiatuba). Os 
nomes para lista Vip podem 
ser inseridos via Whatsapp, no 
(19) 98947-1683. Informações 
e reservas pelo (19) 9.8254-
5268. 

Blood Club, na região central, já tem programado shows com artistas conhecidos 

MARCELLA OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

Esta é uma fase onde o ariano se sente especialmente 
emotivo e sentimental. As situações ocorrem de for-
ma inesperada e facilmente o nativo se vê diante de 
fatos, necessitando se impor. Nesta fase uma cirurgia 
ou acidente pode ocorrer. Procure manter a calma 
nos contatos sociais. 

O taurino pode se sentir mais sozinho e isolado nesse 
momento, apesar de ter passado pelo seu inferno as-
tral, o momento ainda pede reflexão com seu modo de 
sentir e desejar as coisas. Gastos com família ou com 
parentes podem ocorrer. Reveja sua filosofia de vida.

O geminiano está em uma fase de 
relacionamento onde conseguirá dissolver mal-
-entendidos criados em um momento anterior. Ao 
mesmo tempo estará melhorando sua maneira de 
expressar o que sente e o que entende das coisas. Al-
guns nativos tendem a se separarem nesse momento 
por não se sentirem compreendidos.

Algumas mudanças podem ocorrer no trabalho ou 
de trabalho para o nativo. Momento bem produtivo, 
pois permite o uso da criatividade para ter sua esta-
bilidade solidificada. Emocionalmente a fase pode 
não ser muito boa, pois o canceriano sente fortes 
insatisfações nos relacionamentos, devido seu sonho 
ser diferente de sua realização.

O nativo está focado em seus objetivos no momento e 
quanto mais focado, melhor. Seu trabalho pode sofrer 
mudanças intensas pois esse foco trará mudanças 
boas. No entanto para o leonino que não focar em seus 
objetivos profissionais, não consegue estabelecer um 
bom andamento de seus negócios pessoais.

O virginiano sente que seus sonhos e projetos de 
estabilidade emocional ou material são frágeis e de-
licados e isso o deixa triste nesse momento. Gastos 
intensos e risco de cirurgia em sua boca ou intesti-
nos. Emoções confusas quanto aos rumos a serem 
tomados em sua vida.

Alguns librianos que passaram por fase bem difí-
cil, agora começam a se recuperarem de todas as 
situações pesadas que passaram. Algumas ainda 
persistem, mas de forma mais leve, a vitalidade de 
seu corpo retoma, alguns relacionamentos são, ou 
foram, rompidos e novos acontecem. 

O escorpiano vive um momento que sua maneira 
de agir precisa ser reavaliada e posta em equilíbrio. 
Algo dentro de sua natureza pede para deixar de lado 
algumas atitudes. O risco de acidentes ou cirurgias 
dependente desse comportamento que não muda, é 
alto. Pegue mais leve com as situações.

Momento que marca a necessidade de modificar seus 
valores mais profundos. Portanto, alguns fatos podem 
ocorrer em seu trabalho que forçará a mudar ou a 
diminuir emoções como orgulho e seu excesso de 
certezas. Finanças em baixa, evite gastar nessa fase.

Mudanças ocorrendo em sua vida profissional, época 
para passar em concurso público, para mudar de 
posição social ou profissional. Época interessante 
para acordos profissionais. Dentro de casa certa im-
paciência com sua família ou parentes, pode ocorrer. 
Facilidade para mudar de casa ou reformá-la. 

Sua filosofia de vida está em oposição á sua forma 
de se expressar, e de dizer o que pensa. A menos que 
entre em acordo consigo mesmo, o aquariano pode 
vivenciar período tenso e correr risco de acidente nos 
braços, pernas ou enfrentar cirurgia. 

Continua a fase de muita agitação para o pisciano, 
pode iniciar novos relacionamentos, pode vir a 
reformar seus valores pessoais ou reformar seu lar.  
Aproveite para mudar sua aparência e rejuvenescer. 
Alguns conhecimentos acerca de sua maneira de ser 
estará sento dito pelas pessoas. Ao invés de rejeitar, 
re-avalie e re-pense, pode achar interessante algumas 
coisas.
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Leluh Kids: sempre realizando as 
melhores festas

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

Silvana, ganhadora aparelho de jantar promoções Dia das Mães do 
Bazar Bandeira, com equipe da loja

Larissa, ganhadora do vale compras de R$ 100 em produtos Bio 
Extratus, na promoção do Bazar Bandeira

Equipe Cris Bandeira da unidade Salto Nações

Colaboradoras da loja Cris Bandeira do Centro de Salto

Arlei, com o tetracampeão 
Acelino Popó Freitas, que 
marcou presença na 14ª Edição 
do Evolution of Fightes

O grupo Mais Expressão 
parabeniza o amigo, parceiro 
e cliente Dr. Volnei Simões 
Matos Pires Todt, pelos seus 
72 anos. Parabéns, muitas 
felicidades hoje e sempre!

Weder comemorou no último dia 15 Nivaldo comemorou ontem, dia 20

Equipe Sub-5 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em treinamento

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

Equipe Sub-9 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub-11 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em treinamento

Ser Rosa Shock desde criança
Comemorações do Dia das 
Mães do Colégio Objetivo

DANIEL CARDOSO - PIERI IMAGENS

Alunos do Colégio Meta aproveitam o intervalo Ana Beatriz e Juliette, alunas do 7º ano do Colégio Rodin

A diretora do Colégio Episteme, Marta Ribeiro, e os professores 
Adilson Esquerdo e Roseli Aparecida, prestigiaram a palestra do 
professor Sergio Cortella em São Paulo

A cliente Josmari Porfirio recebendo o prêmio das mãos de 
Leandro Sanches, do Supermercado Bandeira
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Leandro Kanagusku, aluno da Calliopi 
confeccionando sua peça

Venha saborear a deliciosa salada de 
frutas da Casa da Esfiha: combinação 
equilibrada e refrescante de frutas da 
estação, damasco e coalhada fresca. 
Bom demais!!!

Você que vai casar certamente já está pen-
sando naquele vestido de noiva de seus sonhos, 
maravilhoso e deslumbrante, então corra para a 
"A Nova Loja" que é a melhor opção, oferecendo 
as mais famosas marcas em vestidos de noiva, 
super delicados com tecidos super nobres com 
transparência, bordados, renda, brilho e pedra-
rias. Vale destacar também os vestidos longos e 
curtos para festas em geral, que a loja oferece na 
opção alugel ou venda. Não existe nada melhor. 
Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

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

Thais Cristina Rodrigues 
você ficou uma noiva 
maravilhosa.  "A Nova 
Loja" agradece a preferên-
cia e deseja felicidades!!!

Você já imaginou treinar arrasando dessa maneira? Venha 
para a Paula Amorim conhecer a loja e as últimas novidades da 
nova coleção outono, moda fashion e fitness. Parcelas em até 6 
vezes. Rua 5 de julho, 449, no Jardim Pau Preto

Último Festival de Ballet da Escola Stahl Soler

Não deixe de conferir a nova coleção 
outono que a Vitorello acaba de receber e 
aproveitar muitas promoções. Veja algumas 
delas: blusa de plush R$ 39,90, calças de 
plush R$ 59,90, jaquetas de plush R$ 59,90, 
casacos por apenas R$89,90, polainas a partir 
de R$19,90, vestidos de festa com 30% off e 
muito mais. Agora é hora de adquirir lindas 
peças com preços que cabem no seu bolso. 
Imperdível!

Nova Coleção / Promoção

Aulas de ballet na Stahl Soller 
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 1º Grau. Informe-se 
no telefone 3835-6247 com Karen/Ana. Sua filha vai adorar!

Exposição da Coleção 
Outono/Inverno La Mer Blanc
Aconteceu quinta-feira, dia 19,  no Frans Café a mara-

vilhosa exposição da coleção outono/inverno da marca La 
Mer Blanc. Uma variedade incrível de lindos modelos e ex-
clusivos de todos os tamanhos. A La Mer Blanc está fazendo 
o maior sucesso com vendas no Brasil inteiro pelo site www.
lamerblanc.com.br. Contate-nos pelo (19) 9.8881-1353 e/
ou no contato@lamerblanc.com.br. Vale a pena conferir!

As proprietárias da La Mer Blanc, a estilista Flávia Fon-
seca e Claúdia Cury

Daniela, Livia e Georgia conferindo a exposição
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social & gastronomia

Reinaldo, na Padaria Nova Galeria, Av. Cel. 
Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Monica e Gizele no Cintra Restaurante. Telefone: 3816-1417

Maria Luiza Peres se deliciando na Oggi Sorvetes, 
Avenida. Cel. A. Estanislau do Amaral, 1.219, F. 3801-0069

Marcão, segurança do Restaurante Caipirão, 
curtindo uma  pescaria

Marcela, Goiano e Patrícia no Pé d' Pequi 
Restaurante

Liam, Arielle e Cristina Scriven, na Padaria Nova Galeria, Av. Cel. 
Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. Telefone: 3801-0021

Janiel e Elenice, da DPaschoal, noRincão Gaúcho, localizado na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 870, no Jardim América. Contate-nos: 3875-2974

Giovanni, Isabela, Daniela, José Elias, Guilherme, Cristiane, Maria e Júlia, na Pizzaria 
Babbo Giovanni, na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Fabiano, Rodrigo, Marcelo, Felipe, o aniversariante Tonato e Jackson, na Pizzaria 
Skinão, que fica na Rua Tocantins com marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Danielle, Juliana e Dana, na Casa da Moqueca, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel.: 3885-0866

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

Adriano e Adriana no Pé d' Pequi Restaurante
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social

A Apae Indaiatuba iniciou na segunda-feira, dia 16, a 
venda de boxes para a edição deste ano da Feira da Bondade. 
O evento acontece de 17 a 20 de novembro no Pavilhão da 
Viber. Este ano a venda dos ingressos foi antecipada por conta 
padronização dos stands e para facilitar a forma de pagamento 
do expositor. Os interessados devem procurar o Departamento 
de Eventos, das 9 às 17 horas, na Alameda da Criança, 50, 
na Vila Vitória. Mais informações pelo telefone 3801-8899.

Lançamento e noite de autógrafos 
de Rodrigo Raineri e seu livro 
Imagens do Teto do Mundo

Show Beneficente 
Rock'n'Rotary

10ª edição do Encontro Científico de 
Enfermagem da Faculdade Anhanguera

Coquetel Musa Sertaneja

17ª Feira da Bondade 2016 da Apae

Casamento Lina Amstalden e 
Leonardo Maruyam

Yázigi no Dia 
das Mães

2º Chefs no Campus, juntamente com o lançamento do Festival 
Gastronômico Itinerante: Sabores da Terra

Lançamento do 
Livro Imagens do 
Teto do Mundo, do 
alpinista Rodrigo Rai-
neri, na noite de terça-
-feira, dia 17, no The 
Royal Palm Plaza. 
Com uma palestra rá-
pida e comovente, Ro-
drigo recebeu a todos 
os presentes para sua 
noite de autógrafos. O 
livro é lindo e faz par-
te de uma trilogia que 
logo estará completa.

O segundo Chefs no Campus aconteceu no último domingo, 
dia 15, na Faculdades Max Planck, e foi um sucesso absoluto. 
Este ano os organizadores estão de parabéns, concertaram com 
maestria as falhas do ano passado, tudo correu conforme o pre-
visto, não houve filas, os caixas foram perfeitos e todos os pre-
sentes puderam usufruir do evento. Tudo estava delicioso, com 
as deliciosas comidas dos restaurantes participantes e as bebidas 
do Chopp do Alemão. O evento também contou com música ao 
vivo, sorteio de brindes e aulas de culinária. Junto com o evento 

do Chefs no Campus, também aconteceu o lançamento do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra, que em seu primeiro 
ano inicia-se aqui em Indaiatuba, tudo pelas mãos de Renata Tannuri. Mais informações no site www.festivalsaboresdaterra.com.br

Eu conheço pessoas que en-
fatizam seu 1% vagabundo, mas 
também conheço pessoas que se 
preocupam e trabalham pra erra-
dicar aquele 1% de uma doença 
que já matou muita gente!

Lucimara Andriani rea-
lizou, junto com sua escola 
de idiomas Yázigi, a sua já 
tradicional festa de Dia das 
Mães. A festa aconteceu no 
Santo Parque, onde a casa 
ficou lotada somente com as 
mamães dos alunos da escola. 
Uma festa com todo o gla-
mour que o evento mereceu, 
com desfile de moda e muito 
mais, inclusive com sorteio 
de brindes oferecidos pelos 
parceiros do Yázigi, como a 
Bibiana & Co., NutriQuali, 
Gê Beleza, Fórmula Acade-
mia e outras mais. 

O 10º Encontro Científico de Enfermagem da Faculdade 
Anhanguera aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de maio, nas depen-
dências da faculdade. Palestras excelentes e interessantíssimas 
movimentaram o campus da faculdade.

Os noivos Lina e Leonardo se uniram em uma linda cerimô-
nia realizado na capela do Helvetia (Nossa Senhora de Lourdes), 
no dia 23 de abril. Os convidados foram recepcionados na 
fazenda da família e foram muito bem recebidos pelos pais da 
noiva, José Arnaldo Amstalden e Regina, e os pais do noivo, 
Massami e Keiko. 

 DAIANE RIBEIRO

No último sábado, dia 14, aconteceu na Pepis Pizza Bar o co-
quetel para apresentar as candidatas do Concurso Musa Sertaneja. 

O vereador Massao Kanesaki no aniversário de sua Assessora, 
Cely Garcia, com Uilza Amaral, Angela Gomes, Kamila Alessandro 
e Mario Takeshi

Os alunos do Objetivo Mariana Merenda, Mariana Passos e João 
Octavio na Mostra Brasileira de Foguetes

Alunas dos 
6ºs anos 
com as 
professoras 
Mayara e 
Priscila na 
Festa das 
Nações do 
Objetivo

Comemoração do Dias das Mães e os aniversariantes do mês da 
equipe Rosa Shock. Parabéns!

Noivas mega felizes no Espaço Rosa Shock
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caderno de negóciosNº 697

 AP03200 - DUETTO DI MARIAH - 3 DORMT / 
1 SUITE / 2 SALAS / COZ / 3 WC / AS / 3 GAR 

R$795.000,00

 AP03217 - CIDADE NOVA - 2 DORMT / 1 
SUITE / SALA / COZ / SALA DE JANTAR / 

WC SOCIAL / AS / VARANDA GOURMET/ 2 
VAGAS GAR R$480.000.00

 AP03219 CENTRO - AU 62M2 - 2 DORM.(1 
SUITE) / SALA C/ SACADA / COZ. PLANEJ. / 

WC / AS / 1 GAR. ARMÁRIOS NOS DORM. R$ 
1.000,00 + COND + IPTU

 CA10150 JD MORADA DO SOL - AT 125M2 
AC 115M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. 

/ WC / AS / 2 GAR. R$ 1.080,00 + IPTU

 CA11064 - JARDIM CIDADE JARDIM -  3 
DORMT / 1 SUITE / 2 WC / COZ PLANEJADA 

/ SALA / 2 GAR  / AS R$1.500,00

 CA11070 JD MORADA DO SOL - AT 125M2 
AC 85M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 

1 GAR. R$ 1.000,00 + IPTU

 CA11072 RES MONTE VERDE - AT 125M2 
AC 124M2 - 2 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. 
/ WC / AS / 1 GAR. VARANDA NA FRENTE C/ 

CHUR. R$ 1.200,00 + IPTU

 CA11073 - JARDIM CALIFORNIA -  1 DOR-
MT / 1WC / COZ / SALA - R$500.000 + IPTU

 CH01360 - COLINAS DO MOSTEIRO DE 
ITAICI- 3 DORM /UMA SUITE C/ CLOSET / 3 
WC / COZ / SALA / GAR / A.E. - R$ 1.300.000,00

 TE01808 - TERRENO C/ 1.000M2. 
R$ 350.000,00

 TE01860 - JARDIM DOS COLIBRIS - 150 M² 
R$100.000,00

AP03216 VILLAGE AZALEIA - 3 DORM.(2 C/ 
ARMÁRIOS) / SALA / COZ. PLANEJ. / WC / 

AS / 1 GAR. R$ 950,00 + COND + IPTU
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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

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 Co-
mercial c/ cozinha e wc, excelente localiza-
ção – R$ 4.000,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - AU:180m² - 3 
wcs c/ mezanino – R$ 4.250,00 + Iptu

CASA

CA01078 – Jd. São Francisco - EXCE-
LENTE 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
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, copa, co-
zinha, wc, lavanderia, garagem, não possui 
garagem – R$ 1.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00328 – Centro – Kit Net – Coz c/ ar-
mários 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 gara-
gem, 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 com-
pleta - 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 ga-
ragem – 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
TR00643 – Cond Fechado – Duas Marias 
– AT: 360m² - ótima topografia - Aceita Finan-
ciamento bancário – R$ 308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 2.400m² 
- AC: 344m² - casa toda avarandada c/ aqueci-
mento 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 con-
dicionado), 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, pisci-
na, 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, escritó-
rio, 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 eletrô-
nico – 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 assobra-
dada 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 Flo-
res – (Excelente Área de Lazer) -  3dorm, sala 
2 amb, coz, wc social, lavand, garagem – R$ 
265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Lo-
calização – Prox. ao centro – Apto Novo – 
2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  coz, wc 
social, lavand, garagem-(aceita financiamento 
bancário) – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área de Lazer e 
Portaria 24hs - 3 dorm (sendo 1 suite e 2 dorm c/ 
armários), sala 2 amb c/ rack e painel, wc social 
c/ box e gabinete, coz planej c/ cooktop, forno 
elétrico e coifa, lavand c/ armários, 01 garagem 
coberta 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 con-
dicionado, 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 co-
bertas – 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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CA06489 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT 360m², AC 320m² - 03 suítes sendo 01 máster com closet, 
escritório, lavabo, sala ampla 02 ambientes, cozinha planejada, despensa, lavanderia com armários, área 
gourmet com cozinha, sala de TV acoplada,  ampla varanda, piscina com preparação para aquecimento. 
Suíte de empregada com armários. Garagem para 04 autos.Ar condicionado em toda casa **Aceita permuta 
por apartamento de menor ou igual valor**R$ 1.500.000,00

CA04586 – MORADAS DE ITAICI – AT 
130m²- AC:80m²- 02 dormitórios ( sendo 
01 suíte com closet), WC social, sala , 
cozinha planejada, lavanderia, garagem. 
R$ 1.800,00 isento  cond. e IPTU

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

CA04299 - JARDIM BELA VISTA - AT 
126,59m², AC 100,02 m² - 03 dormitórios 
(01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, 
lavabo, cozinha, lavanderia, e garagem 
para 02 autos. R$ 1.900,00 + COND + 
IPTU.

CA06467 – MORADAS DE ITAICI - AT:130m² 
AC:56m² - CASA EM COND. FECHADO com 
sala dois ambientes, 02 dormitórios, banheiro 
social com armário, cozinha planejada, quintal 
com piso e garagem para 2 carros. Condomínio 
com piscina, playground, academia aberta, 
quiosque com churrasqueira, pomar, salão de 
festa e agility dog. R$ 1500,00 + COND. + IPTU.

CA06433 – VILLAGE TERRAS DE INDAIA – 
AT 450m², AC 250m² CASA para Locação no 
condomínio em INDAIATUBA com 3 dormitórios 
planejados, sendo 1 suíte, sala para dois am-
bientes, lavabo, banheiro social e de serviço, 
cozinha planejada, 4 vagas de garagem, sendo 
duas cobertas e área gourmet com piscina.  R$  
3.000,00 + COND. + IPTU.

CA05294 – MORADAS DE ITAICI - AT:125m² 
AU:56m² ITAICI -02 dormitórios,sala dois 
ambientes,wc social,cozinha com armários, 
lavanderia, quintal e garagem para 2 carros.
R$1.400,00 + IPTU + cond.

CA04297 - JARDIM BELA VISTA - AT 
126,59m², AC 100,02 m² - 03 dormitórios 
(01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, 
lavabo, cozinha, lavanderia, e garagem 
para 02 autos. R$ 1.900,00 + COND + 
IPTU

CA06414 – ITAICI - AT 250m² AC 
70m² 02 dormts, wc social, cozinha 
americana, lavanderia, 02 vagas de 
garagem. R$ 850,00 incluso IPTU.

CA06303- JARDIM BRASIL - AT 
150m²AC 90m² - 02 Dormts, Wc 
Social, Sala, Cozinha, Lavanderia, 
churrasqueira, 01 Garagem coberta. 
R$ 900,00 + IPTU

CA06394- VILA TELLER- 01 dormitó-
rio, WC social, sala, cozinha, lavande-
ria, 01 vaga coberta R$ 950,00 + IPTU

CA06454 - CECAP II - AT. 100m² AC. 
60 m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia e garagem. 
Ótima localização e isento de IPTU.
R$ 1.000,00.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO LOCAÇÃO

CASAS EM BAIRRO

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA04769 - MORADA DO SOL - AT250M², 
AC94M² - 02 dormitórios, sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem p/ 01 
auto.R$1.100,00 + IPTU

CA05762 - VILA INGLESA - AT 250m², AC 
120m² - Casa antiga com 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, amplo quintal, 
estacionamento na frente.R$1.200,00+IPTU

CA05663 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT150m² 
AC80m² 02 suítes, Wc social, sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 autos. R$ 1.500,00 + IPTU.

CA06263 - VILA VERDE - AT 150 m²/AC 120 
m² - sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suite 
com varanda, 03 banheiros, escritório, lavabo, 
sala, cozinha, lavanderia, área gourmet, cisterna 
para captar água, alguns acabamentos por fazer. 
R$ 1.500,00 +IPTU

CA05121- JARDIM AMÉRICA- AT-130m²- AC- 
100m²- 03 dormitórios, sendo 01 suíte, WC 
social, sala. cozinha com gabinete, lavanderia 
e garagem para 02 autos. R$1.600,00 + IPTU.

CA04257 - JARDIM CRISTINA - AT 300m², AC 
250m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, 
WC social, sala de estar, sala de jantar, sala de 
TV, porão, edicula com 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha, área de lazer com sauna, garagem 
para 02 autos.R$ 1.900,00 + IPTU.

CA05988 - CENTRO - AT 200m², AC 150m² - 
Imóvel comercial com salas amplas, reformado. 
Excelente.R$ 2.000,00 + IPTU

CA04989 - JARDIM AMERICA - AT 175m², AC 
150m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, quintal, garagem para 
02 autos. R$ 2.000,00 + IPTU.

CA064380- JARDIM DO VALLE - AT-270m², 
AC- 170m²- Casa térrea com 03 dormitórios, 
sendo 01 suite, sala, wc social, cozinha, sala 
de jantar, área de luz, quintal + wc social.
R$2.100,00 +IPTU

CA06488 - JARDIM JEQUITIBÁ - AT 160,06m², 
AC 174,97m² - Casa ampla, reformada com 
03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, WC 
social, sala ampla, lavabo, cozinha planejada, 
área de serviço fechada, WC externo, dormitório 
externo, amplo quintal, garagem para 02 autos 
coberta. R$ 2.800,00 + IPTU.

CA06462 - JARDIM DOM BOSCO - AT- 406M²- 
AU- 222 M²- Casa térrea com 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, 2 salas, cozinha planejada, 
wc social com banheira, hall dos quartos, área 
gourmet, quintal amplo.2 vagas de garagem 
cobertos, e 02 descobertas. R$ 3.000,00 + IPTU.

CA06463 – SOLAR DO ITAMARACA -  AT- 
312M²- AC- 230M²- Casa com 3 dormitórios 
com armários, sendo uma suíte, cozinha com-
pleta planejada, banheiro social, ampla área de 
serviço, sala de jantar e sala com 2 ambientes, 
vagas para 4 de garagem, sendo 2 cobertas. 
Ao fundo, edícula com 2 andares, sendo no 
térreo, churrasqueira, lavabo e dispensa. No 
andar superior 3 cômodos: 1 suíte, escritório e 
sala de ginastica. R$ 2.800,00 + IPTU.

CA05787 – JARDIM ESPLANADA II - AT 
300m² AC 158m² Boa Localização com 3 
Suítes, Sala 2 ambientes com Lavabo e área 
de Luz, Cozinha Americana, Lavanderia Fe-
chada, Área Gourmet com churrasqueira e pia, 
quintal, entrada lateral de serviço, Garagem 
para 4 carros sendo 2 cobertas, jardim, Portão 
preprarado p/automação, Preparação para 
energia solar.   R$ 3.200,00 + IPTU
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CA00807 – Vila Verde  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 400.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS A VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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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.

TERRENOS

R$ 20 mil São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parcelas de R$ 
490,00 aceita carro ou moto.
R$ 100 mil Jd. Morada do Sol: Lo-
tes de 125m² com ótima topografia
R$ 105 mil Jd. União: Lotes de 
150m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 3 
cômodos em ponto de andaime com 
estrutura p/ sobrado
R$ 115 mil Jd. Colibris Lotes de 150m² 
com ótima topografia, UM TAPETE
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 parcelamento 
de 50% direto com proprietário.

VENDAS

Oportunidade  Jd. Monte Ver-
de 2 dormitórios sendo 1 suite, 
churrasqueira, portão eletrônico 
linda apenas R$ 235 mil aceita 
financiamento.
R$ 170 mil Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda livre.
R$ 170 mil apartamento Salto: 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia. Aceita Financiamento.

R$ 180 mil Morada do Sol: 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia. Aceita Ter-
reno parcela o restante direto 
com proprietário.
R$ 180 mil Morada do Sol: 
3 cômodos e wc na frente, 2 
cômodos e wc nos fundos.
R$ 180 mil apartamento Salto: 
2 dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia. Aceita Finan-
ciamento (Nova), ou 100 mil e 
parcelas de R$ 680,00(Pega 
terreno até 100 mil)
R$ 225 mil Morada do Sol: 1 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ 4 carros. Aceita 
terreno, Financiamento.
R$ 245 mil Morada do Sol: 
CASA NOVA 2dormitórios, 
sala, cozinha, wc, vaga para p/ 
carros. Aceita terreno, aceita 
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$ 260 mil Morada do Sol: 
3 cômodos em lote de 250m, 
aceita terreno, carro, parce-
lamento.

R$ 318 mil Jd. Veneza: 2 dormi-
tórios, sala cozinha e 2 wc area 
gourmet (Casa Linda), aceita 
terreno
R$ 320 mil Colibris: Casa Nova, 
3 dormitórios, sala cozinha e 2 
wc, aceita financiamento terreno.
R$ 380 mil Jd. Regente: Ex-
celente casa Nova com 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte e closet, 
sala copa e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários carros Área 
gourmet (Aceita Terreno e Finan-
ciamento).
R$ 600 mil Cidade nova I: Ex-
celente casa com 3 dormitórios 
sendo 2 suíte, sala copa e cozi-
nha, lavanderia, piscina garagem 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias Faus-
to: 3000 m² - só terra, aceita casa.
R$ 500 mil Alto do Primavera 
Cardeal: 1.000m² - formada com 
casa boa
R$ 600 mil Saltinho Elias Faus-
to: 1 alqueire – 2 casas boas, 
com arvores frutíferas, Aceita  
casa, terreno, apartamento de 
menor valor
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CASAS
CA00974- JD. BRASIL: 125M² AT. 80M² AC. 2 
dorms, sala, cozinha, wc social, 1 vaga garagem. 
R$185.000,00
CA00998- JD. UNIÃO: 150M² AT. 94M² AC. 3 
dorms s/ 1 suíte, 1 sala, cozinha americana, 2 
banheiros, 2 vagas. R$315.000,00

APARTAMENTO
AP00212- JD. PEDROSO: 60M². 2 dorms, 
sala, cozinha, WC social, garagem 1 vaga. 
R$250.000,00
AP00213- JD. TROPICAL: 68M². 3 dorms, 
sala, cozinha, WC social, garagem 1 vaga. 
R$275.000,00
AP00221- CDHU: 2 dorms, sala, cozinha, WC 
social, garagem 1 vaga. Aceita 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 
pagamento.)

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 
suite, sala, cozinha, área de serviço, WC 
social, garagem 2 vagas, área de lazer. 
R$1.900,00
APT – EDIF. ADRIANA: 2 dorms,  wc social, 
sala, sacada, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem  1 vaga. R$1.000,00

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

Interessados mandar currículo COM FOTO e-mail: duarteimoveisimobiliaria@yahoo.com.br

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!

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.223 – CIDADE JARDIM – R$310 MIL – 
2dorms(1st c/closet).sala de estar e jantar, coz 
planejada, wc, churrasqueira, garagem

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

AP.524 – VILA SFEIR – R$450 MIL – 
2dorms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, 
varanda, churrasqueira c/pia, garagem coberta 
para 2 carros.

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
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem coberta
JD.PEDROSO – R$ 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
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, wc, as, garagem coberta 
para 2 carros
JD.PAU PRETO  R$ 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.
VL.RUZ PERES – R$1.100,00 – 120m², WC, 
mesanino
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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 aveni-
da, 1 vaga de garagem

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL 
–  658m²

PORTAL DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, churrasqueira, entrada 
para 2 carros.
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz americana, as, WC, garagem para 
2 carros.
CENTRO – R$1.500,00 – frente :2dorms, sala, 
coz, wc, garagem. Fundos: dorm, sala, coz, wc
VL.TELLER – R$1.600,00 – 3dorms(1st c/
closet), sala, coz, wc, churrasqueira, quintal, 
garagem
VL.M.HELENA - R$1.800,00 – 3dorms(2st), 
sala, copa, coz, WC, dispensa, lavanderia, 
garagem para 1 carro. Fundos ; dorm, sala, 
coz, WC.
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 INFE-
RIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, 
churrasqueira, garagem

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

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

AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, varanda, 1 vaga 
de garagem.

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 par-
celas – 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.704 – VIDEIRAS – R$550 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, churrasqueira, 
campo de futebol, pomar, poço, corrego 
nos fundos  
COD.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 MIL – 
AT: 5.130m²

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMI-
TÓRIOS

JD.MORADA DO SOL – R$420,00 – dorm, 
pia, wc, sem garagem
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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

COND. VISTA VERDE - 03 dorms (1 
suíte) c/ armários, sala 2 ambientes, 
coz. Americana planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa) lavand. c/ armá-
rios, churrasq., quintal, garag. p/ 3 
carros (1 coberta). Estudo apto de 
menor valor) F. 3394-2197 / (11) 
98635-7556
VILA SUIÇA - 3 suítes com closet, AT 
300m², AC 252, mais 1 suíte no térreo 
e 1 suíte para empregados, fino 
acabamento, demais dependências 
de alto padrão R$ 800.000,00 pra dar 
negócio F. 3875-0469 / 997519921 
CRECI 65362. Aceita terreno em 
Indaiatuba.
JD. MONTREAL - Casa térrea com 
105m² – AT150m², 3 D (1 suíte), 
armários, coz. projetada e instalada, 
churrasq. e tudo mais, garag. cober-
ta. R$ 510.000,00. F. 3875.0469 / 
997519921 CRECI  65362.
VILLAGIO DE ITAICI - Casa de fino 
acabamento, c/ 3 dorm. (sendo 1 
suíte) wc social, coz. americana, 
sala, churrasq., lavanderia, garagem 
coberta, aquecimento solar. Local 
c/ área de lazer, piscina, salão de 
festas, quadra esportiva e muito 
mais. R$530.000,00 F. 3875.0469 / 
19-9.97519921 CRECI 65362.
PORTAL DE ITAICI - Casa térrea 
AT300m², AC180m², sala grande, 
escritório, 3 suítes, garag. coberta, 
piscina, churrasq. e muito mais. 
R$ 890.000,00. F. 3875-0469 / 
997519921 CRECI 65362.
JD. MONTREAL - Excelente casa 
térrea com 106m² – AT150m², 3 
dorm. (1 suíte),  escritório opcional, 
coz. c/ balcão e mesa de granito, sala 
de jantar e sala de visita, churrasq., 
aquec. solar, ar condic., porcelanato, 
esquadrias em alumínio branco, tudo 
mais, garag. coberta. R$ 398.000,00 
s/ contra oferta. Aceito financ. F. 
3875.0469 / 99751-9921 direto c/ 
proprietário.
OPORTUNIDADE  JD. MONTE VER-
DE - 2 dorm. sendo 1 suíte, churrasq., 
portão eletrônico R$ 235 mil aceita 
financ. F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar
JD. NAIR MARIA: c/ 3 cômodos em 
ponto de andaime c/ estrutura p/ 
sobrado R$ 110 mil F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar.

JD. PAULISTA - 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. R$ 170 mil  
F. 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar
MORADA DO SOL -  casa nova 2 
dorm., sala, coz., wc, vaga p/ carros. 
Aceita terreno aceita financ. R$ 245 
mil F 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar
MORADA DO SOL - 3 cômodos em 
lote de 250m² R$ 260 mil, aceita 
terreno, carro, parcelamento  F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
JD. ITAMARACÁ - 3 dorm., sala, 
coz, wc social, lava nos fundos garag. 
coberta. Aceita terrenos ou 50% do 
valor e assumir financ. R$ 250 mil 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
MORADA DO SOL - com 2 dorm., 
sala, coz., wc, lavand., garag. p/ 2 
carros. Aceita Financ. R$ 255 mil. 
Aceita troca por lote de 250m² F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
MORADA DO SOL - 3 casas em lote 
de 250m² sendo a 1ª - 2 dorm.  sala, 
coz, wc, garag. 2ª - 1 dorm, sala e 
coz. – 3ª - 1 dorm, sala e coz, quintal. 
R$ 300 mil F 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar
CIDADE NOVA I - Excelente casa 
com 3 dorm. sendo 2 suíte, sala copa 
e coz., lavand., piscina garag. p/ 2 
carros (Aceita permuta por chácara) 
R$ 600 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar Ipiranga
JD. REGENTE - Monte Verde (Nova) 
com 3 dorm. sendo 1 suíte, sala 
copa e coz., lavand., garag. p/ vários 
carros. Área gourmet (Aceita Terreno 
e Financ.) R$ 380 mil. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
MORADA DO SOL - (Casa Nova)  
1 dorm., sala, coz., wc, vaga  p/ 4 
carros. Aceita terreno, financ. R$ 
225 mil. F 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar
  

JD. VALENÇA - Sobrado com 3 
dorm. (1 suíte) AC160m², garag. 
coberta com portão eletrônico R$ 
595.000,00. Aceita financ. e/ou 
chácara na região como parte de 
pagto. F. 3875-0469 / 99751-9921 
CRECI 65362.

JD. BRASIL -  CA06303 - AT 
150m²AC 90m² - 02 Dorm., WC 
Social, sala, coz., lavand., churrasq., 
01 garag. coberta. R$ 900,00 + IPTU 
F. 3816-0006
VILA TELLER - CA06394 - 01 dorm., 
WC social, sala, coz., lavand., 01 
vaga coberta R$ 950,00 + IPTU F. 
3816-0006
MORADA DO SOL - CA04769 – AT 
250m², AC94M² - 02 dorm., sendo 01 
suíte, WC social, sala, coz., lavand., 
garag. p/ 01 auto R$1.100,00 + IPTU 
F. 3816-0006
CECAP II - CA06454 - AT. 100m² 
AC. 60m² - 2 dorm., sala, coz., WC 
social, lavand. e garag. Ótima locali-
zação e isento de IPTU R$ 1.000,00 
F. 3816-0006
VILA INGLESA - CA05762 - AT 
250m², AC 120m² - Casa antiga c/ 02 
dorm., WC social, sala, coz., lavand., 
amplo quintal, estac. na frente R$ 
1.200,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. DOS COLIBRIS - CA05663 – AT 
150m² AC80m² 02 suítes, Wc social, 
sala, cozinha, lavand., garag. para 
02 autos. R$ 1.500,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. AMÉRICA - CA05121 - AT-
-130m² AC- 100m², 03 dorm., sendo 
01 suíte, WC social, sala. coz. c/ ga-
binete, lavand. e garag. p/ 02 autos. 
R$1.600,00 + IPTU F. 3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 150m² 
AC 120 m² - sobrado c/ 03 dorm. sen-
do 01 suíte c/ varanda, 03 banheiros, 
escritório, lavabo, sala, coz., lavand., 
área gourmet, cisterna para captar 
água, alguns acabamentos por fazer. 
R$ 1.500,00 +IPTU F. 3816-0006
JD. CRISTINA - CA04257 - AT 
300m² , AC 250m² - 03 dorm. sendo 
01 suíte com closet, WC social, sala 
de estar, sala de jantar, sala de TV, 
porão, edícula c/ 02 dorm., WC social, 
sala, coz., área de lazer com sauna, 
garag. para 02 autos R$ 1.900,00 + 
IPTU F. 3816-0006
CENTRO - CA05988 - AT 200m², AC 
150m² - Imóvel comercial c/ salas 
amplas, reformado. Excelente R$ 
2.000,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. AMERICA - CA04989 - AT 
175m², AC 150m² - 03 dorm. sendo 
01 suíte, WC social, sala, coz., la-
vand., quintal, garag. para 02 autos. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. DO VALLE - CA064380 - AT-
-270m², AC- 170m²- Casa térrea com 
03 dorm., sendo 01 suíte, sala, wc 
social, coz., sala de jantar, área de 
luz, quintal + WC social R$ 2.100,00 
+ IPTU F. 3816-0006

JD. JEQUITIBÁ - CA06488 - AT 
160,06m², AC 174,97m² - Casa am-
pla, reformada com 03 dorm. sendo 
01 suíte com closet, WC social, sala 
ampla, lavabo, coz. planej., área de 
serviço fechada, WC externo, dorm. 
externo, amplo quintal, garag. para 
02 autos coberta R$ 2.800,00 + IPTU 
F. 3816-0006
S O L A R  D O  I T A M A R A C A  -  
CA06463 – AT- 312m²- AC- 230m²- 
Casa c/ 3 dorm. c/ armários, sendo 
uma suíte, coz. completa planej., 
banheiro social, ampla área de 
serviço, sala de jantar e sala com 2 
amb., vagas para 4 de garag., sendo 
2 cobertas. Ao fundo, edícula com 2 
andares, sendo no térreo, churrasq., 
lavabo e dispensa. No andar superior 
3 cômodos: 1 suíte, escritório e sala 
de ginastica R$ 2.800,00 + IPTuF. 
3816-0006
JD. DOM BOSCO - CA06462 – AT- 
406M²- AU- 222 M²- Casa térrea c/ 03 
dorm., sendo 01 suíte, 2 salas, coz. 
Planej., wc social com banheira, hall 
dos quartos, área gourmet, quintal 
amplo.2 vagas de garag. cobertos, e 
02 descobertas. R$ 3.000,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. ESPLANADA II - CA05787 – AT 
300m² AC 158m², boa Localização 
c/ 3 suítes, sala 2 amb. c/ lavabo 
e área de luz, coz. americana, 
lavand. fechada, área gourmet com 
churrasq., e pia, quintal, entrada 
lateral de serviço, garag. p/ 4 carros 
sendo 2 cobertas, jardim, portão 
preparado p/ automação, preparação 
p/ energia solar R$ 3.200,00 + IPTU 
F. 3816-0006
ALUGO QUARTO - p/ aeromoça R$ 
500,00 F. 3875-9922 / 99128-3922 / 
99883-8135

 
APTO CENTRO - VENDO OU ALU-
GO - . 2 dorm, 1 suÍte, sala 2 amb. 
com varanda, garag. coberta, portaria 
24 hrs., F. 3834-6222 / 98394-0038
COND. VILLAGIO AZALÉIA - térreo, 
bloco 13, apto 04, c/ 3 dorm., guarda 
roupa e sapateira embutido, coz., 
planejada c/ fogão inox embutido, 
apto decorado com sancas e colas de 
gesso no teto, piso de madeira, WC 
c/ gabinete, espelho e box blindex. 
Direto com a proprietária F. 99773-
2423 c/ Fátima
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classificados
APTO NOVO SALTO - 2 dorm, sala, 
coz, wc social, lavand. Aceita financ. 
R$ 180 mil. Aceita terreno  ou 100 
mil e parcelas de 680,00. F 3017-
6659 / 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
 

ALUGO APTO. CENTRO - quarto, 
sala, coz., WC, área de serv, varan-
da, garag. coberta, 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/ armários planejados, 1 vaga de 
gar. R$ 1.600,00 + cond e IPTU. 
F.98219 6633
 

VENDO OU ALUGO - sala comercial 
Ed. Diplomat, 8º and. sala 812 F. 
98947-1448 
ALUGO - sala comercial Ed. Diplo-
mat, 3º and sala 301 F. 99384 5167

 

CHÁCARA PQ DAS BANDEIRAS - 
1000m² AT, área útil 372,43m², sala 
2 amb, aquec. solar, sala de jantar, 
sauna, lareira, coz., 3 dorm., 2 suítes, 
closet, WC máster, 1 WC social, 
espaço gourmet, edícula, 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
VALE DO SOL - Vendo ou troco, 
chácara c/ casa, 1.000m², com área 
gourmet, piscina e pomar por casa 
no centro de Indaiatuba F. 3816-2011
SITIO EM PORANGABA - 15 al-
queires, 4Km do centro asfalto, casa 
(sala, coz, 2 dor, WC, varanda) 3 
barracões, curral, excelente topogra-
fia. Ótimo para pecuária e agricultura 
R$ 1.200,000,00 CRECI 118013 F. 
3935-6376 / 99658-1449 Teresinha

CHÁCARAS EM PORANGABA, à 
partir de 1000m² (lindas) R$ 40.000,00 
a R$ 50.000,00 3 KM do centro com 
asfalto F. 3935-6376 / 99658-1449 
CRECI 118013 Teresinha  
SÍTIO 3 ALQUEIRES E MEIO - c/ 
Casa, e Churrasq.,  a 850 m da 
cidade R$ 450.000,00 F. 3394-0385 
/ 99116-2256
TERRAS DE ITAICI - Sobrado c/ 3 
suítes (1 máster c/ closet e hidro), 
lavand., coz. projetada, copa, sala, 
wc’s, varanda, garag. coberta, chur-
rasq., sala p/ sauna, área gramada p/ 
campinho, acabamento de primeira e 
muito mais. AT 1000m² e AC 330m²  
mais piscina de 7x3,5 em quinze dias. 
R$ 850mil. Opcional c/ mais 1000m²  
juntos por mais R$ 375mil. F. 3875-
0469 / 99751-9921. CRECI 65362.
VALE DO SOL - Magnífica chácara à 
VENDA, AT 1550m², AC 234m², am-
plas acomodações c/ suíte, quartos, 
salas, setor gourmet, churrasq., WCs, 
lavabo, piscina, 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
ALTOS DA BELA VISTA - Chácara 
com 3 dorm., ampla casa remo-
delada 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 
/ 997519921CRECI 65362
MOSTEIRO DO ITAICI - Chácara no 
Recanto dos Pássaros – AT 5000m²  
com três casas amplas e boas c/ 
dorm., WC’s, salas, cozinhas, des-
pensas, varanda, churrasq., piscina, 
pomar, jardim, canil e muito mais. 
R$1.050.000,00. Na negociação, 
discute parte em chácara ou imóvel 
de menor valor. F. 3875-0469 / 
99751-9921. CRECI 65362

 

JD. BRÉSCIA - Oportunidade única, 
TERRENO com 200m², plano, na 
quadra A, R$149.000,00. (preço a 
baixo da tabela para vender já). Com 
escritura e registro. F. 3875-0469 / 
99751-9921 c/ o proprietário.
Elias Fausto: 3000 m² - só terra, 
aceita casa de lote inteiro R$ 320 
mil F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Lote 
de 200 m², + parcelas de R$ 480,00, 
aceita carro ou moto R$ 20 mil. F 
3017-6659 / 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
JD. NAIR MARIA /SALTO - lote de 
180 m², R$ 100 mil, com alicerce p/ 
2 dorm. + parcelas F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar
JD. COLIBRIS Lote de 150m² c/ 
ótima topografia, um tapete R$ 115 
mil topografia, R$ 100 mil F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
JD. UNIÃO  - Lote de 150m² com óti-
ma topografia R$ 105 mil topografia 
R$ 100 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
JD. MORADA DO SOL: Lotes de 
125m² c/ ótima topografia R$ 100 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar
 

MICROONDAS, CCE, 220w, R$ 
150,00 F. 98802-3619
TV 21” 110w, R$ 90,00 F. 98802-
3619
ÓCULOS DE SOL RAYBAN, mascu-
lino original R$ 190,00 F. 98802-3619 
GRILL GEORGE FOREMANN , 
110W, R$ 90,00 F. 98802-3619
MAQ COSTURA Indal com motor 
RETA, F. 3835 3350 c/ Paulo
BICICLETAS, vários tipos e manu-
tenção 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/ VALVULAS 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 BICICLETAS 
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/ ELÁSTICA - R$ 
210,00 cada F. 3816-7908 ate 13 
horas
DISTRIBUIDORA AÇAI - atacado e 
varejo um produto de ótima qualidade 
e bom preço, Açai cx 10 litros. Açai 1 
litro, Açai 500ml, temos Cupuaçu (cx 
5 litros) F. 9 9716 4604/9 9428 3761

PASSO O PONTO - restaurante e co-
zinha industrial F. 3394-1303 c/ Paulo
DISK MANICURE - Pé + mão R$ 
30,00, escova hidratante à combinar 
preço F. 3329-7003 / 99503-7280 
c/ Fernanda
QUENTINHAS BELA VISTA, Mar-
mitex preço único R$ 5,00 confira 
o cardápio do dia, Rua Bela Vista, 
114 - Vila Areal, horário 11hrs até 
14:30 hrs.
MAQUINA GALONEIRA  -  NS 
Kansai especial, R$ 3.000,00 F. 
99580-6018
MAQUINA COBRE GOLA SIRUBA - 
R$ 3.000,00 F. 99580-6018
INSTRUMENTO REPIQUE - R$ 
90,00 F. 98802-3619

 

FORD KA 1999, motor e pneus 
novos com nota fiscal, cor Prata, R$ 
8.500,00 F. 98298-8897 
PEUGEOT, ano 2005, Presence 206 
1.6 completo (trava, direção, vidro,) 
pneus novos, bancos de couro, 
preto, com NF, R$ 13.200,00, F. 
98298-8897
Caminhão MB 1113 - 1975 com 
direção hidráulica, freio a AR e car-
roceria de madeira. 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
ONIX LT 1.4  - 2015 completo Branco 
preço 37.000,00 com 19000km veicu-
lo novo F. 99900-2088 ou 3312-0858 
aceito troca
 

OFEREÇO-ME para serviços de 
cuidador de chácara em Indaiatuba 
(tenho referência) F. 3315-1803 
c/ Janete
OFEREÇO-ME para cuidar de crian-
ças  F.99662-4145 c/ Monique
OFEREÇO-ME como cuidadora de 
idosos, crianças, enfermos, pes-
soas com necessidades especiais 
e etc. Atendimento hospitalar e 
residencial. Cursando enfermagem 
falar com Evelyn F. 9875-9902 / 
99273 0181
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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. 
ASSESSOR COMERCIAL – Código 27218: Ensino Médio completo. Desejável 
experiência em vendas externas. CNH A ou B.
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 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.
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Código 27121: Desejável formação Técnica 
em Refrigeração. Experiência na função. 
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.
OPERADOR LOGÍSTICO – Código 26883: Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Curso de Empilhadeira. 
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 MANUTENÇÃO ELETRÔNICA – Código 26731: Formação 
Técnica completa. Experiência na função. Programação de CLP e CNC. Dis-
ponibilidade para viagens. 
TÉCNICO EM MÁQUINA EXTRUSORA – Código 26346: Desejável formação 
Técnica. Experiência com instalação, montagem e manutenção (pneumática e 
hidráulica) de máquina extrusora plástica. 

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.

CONSULTOR(A) COMERCIAL
Graduação em Administração de Empresas ou RH, 
com experiência em vendas de prestação de serviços, 
em Recursos Humanos, Limpeza, Portaria, Benefícios 
como Cesta Básica, Convênios Médicos ou Seguros. 
Possuir veículo próprio. Residir em Indaiatuba.

CONSULTADORA DE RH
Graduação em Psicologia Completa, com experiên-
cia na área de Recursos Humanos, Recrutamento, 
Seleção, aplicação e correção de testes psicológicos. 
Residir em Indaiatuba. 

OPERADOR / PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (A25/A15/TB42)
OPERADOR DE FORNO COM FORMAÇÃO EM METALÚRGIA.
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO, c/ pretensão salarial
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO, superior completo e inglês avançado.

MECÂNICO MANUTENÇÃO - Responsabilidades:  Realizar pintura em tanques 
criogênicos, auxiliar na manutenção em válvulas criogênicas assegurando o fun-
cionamento e o alinhamento dos componentes que fazem parte da tubulação do 
equipamento respeitando padrões de fabricação e qualidade do fornecedor; auxiliar 
na execução de todos os testes e inspeções nos equipamentos criogênicos; executar 
processos de cortes, dobra, montagem e soldagem assegurando a qualidade dos 
processos e utilizando os equipamentos de segurança necessários para executar 
cada processo. Realizar e controlar o fluxo dos itens do almoxarifado e solicitar 
reposição quando necessário. Requisitos: Residir em Indaiatuba ou Salto; Ensino 
Médio completo; Obrigatório experiência na área de pintura automotiva. Salário: R$ 
2.200,00. Benefícios: Convênio médico Unimed

ESTAMOS CADASTRANDO CV-S EM TODAS AS FUNÇÕES.ESTAMOS CADASTRANDO

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

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

Auxiliar de Limpeza – Feminino. Experiência na função. Disponi-
bilidade de horários. Desejável ter condução própria.

Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, jardina-
gem, 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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