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A John Deere anunciou 
durante a semana o inves-
timento de R$ 80 milhões 
em sua fábrica localizada 
em Indaiatuba, na linha de 
máquinas pesadas e equi-
pamentos para construção. 
A  multinacional pretende 
nacionalizar a produção de 
tratores e esteiras. 

O inverno deste ano só 
tem início no dia 20 de 
junho, porém Indaiatuba 
registrou na madrugada da 
última terça-feira, dia 24, 
apenas 7,5°C. Até agora 
esta foi a temperatura mais 
baixa do ano.

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
anunciou durante a semana 
duas novidades. A primeira 
é a criação do primeiro curso 
Superior. A Fundação informa 
que a partir de segunda-feira, 
estarão abertas as inscrições 
para o Vestibulinho 2016, 
para cursos de nível Médio. 

O vereador Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha (PMDB), 
realizou na noite do último 
dia 20, na Chácara do Inda-
lécio, o lançamento de sua 
pré-candidatura. A noite 
contou com as presenças 
de apoiadores e lideranças 
locais, como o deputado es-
tadual Rogério Nogueira, o 
prefeito Reinaldo Nogueira 
e o pré-candidato à prefei-
tura de Indaiatuba, Nilson 
Alcides Gaspar. De Brasí-
lia, veio o deputado federal 
Milton Monti, amigo pessoal 
de Cebolinha há 34 anos, 
que fez um dos discursos 
mais inflamados da noite

A Miss Indaiatuba Nathália Quirino será uma das 30 candidatas 
na disputa do Miss São Paulo. Na noite de hoje, dia 28, a partir 
das 22 horas, ela desfila no palco do Citibank Hall. A final do 
concurso terá transmissão ao vivo pela TV bandeirantes.

Entre hoje e amanhã, 
dias 28 e 29, Indaiatuba será 
palco de várias atrações da 
10ª Virada Cultura Paulista. 
O show do rapper Marcelo 
D2 está programado para 
encerrar o evento no do-
mingo. 
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Homem é assassinado com 12 tiros 
Empresa anuncia 
expansão e criação 
de empregos

Indaiatuba 
registra o dia 
mais frio do ano

Fiec anuncia 
vestibulinho e 
curso Superior 

Virada Paulista 
conta com show 
de Marcelo D2

Representante local disputa 
título do Miss SP hoje

4ª Caminhada contra o Câncer acontece amanhã 
DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Pelo quarto ano consecutivo, a entidade Voluntárias de Apoio no Combate ao Câncer (Volacc) promove amanhã, dia 29, a 
Caminhada contra o Câncer pela Vida, no Parque Ecológico. O ato objetiva a conscientização das pessoas quanto à importância 
da detecção precoce da doença.

Com indícios de execução, crime ocorreu na noite de quarta-feira. Pág. 11
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Você costuma usufruir 
de eventos culturais 
gratuitos da cidade? 
Quais?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 28/05 a 03/06

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

“Não costumo frequentar muitos 
eventos culturais por falta de 
tempo, eu trabalho de domingo 
à domingo. Porém amanhã vou 
acompanhar minha filha de 16 
anos no show do Emicida, pela 
Virada Cultural".
Jociaria Fernandes Santos, de 
40 anos, auxiliar de cozinha

“Frequento muito as atividades 
culturais desenvolvidas pelos 
grupos da terceira idade, na 
companhia da minha mãe. Gosto 
muito das festas que acontecem 
na Viber também".
Patrícia Corazza, de 31 anos, 
autônoma

“Adoro assistir apresentações de 
dança, peça teatrais ao ar livre, 
como algumas que acontecem no 
Parque Ecológico de vez em quan-
do; e pretendo prestigiar a Virada 
Cultural deste ano também”.
Maria Rita de Cássia Gati, de 
56 anos, engenheira civil

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

opinião

"Sim, vou a todos os saraus da 
cidade, gosto muito das apresen-
tações de orquestras no Ciaei, de 
jongo no Casarão Pau Preto, com 
o grupo Filhos da Semente, entre 
outros eventos". 
Camila Shizu Kamibayashi 
Inácio, de 17 anos, professora 
de inglês

“Curto muito assistir apresen-
tações de bandas de rock. Aos 
sábados também frequento as 
atividades na minha escola e dos 
meus amigos, que têm o projeto 
“Escola da Família”. 
Vitor Guilherme Ferreira dos 
Reis, 14 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.) 

O movimento é fundamental para a aprendizagem
Atividades físicas e práticas esportivas oferecem um amplo repertório de experiências sensório-motoras que 

colaboram com o desenvolvimento de diversas funções cognitivos, tais como: memória e atenção – desde a infância 
até a idade adulta – e beneficiam tanto crianças com desenvolvimento típico quanto – e especialmente – aquelas com 
transtornos do espectro do autismo.

Agora que já passou o dia 02 de abril, dedicado à conscientização mundial do autismo (muito embora ainda 
estejamos no chamado “mês azul”), as discussões sobre esse transtorno deixam de ser o foco em muitos setores da 
sociedade, mas vale lembrar que para pais, profissionais, e mesmo para os portadores dessa condição, a vida continua. 
As dificuldades continuam. Especialmente no que diz respeito à aprendizagem.

A incessante busca por informações e métodos que contribuam para o bom desenvolvimento das crianças e jovens 
diagnosticados com TEA – Transtorno do Espectro do Autismo, assim como os crescentes estudos e pesquisas para 
encontrar caminhos que levem a um maior entendimento de suas causas para, dessa forma, chegar a um lugar – hoje 
ainda distante –, chamado cura, fazem parte do dia a dia dessas milhões de pessoas no mundo todo.

Enquanto a cura não chega, juntamente com as terapias de estimulação cerebral, que permanecem sendo uma 
das principais ferramentas para controlar os sintomas e assegurar o desenvolvimento das pessoas portadoras do 
TEA, ganham força as chamadas experiências sensório-motoras, nas quais se incluem a música e a atividade física 
e prática esportiva.

No livro “Smart Moves: Why Learning Is Not All In Your Head” (Movimentos Inteligentes: Por que a aprendi-
zagem não está toda em sua cabeça), escrito em 1995, pela neurofisiologista e educadora Carla Hannaford, uma visão 
muito instigante do papel do corpo no pensamento e aprendizagem mereceu a minha atenção. Citando pesquisas sobre 
o desenvolvimento da criança, fisiologia e neurociência, a autora trouxe à luz as maneiras pelas quais as experiências 
sensório-motoras afetam diversos aspectos da nossa cognição, desde a infância até a idade adulta, e concluiu que o 
movimento é crucial para a aprendizagem.

Como profissional e pesquisador da área da Educação Física, encontrei neste argumento a inspiração para a 
proposta, que já intuía, juntamente com minha esposa, Lucila Schliemann, em sua prática clínica em fonoaudiolo-
gia, de oferecer atividades físicas e esportivas para crianças visando contribuir com o seu desenvolvimento global.

Porém, quando nos deparamos com o nosso primeiro aluno com TEA no desenvolvimento de nossas atividades 
curriculares em nosso espaço, voltado para atividade física com crianças e adolescentes, a percepção de que embora 
trabalhássemos com diversas atividades visando o desenvolvimento motor, social, cognitivo e sensorial de nossos 
alunos, estávamos diante de um novo e estimulador desafio e havia a necessidade de buscar mais informações sobre 
como desenvolver essas habilidades em crianças com transtornos de neurodesenvolvimento e, em especial com 
aquelas acometidas pelo TEA. Essa foi a motivação para estudar com profundidade este tema e proporcionar uma 
experiência exitosa para essas crianças de tal forma a incluí-las efetivamente nas atividades oferecidas.

Dessa forma, acabei realizando meu trabalho de conclusão de curso de educação física, pela Unicamp – Uni-
versidade Estadual de Campinas, através de uma monografia sobre as estratégias de inclusão esportiva de crianças 
autistas, em que procurei abordar os benefícios da atividade física para o desenvolvimento global das crianças autistas 
e indicar caminhos para sua inclusão gradativa no universo das práticas corporais e esportivas.

A esse primeiro trabalho seguiram-se outros estudos mais específicos sobre atividade física e autismo, trabalhos 
apresentados em congressos científicos, e hoje desenvolvo um projeto de pesquisa na Escola de Educação Física da 
USP voltado para avaliação dos efeitos do foco de atenção na aprendizagem motora de crianças com TEA.

A paixão pelo esporte sempre esteve presente na minha vida desde a infância, por meio dos campeonatos de fu-
tebol aos domingos no antigo clube Interlagos em São Paulo, com a participação nos programas de atividades físicas 
e recreativas, oferecidos pelo SESC (Dr. Vila Nova/SP) e como atleta de voleibol das categorias de base (pré-mirim 
ao juvenil) do Club Athletico Paulistano.

Apesar de todo esse envolvimento com o esporte, o início de minha vida universitária e profissional se deu pelo 
curso de Engenharia, profissão que exerci por 20 anos. Ainda assim, durante todo o período da faculdade estive 
ativamente envolvido no esporte universitário como atleta e como dirigente da Federação Universitária Paulista de 

Esportes (FUPE). Em 2007, no entanto, decidi dar vazão a essa vocação e  iniciei o curso de 
Educação Física.

E esse caminho – da educação física ao desenvolvimento infantil– tem me levado a expe-
riências e descobertas incríveis sobre o poder do movimento na aprendizagem das crianças e 
jovens e o quanto isso pode contribuir no desenvolvimento daquelas diagnosticadas com TEA.

André Lisandro Schliemann - Bacharel em educação física pela Universidade Estadual de Campi-
nas, com a monografia “Esporte e Autismo: Estratégias de ensino para inclusão esportiva de crianças 
com transtornos do espectro autista (TEA)” e especialização em aprendizagem motora pela Escola de 
Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (USP)

Desafios para ser mais  feliz
Avalie que  deve conhecer muita gente que vive perto de você somente reclamando da vida, que tem 

tantas dificuldades e com muito medo de enfrentar os obstáculos para prosperar na vida, isto é, crescer, 
sair da eterna dependência,  passar para um outro patamar, deixar sua contribuição para as novas gerações. 
Sempre encontra desculpas e  os culpados pelos seus fracassos. Duas sementes descansavam lado a lado 
no solo fértil da primavera. A primeira semente disse: -- Eu quero crescer! Quero enviar minhas raízes às 
profundezas do solo e fazer meus brotos rasgarem a superfície da terra... Quero abrir meus botões como 
bandeiras anunciando a chegada da primavera... Quero sentir o calor do sol em meu rosto e a bênção do 
orvalho da manhã em minhas pétalas! E assim ela cresceu. A segunda semente disse: -- Tenho medo. Se 
eu enviar minhas raízes às profundezas, não sei o que encontrarei na escuridão. Se rasgar a superfície 
dura, posso danificar meus brotos... e se eu deixar que meus brotos se abram e um caracol tentar comê-
-los? E se abrir minhas flores e uma criança me arrancar do chão? Não é muito melhor esperar até que eu 
me sinta segura? E assim ela esperou. Uma galinha ciscando no solo da primavera recente, à procura de 
comida, encontrou  e rapidamente comeu a semente à espera de segurança. Os que se recusam a correr 
riscos e crescer são engolidos pela vida. Hoje o meu abraço irá para Alhena que nasceu em Piracicaba nesta 
madrugada, filha de diletos amigos.  Venha trabalhar a superação de seus estados limitantes, o medo e a 

insegurança no nosso treinamento Signa1, visite nosso site www.signatreinamentos.
com.br, veja os objetivos e inscreva-se,  se preferir ligue 019-3875-7898 Trevisan 
José. Signa 2 Gaivotas 03-04- e 05-06-2016 

Atenção aos filhos 
na escola deve ser redobrada

A notícia de que um jovem, menor de idade, 
estaria armado numa escola estadual da cidade 
acende à luz de alerta não apenas das autoridades, 
mas de toda a sociedade. 

Esse é mais um dos muitos motivos que vêm 
chamando atenção de pais e mães quanto às ati-
tudes dos filhos, principalmente quando estão no 
ambiente escolar. 

Muitas vezes, por levar uma vida corrida, 
cheia de compromissos, os pais não conseguem 
acompanhar de perto o desempenho do filho. 
Mesmo assim, é obrigação dos mesmos estarem 
por dentro do desempenho escolar da criança, o 
que aprendem em sala de aula, bem como com 
quem andam tanto no intervalo quanto na ida e 
vinda da escola. 

Já dizia o ditado que educação vem de casa e 
os professores apenas têm a função de ensiná-los. 
É função da polícia o trabalho preventivo contra a 
violência, mas cabe também aos pais este desafio. 

Apesar de menores, muitos jovens já têm a 
consciência do que fazem. Mas, antes que comple-
te 18, é dos pais a responsabilidade pelos mesmos. 
Ter um aluno armado na escola, mesmo que de 
brinquedo, não parece ser um atitude aceitável, 
ao contrário, deve ser encarada como um alerta. 
Não se deve esperar o pior acontecer.

Quem pode se aposentar?
O trabalhador que contribui para a Previdência Social é considerado “Segurado” podendo requerer junto 

ao INSS o benefício que melhor lhe atenda e que se adeque a sua situação no momento do requerimento.
São vários os benefícios fornecidos aos segurados que contribuem para a Previdência Social, porém 

são benefícios que para serem concedidos, deve o contribuinte preencher certos requisitos como idade, 
tempo de contribuição, situação de saúde, etc.

Muito se pergunta como proceder para se aposentar, pois ao longo dos anos muitos trabalhadores 
não se preocupam com as contribuições devidas, o que na maioria das vezes é o motivo de impedimento 
para requerer o benefício.

Existe dentro do Regime Geral de Previdência Social, um requisito chamado “Carência”, sendo este 
o número mínimo de contribuição que o segurado deve ter para requerer determinados benefícios, sendo 
cada um deles exigido um número diferente de contribuições.

O foco do presente artigo é a aposentadoria por idade, por tempo de serviço, especial e rural.
A aposentadoria por idade pode ser requerida pela pessoa que completar 65 anos (homem) e 60 anos 

(mulher) que tenha contribuído para a previdência durante 15 anos.
Já a aposentadoria por tempo de serviço, pode ser requerida pelo segurado que tenha contribuído para 

a previdência durante 35 anos (homem) e 30 anos (mulher).
Aposentadoria Especial é aquela concedida ao trabalhador que trabalhou durante 15, 20 ou 25 anos 

exposto a condições especiais que prejudiquem a sua saúde (ambiente insalubre).
Por fim a aposentadoria rural é aquela concedida por idade, para os trabalhadores rurais que compro-

varem o tempo de trabalho rural por tempo mínimo de 15 anos e tenham completado 60 anos (homem) 
e 55 anos (mulher).

Se você leitor se enquadra em uma das situações para requerimento de benefício 
junto ao INSS, poderá se dirigir a uma agência do INSS ou buscar um profissional 
de sua confiança.
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cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Fiec anuncia vestibulinho para nível 
técnico e primeiro curso superior

Alunos do Meta participam do 3º Torneio Interno de Robótica
INFORME PUBLICITÁRIO

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura 
(Fiec) anunciou durante 

a semana duas novidades. A 
primeira é a criação do primeiro 
curso superior da entidade. Ao 
mesmo tempo, a Fundação infor-
ma que a partir de segunda-feira, 
dia 30, estão abertas as inscrições 
para o Vestibulinho 2016, para 
cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. 

As inscrições para nível técni-
co começam na próxima segunda 
e termina no dia 15 de junho 
(quarta-feira), para seis cursos: 
Logística, à tarde, além de Cozi-
nha, Informática, Administração, 
Mecatrônica e Edificações, todos 
no período noturno. 

Cada curso tem 40 vagas 
disponíveis, tendo duração de 
três semestres. Para participar de 
um dos cursos, o candidato deve 
ter concluído o Ensino Médio ou 
comprovar matrícula na segunda 
ou terceira série do mesmo nível 
de escolaridade. 

Para se inscrever em dos 
cursos, o candidato deve fazer 
o cadastro pela internet, pelo 
site www.fiec.com.br. A taxa de 
inscrição é de R$ 40, a qual deve 
ser paga em qualquer agência 
bancária.  

A inscrição também pode ser 
feita, também pela internet, nos 
computadores disponibilizados 
pela Fiec, na unidade 1, que fica 
na Avenida Fábio Roberto Bar-

nabé, 3.405, no Jardim Regina; 
ou então na unidade 2, situada 
à Rua Alberto Santos Dumont, 
1.849, no Cidade Nova.

O manual do candidato estará 
disponível para impressão no 
próprio site da Fiec.

A prova no vestibular aconte-
ce no dia 26 de junho (domingo), 
das 9h às 12 horas. Os locais 
de realização das provas serão 
divulgados com três dias de an-
tecedência, tanto no quadro de 
avisos e no site da Fiec quanto na 
Imprensa Oficial do Município. 

Para localização da sala e 
identificação pelo fiscal, o can-
didato deverá chegar ao local de 
prova uma hora antes do início do 

exame (8 horas). Os portões das 
unidades serão fechados às 8h55. 

Após a realização dos exa-
mes, o gabarito com as respostas 
estará disponível no dia seguinte 
(segunda-feira, dia 27), a partir 
das 13 horas, no site da Fiec e 
também anexados aos quadros 
de avisos da entidade. 

No dia 29 (quarta-feira), ha-
verá a apresentação do resultado 
com a classificação geral no site 
www.fiec.com.br e também ane-
xado nos quadros da Fiec.

A primeira chamada acontece 
nos dias 4 e 5 de julho, para os 
quarenta classificados de cada 
curso. Caso existam vagas re-
manescentes, ocorrerá a segunda 

chamada nos dias 6 e 7 de julho, 
sendo a terceira chamada, caso 
necessário, nos dias 8 e 11 do 
mesmo mês. Após a primeira se-
mana de aulas, ocorrerá a quarta 
e última chamada.

Superior 
O primeiro curso de nível 

superior da Fiec foi confirmado 
pela assessoria de comunicação 
da entidade durante a semana. 
Segundo informações, o curso 
será de Química, tecnólogo, com 
três anos de duração.

O curso já foi aprovado pelo 
Ministério da Educação (MEC) 
e, segundo a assessoria da Fiec, a 
escolha pela Química foi devido 

aos laboratórios que a entidade 
já possui, o que facilitaria a in-
clusão na grade, bem como as 
inúmeras indústrias, atualmente 
instaladas em Indaiatuba, e que 
utilizam processos químicos em 
sua produção. 

De acordo ainda com a as-
sessoria de imprensa da Fiec, o 
curso será gratuito e deve iniciar 

em agosto. Ainda não há previ-
são tanto da data do vestibular 
quanto do início exato do curso. 
O número de vagas também não 
foi definido. 

Segundo ainda a assessoria, 
concurso público (ainda sem 
data) deve ser realizado para a 
contratação de docentes para o 
curso superior. 

Alunos do Ensino Fun-
damental 2 e do Ensino 
Médio, das duas unidades do 
Colégio Meta, reuniram-se 
no último sábado, 21, para 
participarem do 3º Torneio 
Interno Lego de Robótica. O 
evento aconteceu na unidade 
1 do colégio. 

Desde 2014, o Colégio 
Meta vem proporcionando 
aos seus alunos aulas de Ro-
bótica Educacional, que são 
fundamentadas na metodo-
logia Lego Education, cujo 
desenvolvimento pretende 
formar pessoas autônomas, 
responsáveis, críticas, capa-
zes de tomar decisões justas, 

administrar e resolver con-
flitos, trabalhar em equipe, 
ter iniciativa entre outras 
qualidades pessoais.

A meta desse torneio é 
proporcionar aos participan-
tes o contato com os lemas 
da First Lego League (FFL) 
que são trabalhar em equipe, 
honrar o espírito de compe-
tição amigável, reconhecer 
que a descoberta é mais im-
portante que o ganhar, saber 
buscar soluções e competir 
com muita diversão.

Os alunos das equipes 
programaram os robôs para 
cumprirem as provas deno-
minadas “Missões com Ro-

bôs”. Enquanto trabalhavam, 
eram observados e avaliados 
constantemente em itens 
como: tomada de decisões, 
trabalho em equipe, organi-
zação do espaço da equipe 
e colaboração com o outro.

Ao final da competição 
foi premiado o aluno des-
taque, a equipe destaque, 
o melhor projeto sobre a 
temática “Animal Allies 
(Animais Aliados)”, tema 
do FLL deste ano e as três 
equipes que melhor pontu-
aram tanto na parte prática, 
quanto no desenvolvimento 
dos itens relacionados ao 
FLL.

Vários alunos desse tor-
neio terão a chance de parti-
cipar de outros torneios fora 
do colégio, ainda neste ano.

Foi um dia de muito 
aprendizado e dedicação 
por parte dos alunos para 
cumprirem as provas. A 
alegria ficou por conta dos 
animadores Anderson Bruno 
Santos, juiz da FLL, e Lucas 
Teixeira, aluno do Ensino 
Médio e integrante da equi-
pe de Robótica Metadroid.

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelo Colégio Meta, visite 
uma de suas duas unidades: 
no Jardim Regina e em Itaici. 

Doação de sangue ocorre hoje 
na unidade do Jardim Regina

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realiza hoje, dia 28, mais uma 
edição da campanha de doação 
de sangue em parceria com o 
Centro de Hematologia da Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). 

Os interessados devem com-
parecer à unidade 1 da Fiec, no 
Jardim Regina, das 9h às 12 
horas. 

Para ser um doador, é obri-
gatória a apresentação de docu-
mento oficial com foto e ter entre 
16 (dos 16 até 18 anos incomple-
tos, apenas com consentimento 
formal dos responsáveis) e 67 
anos, 11 meses e 29 dias. Não 
estar em jejum e ter evitado o 
consumo de apenas alimentos 
gordurosos nas quatro horas que 
antecedem a doação.

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazendo 
algum tipo de tratamento, usan-
do medicamento, estiver com 
gripe, ter tomado a vacina contra 

a gripe comum há menos de 30 
dias, não tiver parceiro (a) fixo 
(a), pesar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos de 
um ano, for diabético, se tiver in-
gerido bebida alcoólica na noite 
anterior, fumar horas antes, etc.

Segundo informações do 
setor de triagem do Hemocentro, 
a zika, a dengue e a chikungunya 
sem ter tido, mas se foi para re-
gião endêmica, devem aguardar 
30 dias, mais se teve e confirmou 
uma delas são 90 dias sem sinais 
e sintomas da doença. A Gripe 
H1N1 (Influenza A), se teve, são 
30 dias; e se tomou a vacina, são 
48 horas para ser doador.

A campanha de doação de 
sangue conta com apoio da 
Secretaria Municipal da Saúde, 
além da parceria com a Corpus 
e Faculdade Max Planck. 

A Fiec 1 fica localizada na 
Avenida Engenheiro Fábio Bar-
nabé, 3.405, no Jardim Regina.

Confira as datas das próximas coletas no sábado 
28/05 - 25/06 - 30/07 - 27/08 - 24/09 - 29/10 - 26/11 - 17/12

Confira as datas das próximas coletas durante a semana
13/06 (segunda-feira) - 12/07 (terça-feira) - 9/08 (terça-feira) 
- 13/09 (terça-feira) - 13/10 (quinta-feira) e 8/11 (terça-feira)

Fonte: Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec)

A partir de agosto, além dos cursos de níveis técnico, fica também terá formação superior 

Doação de sangue acontece hoje das 9h às 12 horas
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Alunos do Colégio Montreal aprendem geometria com produção de origami
INFORME PUBLICITÁRIO

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Vereadores aprovam novo período 
de férias do prefeito por mais 45 dias

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A Câmara aprovou, 
com quarto votos 
contrários, um novo 

período de férias ao prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB). 
Agora, o chefe do Executivo 
deve ficar afastado de seu 
cargo por 45 dias (não remu-
nerados), a contar do dia 3 de 
junho até 17 de julho. O Pro-
jeto de Decreto Legislativo 
nº 0006/2016 que autoriza o 
afastamento do prefeito rece-
beu voto favorável na noite de 
segunda-feira, dia 23, durante 
a 15ª Sessão Ordinária.

O novo pedido de férias de 
Reinaldo veio para votação na 
Câmara seis dias depois que 
ele foi “obrigado” a antecipar 
o fim de suas férias e retornar 
ao seu gabinete, após 15 dias 
de recesso.

Reinaldo entrou de férias 
no dia 3 de maio e quem as-
sumiu o gabinete na ocasião 
foi o vice-prefeito Antonio 
Carlos Pinheiro. Mas o pe-
ríodo de Pinheiro no cargo 
de chefe do Executivo durou 
apenas 14 dias. Alegando já 
ter agendado uma viagem 
para o exterior, ele também 
solicitou um pedido de férias 
por 17 dias. 

O Projeto autorizando o 

recesso do então prefeito inte-
rino foi aprovado na Câmara, 
na Sessão Ordinária do dia 16 
e, na manhã seguinte, com base 
na Lei Orgânica do Município, 
quem deveria assumir como 
prefeito interino até o retorno 
de Pinheiro seria o presidente 
da Câmara, o vereador Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), o que não ocorreu.

No dia 17, por orientação 
jurídica, Cebolinha não assu-
miu o cargo de prefeito, por 
acreditar que tal atitude iria de 
encontra com a Lei Eleitoral, 

o que poderia prejudicar sua 
pré-candidatura a vereador 
para as Eleições deste ano. 

Sem ninguém para assumir 
o cargo, Reinaldo foi “obri-
gado” antecipar o fim de suas 
férias e no dia 18 reassumiu 
seu posto. Agora, a partir do 
dia 3 de junho, o prefeito volta 
a ter novo período de recesso 
e quem assume o cargo inte-
rino é novamente seu vice que 
retorna de férias.

Segundo Reinaldo, o pe-
ríodo de “descanso” será uti-
lizado para tratar de assuntos 

pessoas. Mas o mesmo já disse 
também, em outras ocasiões, 
que irá trabalhar na campanha 
eleitoral de seu sucessor nas 
Eleições Municipais 2016, o 
pré-candidato a prefeito Nil-
son Alcides Gaspar. 

Desacordo 
Durante votação do se-

gundo pedido de férias do 
prefeito, votaram contra 
os petistas Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho, e 
Derci Jorge Lima; além de 
Bruno Ganem (PV) e Gerva-

sio Aparecido da Silva (PP). 
Mesmo as férias ser um 

direito garantido por lei, o 
vereador Gervasio mostrou-se 
contra ao pedido de Reinaldo 
por ser um momento delicado, 
enfrentado pelo País e tam-
bém por Indaiatuba.

“Acredito que o pedido 
de férias pode ser feito, mas 
penso que o momento é do 
prefeito ficar à frente da cida-
de, que sofre com problemas 
no transporte, na saúde e no 
aumento do desemprego”, 
enumera. “O afastamento 

não condiz com a realidade. 
Normalmente a gente tira fé-
rias quando se está tudo certo, 
tudo resolvido.”

Quem também votou con-
tra o pedido de recesso do pre-
feito foi Bruno Ganem. “Votei 
contra o projeto anterior e 
novamente agora, por enten-
der que o prefeito precisa estar 
no cargo nesse momento de 
dificuldade. Já foram 15 dias 
antes e agora mais 45. Não en-
tendo que esse período de 60 
dias afastado seja interessante 
para o Município.”

Novo pedido de férias do prefeito Reinaldo Nogueira foi aprovado na última Sessão 

Mais dois Projetos de Lei são 
aprovados durante 15ª Sessão

Além do Projeto que au-
toriza o pedido de férias do 
prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB), por 45 dias não 
remunerados, os vereadores 
aprovaram ainda outros dois 
PLs, os quais constavam na 
Ordem do Dia da 15ª Sessão 
Ordinária da Câmara, realiza-
da na segunda-feira, dia 23.

Foi aprovado em primeira 
votação o Projeto de Lei nº 
0056/2016 do Executivo Mu-
nicipal, que dá nova redação 
ao inciso XIII do art. 1º, da Lei 
nº 6.485, de 23 de setembro de 
2015, que autoriza repasse de 
recursos financeiros, em favor 

das entidades que especifica.
Também em primeira vota-

ção, os vereadores deram voto 
favorável o PL nº 0004/2016, 
da Mesa da Câmara, que dis-
põe sobre a reestruturação 
administrativa da Câmara 
Municipal de Indaiatuba.

A próxima sessão acontece 
dia 6 e não na segunda-feira, 
dia 30. Conforme o Regimen-
to Interno, as sessões ocorrem 
todas as segundas-feiras, até 
o limite de quatro sessões por 
mês. Como o próximo dia 30, 
marca a 5ª sessão do mês, os 
vereadores voltam a se reunir 
apenas dia 6 de junho.

ROSE PARRA – ACS/CMI

DIVULGAÇÃO

Aprender Geometria 
nem sempre é fáci l , 
por isso transformar o 
ensino dessa disciplina 
em algo divertido e en-
volvente torna-se um 
desafio. 

No Colégio Montreal 
a professora de Mate-
mática, Teresa Valse 
Amstalden Zumbini, 
utilizou o origami como 
material de apoio para 
explorar os conceitos 
geométricos, com a fi-
nalidade de trabalhar 
com os alunos do 7º ano 
as construções de bisse-
trizes e ângulos, de des-
pertar a observação e a 
visualização, estimular Atividades foram aplicadas ao alunos do sétimo ano

as habilidades motoras 
e a capacidade de elabo-
ração e organização. “A 
aprendizagem dos con-
ceitos geométricos, mui-
tas vezes não é significa-
tiva. Isso se dá pelo fato 
do estudo da Geometria 
ser mecanizado. A utili-
zação do origami como 
um recurso metodológico 
leva o aluno a intensificar 
os conhecimentos adqui-
ridos. O que antes ficava 
apenas na imaginação 
passa a ser real com o 
manuseio e a visualização 
da figura. Trabalha o con-
creto, além de estimular 
e melhorar a capacidade 
de concentração”, afirma 

Teresa.
Através da dobradura 

os alunos desenvolve-
ram formas e figuras que 
possibilitaram a classi-
ficação e estimularam a 
criatividade de cada um. 
“A aula acabou sendo 
mais divertida e prática, 
sendo assim mais fácil de 
aprender”, conta a aluna 
Júlia Lima. “A Geometria 
desperta nossa criativida-
de e os ângulos estão em 
toda parte”, comenta o 
aluno Felipe Duarte Cor-
rêa. “Gostei muito das 
aulas, por ser divertido e 
diferente, o modo como 
aprendemos foi muito le-
gal!”, acrescenta o aluno 

Henrique Amstalden.
 “Praticar origami pro-

porciona atividade pouco 
usual nos dias de hoje: o 
trabalho manual. Utilizar 
as mãos para criar objetos 
e transformá-los em figu-
ras que ganham formas e 
cores pode ser prática in-
teressante para dedinhos 
tão acostumados ao toque 
de teclados. Percebi que 
essa atividade despertou 
muito interesse dos alu-
nos e permitiu a obser-
vação e visualização de 
conceitos. Eles estavam 
motivados para a prática 
e ficaram satisfeitos e fe-
lizes com os resultados”, 
ressalta a professora.
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Quarta Caminhada Contra o Câncer 
pela Vida acontece amanhã, dia 29

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO 

Pelo quarto ano con-
secutivo, a entidade 
Voluntárias de Apoio 

no Combate ao Câncer (Vo-
lacc) promove na manhã 
deste domingo, dia 29, a 
Caminhada contra o Cân-
cer pela Vida, no Parque 
Ecológico. O ato objetiva a 
conscientização das pessoas 
quanto à importância da 
detecção precoce da doença.

A concentração acontece 
no estacionamento do Parque 
e a partir das 9 horas a cami-
nhada tem início. O percurso 
será uma volta completa, até 
o Colégio Objetivo. 

Na edição anterior, a ca-
minhada seguiu até a pista 
de skate, porém a entidade 
decidiu encurtar o caminho 
para que todos, crianças, 
adultos e idosos pudessem 
participar. 

Uma aula de zumba será 
ministrada por Tamara Ta-

dade, que fica à Rua Antô-
nio Zoppi, 350, no Jardim 
Pau Preto. O telefone é o 
3875-4544.

Atualmente a Volacc tem 
um gasto mensal de R$ 40 
mil com o atendimento de 
216 pacientes, mais seus 
familiares, chegando ao nú-
mero de até 600 assistidos, 
de acordo com a assistente 
administrativa da entidade, 
Ana Carolina Ambiel, de 27 
anos. Somente neste ano, 26 
novos casos apareceram em 
busca de auxílio. 

Segundo a assistente ain-
da, o maior índice é o de cân-
cer de mama. “Antigamente 
as mulheres acima dos 60 
anos apresentavam mais esse 
tipo de câncer, hoje o doença 
tem se manifestado já entre 
os 30 e 40 anos.”, informa. 

A assistente social Mirna 
Perini Otranto, de 58 anos, 
completou informando que 
o câncer não tem uma razão 
conhecida pela ciência, por 
isso da importância da detec-

ção precoce para aumentar as 
chances de cura. 

Ajuda
Como na maioria das ins-

tituições sem fins lucrativos, 
a falta de recursos financeiros 
é um desafio a ser combatido 
diariamente. “Precisamos 
de contribuintes, parceiros e 
voluntários constantemente”, 
diz Mirna.

De acordo com a pre-
sidente da Volacc, Joanna 
Joly (Dona Joanna), de 80 
anos, para atender a todos 
os necessitados, os eventos 
realizados são de extrema 
importância. “Não temos 
fila de espera, esperamos 
atender a todos na medida do 
possível, com muito trabalho 
e dedicação”, ressalta. 

Na agenda já estão pro-
gramadas várias festas ju-
ninas em clubes, escolas, 
empresas e condomínios, nas 
quais a entidade participará 
com sua tradicional barraca 
do pastel.

larico e Doni Fragoso aos 
participantes, após a cami-
nhada.

Para suprir despesas da 
instituição, camisetas da 

campanha estão disponíveis 
para compra opcional no va-
lor de R$ 25. Em 2015 foram 
confeccionadas e vendidas 
550. Este ano será feita a 

mesma quantidade, porém 
a organização espera um 
público de 800 pessoas. 

As camisetas podem ser 
adquiridas na sede da enti-

Exame Papanicolau é oferecido gratuitamente na rede pública todos os sábados 
SAÚDE 

Hoje, dia 28, é comemo-
rado o Dia Internacional de 
Luta Pela Saúde da Mulher e 
o Dia Nacional de Redução da 
Mortalidade Materna. Com a 
preocupação com saúde femi-
nina é constante e diária, In-
daiatuba oferece à população 
feminina a possibilidade de 
fazer os exames de rotina aos 
sábados nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs). 

“Nossa intenção é de que 
as mulheres que trabalham 
durante a semana possam ir 
aos sábados fazer a coleta do 
Papanicolau, que é um exame 
para detecção de alterações nas 
células do colo de útero, sendo a 
principal estratégia para detec-
tar lesões precocemente, antes 
mesmo que a mulher tenha 
sintomas, reduzindo assim, a 
mortalidade pela doença”, co-
menta o secretário de Saúde, 
José Roberto Stefani. “Mas 
temos constatado que a adesão 
a este tipo de exame tem sido 
pequena por parte das mulheres 
mesmo oferecendo os sábados 
como mais uma alternativa para 
a coleta do material”, afirma. 

“A prevenção é sempre a me-
lhor solução principalmente se 
tratando de saúde”, recomenda.

Também pensando na re-
dução da mortalidade feminina 
Indaiatuba ainda oferece o exa-
me de mamografia, que faz o 
diagnóstico do câncer de mama, 
que é o mais comum entre as 
mulheres, sendo na maioria dos 
casos diagnosticados, em está-
gio avançado, elevando assim, a 
taxa de mortalidade. São usados 
os seguintes critérios: mulheres 
de 40 a 49 anos - exame clínico 
das mamas anual e, se alterado, 
mamografia; mulheres de 50 
a 69 anos - exame clínico das 
mamas anual e, mamografia 
a cada dois anos e mulheres 
de 35 anos ou mais com risco 
elevado exame clínico das ma-
mas e mamografia anual. “Vale 
lembrar que não há fila de espera 
na rede municipal para realizar 
mamografia. Temos uma gestão 
de recursos organizada e séria e 
assim temos condições de man-
ter em ordem esse tipo de exame 
tão necessário as mulheres, 
conforme os critérios médicos”, 
comenta o secretário de Saúde.

Já pensando na saúde ma-
terna a rede municipal oferece 
todo o acompanhamento de 
pré-natal, com pelo menos 
12 consultas. O Ministério 
da Saúde preconiza oito con-
sultas. “Nós oferecemos pelo 
menos 30% a mais em Indaia-
tuba”, comenta o secretário 
de Saúde. A gestante também 
tem atendimento prioritário 

em todos os serviços da rede. 
“Ou seja, a gestante tem vaga 
garantida e não entra no fluxo 
normal de agendamentos”, 
afirma Stefani. São oferecidos 
todos os exames da linha de 
cuidado da puérpera - é o nome 
dado à fase pós-parto, em que 
a mulher experimenta modifi-
cações físicas e psíquicas - e 
gestante, conforme determina 

o Ministério de Saúde. “Te-
mos protocolo específico para 
gestantes que são usuárias 
de entorpecentes, que são 
acompanhadas no CAPs AD 
também”, relata. As gestantes 
de alto risco são atendidas no 
município. “No que se refere 
as gestantes temos um baixo 
percentual de encaminhamen-
tos aos serviços referenciados 

como Unicamp para atendi-
mento de alto risco”, com-
pleta. “Portanto temos toda 
uma estratégia de saúde em 
família como garantia para o 
acompanhamento do pré-natal, 
parto e pós-parto”, informa. 
“E ainda realizamos encontros 
trimestrais com as gestantes 
nos bairros para orientações 
em geral”, finaliza.

Em Indaiatuba a preocupação com saúde feminina é constante e diária

Em junho a Volacc participa de vários eventos na cidade para angariar fundos



06A Mais Expressão

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

MARCELLA OLIVEIRA

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

Madrugada de terça foi a mais
fria do ano no Município

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

O inverno deste ano só 
tem início no dia 20 
de junho, porém In-

daiatuba registrou na madru-
gada da última terça-feira, dia 
24, apenas 7,5°C. Até agora 
esta foi a temperatura mais 
baixa do ano. 

Os dados do Centro Inte-
grado de Informações Agro-
meteorológicas (Ciiagro) 
do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) dão conta de 
que na última semana, de 17 
a 26 de maio, os termômetros 
marcaram uma média de 13°C 
a mínima e máxima de 24°C.

No mesmo período choveu 
62,8 milímetros, de acordo 
com os registros. Somente de 
sexta, dia 20, para sábado, dia 
21, choveu 22,1 milímetros. 

No domingo e segunda-
-feira anteriores ao dia mais 
gelado, a cidade marcou a 
média de 14°C a mínima. Já 
na quarta-feira seguinte, dia 
25, a temperatura mínima 
atingiu 11,3°C.

A previsão para hoje, de 
acordo com o Climatempo é 
de 18ºC a mínima e 27° C a 
máxima, sem a possiblidade 
de chuva. Já para os próxi-
mos dias as temperaturas 
permanecem mais altas, com 

a mínima de 19°C e máxima 
de 27°C, porém há o aumento 
na nebulosidade que implica 
na probabilidade de pancadas 
de chuva.

A cidade de São Paulo 
também registrou o dia mais 
frio do ano na terça (24), 
segundo dados do Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) na estação do Mirante 
de Santana, na Zona Norte. 
Por volta das 6 horas a tem-
peratura caiu a 9,5ºC.

A mais baixa registrada 
anteriormente foi de 10°C, no 
dia 2 de maio. Dado histórico 
do Inmet afirma que o dia 
mais gelado na capital foi 2 de 
agosto de 1955, quando os ter-
mômetros marcaram -2,1ºC.

O meteorologista do In-
met, Ernesto Alvin, explicou 
que a queda nos termôme-
tros é uma característica da 
estação. “O outono tende a 
ser com dias que começam 
gelados, esquentam durante 

Integrantes do Comitê 
Permanente de Controle e 
Combate à Dengue da Secre-
taria Municipal de Saúde vi-
sitaram na terça-feira, dia 24, 
a área do aterro sanitário do 
município, que abriga a usina 
de reciclagem e o serviço de 
compostagem da Prefeitura. 

O comitê municipal reúne 
representantes de todas as 
Secretarias e autarquias e ob-
jetiva planejar, desencadear 
e agilizar as ações de pre-
venção, controle da doença e 
fortalecer a intersetorialidade. 

O convite para a visita dos 
membros ocorreu após reuni-
ões realizadas pelo grupo, que 
discute assuntos relacionados 
à prevenção e eliminação de 
criadouros do mosquito Ae-
des aegypti, além de projetos 

a tarde e voltam a esfriar ao 
longo da noite”, explica. 

O site do Climatempo 
(www.climatempo.com.br) 
ainda traz uma média mensal 
climática dos últimos 30 anos, 
onde o mês de maio apresenta 
a mínima de 14ºC e máxima 
de 22ºC; em junho e julho as 
baixas devem ficar em torno 
de 13°C e máxima 23ºC. No 
mês de agosto a média sobe 
para 14ºC mínima e 26ºC a 
máxima. 

educativos e discussões para 
leis que possam ser alteradas, 
com sugestões para melhor 
combater a dengue. 

Também visa unir e cons-
cientizar a sociedade para 
descartar corretamente do 
lixo nos Ecopontos e co-
nhecer o funcionamento do 
descarte correto do lixo.

A visita foi acompanhada 
por Waldir Carvalho dos 
Santos que é coordenador de 
Coleta Seletiva e membro do 
Comitê e pelo engenheiro e 
gestor do Aterro Sanitário da 
Corpus Saneamento e Obras, 
Jarbas Scaff. 

Os membros conheceram 
toda a estrutura e o trabalho 
da usina de reciclagem e 
como é feito a separação de 
materiais.

Os termômetros registraram 7,5°C na madrugada da última terça-feira 

Funcionários foram conhecer a destinação do material de reciclagem

Comitê de dengue visita 
área do aterro sanitário

DENGUE
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Equipe de robótica do Colégio Objetivo conquista 
prêmio no Mundial dos Estados Unidos

INFORME PUBLICITÁRIO

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A equipe de Robótica do 
Colégio Objetivo Indaiatuba, a 
Bazinga, conquistou o troféu de 
primeiro lugar em Estratégia e 
Inovação no FLL Razorback In-
vitational, torneio internacional 
da FLL (First Lego League), nos 
Estados Unidos.  O torneio foi 
disputado entre os dias 19 e 22 
de maio na University of Arkan-
sas, em Fayetteville, Arkansas e 
contou com a participação de 72 
times de 15 países. O Brasil foi 
representado por duas equipes, 
ambas premiadas.

De acordo com o técnico da 

Caminhada do Maio Amarelo reúne 
500 participantes no Parque Ecológico

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

FOTOS: MARCELLA OLIVEIRA

Em prol de um trânsito 
mais seguro e cons-
ciente, aproximada-

mente 500 pessoas participa-
ram da 3ª Caminhada Atenção 
Pela Vida. O evento aconteceu 
na manhã do último domingo, 
dia 22, no Parque Ecológico, e 
integra as ações do movimento 
Maio Amarelo.

O ponto de partida foi 
em frente à Prefeitura, onde 
alunos da Faculdade Anhan-
guera aplicaram um alon-
gamento e aquecimento, e 
na sequência a caminhada 
teve início, seguindo até a 
pista de skate e retornando ao 
ponto inicial. Após a volta, as 
pessoas ainda puderam parti-
cipar de uma aula de zumba.

Todos receberam bexi-
gas amarelas, camisetas e 
broches do movimento e 
duas associações também 
marcaram presença, sendo o 
Clube do Fusca e o Grupo de 
Escoteiros Indaiá.

A recepcionista e futura 

enfermeira Fernanda Patrícia 
Gaspar Ferreira, de 29 anos, 
contou que em suas mãos 
passaram mais de 20 pessoas 
para aferir a pressão arterial. 
Junto com ela, outros três 
alunos aplicaram o teste em 
interessados. 

Nascido em São João da 
Boa Vista e morador de Indaia-
tuba há 30 anos, o serralheiro 
aposentado Euclides Lopes, 
de 69 anos, disse que esta é a 
segunda vez que participa da 
caminhada e que apoia a causa. 
“Em Indaiatuba o pessoal é 
muito mal educado no trânsito, 
então é sempre bom conscien-
tizar a todos”, diz. 

Já o diretor presidente do 
Grupo Escoteiro Indaiá, Paulo 
Vicente Pena, de 52 anos, ex-
plica que os jovens escoteiros 
costumam receber ensina-
mentos sobre o trânsito, pois 
o principal objetivo do grupo 
é formar um bom cidadão. 
Hoje o grupo é composto por 
120 jovens dos 7 aos 21 anos.

Membro do Clube do Fus-
ca de Indaiatuba, o motorista 
Marcelo Dutra Prado Passa-

reli, de 43 anos, informou 
que cerca de 20 carros deram 
apoio a caminhada. 

Na ocasião, o grupo apro-
veitou para se encontrar, já 
que todo terceiro ou quarto 
domingo do mês costumam 
se reunir próximo ao Barco, 
no Parque Ecológico, para 
“trocar figurinhas”.  

Dados
O presidente do Observa-

tório Nacional de Segurança 
Viária (Onsv), José Aurélio 
Ramalho, de 53 anos, frisou 
que a caminhada aconteceu 
em todo o País. “Nosso in-
tuito é chamar a atenção da 
sociedade no alto índice de 
acidente de trânsito em todo 
o Brasil e, além disso, mais 
de 25 países já abraçaram o 
Movimento”, calcula.

Segundo ele, a cidade de 
Paulínia contou com mais de 1,5 
mil pessoas no sábado, dia 21, 
em evento sobre a campanha. 

O Observatório surgiu há 
cinco anos como um projeto 
para organizar informações 
para a sociedade e mudar 

essa situação do trânsito, 
conforme contou Ramalho. 
“Copiamos o sucesso no 
Outubro Rosa e Novembro 
Azul”, afirma. 

O amarelo representa o 
trânsito e maio foi escolhido 
por ser o mês que a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) decretou a década para 
redução de acidentes, onde 

Concurso fotografia encerra 
programação do movimento

O Observatório Nacional 
de Segurança Viária (Onsv) 
realiza no dia 30 de junho, no 
teatro da Telefônica, em São 
Paulo, um evento de encer-
ramento do Maio Amarelo, 
no qual será apresentado 
o vencedor do concurso 
fotográfico, de tema “Maio 
Amarelo e as Boas Práticas 
do Trânsito”.

O concurso inclusive 
ainda está com inscrições 
abertas no site www.maioa-
merelo.com, até terça-feira, 
dia 31. Qualquer pessoa, 

fotógrafos ou não, podem 
participar.

As fotos devem ter boa 
qualidade, ter tamanho má-
ximo de 5MB e relação com 
o tema. Pode ser foto colo-
rida ou em preto e branco.

O Concurso busca esti-
mular o registro de atitudes 
e condutas positivas do cida-
dão no trânsito, destacando 
comportamentos seguros de 
todos os segmentos: pedes-
tres, condutores, ciclistas e 
motociclistas, que possam 
ser referência para todos.

Até os mais jovens marcaram presença pela conscientização 
dos motoristas

Equipe de Indaiatuba participou da competição com grupos de outros 15 países

Caminhada por um trânsito mais seguro reuniu cerca de 500 pessoas no domingo

de 2011 a 2020, a intenção é 
reduzir em 50% das mortes.

Hoje o acidente no trânsi-
to aparece na quinta coloca-
da em mortes no mundo e se 
nada for feito, vai atingir a 
terceira colocação, de acor-
do com o presidente. “Para 

ter uma noção de compa-
ração, a dengue matou nos 
últimos dez anos quatro mil 
pessoas. O acidente, meio 
milhão”, compara. “Seria 
como se caíssem dois avi-
ões por dia, em volume de 
mortes”, completa.

equipe do Objetivo, professor 
Leandro Mathias, as equipes 
selecionadas para esta etapa 
tinham um nível muito alto em 
relação às equipes que participa-
ram ano passado, na Austrália. 
“As pontuações entre as equipes 
tiveram variações mínimas, foi 
muito acirrado. Nossa equipe 
se destacou pelas técnicas utili-
zadas na construção dos anexos 
do robô, criando soluções dife-
rentes das preexistentes. Sem 
falar, é claro, do entusiasmo 
que demonstramos, mesmo 
nos momentos mais críticos 

quando o robô não produzia o 
rendimento desejado. Tivemos 
um desempenho excepcional 
em relação aos pontos também, 
fizemos a maior pontuação da 
equipe em toda a história dela”, 
comemora o professor.

Os alunos da Bazinga se 
dedicaram muito durante toda 
a temporada e o resultado desse 
trabalho foi coroado pelo prêmio 
conquistado. “Nessa temporada 
nos dedicamos muito. Usamos 
técnicas e estratégias utilizadas 
por grandes equipes internacio-
nais e com isso conseguimos 

conquistar o prêmio”, explica 
o aluno Guilherme Gallinucci.

Este foi o segundo prêmio 
internacional conquistado pela 
equipe do Objetivo Indaiatuba. 
O primeiro foi o troféu Judge’s 
Awards que a Bazinga ganhou 
no Mundial da Austrália, no ano 
passado.

O mundial dos Estados 
Unidos foi a despedida para 
alguns integrantes da equipe. 
“Os alunos que se despedem, 
tiveram uma trajetória muito 
bonita, cheia de conquistas 
e conhecimento que levarão 
para o resto da vida. Para os 
alunos novos que ingressarão 
na equipe eles deixam muito 
conhecimento técnico, tanto 
no robô, pesquisa e core values, 
pois tudo que foi desenvolvido 
pela equipe, durante esses anos, 
está documentado e servirá de 
base e inspiração para os novos 
ingressantes”, conta o profes-
sor. “É um misto de sensação 
triste e alegre porque é algo 
que vai ficar marcado para o 
resto da minha vida. Aprendi 
muitos valores e me despeço 
com a ideia de dever cumpri-
do”, conclui Guilherme.
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cidade

AUDIÊNCIA 

DIVULGAÇÃO 

A John Deere anun-
c i o u  d u r a n t e  a 
semana o investi-

mento de R$ 80 milhões 
em sua fábrica localizada 
em Indaiatuba, na linha de 
máquinas pesadas e equi-
pamentos para construção. 
Na ocasião, a multinacional 
norte-americana pretende 
nacionalizar a produção de 
tratores e esteiras. 

O anúncio acontece dois 
anos após a  companhia 
inaugurar duas fábricas de 
linha amarela na cidade, in-
vestimento de US$ 180 mi-
lhões realizado em parceria 
com a Hitachi Construction 
Machinery, dos quais US$ 
124 milhões foram investi-
dos pela John Deere.

doras (670G, 672G e 770G, 
montadas em regime de 
SKD - Semi Knock-Down). 

De acordo com o dire-
tor de vendas da divisão 

de Construção 
e Florestal da 
empresa,  Ro-
berto Marques, 
a  dec i são  da 
nacionalização 
foi tomada para 
garantir o aces-
so dos clientes. 

“ I s t o  p r o -
porciona maior 
agilidade para 
a s  demandas 
do mercado lo-
cal, tanto nos 
setores de in-

fraestrutura, construção e 
mineração, como também 
no agrícola. Por conhecer-
mos as necessidades dos 
clientes, poderemos moldar 

Fábrica local ganhará mais 3 mil metros quadrados a partir de 2018

melhor nossos produtos, 
com agilidade na entrega 
e possibilidade de acessar 
crédito na aquisição”, com-
pleta.

Atualmente os mode-
los fabricados no Brasil 
são: retroescavadeira 310K, 
pás-carregadeiras (524K, 
544K, 624K, 644K, 724K), 
escavadeiras 160G, 180G, 
210G, 250G e 350G, da 
John Deere; e ZX160LC-5, 
ZX210LC-5, ZX250LC-5, 
ZX350LC-5, da Hitachi.

A expansão também per-
mitirá que os equipamentos 
se enquadrem aos diferentes 
programas de financiamento 
de máquinas para clientes 
brasileiros, permitindo in-
clusive a exportação destes 
itens para demais países da 
América do Sul. 

“Nossa estratégia traçada 
em longo prazo independe 
de oscilações temporárias 
do mercado, o que nos per-
mite oferecer alternativas 
eficientes de produtos e 
serviços aos clientes. Es-
tamos seguros que estamos 
contribuindo para o fortale-
cimento dos segmentos de 
infraestrutura no Brasil”, 
ressalta Marques.

Contratação 
O novo invest imento 

da empresa deve resultar 
na criação de pelo menos 
50 empregos diretos e 200 
indiretos.

Segundo a assessoria de 
imprensa da John Deere, a 
expansão abrirá novos pos-
tos de trabalho na área ad-
ministrativa e de operação. 

Serão 50 empregos di-
retos e indiretos (fornece-
dores e terceiros), a serem 
preenchidos de acordo com 
o desenvolvimento do pro-
jeto. Os interessados podem 
cadastrar o currículo no site 
https://www.deere.com.br/
pt_BR/our_company/care-
ers/careers.page. 

Atualmente, a John De-
ere conta com cerca de 4 
mil funcionários em todo o 
Brasil, sendo que  a divisão 
de Construção e Florestal da 
John Deere possui cerca de 
420 funcionários – que atu-
am tanto nas fábricas quanto 
no Escritório Regional. 

Agora, com o investi-
mento de 80 milhões, a mul-
tinacional começou este mês 
a ampliação de 3 mil metros 
quadrados de sua unidade 
local, onde, a 
partir do início 
de 2018, come-
çará a produção 
d o s  m o d e l o s 
700J ,  750J  e 
850J, os quais 
atualmente são 
importados dos 
Estados  Uni-
dos. 

Também são 
importadas as 
p á s - c a r r e g a -
deiras (744K-
I I ,  8 2 4 K - I I 
e 844K-II), escavadeiras 
(130G e 470G, da John De-
ere e ZX130-5, ZX470LC-5, 
ZX670LC-5 e ZX870LC-5, 
da Hitachi) e motonivela-

“Nossa estratégia 
traçada em longo prazo 
independe de oscilações 
temporárias do mercado, 

o que nos permite oferecer 
alternativas eficientes de 
produtos e serviços aos 

clientes. Estamos seguros 
que estamos contribuindo 
para o fortalecimento dos 

segmentos de infraestrutura 
no Brasil”

Roberto Marques, diretor 
de vendas da divisão de 

Construção e Florestal da 
John Deere

Multinacional anuncia 
investimento de R$ 80 
milhões em fábrica local 

A Secretaria da Fazenda 
realizou terça-feira, dia 24, 
na Câmara Municipal, a Au-
diência Pública referente ao 
primeiro quadrimestre deste 
ano (janeiro a abril). O obje-
tivo da audiência foi atender 
ao disposto no parágrafo 4º 
do Art, 9º da Lei 101 de 4 de 
maio de 2000 (LRF). 

A audiência foi aberta à 
população e contou com a 
participação de vereadores, 
representantes das Secreta-
rias Municipais e autarquias.

De acordo com as plani-
lhas o total arrecadado de 
janeiro a abril deste ano foi 
R$ 272.565.678,43; o orçado 
foi de R$ 257.943.090,00 
r e su l t ando  em um ex -
cesso de arrecadação de 
R$14.622.588,43. As princi-
pais receitas arrecadas foram 
IPTU (R$37.201.684,87); 
ITBI (R$9.246.589,61); 
ISSQN (R$22.203.597,96); 
ICMS (R$64.452.167,88); 
IPVA (R$39.548.430,89) 
e  M u l t a  d e  T r a n s i t o 

(R$1.119.431,08), entre ou-
tras. O índice de partici-
pação do ICMS em 2016 é 
0,637474.

Os gastos com Saúde 
no período foram de R$ 
46.728.712,70 e os gastos 
com a Educação somaram 
R$62.670.589,33.

O valor total das dívi-
das a longo prazo é de R$ 
60.388.747,38 a dívida flu-
tuante (curto prazo) a qual é 
composta por fornecedores 
diversos, obras emprenha-

das em fase de execução, 
sendo que há disponibili-
dade financeira para pa-
gamento imediato é de R$ 
189.358.632,70.

Cada autarquia fez a 
apresentação dos balancetes 
referente ao 1º Quadrimes-
tre do Exercício de 2016. 
Todas as informações são 
públicas e estarão no site 
da Prefeitura no Portal da 
Transparência http://www.
indaiatuba.sp.gov.br/fazen-
da/portal-da-transparencia/
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Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Escolinha do Cruzeiro oferece treinos para 
jovens de 3 a 17 anos e uniforme gratuito  

especial

A Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro 
“Toquinha da Rapo-

sa”, referência em Indaiatuba 
desde 2009, está com vagas 
abertas para jovens atletas de 
3 a 17 anos, com treinamen-
tos de manhã, tarde e noite. 

Além de garantir um apren-
dizado de qualidade, no ato 
da matrícula o aluno ganha 
o uniforme, no valor de R$ 
150, gratuitamente. 

O Centro de Treinamento 
“Toquinha da Raposa” foi 
inaugurado no dia 15 de agos-
to de 2009 e já é referência no 
mercado quando o assunto é 
escolinha de futebol.  

De acordo com o coor-
denador do Centro de Trei-
namento, Rafael Eugênio, 
conhecido como Zeca, a ideia 
de criar uma escolinha do 
Cruzeiro no Município foi 
pelo fato do clube mineiro 
ser neutro e dar total suporte 
aos franquiados. “Os alunos 
matriculados são monitorados 
pelo próprio Cruzeiro e, caso 

se destaquem, têm a possibi-
lidade de fazer avaliação em 
Minas. Nossos profissionais 
também passam frequente-
mente por cursos e estágios 
no Cruzeiro”, salienta. 

Por isso, só na “Toquinha 
da Raposa” os alunos têm a 
possibilidade de treinamento 
nos três períodos do dia, di-
vididos por categorias: de 3 a 
5 anos, integram a categoria 
Sub-5; de 6 a 7, no Sub-7; de 
8 e 9, participam do Sub-9; de 
10 e 11 anos, no Sub-11; dos 
12 aos 13, na equipe Sub-13; e 
dos 14 aos 16, no time Sub-17.

Nos treinamentos, os “fu-
turos jogadores” desenvolvem 
a cada treino os fundamentos 
do futebol, por meio de treinos 
físicos, técnicos e táticos, com 
técnicas individuais, ofensi-
vas e defensivas. Ainda du-
rante as aulas, são desenvolvi-
dos fundamentos específicos 
que envolvem movimentos 
de condução, passe, recepção, 
chute, cabeceio, saque lateral 
e técnicas para goleiros. 

Os fundamentos técnicos 
e táticos do futebol são trans-
mitidos de maneira prática, 
com treinamentos específicos 
para cada faixa-etária e tipo 
de lance. 

Outro diferencial da “To-
quinha” é o treinamento es-
pecífico para goleiro. Se-
gundo Zeca, os alunos que 
apresentam interesse para 
jogar nessa posição recebem 
formação especial. “Entende-
mos que essa posição requer 
ensino diferenciado, com 
treinamento específico da 
posição e orientação psico-
lógica específica”, salienta o 
coordenador. “Trabalhamos 
com professores capacitados 
e fundamentos específicos de 
punho, encaixe, bola quican-
do, bola rasteira, bola alta, 
entrada, saída, cruzamentos, 
queda rasteira, queda a meia 
altura, queda alta, queda mão 

trocada, reposição de bola e 
posicionamento no gol.”

Além dos treinamentos, os 
alunos da “Toquinha da Rapo-
sa” participam frequentemente 
de amistosos, campeonatos 
internos e externos, proporcio-
nando atividades para todos.

Evolução 
Outro diferencial da esco-

linha é que os alunos são mo-
nitorados e podem despontar 
nos principais clubes do País. 
“Fazemos avaliação diária 
em nosso alunos e os que se 
destacam tende a possibilida-
de de ficar uma semana em 
avaliação em Minas Gerais”, 
informa Zeca. “Também faze-
mos indicações para os times 
do Interior, como Ponte Preta, 

Guarani, Ituano e Bragantino. 
Atualmente temos garotos em 
vários clubes, porém que vem 
se destacando é o Matheus 
Jesus, uma promessa do time 
profissional da Ponte Preta de 
Campinas.”

Mas segundo Zeca, a ideia 
da escolinha é também trans-
formar os jovens em grandes 
cidadãos. “O futebol bem 
ensinado proporciona aos 
alunos desenvolver atributos 
que servirão para o bem de 
toda sua vida, respeitando 
também o próximo. Pelo que 
tenho visto, por muitos anos,  
acho que é um grande inves-
timento para uma sociedade 
melhor, onde os alunos farão 
a diferença para um mundo 
melhor”, diz.

Aulas na “Toquinha da Raposa” acontecem nos três períodos do dia

Destaque da Ponte, Matheus Jesus iniciou na escolinha do Cruzeiro

Para Zeca, da “Toquinha da Raposa”, escolinha é fundamental na formação do atleta

A Escola de Futebol Ofi-
cial do Cruzeiro “Toquinha 
da Raposa” também possui 
quatro campos de futebol 
society, que são utilizados 
tanto para os treinamentos 

quanto para aluguéis. 
Os valores para aluguel 

são: R$ 100 para avulso e 
R$ 300 mensal. O Centro de 
Treinamento possui ainda es-
trutura de banheiro (mascu-

lino/feminino e deficientes), 
lanchonete, vestiários, além 
de churrasqueira para os 
jogadores da locação ou até 
mesmo pais e responsáveis 
dos alunos da escolinha.

Escolinha também possui aluguel para campos

Matricule-se
R$ 75 – Aulas de manhã e tarde
R$ 80 – Aulas à noite 

*Ganhe uniforme no valor de R$ 150 no ato da matrícula

Visite-nos: 
Rua Ivan Roberto Canavezi, 215 - Jardim Regina (próximo a Fiec)

Saiba mais: 
www.cruzeiroindaiatuba.com.br
(19) 3016-6868/9.9112-6333
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Na manhã de segunda-
-feira, dia 23, a Polícia 
Civil local esteve em 

São Paulo, no bairro Capão 
Redondo e também na cidade 
de Embu Guaçu para cumprir 
mandados de busca e apreensão 
de integrantes da quadrilha que 
estão envolvidos em crimes de 
explosão e furto à caixas eletrô-
nicos em Indaiatuba.

Suspeito de participar em 
três crimes ocorridos na cidade, 
Renato Ramos Martins, de 42 
anos, que já estava com prisão 
preventiva decretada no Municí-
pio e em Limeira, foi localizado 
e preso durante a ação. Ele é 
o quarto integrante do bando 
detido.

Um dos veículos utilizados 
no último assalto que ocorreu 
em março deste ano no Su-
permercado Pão de Açúcar, 
também foi localizado na posse 
de Martins e apreendido. 

De acordo com informa-
ções do delegado titular do 
Município, Marcelo Eduardo 
Bueno da Silveira, através das 
imagens registradas pelo Centro 
de Operações de Inteligência 
(COI) de Indaiatuba, foi possível 
chegar aos veículos utilizados 
pela quadrilha e, a partir dessa 
informação, a investigação co-

ano, sendo Charle Nascimento 
da Rocha, de 29 anos, morador 
do Jardim Morada do Sol; Lucas 
Moraes dos Santos, de 30 anos, 
residente no Cidade Nova; e 
o líder da quadrilha, Reinaldo 
Oliveira Cunha, de 40 anos, 
encontrado em Limeira.

Segundo as investigações, 
Rocha foi o responsável pela 
logística dos esquemas e San-
tos forneceu sua casa para que 
os assaltantes ficassem antes e 
depois dos delitos. 

Com a prisão dos dois, a 
Polícia Civil conseguiu iden-
tificar o líder da organização 
criminosa, Cunha, que foi preso 
em Limeira, no dia 15 de abril. 

Ele negou sua participação 
no furto do supermercado, 
porém o Centro de Operações 
de Inteligência (COI), sistema 
de monitoramento da Guarda 
Civil de Indaiatuba, identifi-
cou o veículo dele na cidade, 
no sábado posterior ao crime, 
que veio com a finalidade de 
buscar as armas e dinheiro 
que estavam na residência 
alugada para a permanência 
dos bandidos.

A Central Regional de 
Inteligência e Monitoramento 
(Crim) de Indaiatuba, também 
foi fundamental na identifica-
ção deste mesmo carro, um 
Jetta, em movimentação na 
cidade de Limeira.

Polícia Civil chega a quarto elemento da quadrilha

Dupla é presa por roubo 
e abuso sexual no 
Jarim Morada do Sol

Estudante é apreendido com réplica de arma em escola

Homem é morto com 12 tiros 
próximo a shopping center

Na manhã de sábado, dia 
21, a Polícia Militar deteve 
dois carpinteiros, Jakson 
Mendes da Silva, de 26 anos, 
e Gabriel Aparecido Elias, 
de 23. Eles foram detidos em 
flagrante por roubo e o se-
gundo indivíduo também pelo 
estupro de uma atendente, de 
18 anos, no Jardim Morada 
do Sol. 

Os policiais foram acio-
nados e, ao comparecer no 
local dos fatos, encontraram 
a vítima, que foi amparada 
por duas pessoas. A jovem 
relata que esperava uma ami-
ga quando foi abordada pelos 
indivíduos que mencionaram 
estar armados e exigiram seu 
celular. 

Ao entregar o aparelho, 
Elias a levou para um local 
escuro, obrigou-a a fazer sexo 
oral nele e em seguida fugiu. 

A equipe em deslocamen-
to com a vítima ao Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc), pela Avenida 
Ário Barnabé, se deparou 
com um dos indivíduos que 

foi reconhecido pela jovem 
como sendo um dos autores 
do roubo. 

Em averiguação, o celular 
da atendente foi encontrado 
no bolso de Silva que con-
fessou participação no roubo, 
porém afirmou não ter relação 
com o crime sexual cometido 
por seu parceiro e ainda indi-
cou a residência do comparsa.

Os agentes de segurança 
seguiram até a casa mencio-
nada e localizaram Elias, que 
também foi reconhecido pela 
vítima. O suspeito negou o 
abuso sexual. 

Ambos foram autuados 
em flagrante por roubo e Elias 
também por estupro. Eles 
foram encaminhados à cadeia 
de Campinas. 

A vítima foi atendida, libe-
rada e orientada a comparecer 
ao Centro de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher (Caism) 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) para 
tratamento preventivo contra 
doenças sexualmente trans-
missíveis. 

Um menor de idade, alu-
no da Escola Estadual Hélio 
Cerqueira Leite, situada no 
Jardim América, foi apreen-
dido na posse de uma arma 
airsoft, réplica de arma de 
fogo. O caso ocorreu na tarde 
de terça-feira, dia 24. 

Policiais receberam de-
núncia via Centro de Opera-
ções da Polícia Militar (Co-
pom) de que no local do fato 
havia um estudante armado 
com intenção de ameaçar 
outro aluno. Mas em averi-
guação foi constatado que 
na verdade tratava-se de um 
simulacro. 

A responsável pelo jovem 
foi acionada e, ao comparecer 
na escola, todos seguiram até 
a casa da família, onde foi 
localizada uma arma de fogo 
calibre 38, munição, celulares 
e câmera filmadora de nature-
za suspeita. 

O material foi apreendido 

Um homicídio marcou o 
início da noite de quarta-fei-
ra, dia 25, no Jardim Morada 
do Sol. Natural de Itabaiana, 
Sergipe, José Antonio Gois 
Junior, de 31 anos, foi morto 
com 12 disparos de arma de 
fogo.  

O fato ocorreu por volta 
das 18 horas segundo a Po-
lícia Militar, no cruzamento 
das ruas Reverendo Ataíde 
Costa com Genaro França, 
nas proximidades do Center 

meçou a chegar aos indivíduos 
responsáveis. 

Até agora foram presos dois 
moradores de Indaiatuba, um da 
capital paulista, encontrado em 
Limeira e o último em Embu 
Guaçu.

Outros dois indivíduos iden-
tificados não foram localizados, 
porém já estão com a prisão 
preventiva decretada. A Polícia 
Civil trabalha com um número 
estipulado em dez indivíduos 
que participaram dos crimes.

Eles já têm mandados de 
prisão expedidos inclusive em 
outras cidades pelo mesmo 

crime. Com o passar das inves-
tigações, a Polícia pode chegar 
ainda a outros casos. 

Relembre
O bando explodiu e assaltou 

caixas eletrônicos nos últimos 
três anos, levando mais de R$ 
780 mil. Os delitos ocorreram 
na empresa Cobreq, em 2014, 
no Centro Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatuba (Ciaei), 
no mês de julho do ano passado; 
e no supermercado Pão de Açú-
car, em março de 2016.

Três integrantes foram pre-
sos entre março e abril deste 

e todos prosseguiram para a 
Delegacia de Polícia. O menor 
foi ouvido e liberado, junta-
mente com sua mãe. 

Coincidência
A residência do menor é 

a mesma em que a Guarda 
Civil esteve dias antes, na 
sexta-feira, dia 20, e prendeu 
J.L.S.J, de 19 anos, irmão do 
menor de idade apreendido, 
por tráfico de drogas e acu-
sado de cometer roubos no 
bairro Moacir Arruda.

Durante patrulhamento 
preventivo no bairro, uma 
equipe reconheceu o elemen-
to como autor de um roubo 
no dia anterior. O rapaz foi 
abordado e imediatamente 
confessou o crime cometido 
contra uma mulher junto com 
outros três comparsas, inclu-
sive indicando o nome de um 
deles. 

Indagado se havia algo de 

ilícito em sua casa demostrou 
extremo nervoso e disse que 
tinha, mas não quis relatar. 

Diante da situação os guar-
das foram até a residência de 
J. e, com a devida autorização 
do proprietário do imóvel, foi 
localizado mais de um quilo 
de maconha, 23 porções de 
cocaína, quatro de crack, 
balança de precisão, emba-
lagens para drogas, munição 
de revólver 38 e uma arma no 

quarto do detido. 
O elemento foi conduzido 

à Delegacia de Polícia, onde 
foi autuado em flagrante por 
tráfico de drogas e ficou reco-
lhido à disposição da Justiça. 

O reconhecimento foi pos-
sível após a elaboração do 
Estudo de Caso Para Ação 
Preventiva (Ecap) elaborado 
pelo setor de Inteligência da 
Guarda Civil com imagens de 
suspeitos de crimes.

Jeans.
Policiais receberam um 

chamado via Centro de Ope-
rações (Copom) e encontra-
ram a vítima já sem vida. 
O local foi preservado até a 
chegada da perícia.

De acordo com testemu-
nhas dois suspeitos em uma 
moto vermelha passaram 
atirando. Até o momento 
nenhum elemento foi iden-
tificado e o caso segue em 
investigação. 

Polícia Civil trabalha com 
hipótese de execução

Armas foram encontradas na casa do menor apreendido 

Foragido é preso por 
ataque à caixas eletrônicos
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Amistoso tem 2,5 mil presentes e 
mais de mil litros de leite arrecadados 

Um público de 2,5 mil 
torcedores marcou 
presença no Gigante 

da Vila no domingo, dia 20, 
para rever jogadores que fize-
ram sucesso com as camisas 
de Primavera x Palmeiras. A 
partida, intitulada como “Cra-
ques do Passado", também 
teve cunho social e arrecadou 
1.192 litros de leite. 

Os presentes puderam 
acompanhar bem de perto ex-
-jogadores que fizeram sucesso 
nas décadas de 70, 80 e 90. No 
Palmeiras, “desfilaram” pelo 
gramado do Gigante ex-atletas 
como o goleiro Veloso, os za-
gueiros Polozi e Claudecir, os 

volantes Amaral e Flávio Con-
ceição, além dos consagrados 
Edu Bala e Ademir da Guia. 

Para quem pendurou as 
luvas há alguma tempo, o 
goleiro Veloso lembrou que 
o jogo, além de beneficente, 
serviu mesmo para rever os 
antigos companheiros. “É algo 
gostoso e prazeroso. Agora é 
a parte que a gente realmente 
se diverte. No futebol profis-
sional, não se joga divertindo, 
mas sim sério e com respon-
sabilidade. Então é bom esse 
tipo de evento, pois a acaba 
encontrando os amigos, os tor-
cedores. Então agora podemos 
aproveitar realmente o futebol 
com essas ‘peladas’ com os 
companheiros”, ressaltou. 

Pelos lados Primavera, o 

torcedor matou a saudade do 
goleiro Rodrigo, Teleco, do 
zagueiro Zeca Zeca, o volante 
Fábio Vidal, o meia-atacante 
Miro e do principal ídolo da 
história do clube, o atacante 
Django. 

Para o grande ídolo pri-
maverino, voltar a pisar no 
gramado do Gigante foi uma 
grande satisfação. “É sempre 
bom estar em Indaiatuba, ainda 
mais vestindo esse manto do 
Primavera, onde tive grandes 
alegrias”, garante Django. “É 
muito bom rever os amigos, 
num jogo beneficente, no qual 
o torcedor presente gostou 
muito.”

Ao final, todos saíram sa-
tisfeitos, ainda mais o torcedor 
primaverino com o placar de 3 

x 1 para o Fantasma da Ituana, 
com gols de Miro, Fábio Vidal 
e Reinaldo Nogueira. “Está 
sendo muito gratificante estar 
vestindo novamente a cami-
sa do Primavera e rever os 
amigos de 95, quando fomos 
campeões do Paulista B1B”, 
diz Miro. “Fico muito feliz por 
ter feito um gol, pois foi em 
cima do Palmeiras, não contra 
qualquer time.” 

O gol solitário de Amaral 
foi o único anotado pelos 
palmeirenses que já querem 
revanche. “O placar é im-
portante, a gente teria que 
ter feito os gols logo, mas 
não fizemos. Agora no nosso 
campo (em São Paulo) te-
remos que ganhar de 2 x 0, 
porque fizemos um gol fora”, 
brincou o Divino.

Após a partida, torcedores 
que pagaram um preço espe-
cial no ingresso, participaram 
de uma festa no ginásio do Pri-
mavera, com direito a atrações 
musicais, praça de alimentação 
e a presença da bateria da es-
cola de Samba Mancha Verde 
e da musa palmeirense Aline 
Simony. 

Próximo jogo deve reunir ex-jogadores da Seleção Brasileira em dezembro
Depois do jogo “Craques 

do Passado”, entre as equi-
pes másters de Primavera 
x Palmeiras,  outro jogo 
beneficente deve acontecer 
em Indaiatuba com ex-joga-
dores da Seleção Brasileira.

A ideia é realizar a par-
tida no mês de dezembro. 

“A ideia é fazermos três 
jogos, sendo duas partidas 
contra times do Primavera 
de 1995 e 2001, períodos 
de destaque do clube. Já o 
terceiro jogo seria entre ex-
-jogadores da Seleção Bra-
sileiro contra um adversário 
a ser definido, talvez um 

Amigos do Deco”, explica 
o organizador do “Craques 
do Passado”, Neto Tasca. 
“Já tenho pelo menos seis 
nomes confirmados de ex-
-jogadores do Brasil ,  os 
quais não posso revelar.”

Já o primeiro amistoso, 
realizado domingo, dia 21, 

saiu dentro do esperado se-
gundo Neto. “Acredito que 
foi bem organizado e não 
tivemos grandes problemas. 
Conseguimos também atin-
gir o nosso objetivo, que era 
fazer uma homenagem ao 
Esporte Clube Primavera”, 
salienta.



13AMais Expressão

Menores da ADI garantem vaga nas quartas do Metropolitano 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

FUTSAL 

esportes
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Tabela

Copa Liga Regional Aifa Marquinhos 

Rodada hoje, dia 28, na Sol-Sol

Primeira Divisão 
Horário   Partida
16h  Meninos do G5 x Cebi Futsal
16h50  Flamengo/Marq. Tintas x Futsal Futuro - Elias Fausto 

Segunda Divisão 
Horário   Partida
13h20  Projeto Restitui x Parque Indaiá
14h20  ML Informática/Marq. Tintas x Galaticos/Life Óptica
15h10  Clube 9 de Julho x EC Elite Tigres Azuis

Rodada hoje, dia 28, no Ginásio Municipal de Esportes 

Primeira Divisão 
Horário   Partida
15h40  Sol Sol x Borussia Futsal
16h30  Schalke 83/Grillos A x União Tribuna

Segunda Divisão 
Horário   Partida
13h50  The Rocket x R5/Meta/Rest. Toque Mineiro
14h50  União Tribuna B/Cruzeiro x Tapiratiba/Colégio Meta

Resultados da última rodada 
 
Primeira Divisão 

Borussia Futsal 6 x 4 Meninos do G5
União Tribuna 4 x 0 Sol-Sol
Sem Chance 2 x 5 Flamengo/Marquinhos Tintas
Schalke 83/Grillos A 3 x 3 Futsal Futuro - Elias Fausto

Segunda Divisão 

R5/Meta/Toque Mineiro 4 x 4 ML Informática/Mar. Tintas
União Tribuna B/Escola Cruzeiro 5 x 0 Elite Tigres Azuis
Tapiratiba/Colégio Meta 2 x 5 Projeto Restitui
The Rocket 1 x 5 Parque Indaiá
Galaticos/Life Óptica 2 x 1 Clube 9 De Julho

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 29

Horário  Partida    Local
9h  União Paraná x Paulistinha  Oliveira Camargo
11h  Mastiga Samba x U. A. Cardeal  Cruzeiro 
11h  São Francisco x Santa Cruz  Sociapan
11h  Ponte Preta x Operário   CET 1
15h30  Florence x Camisa 10    Osan 
 
* Não houve rodada no último final de semana

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 29

Horário  Partida    Local
11h  Cardeal x Bandeirantes  Cardeal
11h  Pimenta x Atlético Paulista  Pimenta
13h30  Manchester x Bahia   São Conrado
13h30  Morada do Sol x LBC   Sociapan
13h30  Comercial x Elias Fausto  Pimenta
13h30  Galo x Huaxipato   Osan
13h30  Atlético Oliveira x Jardim Brasil  CET 1
15h30  Benfica x Vale Verde   São Conrado 

* Não houve rodada no último final de semana

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Rodada amanhã, dia 29

Campo 1
 
Horário  Partida    Categoria
8h   LG Vacker/Vacker & Bueno x Lofts  Super Máster
9h30   Cavifer x DD Max    Super Máster
11h   Tukka’s x Casa das Embalagens  Super Máster

Campo 2

Horário  Partida    Categoria
8h   Hot Flowers x Posto Tremendão   Super Máster
9h30   Jornal Exemplo x Vieira de Abreu  Máster
11h   Freegelo/Big & Strong x Belle Santé  Máster

Campo 3

Horário  Partida    Categoria
11h15   Cato Supermercados x Sanare   Adulto
9h   SSA Brasil x Visual Formaturas   Veterano

Resultados da última rodada 
Escritório Central/Voga Arquitetura 4 x 3 Centerbor/Marq. Tintas (Adulto)
Atento Segurança e Serviços 4 x 6 SSA Brasil (Veterano)
Centermaq 3 x 2 Birô - Brio! Informática (Veterano)
Luxafit Transportes 1 x 3 Vizzent Calçados (Veterano)
Auto Escola Dirce/Race Pneus 3 x 4 PCB Informática (Máster)
Madeireira Glaudeimar 1 x 4 Tecnosemillas (Máster)
Tukka’s Lanchonete 3 (4) x (3) 3 Colégio Meta (Super Máster)
Pai & Filhos 3 x 2 Hot Flowers (Super Máster)
Visão Imóveis/2G Bebidas 1 x 4 Casa das Embalagens (Super Máster)
Atento Segurança e Serviços x Smart Ar Condicionado (Veterano)
Thunder Vision - Remota - GTA x Posto Tremendão (Super Máster)

Nova Aliança e Dinho Água 
conquistam títulos no futsal

Torcedores de Nova 
Aliança/XII de Junho 
e Dinho Água/Super-

mercado Cisol soltaram o grito 
de campeão no último final de 
semana, após conquistas das 
respectivas copas Liga Regional 
Aifa Marquinhos e Liga Regio-
nal Aifa/Grupo Marquinhos de 
Futsal Feminino. As finais de 
ambas as competições foram 
realizadas no ginásio da Sol-Sol. 

Valendo o título da Terceira 
Divisão do Regional masculi-
no, Nova Aliança e Bayern 07 
entraram em quadra no último 
sábado, dia 21.

E no seu retorno ao futsal local, 
quem se deu melhor na disputa 
foi a Nova Aliança. Com “casa 
cheia”, a equipe garantiu o troféu 
de campeã após vitória de 10 x 6. 

Finalistas, tanto a Nova 
Aliança quanto o Bayern estão 
garantidos na Segunda Divisão 
do certame, na edição que será 
disputada no segundo semestre 
deste ano. 

Além do troféu de campeão 
e vice, a Nova Aliança garantiu 

o prêmio de R$ 600, enquanto 
que seu adversário recebeu R$ 
400. Os valores são provenientes 
da arrecadação feita pela Aifa no 
início do campeonato, das taxas 
de inscrição pagas pelas equipes. 

A “Terceirona” também 
premiou, com troféu, Claudi-
nei Brito (Buchecha). Com a 
camisa do Nova Aliança, ele 
balançou as redes adversárias 
em 30 oportunidades. A equipe 
campeã também garantiu o título 
de defesa menos vazada. Os go-
leiros Denis Willian e Marcelo 
Medina sofreram, apenas, 18 

gols durante toda a competição. 

Feminino
O domingo, dia 22, foi tam-

bém de decisão do Futsal da 
Liga Aifa. Na Sol-Sol, pelo títu-
lo do feminino, o duelo foi entre 
Dinho Água x Sedesp Votoran-
tin/Sindicato dos Bancários.

Melhor em quadra, o Dinho 
venceu o duelo por 8 x 3 e ga-
rantiu o tricampeonato da com-
petição. A conquista garantiu 
à equipe o prêmio de R$ 300, 
enquanto Votorantin levou para 
casa R$ 200. 

A equipe do Dinho garantiu 
ainda os troféus de artilheira e 
defesa menos vazada. Tais Dias 
marcou 20 gols, enquanto que La-
rissa Fernandes sofreu apenas 15. 

O troféu de terceiro colocado 
ficou com a equipe do DME 
Utopia Iperó que, também no 
domingo, venceu o Araçarigua-
ma pelo placar de 5 x 2. 

Esse foi o segundo título 
da equipe do Dinho Água este 
ano. Em abril, o time venceu o 
Gálatas de Sorocaba por 6 x 0 e 
garantiu o “caneco” da 15ª Copa 
Cidade de Indaiatuba. 

As equipes de futsal Meno-
res ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes garantiram a classi-
ficação para as quartas de final 
do Campeonato Metropolitano 
A2 da Federação Paulista de 
Futsal. A classificação veio após 
disputa no último domingo, dia 
22, em São Paulo, em todas as 
categorias que integram. 

O feito foi conquistado ain-

da no primeiro jogo das oitavas 
de final, contra os times do 
Lorena no Sub-12 (placar de 2 
a 0), Suzano no Sub-14 (5 a 1), 
Franco da Rocha no Sub-16 (4 
a 3) e Itapevi no Sub-17 (6 a 2). 

O segundo jogo das oitavas 
acontece no próximo dia 4 de 
junho, também em São Paulo. A 
coordenação é do técnico João 
Paulo Miyake. 

Estadual 
As equipes de futsal Me-

nores ADI/Secretaria Muni-
cipal de Esportes/Clube 9 de 
Julho nas categorias Sub-8 
e Sub-9 alcançaram novas 
vitórias na rodada do Cam-
peonato Estadual Série Úni-
ca – Iniciantes da Federação 
Paulista, realizada no último 
sábado, em Ribeirão Pires. 

Jogando contra as equi-
pes da casa,  a  garotada 
indaiatubana venceu por 
5 a 3 no Sub-8 e 2 a 0 no 
Sub-9. O próximo desafio 
das equipes, que partici-
pam pelo primeiro ano da 
competição, acontece no 
dia 4 de junho,  em São 
Paulo, contra os times de 
Vila Ema. 

Dinho Água/Supermercado Cisol venceu no domingo e garantiu o tricampeonato do certame

Em seu retorno ao futsal, Nova Aliança levantou “caneco” da Terceira Divisão 
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ALICE ATRAVÉS DO ESPE-
LHO  - Lançamento - Aventura / 
Fantasia - Classificação livre - 112 
minutos. 3D DUBLADO: Quinta (26) 
a Quarta (1º): 16h10. CONVENCIO-
NAL DUBLADO: Quinta (26) a Do-
mingo (29): 13h45 / 18h40. Segunda 
(30), Terça (31) e Quarta (1º): 18h40.  
CONVENCIONAL LEGENDADO: 
Quinta (26) a Quarta (1º): 21h10.

JOGO DO DINHEIRO - Lan-
çamento - Thriller / Drama - Clas-
sificação 14 anos - 98 minutos.  
DUBLADO: Quinta (26) a Quarta 
(1º): 19h20. LEGENDADO: Quinta 
(26) a Domingo (29): 17h05 / 21h45. 
Segunda (30), Terça (31) e Quarta 
(1º): 17h05 / 21h30

PEPPA PIG: AS BOTAS DE 
OURO E OUTRAS HISTÓRIAS 
- Lançamento - Animação - Classifi-
cação livre - 62 minutos. DUBLADO: 
Quinta (26) a Domingo (29): 14h45

AVE, CÉSAR ! - Sessão do 
Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição* - Comédia - Clas-
sificação 12 anos - 106 minutos. 
LEGENDADO: Somente na Terça 
(31): 19h30. Atenção: para o Cine-
clube os ingressos tem preço único 
de R$ 10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso 
promocional R$ 5,00

X-MEN: APOCALIPSE - 2ª 
semana - Aventura / Ficção - Clas-
sificação 14 anos - 143 minutos. 
CONVENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (26) a Domingo (29), Terça 
(31) e Quarta (1º): 15h10. Segunda 
(30): 15h10 / 20h30.  CONVENCIO-
NAL LEGENDADO: Quinta (26) a 
Domingo (29): 18h15 / 21h30. Terça 
(31) e Quarta (1º): 20h30. *A versão 
convencional legendada não será exi-
bida no Jaraguá na segunda, dia 30..

ANGRY BIRDS - O FILME 
- 3ª semana - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 90 minutos 
-  CONVENCIONAL DUBLADO  - 
Quinta (26) a Domingo (29): 14h15 
/ 16h40. Segunda (30), Terça (31) e 
Quarta (1º): 15h30 / 18h25

Capitão América: Guerra Ci-
vil - 5ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 12 anos - 156 
minutos. CONVENCIONAL LE-
GENDADO: Quinta (26) a Segunda 
(30) e na Quarta (1º): 20h00. *A 
versão legendada não será exibida no 
Jaraguá na terça, dia 31.

CINEMA
ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO

Espetáculos são apresentados 
no Ciaei dia 11 de junho

A SuperCult Produções 
traz duas peças tea-
trais que serão apre-

sentadas no mesmo dia, 11 
de junho, no teatro do Centro 
Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei). A 
primeira, "Magia das Prince-
sas", acontece às 15 horas e 
será voltada às crianças. Na 
sequência, às 21 horas, o pú-
blico confere uma peça gospel 
intitulada "À Prova de Fogo".

Os ingressos para a apre-
sentação infantil custam R$ 15 
para crianças de 2 a 12 anos, 
R$ 25 meia-entrada e R$ 50 
inteira. Crianças com até um 
ano e 11 meses não pagam. 
Para o espetáculo seguinte os 
valores são R$ 50 inteira e R$ 
25 meia.

Promocional antecipado 
- Com a doação de uma cai-
xinha de um litro de leite no 
ato da compra do ingresso, a 
pessoa paga R$ 20 na primeira 
apresentação ou R$ 25 (meia-
-entrada) para a segunda. 

No musical "Magia das 
Princesas", a companhia teatral 
JJR Produções, de São Paulo, 
leva o público para dentro 
de um conto de fadas, com a 
mistura de vários personagens 
de histórias infantis distintas. 
“A JJR administra o Teatro 
Juca Chaves, em São Paulo, 
sendo a primeira vez que se 
apresentam em Indaiatuba”, 
conta o produtor da SuperCult 
Produções, Bento Vizzotto.

Os anfitriões Peter Pan 
e Olaf, vão levar todos para 
uma aventura inesquecível. 
As princesas Branca de Neve, 
Cinderela, Ariel, Bela, Rapun-
zel, Elsa e Merida preparam 
uma surpresa para o aniversá-
rio de Anna e juntas também 
vão mostrar para a Princesinha 
Sofia como ser uma princesa 
de verdade. Participam da his-
tória ainda os amigos Woody 
e Buzz Lightwear (Toy Story).

Durante a peça as prince-
sas interpretam algumas das 
canções conhecidas de cada 
história. O público também 
é peça chave no espetáculo, 
pois algumas crianças serão 
escolhidas e coroadas pelas 
princesas.  

Já em À Prova de Fogo, 
uma adaptação do longa homô-
nimo, a companhia teatral Rick 
Amaral Produções, de São 
José dos Campos, demonstra 

ensinamentos do casamento 
sobre como surpreender, elo-
giar e escutar mais seu parcei-
ro, entre outras situações.

No trabalho, o bombeiro 
Caleb é um profissional que 
cumpre com todos os princí-
pios, sendo um deles nunca 
deixar um companheiro para 
trás numa situação de perigo. 

Já em sua casa, ao lado da 
esposa Catherine, as coisas são 
bem diferentes. Caleb é um 
marido ausente e depois de sete 
anos de união o relacionamen-
to está chegando ao fim. 

O pai de Caleb pede então 
que ele inicie uma experiência 
de 40 dias, denominada "O 
desafio do amor", na tentativa 
de salvar o casamento.

Essa é a primeira vez com a 
SuperCult Produções traz uma 
peça gospel para a cidade. “Es-
peramos que o público venha 
prestigiar as duas apresenta-
ções, são obras muito boas”, 
ressalta Vizzotto. 

SERVIÇO
Teatro Ciaei 
Endereço: Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 
3.664 - Jardim Regina 
Data: 11 de junho
Magia das Princesas - 15 horas 
À Prova de Fogo - 21 horas
A bilheteria estará aberta a 
partir das 12 horas
 Vendas
-Loja Etiqueta Kids 
Rua 24 de maio, 1.218, Centro 
- (19) 3835-2594
-Loja Etiqueta Modas
Rua 24 de maio, 1.228, Centro 
- (19) 3834-5131

A Miss Indaiatuba Nathá-
lia Quirino será uma das 30 
candidatas na disputa do Miss 
São Paulo 2016. Na noite de 
hoje, dia 28, a partir das 22 
horas, ela desfila no palco do 
Citibank Hall, em São Paulo. 
A final do concurso terá trans-
missão ao vivo, para todo o 
Brasil, pela TV bandeirantes 
e no site www.band.com.br.

Após sua eleição em outu-
bro de 2015, a Miss Indaiatuba 
tem se preparado intensiva-
mente para a disputa estadual. 

No último domingo, dia 
22, as 30 candidatas a Miss 
São Paulo 2016 chegaram ao 
hotel Hilton Morumbi, onde 

ficam até a final do concurso, 
marcada para hoje. 

Em seu primeiro dia de 
confinamento, as candidatas 
provaram os looks que usa-
rão no palco – traje casual, 
maiôs, biquínis e vestidos 
de gala de Alexandre Dutra. 
Essa tendência também será 
adotada na próxima edição 
do concurso Miss Indaiatuba, 
programado para setembro.

Nathália tem sido consi-
derada, por especialistas em 
concursos de beleza, como uma 
das preferidas ao título estadual 
com grandes chances de receber 
a coroa de mulher mais bonita 
de São Paulo, conquistado pela 

última vez em 1996 pela indaia-
tubana Daniela Zanotello.

Com 22 anos, completa-
dos nesta terça feira, a Miss 
Indaiatuba destaca-se por sua 
inteligência, postura e corpo 
impecável. Modelo profissio-
nal desde os 14 anos, possui 
grande intimidade com os pal-
cos. Atualmente cursa o último 
ano de Arquitetura e pretende 
conciliar a carreira de modelo 
com sua nova profissão.

As misses são preparadas 
pela Ford Models, como ocorreu 
na última edição do Miss Brasil. 
Novamente, a personalidade 
será um requisito fundamental 
para conquistar o júri.

Musical infantil mistura vários personagens numa história ani-
mada, enquanto a obra inspirada no filme fará o público refletir 

Nathália Quirino concorre ao 
Miss São Paulo 2016

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO  
- Lançamento - Aventura / Fantasia - Classi-
ficação livre - 112 minutos. 3D DUBLADO: 
Quinta (26) a Domingo (29): 14h05 / 19h20 / 
21h50. Segunda (30), Terça (31) e Quarta (1º): 
19h20 / 21h50.  3D LEGENDADO: Quinta 
(26), Sexta (27) e de Domingo (29) a Quarta 
(1º): 18h25. *A versão 3D legendada não será 
exibida no sábado, dia 28. CONVENCIONAL 
DUBLADO: Quinta (26) a Domingo (29): 
16h30. Segunda (30), Terça (31) e Quarta 
(1º): 15h10. 

PEPPA PIG: AS BOTAS DE OURO 
E OUTRAS HISTÓRIAS - Lançamento - 
Animação - Classificação livre - 62 minutos. 
DUBLADO: Quinta (26) a Domingo (29): 
13h50 / 15h40

FINAL CHAMPIONS LEAGUE 
- REAL MADRID x ATLÉTICO DE MA-
DRID - Evento especial - Parceria Topázio 
Cinemas / Cinecolor / Rede Globo - Classifi-
cação livre. TRANSMISSÃO AO VIVO* DA 
FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE - Sábado 
(28): 15h20. *Transmissão com sinal da Rede 
Globo de Televisão. Para este evento especial: 
inteira R$ 50,00 / Meia R$ 25,00

DAMAS DO SAMBA - Fazendo parte 
do “Maio Musical” da Secretaria Municipal 
de Cultura - Documentário - Classificação 10 
anos - 75 minutos. NACIONAL: Somente na 
Segunda (30): 15h30 / 19h00. *Entrada franca. 
Retirada de ingressos na bilheteria no próprio 
dia da exibição, a partir das 15h00.

X-MEN: APOCALIPSE - 2ª semana 
- Aventura / Ficção - Classificação 14 anos 
- 143 minutos. 3D DUBLADO: Quinta (26) 
a Domingo (29): 14h55 / 21h20. Segunda 
(30), Terça (31) e Quarta (1º): 16h00 / 20h00. 
CONVENCIONAL DUBLADO: Quinta (26) 
a Domingo (29): 18h05. *A versão conven-
cional dublada será exibida no Polo somente 
até domingo, dia 29. CONVENCIONAL 
LEGENDADO: Quinta (26) a Quarta (1º): 
17h20 / 20h30.

VIZINHOS 2 - 2ª semana - Comédia 
- Classificação 16 anos - 105 minutos. DU-
BLADO: Quinta (26) a Sábado (28): 22h05. 
*A versão dublada não será exibida no Polo 
na domingo, dia 29. Segunda (30), Terça (31) 
e Quarta (1º): 21h20. LEGENDADO: Quinta 
(26) a Domingo (29): 19h50. Terça (31) e 
Quarta (1º): 19h00. *A versão legendada não 
será exibida no Polo na segunda, dia 30.

ANGRY BIRDS - O FILME - 3ª semana 
- Animação / Comédia - Classificação livre - 90 
minutos - CONVENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (26) a Domingo (29): 14h30 / 16h55. 
Segunda (30) e Terça (31): 15h30 Quarta (1º): 
14h00 (Cinematerna) / 15h30.

Capitão América: Guerra Civil - 5ª se-
mana - Ação / Aventura / Ficção - Classificação 
12 anos - 156 minutos - CONVENCIONAL 
DUBLADO: Quinta (26), Sexta (27) e Domin-
go (29): 15h15 / 20h55. Sábado (28), Segunda 
(30), Terça (31) e Quarta (1º): 20h55
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MARCELLA OLIVEIRA
cultura@maisexpressao.com.br

cultura &  lazer
Horóscopo de 28 a 03/06 por Alex Costa GuimarãesMarcelo D2 é confirmado 

como atração da Virada
REPRODUÇÃO

Entre hoje e amanhã, 
dias 28 e 29, Indaiatu-
ba será palco de várias 

atrações da 10ª Virada Cultura 
Paulista. Confirmado de úl-
tima hora pela Secretaria de 
Estado da Cultura, o show 
do rapper Marcelo D2 está 
programado para encerrar o 
evento no domingo.

A novidade surgiu após 
Campinas desistir de parte de 
sua programação nesta edição, 
nos shows que ocorreriam na 
Praça Arautos da Paz, e rema-
nejar os artistas para as cidades 
vizinhas. A apresentação de 
D2 acontece logo após o show 
de Emicida, às 20h30, no palco 
externo do Parque Ecológico. 

O cantor, que tem mais 
de 20 anos de carreira, traz 
o show do disco “Nada Pode 
Me Parar”, com clássicos de 
sua carreira solo e do Planet 
Hemp, como “1967”, “Desa-
bafo”, “Qual é?”, “Mantenha 
o Respeito” e “Contexto”.   

Entre os destaques mu-
sicais deste ano estão ainda 
Doctor Mars, Banda Marília 
Gabriela, Anelis Assunção 
e Arnaldo Antunes, que se 
apresentam hoje, a partir das 
19h30, no Parque Ecológico.

Já amanhã, sobem no mes-
mo palco as atrações Liniker, 

Hoje, dia 28 de maio

Palco Externo – Parque Ecológico – próximo ao estacio-
namento
19h30 – Doctor Mars (música)
21h – Banda Marília Gabriela (música)
22h30 – Anelis Assunção (música)
23h59 – Arnaldo Antunes (música)

Palco interno – Sala Acrísio de Camargo - Ciaei
18h30 – TFStyle com o espetáculo “Beco” (dança)
19h30 – Apresentação de Jongo com o grupo Filhos da Semen-
te (área externa do Ciaei) – programação local (cultura popular)
20h30 – Vídeo-arte com projeção de Phelippe Neto e exposi-
ção Ballon & Art (área externa do Ciaei) - programação local 
(artes visuais)
21h – Banda Unha Encravada com show “Anos 80, a história 
de uma década através do rock” (música)
23h59 – Apresentação de Fernando Strombeck (stand up 
comedy)

Praça Dom Pedro II - Centro
18h - Palco Todos os Ritmos com as bandas Instinto Animal, 
City Rush e Sangreria (música)

Avenida Presidente Kennedy
22h – Seresta das Letras (música e literatura) – programação 
local

Paula Lima e Emicida. 
No Ciaei, o humor toma 

conta da noite de hoje. A 
partir das 23h59 o humo-
rista Fernando Strombeck 
fala sobre absurdos da vida 
cotidiana, relacionamentos, 
gêneros musicais, viagens e 
avanços tecnológicos em seu 
stand up comedy.

São mais de 20 atrações 
gratuitas na agenda da Virada 
para todas as idades e estilos, 
entre musicais nacionais e lo-
cais, peças de teatro, números 
circenses e contação de histó-
rias. (Confira a programação 
completa no box)

As apresentações acon-
tecem no palco externo pró-
ximo ao estacionamento do 
Parque Ecológico, no Parque 
Temático, na Sala Acrísio de 
Camargo e no pátio externo 
do Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), na Praça Dom Pedro, 
no Novo Centro Cultural 
Morada do Sol e na Avenida 
Presidente Kennedy.

Um trecho da marginal do 
Parque Ecológico, na altura 
da Rua Sebastião Nicolau, 
será interditado entre às 12 
horas de hoje e às 22 horas 
de amanhã, assim como o es-

tacionamento do parque, que 
permanecerá fechado desde 
às 20 horas de ontem, dia 22, 
até às 22 horas de domingo. 
Apenas ambulantes previa-
mente credenciados poderão 
circular no local.

A Virada Cultural Paulista 
é uma realização da Secretaria 
de Estado da Cultura, com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Cultural, Guarda Civil, 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 
Públicas e do Departamento 
Municipal de Trânsito. 

Novo Centro Cultural Morada do Sol
19h – Peça “Bastidores em Cena”, com o grupo Enrolados (teatro) 
– programação local
21h – Peça “Entreatos” com o grupo Estrada (teatro) – programação local

Amanhã, dia 29 de maio 

Palco Externo – Parque Ecológico – próximo ao estacionamento
15h30 – Liniker (música)
17h – Paula Lima (música)
18h30 – Emicida (música)
20h30 – Marcelo D2 (música)

Palco - Parque Temático 
12h - Companhia Mocas Volantes (teatro) 
 
Palco interno – Sala Acrísio de Camargo - Ciaei
11h – Cia La Mariquita de Variedades – Histórias de Reis e Rainhas 
(contação de histórias)
11h30 – Orquestra Sinfônica de Indaiatuba com “Clássicos Popula-
res” (música) – programação local
14h – Espetáculo Magnific – Arena Circus (circo)
-Novo Centro Cultural Morada do Sol
11h – Peça “Os Saltimbancos” com Cia de Teatro Marli Lopes 
(teatro) – programação local
14h – Peça “O Gato de Botas” com Cia de Teatro Valeu a Pena 
(teatro) – programação local
16h – Peça “O Livro Mágico: a Coroação da Rainha” com o Grupo 
Fântaso (teatro) – programação local

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura

Confira a programação completa em Indaiatuba:

Marcelo D2 foi confirmado durante a semana como uma das atrações da Virada em Indaiatuba

O ariano está em uma fase boa para se comunicar 
com os outros, atrair novas oportunidades e tam-
bém novos relacionamentos podem surgir e de 
uma forma bem diferente da que está acostumado 
a ser. Porém o risco de entrar em discussões está 
muito alto, pois ainda existem atitudes ligadas ao 
seu modo de pensar que precisam ser renovadas, 
reformadas.

O taurino tende a encontrar pessoas que possuem 
carinho ou emoção especial para com ele. Algumas 
dessas vêm do passado, outras surgem de relações 
comerciais ou relações passageiras. Cuidado com 
gastos nesse momento. Há risco de imprevistos ou 
de problemas com papeis que possam trazer riscos 
financeiros.

O geminiano pode ficar um pouco perdido nesse 
momento, pois sente que algo dentro de si precisa 
ser modificado. Sua aparência pode ser a primeira 
coisa a ser modificada. Mas suas atitudes e o que as 
motiva estarão em mudanças e as reformas serão 
importantes. Saúde instável. Cuidado.

O canceriano sente que agora tem seu lar, sua famí-
lia ou seu passado sob seu controle. Pessoas do pas-
sado voltam a sua vida, seu lar tende a ficar sob sua 
custódia ou dependendo de sua organização. Seu 
lado profissional pode sofrer um pouco pois algo 
deixou de ser cuidado ou organizado nesse quesito.

O leonino volta suas atenções para suas amizades, 
ou para seus projetos pessoais. Descobrirá que algo 
em seus planos precisa ser corrigido, será que não 
está sonhando alto demais? Será que está organi-
zando direito seus sonhos para que se concretizem?

A vida profissional do nativo é o foco nesse mo-
mento. Pode buscar certa estabilidade, pode ter que 
se posicionar mais para obter o que precisa. Precisa 
ter cuidado com o que escreve nesse momento, pois 
mercúrio retrógrado fará observar diversos textos e 
escritos que precisam ser corrigidos. Cuidado com 
fofocas.

O libriano pode sentir que seu emprego ou sua 
vida profissional precisa de cuidados para melho-
rar a situação. Mas esses cuidados dependem do 
que precisa ser re-organizado em sua vida pessoal. 
Saúde delicada, cuidado com gripes ou doenças 
viróticas, nessa fase.

O escorpiano estará sofrendo mudanças no trab-
alho, tendo alterações em sua saúde. Podendo até 
mesmo enfrentar falhas no trabalho que o impede 
de obter os resultados de forma mais precisa ou 
imediata. Apesar disso, estará muito requisitado 
para desenvolver seus trabalhos.

O sagitariano está com muita facilidade de discutir 
com seu cônjuge, ou de ficar impaciente com ele. 
Precisa pensar bem antes de falar, pois há um forte 
risco de discutir ou de falar o que não deve. Essa 
fase mostra ao nativo que ele precisa trabalhar o 
saber calar e até mesmo calar o que sabe.

Um forte esforço pessoal o nativo está realizando 
para descobrir o que pode mudar dentro de si e traz-
er mais tranqüilidade e alegria em sua vida. Para 
isso irá atrás do que for preciso: academia, profis-
sional da saúde, ajuda espiritual. O momento para 
encontro consigo é agora, faça sua parte.

Mercúrio retrogrado estará ajudando o aquariano a 
reformar sua mente, a buscar aspectos que não aval-
iava dentro de si e ajudar a renovar ou a organizar 
esses aspectos. Momento de transformação interior, 
mais precisamente naqueles pensamentos que o em-
purram para ações confusas.

Mudança no trabalho ou na necessidade de mel-
horar sua saúde. Agora pode ser o momento de 
ir atrás de um profissional da saúde ou mudar 
de ambiente de trabalho. Gastos com assuntos 
ligado a família ou sua casa. Risco de discussão 
em sua casa ou com familiares. Reformas dentro 
de casa podem estar ocorrendo ou necessitando 
delas.
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Leluh Kids: sempre realizando as 
melhores festas

Daniela C. Ratti comemorou, no 
último dia 13, mais um ano de 
vida. Seus pais, João e Irma, 
e seu irmão, João Paulo Ratti, 
desejam muita saúde e muitos 
anos de vida. Parabéns!

Choco la te  quen te 
é sempre bom, mas 
melhor ainda acom-
panhado de sua paleta 
preferida. Vá curtir a 
novidade de inverno 
da Arriba Paleteria: 
Calda de Chocolate 
Quente. Compre uma 
paleta do seu sabor 
preferido e com mais R$ 1 peça a calda de chocolate quente. É sensacional!

Novidade na Arriba Paleteria para este inverno

Andressa Conegundes em ensaio fotográfico 
com moda outono/invenro Cris Bandeira

Funcionárias da lojas Cris Bandeira do bairro Jardim Morada do Sol

Equipe Aki Tem em clima de Festa Junina. Aproveite as novidades 
e curta sua festa com todos os acessórios caipiras

Ronaldo, Dayani e Marlin, do Sacolão da EconomiaRonaldo com Val da Lanchonete Bela VistaRebeca, Ronaldo Pinton e sua esposa

Equipe Bazinga, do Objetivo Indaiatuba, premiada no Mundial de 
Robótica disputado nos Estados Unidos

Alunos da Equipe Metadroid, de Robótica do Colégio Meta, 
homenageiam o professor Rogério Bertin

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

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

Equipe Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro,  em recente treinamento

Cesar Lopes Venturini comemorando seu aniversário no Objetivo

Luiza Duarte Silva comemorando seu aniversário no Objetivo

A proprietária Núbia, da Marmoria Tok de Classe, em visita aos 
amigos Flávio, Paulo e Hennyel 
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Que tal arrasar esse final de semana? Vá conhecer Paula Amorim, 
onde você encontra beleza e elegância. Parcelas em até 6 vezes. 
Rua 5 de julho,449, no Jardim Pau Preto. Vale a pena conferir!

Acaba de chegar na Estilo Mil 
Coisas a nova coleção outono/
inverno das mais famosas 
marcas inclusive Stroke e 
aproveite para presentear no 
Dia dos Namorados a super 
promoção, com muitas peças a 
R$ 50, R$ 70 e R$ 100 à vista. 
Imperdível!

Roupas Fashion

Outono/Inverno

Moda Noiva Novidade "Crochê"

Acaba de chegar na "A Nova Loja" a coleção 
de vestidos de noiva Tutti Sposa, tecidos 
nobres, com transparência, renda e muito brilho, 
simplesmente maravilhosos. Não deixe conferir 
também a divina coleção moda festa, longos e 
curtos na opção venda ou aluguel. Vale dispertar 
também a nova coleção outono/inverno para 
presentear no Dia dos Namorados que a loja 
acaba de receber. Ótimos preços! Whattsapp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

Não deixe de conferir a nova coleção outono/inverno 
da Vitorello que está simplesmente maravilhosa. Para 
esta semana, vai chegar a sensação do momento que 
é o crochê com belíssimas blusas e vestidos em linho. 
Aproveite muitas promoções a preços inacreditaveis e 
também conjuntos, blusas, jaquetas e casaquinhos em 
plush, que está fazendo o maior sucesso, ótimo para 
presentear no Dia dos Namorados!

Prato Quente
Kafta Grelhada - Carne mo-
ída selecionada, grelhada com 
temperos especiais, sobre al-
face, cebola e tomate fatiados. 
Acompanha vinagrete. Vá sabo-
rear na Casa da Esfiha, é claro!

Alunas da escola no último Festival de Ballet da escola Stahl Soler

Aulas de ballet na Stahl Soller 
A Stahl Soler está com vagas abertas de ballet para todas as idades. Venha 

conhecer o espaço e fazer uma aula experimental grátis. Horários novos. Tur-
mas: Baby Class, Primary e 1º Grau. Informe-se no telefone 3835-6247 com 
Karen/Ana. Sua filha vai adorar!

Cintia Cerezuella, corretora de seguros, fazendo as unhas na Flor 
de Lis Depilação & Esmalteria. Agende um horário na Flor de Lis 
através dos telefones (19) 3825-0623 ou 99921-7576

Parabéns Jéssica Mantovani, você ficou 
deslumbrante! "A Nova Loja" agradece a 
preferência e deseja felicidades!

Verônica Stucchi, Agata Pâmela e Elizabeth Fieri artistas do Ateliê Calliopi

Aniversariante

A empresa Atento parabeniza 
o colaborador Wesley pelo seu 
aniversário no último dia 23 e 
deseja muito sucesso e saúde!
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
"La Mer Blanc" Festa Ítalo/Saltense chega a sua 20ª 

edição com diversas atrações
Alien Grrove no 24º Maio Musical

Tornados x Lechuza - rugby de primeira

As meninas lindas, Claudia Cury e Flavia Fonseca, donas 
da "La Mer Blanc", fizeram o lançamento de sua nova coleção 
exclusiva, na tarde do último dia 19, no Fran's Café. A loja 
virtual das moçoilas está indo de vento em popa, com peças 
únicas e exclusivas, com confecção própria das meninas. Flavia, 
que estudou moda, garante um caimento impecável.

Começou ontem, dia 27, e vai até domingo, dia 29, a 20ª 
Festa Ítalo-Saltense, que contará com diversas atrações artís-
ticas e gastronômicas. O evento é realizado pela Prefeitura da 
Estância Turística de Salto, em parceria com a MPR Eventos. 
A festa acontece no Pavilhão das Artes – Praça Archimedes 
Lammoglia.

Em coletiva realizada na manhã do último dia 18, no res-
taurante “Na Fazenda”, o secretário de Cultura Marcos Pardim, 
acompanhado pelo prefeito Juvenil Cirelli, da vice-prefeita 
Jussara Vilaça, Odair Peron (Associação Italiana Giuseppe 
Verdi), e dos renomados chefes Carlos Soares, Juan Soares e 
Denis Corazza, falou sobre o evento.

Na noite do último dia 20 aconteceu, no Ciaei, mais um 
dos espetáculos do 24º Maio Musical. Quem se apresentou na 
ocasião foi a Alien Groove, banda da terra, de nossa cidade, de 
primeira qualidade em show instrumental. Gerson, Viktor e Ro-
drigo fizeram um dos mais lindos shows desta edição do Maio 
Musical, sem contar que Gerson Lima Filho foi considerado, 
recentemente, como um dos 15 melhores professores de bateria 
do Brasil, por Dom Famularo, na revista Modern Drummer. 

Grande jogo 
entre Tornados 
de Indaiatuba x 
Lechuza Soro-
caba/Itu, com  
vitória do time 
local por 38 x 
7. Uma das me-
lhores partidas 
que já assisti até 
hoje. Avante, 
Tornados!

Desfile dos cachorros em prol da Upar 
será no dia 9 de junho, no Parque Mall

Show de Israel Novaes realizado no último sábado no Indaiatuba Clube

Festa do RotaKids na 20ª 
Conferência Distrital de Rotary

‘Ácido Fólico na Prevenção de 
Malformações Congênitas’

Nos últimos dias 18 a 22 aconteceu a 20ª Conferência Dis-
trital do Rotary, na cidade de Águas de Lindóia, onde como 
sempre o nosso RotaKids brilhou novamente.

Final de semana no Espaço Rosa Shock tem sempre um final feliz
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social & gastronomia

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

Rubens, Letícia, Vera e Pedro, com a galera de São Paulo, na Oggi 
Sorvetes, Avenida. Cel. A. Estanislau do Amaral, 1.219, F. 3801-0069

Kelly, Lara, Julia e Tahisa, no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 870, Jardim América. Tel: 3875-2974

Karina Kanesaki, Helena, Valdir e Augusto, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizada na Avenida 
Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Caroline e Eliane de Almeida, na Casa da Moqueca, que fica na Av. 
Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Carla e Carlos do Cintra Restaurante. Av. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel.: 3816-1417

Anderson, Daiane, Gislaine e José na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins 
com Marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Priscilla e Patricia Castilho na Padaria Nova Galeria, Av. Cel. Antonio Estanislau do 
Amaral, 1257. F: 3801-0021

Tadeu e Elaine na Casa da Moqueca, que fica na Av. Pres. Kennedy, 1145 - Cidade 
Nova I - Tel.: 3885-0866

Márcio e Juliana, proprietários da Pizzaria Babbo Giovanni com Arthur, Gabriela, 
Fernanda e Evandro. Av. Presidente Vargas, 1540 - F: 3834-1008

Marcelo e Marcos no Rincão Gaúcho, que fica na Av. Visconde de Indaiatuba, 870, 
Jd. América, Tel. 3875-2974



caderno de negóciosNº 698

AP02418 ED. RAVENNA - AU 73M2 - 3 
DORM (1 SUITE C/ ARM) / SALA 2 AMB. 
/ COZ. PLANEJ. /  WC / AS / 1 GAR. R$ 

1.100,00 + COND + IPTU

AP03221 - CENTRO - 3 DORMT / 1 SUITE 
/ 2 WC (1 DE EMPREGADA) / COZ / SALA 

/ LAVANDERIA / 1 VAGA - R$1.100,00 + 
COND + IPTU

AP03223- CIDADE NOVA  - 3 DORMT / 1 
SUITE / 2 WC / COZ / SALA / 2 VAGAS CO-
BERTAS / SEMI IMOB / R$1.300,00 + IPTU

CA06536 PORTAL DO SOL - AT.150M² AC.174M² - 3 DORM.
(SUITE + SACADA) / SALA / COZ. / 4WC / ESCRITORIO / 

AS / CHUR. / EDÍCULA / QUINTAL / GAR.2 VAGAS. VALOR 
PROMOCIONAL MÊS DE MAIO: R$ 380.000,00

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

CA11078 JD MORADA DO SOL - AT 125M2 
AC 95M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / 

AS / 1 GAR. R$ 180.000,00

CA11079 RES. MONTE VERDE - AT 250M2 
AC 167M2 - 3 DORM. / 2 SALAS / COZ. / 2 

WC / AS / 2 GAR. R$ 1.200,00 + IPTU

CA11081- VILA FURLAN - 3 DORMT / 1 
SUITE / 2 WC / COZ / SALA /3 GAR / CHUR-

RASQ - R$1.700,00 + IPTU

CA11085- JARDIM SEVILHA - 2 DORMT 
/ 1 SUITE / SALA / COZ / WC / 2 GAR 

R$1.300,00 INCLUSO IPTU

SL01605 - JD MORADA DO SOL - AC 463 
M² - 6 WC / COZ / VALOR PROMOCIONAL 

MÊS DE MAIO: R$ 9.900,00

SL01657 - LAURO BUENO DE CAMARGO - 
AC 800M² / AT 1000 M² VALOR PROMOCIO-

NAL MÊS DE MAIO: R$ 12.500,00 + IPTU

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



05BMais Expressão

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.



06B Mais Expressão

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 ÚNICA JD.TROPICAL 
PRÓXIMO AO POLO SHOOPING .04 
Comodos Com Entrada Para 02 Autos  Em 
Lote De 150M² Por Apenas R$240.000, 
00.Tel= 19-3017.2608 / 99762-7997.Aceita 
Financiamento. Vá Zunindo!!!!

OPORTUNIDADE! PARA INVESTI-
MENTO: 05 Residências Edificadas Em 
Lote De 250M², De Frente Para O Parque 
Corola Gerando Uma Renda Aproximada 
De R$2600,00. Valor: R$ 300.000,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294

OPORTUNIDADE! PARA INVESTIMEN-
TO: 02 Residências Edificadas Em ½ Lote 
De 130M², De Frente Para A Rua Silvio 
Candelo Em Pleno Centro Comercial. Valor: 
R$ 250.000,00 F=19-3017-2608/99762-
7997. Aceita Lote No Negócio.

OPORTUNIDADE! IMPERDÍVEL!! Lote 
De 250M² Com 02 Residencias E Grande 
Espaço De Terreno Livre. Em Local Privi-

legiado Da Morada Do Sol, Com Renda De 
R$1.300,00. Apenas R$250.000,00(O Lote 
Vasio Já Vale Este Preço) Aceita Lote/Carro 
No Negócio. Tel= 19-3017.2608 / 99762-
7997.Imperdivel!!!!

M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios Sala, 
Cozinha –Wc Social- Lavanderia, Gara-
gem. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: 
R$220.000,00 Ac. Financ, Ou Terreno Na 
Metade Do Valor. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!

Á R E A  R U R A L - V E N D E - S E 
20.000M²/40.000M² Próximo A Monte Mor: 
Boa Topografia; R$22,50 P/M².Ac. Veícu-
lo, 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 Exclu-
sivo, Diversas Aves, Animais E Árvores 
Frutíferas, A 08 Km Do Centro, A Beira 
Do Asfalto, R$280.000,00 Aceita Imóvel 
Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

ALUGA-SE

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
23). 02-Dorm, Sala.coz –Wc –  Garagem 
R$750,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
27)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$550,00 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).(Pav.sup) 02-Dorm, Sala.coz –Wc –  
R$800,00 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 Comer-
cial) Garantia:fiador/Calçãolocaticia

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-77) 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/Calção Locaticia

APARTAMENTO

BAIRRO:JARDIM ALICE:02 Dorm-
-Sala-Coz –Wc-Lav-01 Vaga De Garagem 
R$900,00 + R$ 200,00, Condominio 
(Incluso Água E Iptu ) Garantias:fiador Ou 
Calçao 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.ELDORADO – R$670,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC (com mobília), 1 vaga de garagem 
fechada e coberta
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz planejada, wc, sacada, lavanderia, 1 
vaga de garagem coberta.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, 
coz, ec, garagem (SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO – R$ 950,00 – dorm, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1.000,00 – MOBILIADO 
– dorm, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.JEQUITIBA – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
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$1.500,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem 
coberta para 2 carros  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, 2 wc, 
2 vagas de garagem
ANDALUZ – R$2.600,00 – 3dorms(1st), sala 
2 ambientes, coz planejada, WC, varanda, 
2 vagas de garagem, totalmente mobiliado

CHÁCARAS

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

SALÃO

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

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VL.RUZ PERES – R$1.100,00 – 120m², 
WC, mesanino
PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 – 
80m², wc
JD.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

CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
PORTAL DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, as, churrasqueira, entrada para 
2 carros.
VL.RUZ PERES – R$1.300,00 FRENTE : 
2dorms, sala, copa, coz, wc, garagem. FUNDOS 
R$700,00 – dorm, sala, coz, wc.
JD.REGENTE – R$1.300,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
VL.TELLER – R$1.400,00 – 3dorms(1st c/
closet), sala, coz, wc, churrasqueira, quintal, 
garagem
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.M.HELENA - R$1.800,00 – 3dorms(2st), 
sala, copa, coz, WC, dispensa, lavanderia, gara-
gem para 1 carro. Fundos ; dorm, sala, coz, WC.
JD.AMERICA – R$2.200,00 – 3dorms(1st 
c/a/e), sala em L, coz c/a/e, wc, lavanderia, 
Edicula:dorm, wc.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro
CENTRO – R$2.500,00 – COMERCIAL -   4 
salas,  recepção, 2 wc (1 para cadeirante),  coz,  
dorm de despejo nos fundos
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMERCIAL – 4 
salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala ampla, coz c/a/e. 
fundos:dorm, coz, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SO-
BRADO PISO SUPERIOR : 3dorms c/ ar 
condicionado(2st), wc social,  PISO INFERIOR: 
sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, chur-
rasqueira, garagem

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.

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

JD.MORADA DO SOL – R$420,00 – dorm, pia, 
wc, sem garagem
VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 – dorm, 
coz, WC, entrada de carro.  
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$650,00 – dorm, sala, 
coz, wc
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, coz, 
wc, sem garagem
COLINAS I – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$700,00-dorm, pia, wc, 
tanque.
JD.MORADA DO SOL – R$750,00-dorm, sala, 
coz, wc, garagem
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – dorm, 
sala, coz, 2wc
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 – 2dorms, 
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

AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL – 2dor-
ms, 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 
parcelas – 170m² 
TE.23 – JD.MONTOVA – R$115 MIL 
– 216m²
TE.30 – VENEZA – R$95 MIL – 150m²
TE.31 – COND.QUINTAS TERRACOTA 
– R$190 MIL – 1.200m²
TE.34 – MONTREAL – R$130 MIL – 
166m²
TE.35 – JD.DO IMPERIO – R$105 MIL 
– 150m²
TE.36 – JD.BRECIA – R$135 MIL – 200m²

CHACARAS

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

COD.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
COD.721 – RECANTO CAMPESTRE – 
R$130 MIL – 930m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC .04  –  D ISTRITO INDUSTRIAL  – 
R$1.400.000,00 – AT : 1000m² AC: 800m²
IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 MIL – 
casa terrea com garagem e campo de 
futebol AT: 419, 50m²  AC:309,05m²               
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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/ ar-
mários, 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 acaba-
mento, demais dependências de alto 
padrão R$ 800.000,00 pra dar negócio 
F. 3875-0469 / 997519921 CRECI 
65362. Aceita terreno em Indaiatuba.
VILLAGIO DE ITAICI - Casa de fino 
acabamento, c/ 3 dorm. (sendo 1 suíte) 
wc social, coz. americana, sala, chur-
rasq., lavanderia, garagem coberta, 
aquecimento solar. Local c/ área de 
lazer, piscina, salão de festas, quadra 
esportiva e muito mais. R$530.000,00 
F. 3875.0469 / 19-9.97519921 CRECI 
65362.
JD. VALENÇA - Sobrado com 3 dorm. 
(1 suíte) AC160m², garag. coberta 
com portão eletrônico R$ 595.000,00. 
Aceita financ. e/ou chácara na região 
como parte de pagto. F. 3875-0469 / 
99751-9921 CRECI 65362.
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.
COND. JD. RES. VILA SUÍÇA - Em 
cima: 2 suítes, roupeiro, sala de TV, 
escritório. Em baixo: sala ampla com 
dois amb. (TV e jantar), WC/lavabo, 
coz. projetada, despensa, lavand., 
WC, 1 suíte, área de refeições c/ 
churrasq. Fora da casa: bela piscina 
com SPA, jardim, quartinho, à frente 
cascata c/ laguinho e peixes, garag. 
coberta. AT 570m² AC 300m². Aquec. 
solar e ar condic. R$ 1.550.000,00 F. 
3875.0469 / 19-9.97519921 CRECI 
65362
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. BRASIL – 2 dorms R$ 170 mil F. 
98136-7331 CRECI 74.092
CIDADE NOVA com 3 dorms(1st), 
sala, coz, WC, AS, churrasq., portão 
eletrônico, 2 vaga de garagem R$ 
360 mil F. 98136-7331 CRECI 74.092
VL. PIRES DA CUNHA – 2 dorms, 
sala, coz, WC, lavand., garag. coberta 
para 2 carros  R$ 180 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092
JD. BRASIL - casa c/ 3 cômodos R$ 
150 mil F. 3801-2880 / 99479-0454
JD. ALICE - 04 cômodos, doc. Ok, 
aceita financ. R$ 220 mil F. 3801-2880 
/ 99479-0454
JD. MORADA DO SOL - 3 casas 
(renda mensal R$ 1.500,00) R$ 130 
mil F. 3801-2880 / 99479-0454
VILA MARIA HELENA - casa nova, 2 
dorms (1 suíte),  sala, coz., WC social, 
área de serviço, portão eletrônico R$ 
340 mil F. 3894-6182 / 99450-5461
JD. CARLOS ALDROVANDI - 02 dor-
ms, coz. Americana, 1 WC, corredor 
amplo, garag. p/ 2 carros descoberta  
F. (19) 99783-2900 / 99952-2500 / 
3329-3512

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$1.100,00 + IPTU 
F. 3816-0006
CECAP II - CA06454 - AT. 100m² AC. 
60m² - 2 dorm., sala, coz., WC social, 
lavand. e garag. Ótima localização 
e isento de IPTU R$ 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, estacionamento na fren-
te 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/ gabinete, la-
vand. e garag. p/ 02 autos. R$1.600,00 
+ IPTU F. 3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 150m² 
AC 120 m² - sobrado c/ 03 dorm. sendo 
01 suíte c/ varanda, 03 banheiros, 
escritório, lavabo, sala, coz., lavand., 
área gourmet, cisterna para captar 
água, alguns acabamentos por fazer. 
R$ 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., lavand., quintal, 
garag. para 02 autos. R$ 2.000,00 + 
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
JD. JUSCELINO KUBITSCHEK - 2 
dorms, sala, coz., WC, entrada p/ 1 
carro R$ 900,00 + IPTU F. 3801-2880 
/ 99479-0454

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
SOLAR DO ITAMARACA -  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 + IPTU F. 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/ automa-
ção, 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
KIT NET - Centro R$ 860,00 F. 3801-
2880 / 99479-0454
JD. CALIFÓRNIA - 3 dorms, sala, 
coz., WC social, garag. p/ 2 carros 
R$ 1.300 F. 3801-2880 / 99479-
0454
CECAP - 3 dorms, sala, coz., WC 
social, garag. p/ 2 autos R$ 1.200,00 
F. 3801-2880 / 99479-0454
JD. RENATA - 3 cômodos R$ 700,00 
+ IPTU F. 3801-2880 / 99479-0454
VILA BRIZOLA - 5 cômodos, vaga 
1 carro R$ 1.000,00 + IPTU F. 3801-
2880 / 99479-0454
CENTRO - 02 dorms (1 suíte) WC 
social, sala, coz., garag. R$ 2.100.00 
F. 3801-2880 / 99479-0454
JD. REGINA - 3 dorms (1 suíte), 
WC social, sala, coz. americana R$ 
1.300,00 F. 3801-2880 / 99479-0454
JD. REGENTE - 3 dorms, sla, coz., 
copa R$ 2.000,00 + IPTU F. 3801-
2880 / 99479-0454

APTO CENTRO - VENDO OU ALUGO 
- . 2 dorm, 1 suÍte, sala 2 amb. com 
varanda, garag. coberta, portaria 24 
hrs., F. 3834-6222 / 98394-0038
PRAIA GRANDE c/ dorm., sala, 
coz,wc, R$ 90 mil F. 98136-7331 
CRECI 74.092
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classificados
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
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
JD. MORADA DO SOL - R$ 180 mil 
F. 3801-2880 / 99479-0454

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. Diplomat, 
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, 
espaco gourmet, edícula, churrasq, la-
vand. 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 alquei-
res, 4Km do centro asfalto, casa (sala, 
coz, 2 dor, WC, varanda) 3 barracões, 
curral, excelente topografia.Otimo 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  
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.
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
VALE DO SOL - Chácara à VENDA, 
AT 1000m², amplas acomodações, 
setor gourmet, piscina, jardim, po-
mar, R$ 550.000,00. Aceita parte de 
pagamento ou troca com casa em 
região centralizada de Indaiatuba F. 
3875.0469 / 019-99751.9921 CRECI 
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$1.050.000,00. Na negociação, 
discute parte em chácara ou imóvel 
de menor valor. F. 3875-0469 / 99751-
9921. CRECI 65362
PQ.DA GRAMA - com muitas árvores 
frutíferas 5.130m² R$ 220 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092

JD. BRÉSCIA - Oportunidade única, 
TERRENO com 200m², plano, na 
quadra A, com escritura e registro, 
R$159.000,00. Discute-se proposta. 
F. 3875.0469 / 19-9.97519921 com 
o proprietário 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Lote 
de 200 m², + parcelas de R$ 480,00, 
aceita carro ou moto R$ 20 mil. F 
3017-6659 / 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar
Elias Fausto: 3000 m² - só terra, 
aceita casa de lote inteiro R$ 320 mil F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 99301-7320 
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 ótima 
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
JD. ALDROVANDI - 270m²  R$ 140 mil  
F. 3801-2880 / 99479-0454
JD. BARCELONA - 150m² R$ 90 
mil. Entrada R$ 30 mil + parcelas  F. 
3801-2880 / 99479-0454
JD. MARINGÁ - 300m² R$ 180 mil  F. 
3801-2880 / 99479-0454
JD. CARLOS ALDROVANDI - 2 terre-
nos c/ 270m² cada  F. (19) 99783-2900 
/ 99952-2500 / 3329-3512

MICROONDAS, CCE, 220w, R$ 
220,00 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 manuten-
ção 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 mo-
tor 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 ALU-
MÍNIO 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
PASSO O PONTO - restaurante e co-
zinha industrial F. 3394-1303 c/ Paulo
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
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
CAMA HOSPITALAR - manual, ( 3 
manivelas) 5 meses de uso, acompa-
nha colchão e mesa de alimentação F. 
3834-2869 c/ Maristela

INSTRUMENTO REPIQUE - R$ 90,00 
F. 98802-3619
MANICURE E PEDICURE - Pé e mão 
R$ 20,00 / Sobrancelhas R$ 5,00 Aten-
dimento à domicilio F. 99332-1128 / 
3935-0499 recado
ALUGO - mesas e cadeiras, freezer, 
caixa térmica e painel de bexigas 
Rua Lucia Bernadeni 143 (ant. 3) Jd. 
Carlos Aldrovandi F. (19) 99783-2900 
/ 99952-2500 / 3329-3512
MASSAGEM RELAXANTE  -  mas-
sagem tântrica para homens, local 
discreto e hora marcada F. 98303-
4512 c/ Bel

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 carro-
ceria 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
Logan, 15, 1.6, completo, preto ma-
tálico, 11mil km, estado novo. Doc. 
OK, R$ 37.200,00 Aceito trocas  F. 
9.9900-2088
ONIX LT 1.4  - 2015 completo Branco 
preço 37.000,00 com 19000km veiculo 
novo F. 99900-2088 ou 3312-0858 
aceito troca

OFEREÇO-ME para serviços de cui-
dador de chácara em Indaiatuba (te-
nho 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, pessoas 
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.
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. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Código 26856: Formação Téc-
nica. Experiência na função no setor industrial. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO EM QUALIDADE – Código 27366: Formação Técnica em Eletrônica, 
Mecatrônica ou áreas afins. Experiência no segmento automotivo. Inglês e/ou 
espanhol intermediário. Residir em Indaiatuba ou Salto.

AUMENTE SUAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO!
CADASTRE-SE GRATUITAMENTE EM NOSSO SITE:

WWW.GLOBALEMPREGOS.COM.BR 
#nósconectamospessoas

Rua Bernardino de Campos, 358 - Centro - F. 3875-6564 
CADASTRE SEU CURRICULUM NO SITE: 

www.grupoproficenter.com.br 

ALMOXARIFE: Ensino médio completo, curso de empilhadeira. Experiência 
na função. Experiência empilhadeira elétrica, separação de materiais para as 
linhas de produção, organização de estoque. Recebimento e expedição de 
materiais, realização de inventário.
ASSISTENTE  FINANCEIRO: Superior completo. Experiência na função. 
Emissão de notas fiscais e boletos. Executar e acompanhar recebimento de 
clientes e pagamentos de fornecedores. Contas a pagar e receber. Vencimento 
de notas e boletos, realizar cobrança de pagamento em atraso. Elaborar rela-
tórios, controlar despesas. Residir Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Experiência na função. Administrativos, arqui-
vos, contas a pagar e receber, sistema pagamentos e recebimentos, ter boa 
comunicação. Residir Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL: Experiência com lançamento de despesas, receitas, 
folha de pagamento, noções de plano de contas, balanço, DRE, balancetes, 
demonstrações em geral.
AUXILIAR ESCRITA FISCAL: Experiência em apuração de impostos federais e 
municipais: ICMS, IPI, PIS, CONFINS, SIMPLES, NACIONAL, ISS, lançamento 
de notas fiscais de entrada e saída : NF-e, talão de nota, ECF, SAT. Emissão 
de nota fiscal de saída e devolução.
AUXILIAR FINANCEIRO: Superior completo. Suporte  ao setor financeiro. 
Experiência na função, experiência no sistema SAP será diferencial. Residir 
Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO – MARCENARIA:  Ensino médio completo. Expe-
riência 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.
FARMACÊUTICO:  Superior Completo, com CRF ativo, experiência em droga-
ria, vendas, atendimento ao público. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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. 

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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ESTAMOS CONTRATANDO

OPERADOR DE FORNO COM FORMAÇÃO EM METALÚRGIA.
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO, 
superior completo e inglês avançado.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
Com conhecimentos em pintura automotiva.

CONTATO COMERCIAL 
Vivência em empresas de recrutamento e seleção

ESTAMOS CADASTRANDO  :

OPERADOR (a) MULTIFUNICONAL, 2º grau completo .
SELECIONADOR (A) , 

Vivência  em empresas de recrutamento e seleção .
AUXILIAR DE PRODUÇÃO, 1º grau completo.
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