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Previsto para ficar pronto 
no final de dezembro deste 
ano, a construção do elevado 
do Jardim Hubert iniciou 
esta semana. A obra será 
executada pela Construtora 
Cappellano e conta com in-
vestimento R$ 5.289.436,22, 
provenientes do financiamen-
to do Governo Federal.

Ex-jogadores do São Paulo 
estarão presentes em Indaiatu-
ba para um jogo beneficente. 
Na partida amistosa que ocor-
re dia 25, o torcedor são-pau-
lino poderá ver de ex-atletas 
como Macedo, Mülher, Vitor, 
Pavão e outros. 

O final de semana foi mar-
cado pelo segundo homicídio 
do ano. A auxiliar de serviços 
gerais Salete da Silva Goulart, 
de 59 anos, foi morta pelo seu 
próprio filho, Wagner Goulart 
de Freitas, de 28 anos. O fato 
aconteceu na manhã de sá-
bado, 28 de maio, no Parque 
Residencial Indaiá.

Placas de fiscalização por 
videomonitoramento já po-
dem ser observadas no Centro 
da cidade. Trata-se de um 
projeto ainda em formata-
ção pela Prefeitura, que irá 
multar infrações de trânsito.

Ainda sem previsão para 
entrar em funcionamento, 
a ação faz parte da Resolu-
ção 532 de 17 de junho de 
2015 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), que 
regulamenta a fiscalização 
por videomonitoramento.

Um acidente fatal ocorrido 
na manhã de segunda-feira, 
dia 30 de maio, envolvendo 
um ônibus escolar na cidade 
de Salto, vitimou a estudante 
Karolin Dutra Lima, de 15 
anos, filha do vereador de In-
daiatuba Derci de Lima (PT). 

O Ministério Público 
Federal de Campinas e a 
Polícia Federal deflagra-
ram na manhã de terça, 
31 de maio, a “Operação 
Hipócritas” em Indaiatuba 
e mais outras 19 cidades 
paulistas. A ação investiga 
um esquema para fraudar 
perícias e beneficiar gran-
des empresas.

O Grupo de Dança da 
Secretaria Municipal de 
Cultura faturou a primeira 
colocação no Valinhos em 
Dança 2016.  O fest ival 
aconteceu no auditório mu-
nicipal da cidade. A equipe 
local disputou a categoria 
Jazz Avançado, no último 
dia da competição, domin-
go, 29 de maio.

O Primavera marcou para 
o dia 26 (domingo) deste mês 
as Eleições para escolher 
os membros para as vagas 
ausentes em seu Conselho 
Deliberativo. Tem direito 
a voto os atuais 30 sócios 
contribuintes, os quais devem 
comparecer para votação a 
partir das 19h30, na sede do 
clube. 
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Jovem morre em acidente na rodovia
1º elevado da 
cidade começa a 
ser construído

Jogo deve reunir 
ex-craques do 
São Paulo  FC

Filho mata a 
mãe e depois 
tenta suicídio 

Filha de vereador 
morre a caminho 
da escola 

Ação contra 
fraudes em 
perícias passa 
pelo Município

Equipe local 
de Jazz vence 
competição na 
cidade de Valinhos

Primavera 
realiza eleição 
para definir 
conselheiros 

Câmeras de segurança devem começar a multar

Evento em Indaiatuba reúne mais 50 mil pessoas
ELIANDRO FIGUEIRA  

MARCELLA OLIVEIRA

O final de semana frio e com chuvas esporádicas, tanto no sábado quanto no domingo, dias 28 e 29 de maio, não afastaram o 
público local de prestigiar a 10ª Virada Cultural Paulista 2016. As 27 atrações gratuitas reuniram um número estimado de 50,5 
mil pessoas em Indaiatuba.

Ele trafegava de motocicleta pela Bandeirantes quando acabou caindo. Pág. 11

Pág. 15a
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Você costuma manter 
as tradições nas 
festas juninas? Como?

Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 04 a 10/06

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

“Mantinha mais quando eu mo-
rava em Minas Gerais. Hoje, a 
minha vida mudou um pouco, 
pois meu marido trabalha muito 
e temos poucas horas vagas para 
aproveitar as festas, porém sem-
pre visto meu filho de três anos 
à caráter"
Átila Pereira de Oliveira, 23 
anos, auxiliar administrativo

“Eu sou mineira e acho a festa 
do paulista bem diferente, sinto 
falta da fasta junina tradicional. 
Em Minas acontece uma festa em 
cada esquina nessa época e há 
disputas sadias entre os bairros, 
para a melhor fogueira, comidas 
e festa em si. É um carnaval fora 
de época"
Erika Helen Peruci, 37 anos, 
vigilante

“Acho que é uma festa mara-
vilhosa que contagia toda a co-
munidade com sua simplicidade 
e acessibilidade. O que eu mais 
gosto é o vinho quente, porém 
não gosto de me vestir à caráter”.
Michael Carvalho de Andrade 
Oliveira, 28 anos, operador de 
máquina 

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

opinião

"Adoro festa junina, me visto de 
caipira e danço quadrilha. Minha 
família todo ano realiza uma com 
direito a bolo de milho, pipoca, 
que eu mais gosto, e as outras 
comidas típicas"
Ruthstfanie Oliveira de Souza 
– 14 anos, estudante

“Faz tempo que não vou a uma 
festa junina. Já fui professor de 
história e acredito que a essência 
da festividade ficou de lado em 
muitos lugares, abrindo espaço 
para a importância em faturar 
e beber”
Marcos Torres de Almeida, 47 
anos, autônomo

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.) 

Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 e surgiu com o objetivo de promover 

uma conscientização global sobre o tema, proporcionando formação e incentivando atitudes 
ambientais importantes para o futuro do planeta.

Nesses 44 anos, desde a criação da data, muitos foram os avanços e as contribuições em prol 
da natureza, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Uma questão que ultrapassa o 
ponto de vista apenas preservacionista, pois precisa ser entendida também como algo necessário 
para as presentes e futuras gerações.

O Papa Francisco, um apaixonado pela Obra da Criação, lançou em 2015 a sua Encíclica 
“Louvado Seja”, que nos convida a um diálogo acerca do que ele chama de “nossa Casa Co-
mum”. O documento apresenta a temática ambiental considerando inseparáveis a preocupação 
com a natureza que nos abraça, a prática da justiça para com os mais necessitados, o empenho 
particular de cada um na sociedade e a busca da paz interior.

O Papa Emérito, Bento XVI, também voltou seu olhar para essa questão e propôs “reconhecer 
que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável, 
uma cultura que molda a convivência humana, e por consequência, o próprio ambiente social 
também vive suas chagas.”

Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou a Campanha da 
Fraternidade Ecumênica, com o tema: “Casa Comum, nossa responsabilidade” e o lema: “Quero 
ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24). A partir 
desta temática, conclamou a população a assumir o desafio de proteger essa Casa Comum e a 
se unir por um desenvolvimento sustentável e integral.

As propostas da Encíclica e da Campanha da Fraternidade apontam para uma ecologia 
integral, que apresente o lugar específico que o ser humano ocupa no mundo, bem como suas 
relações com a realidade que o cerca assumindo a responsabilidade com essa Casa Comum.

É necessário entender que o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a huma-
nidade e responsabilidade de todos. Significado que nos permite olhar de maneira diferente o 
que está ao nosso redor, e ser solidários com o próximo.

Hoje, na perspectiva ambiental, o planeta é uma grande herança que deve ser passada de 
geração para geração, e cujos frutos devem beneficiar a todos.

É necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que somos responsáveis pelo 
bem-estar do outro.

O Meio Ambiente é a expressão de um desígnio de amor e de verdade que 
nos chama a uma vocação autêntica, enraizada na liberdade responsável de 
gerir, guardar e cultivar todo esse patrimônio que não tem idioma, nem nacio-
nalidade, e que é sem fronteiras.

Marcelo Chaves é missionário da Comunidade Canção Nova, jornalista e apresentador do Programa 
Preservação Ambiental, na TV Canção Nova.

Desistir nunca
Antes de você desanimar porque fracassou em alguma coisa, pense que somente alcança o 

sucesso quem insiste, apesar de tudo. Fred Astaire, o famoso ator que encantou as telas do cinema 
dançando, ao fazer seu primeiro teste para o cinema, recebeu as informações de que não sabia 
atuar. Era careca, dizia o relatório, e ainda dançava pouco. Winston Churchill foi reprovado 
na sexta série. Somente se tornou primeiro ministro da Inglaterra depois dos 60 anos. Sua vida 
foi cheia de derrotas e fracassos. Mas ele nunca desistiu. Chegou a dizer um dia: “eu deixaria 
a política para sempre, se não fosse a possibilidade de um dia vir a ser Primeiro-Ministro.” 
Conseguiu. Richard Bach teve recusada a sua história de dez mil palavras por 18 editoras. Era 
a história de uma gaivota que planava. Uma gaivota chamada Fernão Capelo Gaivota. Porque 
ele não desistiu, em 1970 a Macmillan publicou a história e em 5 anos vendeu mais de 7 mi-
lhões de exemplares, só  Assim acontece com todos os que perseguem os seus sonhos, não se 
permitindo desanimar por fracassos, derrotas ou julgamentos precipitados. Portanto, se você está 
a ponto de desanimar, pare um pouco e pense. Logo haverá de descobrir que ainda há muitas 
tentativas a serem feitas. Há muita gente a ser procurada, muitos dias a serem vividos e  muitas 
conquistas a alcançar. Não há limites para quem acredita que pode atingir os seus objetivos, que 
pode concretizar os seus projetos.Quantas vezes você já parou ou desistiu de um projeto na sua 
vida, quando  estava tão perto de conquista-lo. Neste final de semana estaremos realizando um 
treinamento na cidade de Ibiúna, o S2 Gaivota em homenagem ao Fernão Capelo Gaivota que 

está dentro de cada um de nós. Meu abraço hoje irá para todos os nascidos 
no mês de junho, geminianos. Conheça um pouco da Signa treinamentos, no 
site www.signatreinamentos.com.br - 019-3875-7898

Fiscalização no trânsito é necessária
O projeto da Prefeitura, para que as câmeras de 

monitoramento na região central passem a multar 
os infratores, é válida e deve fazer com que os 
motoristas repensem ao cometerem algum tipo 
de infração. 

Apesar de placas já terem sido instaladas, o 
projeto ainda está em fase de discussão. Não se 
sabe ainda quando as câmeras começam realmente 
a flagrar as infrações, tampouco que tipo de atitude 
irregular cometida pelo condutor do veículo será 
motivo de multa. 

Mas o que se sabe é que ações que visam um 
trânsito melhor e mais seguro são sempre bem-
-vinda. Muitos podem pensar que é mais uma 
forma de enriquecer os cofres públicos, a tal co-
mentada “fábrica de multas”, mas tal decisão da 
Prefeitura ajudará, por exemplo, que “os esperti-
nhos” do trânsito deixem de estacionar seus carros 
em vagas destinadas para deficientes físicos ou 
idosos, os quais têm seus direitos previstos em lei. 

Enfim, além de garantir a segurança da popu-
lação, em breve as mesmas câmeras garantirão 
mais tranquilidade a motoristas, motociclistas, 
ciclistas e pedestre.

Verbas rescisórias na dispensa imotivada
Em regra, o contrato de trabalho não tem prazo para terminar, iniciando com um contrato 

de experiência com prazo máximo de 90 dias podendo ser prorrogado uma só vez dentro desse 
período e após, converte-se em tempo indeterminado.

Durante o contrato, o empregador tem deveres, como pagamento de salário, outros benefícios, 
respeito a normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, e assim também o empregado, que 
tem o dever de prestar o serviço ao empregador, ser subordinado a este, etc.

Quando do fim do contrato, o empregador tem o dever de pagar as verbas rescisórias, de-
limitadas de acordo com a espécie de extinção do contrato, em especial a dispensa imotivada 
sendo a mais comum.

É importante o empregado saber quais as verbas são devidas e como é o procedimento de 
extinção do contrato de trabalho e posterior pagamento.

A dispensa ocorre quando o empregador comunica por meio do aviso prévio, que não contará 
mais com os serviços do empregado. O empregador pode exigir o cumprimento do aviso ou 
indenizá-lo, caso em que o empregado receberá por todo o período de aviso prévio (30 dias + 
3 dias para cada ano de contrato).

Se o aviso prévio for cumprido, o empregador tem até o primeiro dia útil seguinte para pa-
gar as verbas rescisórias. Se for indenizado, o prazo é até 10 dias a contar do dia seguinte da 
comunicação de dispensa.

As verbas rescisórias na dispensa imotivada são: aviso prévio indenizado (se for o caso), 13º 
salário proporcional, férias integrais e proporcionais acrescida de 1/3, multa de 40% do FGTS 
e guias para saque, além das guias para requerimento do seguro desemprego.

Em caso de o empregador não pagar as verbas rescisórias nos prazos descritos acima, deverá 
pagar ao empregado uma multa equivalente ao seu salário. Se a dispensa ocor-
rer 30 dias antes da data base da nova Convenção Coletiva, também pagará 
indenização de um salário para o empregado além da diferença das verbas 
rescisórias com o salário corrigido por meio da convenção coletiva.
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Alunos do Colégio Le Perini 
disputam torneio de xadrez

INFORME PUBLICITÁRIOMARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Câmeras de segurança no 
Centro devem começar a multar

Enxadrista desde peque-
no, graças a uma paixão 
de família pelo jogo, o 
psicólogo Estevan Ma-
theus resolveu aproveitar 
os benefícios do xadrez 
na terapia com crianças e 
vem conseguindo bastante 
êxito. “O xadrez acaba 
despertando capacidades 
como memória, agilidade 
do pensamento, a segu-
rança e o aprendizado na 
vitória e na derrota, coisas 
muito importantes no dia-
-a-dia das crianças e na 
formação do indivíduo”, 
explica Matheus.

Baseada nos estudos de 
Estevam, segundo a man-
tenedora do Colégio Le 
Perini, Léia Perini Delegá, 
onde o jogo vem sendo 
aplicado, a prática do xa-
drez implica no exercício 
da sociabilidade, da auto-
confiança, do raciocínio 
analítico e sintético e até 
mesmo da organização 
estratégica do estudo o que 
acaba inclusive auxiliando 
na melhora do rendimento 
escolar, principalmente 
em termos de concentra-
ção. “Atualmente vemos 
muitas crianças com DDA 
– déficit de atenção, o xa-
drez auxilia muito nestes 
casos e a criança passa a 
ter avanços grandes em 
relação a atenção e me-
morização”, acrescenta a 
mantenedora.

No colégio Le Perini, a 
prática do xadrez tem sido 
aplicada com muito suces-

so com crianças de 5 a 10 
anos e cada vez mais alunos 
despertam para o jogo de 
uma forma muito saudável 
e interativa. 

Tanto que no dia 22 de 
maio aconteceu o primei-
ro torneio escolar de Xa-
drez realizado no Instituto 
Cultural Potala organiza-
do pelo professor Nelson 
Toru. A proposta desse 
projeto foi proporcionar 
aos enxadristas mirins de 
Indaiatubaa a oportunidade 
de vivenciar o ambiente de 
competição e experimentar 
na prática as emoções do 
esporte.

O torneio durou três 
horas, o que não desani-
mou os alunos, muitos 
relataram que treinaram na 
mesma noite com seus pais 
e estão ansiosos pelo pró-
ximo jogo. A presença e o 
incentivo dos pais garantiu 
um ambiente familiar e 
agradável à competição, 
que teve como destaque 
o aluno Caio Pavarina, 
campeão invicto do torneio 
com cinco pontos, a reve-
lação foi o aluno Miguel 
Sombini que fazendo aulas 
de xadrez há apenas dois 
meses conseguiu acumular 
quatro pontos e ficou em 
segundo lugar na classi-
ficação geral. A dobradi-
nha ficou por conta dos 
irmãos Tochizawa, Enrico 
e Eduarda, que foram os 
campeões em suas cate-
gorias, melhor sub 6 e 8 
respectivamente.

Prática vem sendo aplicada com crianças de 5 a 10 anos

Placas de fiscalização por 
videomonitoramento já 
podem ser observadas 

no Centro da cidade. Trata-
-se de um projeto ainda em 
formatação pela Prefeitura, 
que irá multar infrações de 
trânsito.

Ainda sem previsão para 
entrar em funcionamento, a 
ação faz parte da Resolução 
532 de 17 de junho de 2015 do 
Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran), que regulamenta 
a fiscalização de trânsito por 
intermédio de videomonito-
ramento nas vias urbanas, nos 
termos do 2º do artigo 280 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Obras e 
Vias Públicas, o projeto deve 
abranger inicialmente a área 
central de Indaiatuba, onde já 
existem câmeras instaladas, 
que são monitoradas pelo Cen-
tro de Operações e Inteligência 
(COI), porém não autuam.

Apesar do projeto ainda 
estar em definição, as placas 
já foram instaladas para inibir 
as infrações cometidas pelos 
condutores.

A fiscalização deverá fun-
cionar nos mesmos moldes 
das câmeras que flagram ca-
minhões na Avenida Windson 
Park, que é usada como rota 
alternativa para o desvio do 
pedágio, e é proibida para a 
passagem de veículos pesa-

dos.
Neste caso, o objetivo é de 

evitar problemas na ponte ins-
talada sobre a linha férrea da 
região. A ponte, que é estreita, 
pertencente a empresa con-
cessionária da linha de trem, 
inclusive a sua manutenção só 
pode ser feita e custeada pela 

mesma, por isso torna-se ne-
cessária a medida para evitar 
o tráfego de veículos pesados 
e acidentes no local. 

Multas
De janeiro a março deste 

ano a cidade arrecadou, so-
mente em dois tipos de infra-

ção, velocidade incompatível 
ou superior à permitida e 
estacionamento em desacordo 
com a regulamentação, mais 
de R$ 800 mil em multas 
de trânsito aplicadas, sendo 
2.196 mil multas da primeira 
infração citada e 263 da se-
gunda, só em março. 

Ainda sem previsão para inciar, projeto está em formatação na Prefeitura

MARCELLA OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO
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Alunos do Colégio Montreal participam de ação 
solidária no Lar de Velhos e Espaço Dia Emmanuel

cidade

INFORME PUBLICITÁRIO

ELIANDRO FIGUEIRA  SCS/PMI

DIVULGAÇÃO

Para ficar pronto em 
dezembro, elevado 
começa a ser construído 

Previsto para ficar pronto 
no final de dezembro 
deste ano, a constru-

ção do elevado do Jardim 
Hubert iniciou esta semana. 
A obra será executada pela 
Construtora Cappellano e 
conta com investimento R$ 
5.289.436,22, provenientes 
do financiamento do Governo 
Federal por meio do Programa 
Pró-Transporte, com recursos 
do Programa de Aceleração da 
Economia (PAC 2). 

Durante a semana, come-
çaram os trabalhos de funda-
ção dos blocos do elevado. 
Para isso, uma faixa da Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 

Barnabé, no sentido Centro 
ao bairro, está interditada em 
um trecho de 150 metros, na 
altura da confluência com a 
Avenida Manoel Ruz Peres. 

O projeto do elevado foi 
elaborado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 
Públicas com duas faixas de 
rolamento posicionadas à es-
querda da Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, e passagem 
livre para quem segue no sen-
tido da avenida Ário Barnabé, 
no Jardim Morada do Sol. 

As outras duas faixas de 
rolamento paralelas ao eleva-
do darão acesso, à esquerda, 
ao retorno para a marginal 
esquerda do Parque ou à Rua 
Soldado João Carlos de Oli-
veira Jr. e, à direita, à Avenida 

Manoel Ruz Perez, à Rua 
Laura Tachinardi Maria Netto 
ou à Rua João Giaquinito, nos 
jardins Colonial e Hubert.

O viaduto terá 385,70 me-
tros de extensão, entre acesso 
e elevado, e será construído 
utilizando o sistema de terra 
armada, que não deixa vãos 
nas laterais da pista. A pavi-
mentação englobará uma área 
de 2.291,04 m², mais 507,37 
m² do acesso. O trecho de 
terra armada será de 1.428 
m², com uma estrutura aérea 
de 355,67 m².

No contrato também está 
o recapeamento de ruas do 
entorno. A área total de recape 
será de 27.857,3 m², dividida 
em quatro trechos, sendo o 
primeiro de 13.466,77 m², 

na Rua Soldado João Carlos 
de Oliveira Junior; o segun-
do de 3.962,50 m² na rua 
João Giaquinto; o terceiro 
de 5.370,08 m² e o quarto 
trecho, de 5.057,95 m², estão 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé.

Segundo o prefeito Rei-
naldo Nogueira (PMDB), a 
proposta do elevado é faci-
litar o fluxo de veículos na 
confluência das duas avenidas 
(Fábio Roberto Barnabé e Ruz 
Perez), eliminando o semáfo-
ro. “A cidade está crescendo 
para aquele lado e o volume 
de veículos é cada vez maior, 
principalmente agora, com 
as novas moradias populares 
entregues no Parque Campo 
Bonito”, conclui.

Primeiro elevado do Município deve ficar pronto em sete meses e começou a ser construindo duante a semana 

Os alunos do sétimo e 
oitavo ano do Ensino Fun-
damental 2 e do Grupo de 
Teatro do Colégio Montreal 
visitaram o Lar de Velhos e 
Espaço Dia Emmanuel esta 
semana.  A atividade fez par-
te da Gincana Solidária que 
o Colégio promove durante 
todo o ano. 

O grupo esteve no Lar 
na terça-feira, dia 31 de 
maio, e desenvolveu diversas 
atividades: os alunos visita-
ram o bazar beneficente da 
instituição, serviram chá 
e bolo aos idosos e depois 
cantaram e encenaram a peça 
de teatro “Bar do Bento”. 
“Acreditamos que essa visita 
sensibilizou os alunos para 
as necessidades dos idosos. 
Os alunos entenderam que 
as ações solidárias mudam 
as perspectivas de cada um 
de ver o mundo e que fazer 

o bem faz bem”, afirma a 
professora de História Ana 
Maria Soares, que acompa-
nhou o grupo. “Eu me senti 
muito leve nessa tarde, apre-
sentando a peça aos idosos”, 
comenta o aluno Henrique 
Amstalden, do sétimo ano. 
“Eu gostei muito de estar com 
eles, ouvir suas histórias e ver 
que apesar da idade, eles são 
felizes e fofos!”, diz a aluna 
Analuz Uchoa Barcellos, do 
oitavo ano. 

Muitos pais e familiares 
participaram da visita. “É muito 
importante fazer as doações 
porque o que não serve mais 
para alguém pode servir para 
outra pessoa, como um bem 
novo e precioso. Eu gostei 
muito dessa ação da escola”, 
declara Armando Augusto 
Dias de Oliveira, pai da aluna 
Manuela Tomazelli de Oliveira. 

De acordo com o professor 
de Ética, Lucas Cavalcante, a 
visita contribuiu para o enri-

quecimento teórico na for-
mação dos alunos no que se 
refere ao autoconhecimento, 
à cidadania, responsabilida-
de, tolerância, solidariedade 
e respeito, princípios traba-
lhados em sala de aula. “O 
estudo da ética em seu valor 
conceitual é importante na 
formação do aluno do ensi-
no fundamental, entretanto, 
compreendê-lo na prática faz 
toda a diferença. E quando 
esta prática passa pela possi-
bilidade de uma visita como 
essa, sem dúvida estamos 
diante de um enriquecimento 
na formação desses alunos. 
O idoso tem muito a ensinar, 
pois com sua experiência de 
vida poderá fazer com que os 
alunos enxerguem o mundo e 
suas próprias vidas de forma 
diferente, com mais responsa-
bilidade, solidariedade e tole-
rância”, afirma o professor.

Estudantes visitaram o Lar de Velhos na última terça-feira
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Volacc reúne 500 pessoas em 
caminhada contra o câncer

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

Aconteceu na manhã 
do domingo, dia 29 
de maio, no Parque 

Ecológico, a 4ª Caminhada 
Contra o Câncer pela Vida, 
promovida pela entidade 
Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer (Vo-
lacc). Cerca de 500 pessoas 
fizeram parte do ato que 
visou conscientizar todos 
quanto à importância da 
detecção precoce da doença.

Foram vendidas 550 ca-
misetas do movimento, com 
o valor unitário de R$ 25, 
totalizando R$ 13,75 mil, 
destinados aos projetos de-
senvolvidos pela institui-
ção, que acolhem e apoiam 
pacientes oncológicos e 
suas famílias. 

Medicamentos, alimen-
tação básica e suplementar, 
leite, fraldas e transporte são 
oferecidos para 600 assisti-
dos, sendo 216 pacientes, 
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. 

A concentração da ca-
minhada começou por volta 
das 8h30, onde foram distri-

buídos balões e em seguida 
um aquecimento com músi-
ca, liderado pela professora 
Tamara Talarico, voluntária 
e apoiadora da entidade.

O presidente da Volacc, 
Silvio Alexandre Soares de 
Oliveira, agradeceu o apoio 
dos patrocinadores Lemasa 
e Faculdade Max Planck e 
destacou a importância do 

atendimento aos assistidos, 
bem como a detecção preco-
ce, por meio da manutenção 
da saúde. “Muitos chegam 
até nós em estado avançado 
da doença, restando apenas 
oferecer cuidados paliati-
vos”, diz.

Dona Joanna Joly, de 80 
anos, presidente da Volacc, 
também esteve presente 

como sempre e trabalhou 
com os voluntários para 
animar os presentes. 

Durante o trajeto da ca-
minhada, do estacionamen-
to do Parque até a rotatória 
em frente ao Colégio Ob-
jetivo e retorno ao ponto 
inicial, o palhaço Koringa 
conduziu a todos, em cima 
de um caminhão de apoio.

Houve também uma aula 
de Zumba com Doni Fragoso, 
Tamara Talarico e amigos 
após a caminhada. “Todos se 
divertiram muito, principal-
mente nossas assistidas que 
estavam presentes e adoram 
dançar”, conta a assistente. 

De acordo ainda com 
Ana, as “guerreiras”, mu-
lheres que na sua maioria 
passaram pelo câncer de 
mama, sempre se reúnem 
e se apoiam nos eventos 
da Volacc, pois funcionam 
como terapia. “Organiza-
mos uma apresentação delas 
e foi muito bonito, fizemos 
ensaios semanais com o 
professor Doni, o que aju-
dou a fortalecer o vínculo 
de amizade”, conta. 

Todas as edições da ca-
minhada também foram 
marcadas pela soltura de 
balões com gás hélio, sim-
bolizando o adeus à dor, o 
desapego dos preconcei-
tos e todos os sentimentos 
ruins que o câncer traz, um 
recomeço e o espaço para a 
esperança de cura.

A organização do evento 
informou que o objetivo foi 
concluído, porém o trabalho 
nunca é finalizado. “Tive-
mos um resultado positivo 
e a conscientização sobre 
os cuidados com a saúde e 

a detecção precoce do cân-
cer facilita o tratamento e 
aumenta as possibilidades 
de cura”, ressalta Ana. “Pu-
demos também divulgar o 
nome de nossa instituição, 
nós precisamos do apoio 
de toda a sociedade para 
continuar este trabalho tão 
importante. Nosso coração 
bate por esta causa!”. 

A Volacc fica à Rua An-
tônio Zoppi, 350, no Jardim 
Pau Preto. O telefone é o 
3875-4544.

Boldrini
O vínculo com o hospital 

filantrópico especializado 
em oncologia e hematologia 
pediátrica, Centro Infan-
til Boldrini, de Campinas, 
existe desde a fundação da 
Volacc, em 1994. 

Atualmente, em função 
do aumento do número de 
assistidos, a colaboração da 
entidade mais efetiva tem 
sido na campanha do MC 
Dia Feliz, na qual todos os 
anos são vendidos os vales 
“Big Mac” e repassada toda 
a verba para o Boldrini.

Todos os pacientes de 
Indaiatuba, assistidos pela 
Volacc, são avaliados in-
dividualmente e somente 
quando necessário são en-
caminhados para o hospital. 

Caminhada de domingo alertou para a necessidade de detectar o câncer de forma precoce  

ELIANDRO FIGUEIRA
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Arriba Paleteria tem opção 'quente' 
para as estações outono e inverno

Para aproveitar os pró-
ximos meses de tem-
peraturas mais baixas, 

a Arriba Paleteria, empresa 
de sorvetes em Indaiatuba, 
traz uma novidade aos seus 
clientes: é a paleta com calda 
de chocolate quente. Além 
do tradicional petit gateau 
(sorvete e bolo de chocolate 
com casca crocante e recheio 
cremoso). 

Com fabricação própria, 
a Arriba está sempre se rein-
ventando e possui atualmen-

te mais de 90 sabores de 
paletas, subdivididas 

entre frutadas, cremosas, re-
cheadas e premium. 

Já quem prefere provar 
mais de um sabor, pode optar 
pela mini paleta ou a paletita 
(menor e mais fina), ótimas 
indicações para uma festa, por 
exemplo. Há ainda 15 sabores 
de sorvetes em massa e o açaí, 
que também é novidade desde 
abril nas lojas.

De acordo com o sócio 
proprietário da Arriba Pa-
leteria, Thiago José Franco 
Macedo, de 33 anos, a paleta 
se popularizou no gosto do 
brasileiro e o diferencial de 
sua empresa é a variedade de 
produtos somada à frequência 
de novidades. “Não trabalha-
mos com uma faixa limitada 
de sabores”, diz.

Entre as criações mais 
inusitadas da Arriba, estão as 
paletas de limão com manje-

ricão, sagu de vinho, pudim, 
arroz doce, manjar de coco 

com ameixa e abacaxi 

com cocada.
Os sabores campeões de 

vendas são, segundo Macedo, 
Ninho com Nutella e morango 
com leite condensado.

Em um evento (aniver-
sário, casamento, festas em 
gerais), o cliente consegue 
um pacote com preços es-
peciais, na compra acima de 
150 sorvetes. A loja disponi-
biliza freezer para locação e 
faz a entrega e retirada. Um 
funcionário também pode 
prestar serviço no local, se o 
contratante desejar. 

Para o público em geral, 
são feitas várias promoções 
relâmpagos nas redes sociais 
(Facebook e Instagram) da 
Arriba Paleteria. No site tam-
bém é possível conhecer mais 
sobre a marca. Acesse: www.
arribapaleteria.com.br.

 
Histórico

Em meados de 2013, Ma-
cedo e sua família moravam 
em Curitiba, no Paraná, e 
administravam um restaurante 
na cidade, quando conhece-
ram um empresário mexicano, 
cliente do estabelecimento, 
que veio para o Brasil trazer 
a novidade das “paletas me-
xicanas”. 

Curitiba foi uma das pri-
meiras cidades do País a 
lançar o produto no mercado, 
de acordo com o proprietário 

da Arriba. “Esse mexicano 
trouxe a ideia, montou três 
lojas que obtiveram sucesso, 
apesar do frio constante no 
município”, conta.

A família que estava dis-
posta a mudar de vida chegou 
a propor abrir uma franquia 
do negócio, porém a proposta 
não foi aceita pelo mexicano. 
Diante disso, passaram a pes-
quisar o mercado por conta 
própria e decidiram vir para 
o interior de São Paulo, onde 
é “verão quase o ano inteiro”. 

A cidade escolhida para 
iniciar o empreendimento 
foi Indaiatuba, considerada 

bem conceituada por Mace-
do, familiares e sócios. “Já 
conhecíamos (o Município), 
pois temos parentes que mo-
ram aqui, então apostamos na 
cidade”, afirma.

Inicialmente a empresa, 
que tem como slogan “minha 
família atendendo a sua”, 
abriu as portas da loja e micro 
fábrica própria na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.240, 
no bairro Cidade Nova. “So-
mos agradecidos pela hospita-
lidade de Indaiatuba”, ressalta 
Macedo.

Com a expansão do mer-
cado, a empresa cresceu e 

estabeleceu novas lojas, além 
de transferir a fábrica para 
um espaço maior, localizado 
no Distrito Industrial de In-
daiatuba. 

Hoje, a Arriba Paleteria 
possui seis lojas, sendo uma 
no endereço de origem, uma 
no shopping Parque Mall, si-
tuado na Rua das Primaveras, 
1.050, na Vila Bergamo; três 
em Campinas e uma em Santa 
Bárbara d’Oeste, além de par-
ceria em restaurantes de Salto 
e Itu, com freezers contendo 
os produtos. No total são 20 
funcionários que compõem a 
rede da marca. 

Além de sorvetes deliciosos, Arriba Paleteria oferece espaço confortável a seus clientes

MARCELLA OLIVEIRA
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RMC

Guarda Civil fica na 
segunda colocação em 
registro de ocorrências

O final de semana foi 
marcado pelo segundo 
homicídio do ano. A 

auxiliar de serviços gerais Salete 
da Silva Goulart, de 59 anos, 
foi morta pelo seu próprio filho, 
Wagner Goulart de Freitas, de 28 
anos. O fato aconteceu na manhã 
de sábado, dia 28 de maio, no 
Parque Residencial Indaiá.

O rapaz, que asfixiou a víti-
ma, passou 26 horas, das 7 horas 
de sábado, quando cometeu 
o crime, até às 9 horas de do-
mingo, dia 29, quando decidiu 
comunicar a polícia e se entregar, 
“vivendo normalmente” em sua 
casa. Ele chegou a cortar o pu-
nho numa tentativa de suicídio, 
porém sem sucesso.

A delegada Fernanda Mon-
temor Hetem da Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) con-
tou em coletiva de imprensa 
realizada na terça, dia 31 maio, 
que Freitas permaneceu tranqui-
lo durante seu depoimento que 
ficou chocada com a frieza do 
relato. “Esse grau de frieza eu 
nunca tinha visto. No tráfico e 
em outros casos é comum, agora 
um filho assassinar mãe”, diz.

O acusado estaria arrepen-
dido, porém não chorou ou se 
exaltou, segundo a delegada.

De acordo com a autoridade, 

o rapaz morava com familiares 
em Passo Fundo, no Rio Grande 
do Sul, chegou a ficar internado 
numa clínica para dependentes 
químicos, por ser usuário de 
drogas, porém saiu há oito me-
ses, sendo que há dois veio pra 
Indaiatuba morar com a mãe. 
Ele estaria “limpo”, segundo 
depoimento.

Cronologia 
Em seu relato, Freitas contou 

que a mãe fazia uso de bebidas 
alcoólicas de vez em quando 
e que o perturbava e ofendia, 
fazendo cobranças para que ele 
arrumasse um trabalho.

No sábado, ao ser “incomo-

dado” pelas cobranças da mãe, 
o filho foi até a cozinha e pegou 
um pano de prato para enforcá-
-la. Ela tentou se defender, 
porém recebeu dois socos que 
a fizera cair e facilitar para que 
Freitas conseguisse a asfixia até 
a morte.

Após o ato de fúria, ele foi 
até uma padaria próxima, onde 
encontrou e convidou uma moça 
que tinha um relacionamento 
casual e fizeram sexo na casa 
durante a tarde. 

A moça chegou a questionar 
onde estaria a mãe do rapaz, 
porém o mesmo mentiu dizendo 
que a mãe estava doente, descan-
sando no quarto. Ele chegou a 

encenar perguntando “se a mãe 
estava precisando de algo”.

Na madrugada de domingo, 
por volta das 4 horas, ele cortou 
o pulso com a intenção de co-
meter suicídio, segundo contou 
à delegada. 

Após cinco horas aproxima-
damente, ligou para a Polícia Mi-
litar que o prendeu em flagrante 
por homicídio triplamente quali-
ficado, por feminicídio, motivo 
fútil e meio cruel (asfixia). 

Ele passou pelo Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) e foi encaminhado para 
a Cadeia Pública de Campinas. 
A delegada pediu exame toxi-
cológico. 

A Guarda Civil de In-
daiatuba é a segunda na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e a quinta 
no Estado de São Paulo em 
apresentação de ocorrências 
na Delegacia de Polícia. O 
levantamento foi realizado 
pela Secretaria de Seguran-
ça Pública de São Paulo à 
pedido da Conferência Na-
cional das Guardas Munici-
pais do Brasil e é referente 
ao ano de 2015. Segundo o 
IBGE, São Paulo tem 211 
municípios com Guarda Ci-
vil implantada e um efetivo 
total de 30.000 profissio-
nais. A primeira na RMC 
é Campinas e no Estado é 
a capital. Campinas tem 
1,1 milhão de habitantes 
e São Paulo tem 11,9 mi-
lhões já Indaiatuba conta 
231 mil habitantes. “Temos 
que levar em consideração 
a população de cada um 
destes municípios e assim 
podemos dizer que a Guarda 
Civil de Indaiatuba tem uma 
atuação efetiva e superior se 
fizermos uma comparação 
por habitante em relação aos 
outros municípios”, comen-
ta o secretário municipal de 
Segurança Pública, Alexan-
dre Guedes Pinto.

Para o titular da pasta, os 
números são reflexo da inte-

Cidades Ocorrências/
Ano e Habitantes

1 - São Paulo - 3836 - 11.967.825
2 - Campinas - 1550 - 1.164.098
3 - Barueri - 1311 - 240.656
4 - Limeira - 1300 - 291.748
5 - Indaiatuba - 1257 - 231.033
6 - Piracicaba - 1161 - 391.449
7 - Americana - 1080 - 212.971
8 - Paulínia - 964 - 84.512
9 - Jundiaí - 902 - 401.896
10 - Cotia - 791 - 225.306

gração das forças policiais, 
investimento em tecnologia 
para segurança e valoriza-
ção dos profissionais da 
área. “Indaiatuba também 
investe em equipamentos 
como a compra de viaturas, 
armas, coletes, entre outros. 
Somente em 2016 entrega-
remos sete SUVs de médio 
porte, uma de grande porte e 
duas pick-ups para patrulha-
mento ambiental”, lembra. 
“Também compramos no 
final do ano 50 pistolas 380 
e temos mais 40 em proces-
so de licitação e assim todos 
os Guardas que estão em 
patrulhamento preventivo 
estarão equipamentos com 
o material de ponta que 
podemos comprar conforme 
a legislação brasileira.”, 
completa. 

Filho mata a mãe em casa 
e a mantém no quarto

Filho matou a mãe porque a mesma o cobrava para rrumar um emprego 

DIVULGAÇÃO
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Filha de vereador local morre 
em acidente de trânsito em Salto

Um acidente  fa ta l 
ocorrido na manhã 
de segunda-feira, dia 

30 de maio, envolvendo um 
ônibus escolar na cidade de 
Salto, vitimou a estudante 
Karolin Dutra Lima, de 15 
anos, filha do vereador de In-
daiatuba Derci de Lima (PT) 
e da servidora pública Jaciara 
Lages Dutra. 

Moradora no bairro Re-
conquista, em Salto, Karolin 
estava num ônibus a caminho 
da escola, por volta das 6h20, 
quando o veículo teria perdido 
o freio na descida da Rua Va-
ticano, no bairro União.

O ônibus teria passado por 
uma lombada, machucando a 
jovem e mais um amigo da 
mesma idade, de acordo com 
o Boletim de Ocorrência (BO) 
registrado na Delegacia de 
Polícia de Salto.

Os adolescentes chegaram 
a ser socorridos ao Hospital 
Nossa Senhora Monte Serrat 
da cidade, porém Karolin 
não resistiu aos ferimentos, 
falecendo horas depois.

Ainda segundo informa-
ções, a jovem teria batido a 
cabeça e foi a única a falecer 
no acidente.

Um mecânico da empresa 

foi chamado, consertou o ve-
ículo e o motorista continuou 
o trajeto.  Ainda segundo o 
BO, o motorista e a moni-
tora escolar que estavam no 
ônibus, além do mecânico, 
foram chamados para prestar 
depoimento.

O enterro da jovem ocor-
reu na manhã de terça-feira, 
dia 31 de maio, no Cemitério 
Memorial de Indaiatuba. 

Procurada, a Prefeitura de 
Salto emitiu nota lamentando 

o fato. “Em primeiro lugar, a 
Prefeitura manifesta profundo 
pesar pela fatalidade ocorrida 
no acidente. Trata-se de uma 
ocorrência irreparável, que 
por sua gravidade está sendo 
apurada em inquérito policial, 
o que transforma em irrespon-
sabilidade qualquer tipo de 
julgamento antecipado, feito 
por pessoas fora dos quesitos 
técnicos exigidos por uma 
apuração dessa gravidade”.

Ainda na nota, a prefeitura 

ressalta que: “se os limites de 
velocidade e as normas de se-
gurança do transporte escolar 
estivessem sendo respeitados, 
grande parte do problema 
poderia ter sido evitado. A 
Prefeitura já está tomando 
as providências necessárias 
e, apuradas as responsabi-
lidades, serão efetuadas as 
punições e sanções cabíveis.”

A assessoria de imprensa 
do hospital que atendeu a jo-
vem informou que a segunda 

A Casa do Advogado de Indaiatuba (OAB 113ª sub-
seção) está mudando de endereço, por conta disso, no 
período de  6 a 10 de junho, estará fechada. O novo local, 
que fica na Rua Humaitá, 1539 – Cidade Nova, Indaiatuba 
(SP), abrirá para atendimento a população a partir do dia 
13 de junho. Durante este período, informações podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 3875 2999.

vítima, o jovem G.O.B., de 15 
anos, continua internada e seu 
estado é estável, porém sem 
previsão de alta.  

Questionado pelo Mais 
Expressão, o advogado da 
empresa da ônibus Nardelli,  
responsável pelo transporte 
escolar de Salto, Alexandre 
do Nascimento, de 39 anos, 
informou que o ocorrido foi 
uma fatalidade. “Apuramos 
que a vítima foi socorrida 
consciente e com vida, porém 
convulsionou e teve parada 
cardíaca no hospital”, conta.

Segundo ele, a vítima rela-
tou ter batido o queixo e não a 
cabeça como consta no BO do 
caso. “Vamos aguardar a con-
clusão do laudo”, completa.

De acordo ainda com o 
representante da empresa, a 
lombada foi recém-construída 

e não estava sinalizada (pin-
tura) e, como estava amanhe-
cendo, ainda “escuro”, o mo-
torista não teria visualizado o 
obstáculo e freou “em cima” 
da lombada. “A traseira do 
ônibus 'deu um pulo' durante 
a passagem pela lombada e 
chegou a arrastar para o lado 
com a frenagem”, conta.

A perícia deve analisar a 
velocidade e frenagem para 
emitir um laudo. 

Questionada sobre a falta 
de sinalização da lombada, 
a Prefeitura de Salto infor-
mou que não vai comentar 
enquanto não sair o resultado 
da perícia. 

O Mais Expressão tam-
bém tentou ouvir o vereador 
Derci, mas até o fechamento 
da matéria não obteve re-
torno. 

Casa do Advogado 
muda de endereço

Jovem de 15 anos 
estava num ônibus 
a caminho da escola



11AMais Expressão

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

CORRUPÇÃO

REUNIÃO

ARQUIVO PESSOAL

MARCELLA OLIVEIRA

polícia Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Ação contra fraudes 
em perícias é realizada 
também em Indaiatuba

Conseg destaca queda de ocorrências em maio e programa de combate ao crime

Jovem morre em acidente 
de moto na Bandeirantes 

O que era para ser um 
passeio, acabou em 
tragédia na manhã 

de domingo, dia 29 de maio. 
O torneiro mecânico Victor 
Hugo Paganini Caetano, de 
23 anos, sofreu um acidente 
de moto na Rodovia dos Ban-
deirantes e faleceu no local.

O jovem juntamente com 
seu cunhado, o gestor de ne-
gócios Éder Salvador Assis, 
de 31 anos, ambos moradores 
de Indaiatuba, foram de moto 
até o “Frutas Rondon”, um 
quiosque de suco em Jundiaí, 
famoso por ser ponto de en-
contro para motociclistas.

No retorno para Indaia-
tuba, por volta das 10 horas, 
Caetano perdeu o controle de 
sua moto e bateu na defensa 
metálica (guard-rail), na 
altura do quilômetro 68, no 
sentido interior.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO) registra-
do no 4ª Batalhão de Polícia 
Militar de Jundiaí, o jovem 
pilotava sua moto Kawasaki 
Ninja 250, da cor verde, ano 
modelo 2010, a aproxima-
damente 120 km/h, quando 
avistou um radar móvel e, 
na tentativa de frear, sofreu 

a queda.
Ele teria sido arremessado 

ao canteiro central, enquanto 
que sua moto percorreu cerca 
de 50 metros e parou na faixa 
de rolamento.

O cunhado, que estava 
com sua motocicleta logo 

Victor Hugo Paganini Caetano era acostumado a fazer passeios aos domingos 

adiante, presenciou o fato e 
parou para socorrer.

Segundo a assessoria da 
Autoban, concessionária res-
ponsável pelo trecho, ao che-
gar no local do fato, o médico 
da empresa constatou a morte 
da vítima. A perícia foi feita 

O Ministério Público 
Federal de Campinas e a 
Polícia Federal deflagraram 
na manhã de terça, dia 31 de 
maio, a “Operação Hipócri-
tas” em Indaiatuba e mais 
outras 19 cidades paulistas.

A ação investiga um es-
quema para fraudar perícias 
e beneficiar grandes empre-
sas.

Mais de 200 agentes da 
PF cumpriram três manda-
dos de prisão preventiva, 
40 de condução coercitiva 
e 52 de busca e apreensão 
decretados pela 1ª e 9ª Va-
ras Federais de Campinas a 
pedido do MPF.

Em Indaiatuba, alguns 
pontos foram averiguados, 
porém o nome do suspeito 
não foi divulgado. A asses-
soria de comunicação do Mi-
nistério não havia divulgado 
o balanço da procuradoria de 
Campinas até o fechamento 
desta edição. 

De acordo com o MPF, as 
investigações da Operação 
Hipócritas apuram a coopta-
ção de peritos médicos judi-
ciais por médicos assistentes 
técnicos, a serviço de escritó-
rios de advocacia contratados 
de grandes empresas.

O ato resulta em perdas 
para trabalhadores afastados 

O Conselho Comunitário 
de Segurança de Indaiatuba 
(Conseg) realizou sua 5ª reu-
nião mensal do ano na tarde de 
segunda-feira, dia 30 de maio, 
no Plenário Joab José Puci-
nelli, da Câmara Municipal.

Na pauta principal foi 
retomado o assunto discutido 
no último encontro, sobre 
a implantação, importân-
cia e divulgação do projeto 
“Vizinhança Solidária”, que 
estimula a união de vizinhos 
com ferramenta de apoio no 
combate ao crime, além de 
apresentar dados sobre a que-
da na criminalidade em maio.

A presidente do Conseg, 
Aparecida Invernizzi, iniciou 
com a menção aos destaques 
das ações da polícia na última 
semana, como a prisão do 
quarto integrante de uma qua-
drilha de explosões a caixas 
eletrônicos e as investigações 
do homicídio de um homem 
no Jardim Morada do Sol.

e o corpo encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Jundiaí.

O velório e enterro acon-
teceram na segunda-feira, 
dia 30 de maio, no Cemitério 
Municipal Parque dos Indai-
ás, em Indaiatuba.

de suas funções por conta de 
doenças ou acidentes rela-
cionados à sua vida laboral e 
para a Justiça, que arca com 
as perícias da maioria dos 
trabalhadores que perdem 
as ações na Justiça do Tra-
balho em virtude dos laudos 
fraudados.

O esquema de corrupção 
que funciona pelo menos 
desde 2010, envolve, além 
dos próprios peritos judiciais 
(nomeados pelo juízo para 
uma análise independente 
do caso), assistentes téc-
nicos (médicos auxiliares 
contratados pelas partes), 
advogados e representantes 
de empresas.

As diligências acontece-
ram, além de Indaiatuba, em 
Americana, Guarulhos, São 
Paulo, Campinas, Jaguari-
úna, Barueri, Piracicaba, 
São Bernardo do Campo, 
Jundiaí, Sumaré, Limeira, 
Casa Branca, Valinhos, Pau-
línia, São Roque, Bragança 
Paulista, Itu, Sorocaba e São 
Caetano do Sul. 

O MPF ressalta que as 
pessoas investigadas até o 
momento são apenas sus-
peitas e o material colhido 
pela Polícia Federal poderá 
reforçar as provas até agora 
obtidas. 

O capitão Valério, da Po-
lícia Militar, destacou alguns 
dados criminais de Indaiatuba 
na comparação de maio de 
2015 com o mesmo mês esse 
ano, até o dia 29 de maio, para 
demonstrar a importância da 
atuação conjunta das forças 
de segurança.

Na ocasião, foram come-
tidos 76 casos de roubo em 
maio de 2015 contra 30 neste 
ano; 20 ocorrências de roubo 
a veículos no ano passado, e 
seis em maio de 2016; 173 
furtos em 2015, contra 123 
este ano; e 23 furtos a veículo, 
enquanto que nesse ano foram 
sete. 

Somente o crime de ho-
micídio apresentou aumento, 
sendo dois em 2016, enquanto 
que nenhum no ano passado, 
de acordo com os dados.

Sobre o programa “Vizi-
nhança Solidária”, o tutor do 
grupo de moradores formado 
no Jardim Regente, Antonio 

Devanir Leite Junior, co-
nhecido como Toninho, que 
também participou da reunião, 
informou que no bairro exis-
tem 150 famílias cadastradas 
e que graças a essa união, 
vários crimes foram resolvi-
dos. “Sessenta porcento do 
Regente aderiu ao projeto, o 
restante é resistente apesar 
dos resultados positivos”, diz.

União
Basicamente é formado 

um núcleo de moradores que 
passam a se comunicar sem-
pre que algo suspeito acontece 
nos entornos de suas casas. Se 
nenhum morador identificar a 
pessoa em atitude suspeita ou 
se um crime está claramente 
prestes a acontecer ou em an-
damento, a polícia é acionada 
e todos ficam em alerta.

Desde 2012 o programa 
funciona em Indaiatuba, po-
rém com poucos núcleos 
formados ainda nos bairros 

Itaici, Bela Vista, Vila Suíça, 
Vale das Laranjeiras e Vila 
Todos Os Santos.

O líder do Jardim Re-
gente informou que foram 
registradas 17 ocorrências 
policiais em 2012 no bairro. 
No ano seguinte aconteceram 
apenas duas simples de furto 
de bicicleta, comprovando a 
eficiência do programa. 

O núcleo do bairro mui-
tas vezes promove outras 
atividades e ações, por estar 
numa integração. No Jardim 
Regente, por exemplo, são 
realizadas caminhadas eco-
lógicas esporádicas, onde os 
moradores recolhem lixos das 
ruas; campanhas do agasalho, 
e festa julina, que inclusive 
dia 16 de julho deste mês 
acontece a 4ª edição.

O programa também pos-
sibilita agir em outras situa-
ções de emergência, como um 
problema de saúde. 

(Marcella Oliveira)

Ocorrências foram debatidas no último encontro do Conseg
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Corrida Morro das Pedras deve 
reunir 200 competidores amanhã

Duzentos corredores 
vão enfrentar todos 
os obstáculos e mos-

trar superação para sair com o 
título da 2ª edição da Corrida 
Morro das Pedras Race. A 
competição, que promete 
muita aventura e adrenalina, 
acontece a partir das 8 horas 
de amanhã, dia 5, no Sítio 
Borsari em Videira. 

O evento para os espec-
tadores é gratuito. Segundo 
os organizadores, do total de 
inscritos, 60% são homens. 

A prova será dividida por 
três baterias, no masculino 
e feminino, sendo no máster 
A, B e C, a qual foi dividida 
por idade no momento da 
inscrição. 

A princípio haverá ape-
nas corrida, porém quem 
quiser pode optar por tam-
bém caminhar. 

No percurso, os atletas vão 
percorrer cerca de 6 quilôme-
tros e terá a dura missão de 
superar os 12 obstáculos da 
pista. “Teremos muita mata 
a ser desbravada, onde os 
atletas encontrarão obstáculos 
naturais e alguns criados pelos 
organizadores”, informa um 
dos organizadores da compe-
tição, Márcio Borsari. “O cir-

cuito foi pensado não apenas 
para os atletas de alto nível, 
mas também para iniciantes. 
Nossa expectativa é fazer com 
que as pessoas superem seus 
próprios desafios e se divirtam 
correndo em um ambiente 
agradável, saindo das tradi-
cionais corridas de rua.”

O espaço contará com 
estrutura para 300 atletas e 
oferece ainda banheiros, es-
tacionamento e área coberta 
para concentração dos com-
petidores e espectadores, além 
de água gelada nas trilhas, iso-

tônico e frutas para todos os 
atletas, além de ambulância.

A segunda edição do Mor-
ro das Pedras oferecerá mini 
troféu e camiseta de dry fit a 
todos os atletas.

Como premiação, haverá 
troféu aos cinco primeiros 
colocados de cada categoria, 
tanto no masculino quanto no 
feminino, e também para os 
destaques da cada categoria. 

O primeiro colocado de 
cada categoria, no masculino 
e feminino, também receberá 
uma camiseta exclusiva. 

Aventura 
A primeira edição da 

Corrida Morro das Pedras 
aconteceu no dia 14 de no-
vembro de 2015 e teve total 
domínio dos indaiatubanos. 
No feminino, a vitória foi 
de Camila Roso Soares, 
enquanto que no masculino 
quem cruzou na linha de che-
gada na primeira posição foi 
Marco Antonio Bertulani. 

Segundo os organizadores, 
130 atletas participaram da 
corrida de aventura no ano 
passado.

Segunda edição da prova deve contar com 70 corredores a mais que no ano passado

A equipe de supino de In-
daiatuba, apoiada pela Secre-
taria Municipal de Esportes, 
conquistou novas vitórias para 
o município no Campeonato 
Brasileiro de Powerlifting e 
Supino Equipado, disputado 
de 26 a 28 de maio em Flo-
rianópolis. 

Competindo na modali-
dade equipado (com camisa 
de força), três atletas repre-
sentaram a cidade e subiram 
ao pódio: Samuel Rodrigues 
da Silva garantiu a medalha 
de ouro na categoria até 66kg 

Open com a marca de 135kg, 
José Leme Camargo foi me-
dalha de ouro na categoria até 
105kg Master 3 com a marca 
de 125kg e foi agraciado com 
o Troféu de Melhor Atleta 
na categoria, e Francisco 
Benedetti levou a medalha de 
bronze na categoria até 83kg 
Open com a marca de 180kg, 
sob a coordenação da técnica 
Cristina Toledo. Os atletas 
agora aguardam a convocação 
para o Campeonato Sulameri-
cano, agendado para o mês de 
julho em São Paulo.

Competição foi disputada na capital Florianópolis 

DIVULGAÇÃO
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Copa Liga Regional Aifa Marquinhos 

Semifinal hoje, dia 4, no ginásio Sol-Sol

Primeira Divisão

Horário  Partida     
15h  Schalke 83/Grillos A x Borussia Futsal 
16h20  União Tribuna x Sol-Sol  

Semifinal hoje, dia 4, no ginásio Carlos Aldrovandi 

Segunda Divisão

Horário  Partida     
14h  R5/Col. Meta/Rest. Toque Mineiro x Projeto Restitui
15h20  ML/Marquinhos Tintas x União Tribuna B/Cruzeiro

Resultados da última rodada

Primeira Divisão
Meninos do G5  5 x 8 Cebi Futsal
Flamengo/Marquinhos Tintas 5 x 4 Futsal Futuro - Elias Fausto
Sol-Sol    3 x 1 Borussia Futsal
Schalke 83/Grillos A   2 x 1 União Tribuna

Segunda Divisão
Projeto Restitui   4 x 4 Parque Indaiá
ML/Marquinhos Tintas  1 x 0 Galaticos/Life Óptica
Clube 9 de Julho  0 x 1 Elite Tigres Azuis
The Rocket    4 x 3 R5/Col. Meta/Rest. Toque Mineiro
União Tribuna B/Cruzeiro  4 x 1 Tapiratiba/Colégio Meta

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 5

Horário  Partida    Local
9h  Paulistinha x São Francisco  Osan
11h  Mastiga Samba x Ponte Preta  Cruzeiro
11h  Santa Cruz x Florence   Osan
15h30  Camisa 10 x União Paraná  Califórnia 
15h30  Operário x U.A. Cardeal  Belo Horizonte

Resultados da última rodada 
União Paraná  1 x 1  Paulistinha   
Mastiga Samba  1 x 1  U. A. Cardeal   
São Francisco  3 x 4  Santa Cruz   
Ponte Preta  0 x 1  Operário     
Florence   3 x 3  Camisa 10    

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 5

Horário  Partida    Local
9h  Bandeirantes x LBC   Bandeirantes
10h  Elias Fausto x Nacional Independente Elias Fausto
11h  Jardim Brasil x Minas   Jardim Brasil
11h  Bahia x Atlético Paulista  Bandeirantes
11h  Vale Verde x Manchester  Vale Verde 
13h30  Galo x Atlético Oliveira  Oliveira
13h30  Benfica x Comercial   Bandeirantes
15h30  Huaxipato x Cardeal   Osan 

Resultados da última rodada 
Cardeal   1 x 2  Bandeirantes
Pimenta   0 x 0  Atlético Paulista
Manchester  1 x 3  Bahia 
Morada do Sol  1 x 3 LBC 
Comercial   2 x 1  Elias Fausto 
Galo   3 x 5  Huaxipato  
Atlético Oliveira  2 x 1  Jardim Brasil
Benfica   1 x 1  Vale Verde  

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Rodada amanhã, dia 5

Campo 1
Horário  Partida    Categoria
8h   Auto Escola Dirce/Race x Tecnosemillas  Máster
9h30   PCB Informática x Vieira de Abreu  Máster
11h   Madeireira Glaudeimar x Balilla   Máster
 
Campo 2
Horário  Partida    Categoria
8h   Embalimp x Centermaq   Veterano
9h30   Atento Segurança x Visual Formaturas  Veterano
11h   Madeireira Madelasca x Unilabor   Adulto
 
Campo 3
Horário  Partida    Categoria
9h   Pai & Filhos x DD Max   Super Máster
10h15   Visão Imóveis/2G Bebidas x Cavifer  Super Máster
11h15   Thunder Vision x LG Vacker  Super Máster

Resultados da última rodada 
Cato Supermercados 3 (1) x (0) 3 Sanare (Adulto)
SSA Brasil 2 x 3 Visual Formaturas (Veterano)
Grupo Fênix 2 x 0 Birô - Brio! Informática (Veterano)
Jornal Exemplo 3 (4) x (3) 3 Vieira de Abreu Empreendimentos (Máster)
Freegelo/Big & Strong 5 x 1 Belle Santé Odontologia (Máster)
LG Vacker/Vacker & Bueno 0 x 4 Lofts Empreendimentos (Super Máster)
Cavifer 4 x 2 DD Max (Super Máster)
Tukka's Lanchonete 2 x 1 Casa das Embalagens (Super Máster)
Hot Flowers 3 (0) x (1) 3 Posto Tremendão

Copa Colégio Renovação Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 5
Horário  Partida 
8h  RIP x Marquinhos Tintas
9h10  Nobel x Clínica São Camilo 

Copa Hot Flowers Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 5
Horário  Partida   
10h15  Casagrande Turismo x Estilo Som & Luz

O Primavera marcou 
para o próximo dia 
28 (terça-feira) as 

eleições para escolher os 
membros para as vagas au-
sentes em seu Conselho 
Deliberativo. Tem direito a 
voto os atuais 30 sócios con-
tribuintes, os quais devem 
comparecer para votação a 
partir das 19h30, na sede do 
clube. 

Atualmente o Fantasma 
da Ituana possui um quadro 
de nove conselheiros. “Nesta 
eleição devem ser escolhidos 
mais seis membros efetivos e 
outros 15 suplentes”, explica 
o presidente interino do clu-
be, Eliseu Marques. 

Os atuais 30 sócios con-
tribuintes são os que também 
estão aptos a concorrer ao 
cargo de conselheiro, pois 
possuem no mínimo um ano 
de contribuição (atualmente 
R$ 30 por mês). Para isso, 
eles devem protocolar sua 
candidatura na sede do clube, 
pelo menos 72 horas antes 
das eleições. 

Com o Conselho Deli-
berativo completo, o clube 
deve aguardar por mais 40 
dias para realizar a elei-
ção que definirá presidente, 
vice-presidente, tesoureiro 
e secretário. Na ocasião, os 
novos membros da diretoria 
assumirão apenas em 2018. 

Atualmente como pre-
sidente interino, Marques 
informa que não sabe se 
concorrerá as eleições. “Fi-
carei na presidência do clube 
até dezembro 2017, quando 
encerra-se o período que era 
da Magnum e que foi assu-
mido por mim”, diz. “Mas 
espero que outras pessoas 
se interessam (a concorrer 
como presidente), pois assim 
mostra que há concorrência.”     

Ao mesmo tempo em que 
quer colocar “em ordem” 
as questões burocráticas do 

clube, o Tricolor também 
busca parceiros para “tocar” 
o clube, já visando às dispu-
tas para 2017.

Com uma dívida que che-
ga a 1,8 milhões, o clube con-
versa atualmente com pelo 
menos três clubes grandes já 
visando a disputa da Segun-
da Divisão do Campeonato 
Paulista. “Estamos em busca 
de parcerias e, se alguém 
possui um projeto e estiver 
afim, pode nos procurar”, 
diz. “Mas agora queremos 
acertar a parte burocrática 
do clube. Já conseguimos 
duas certidões negativas, 
junto ao Estado e Receita, 
agora estamos negociando 
com o Município e também 
solicitando parcelamento do 
FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço).”

Apesar de garantir que o 
time disputará o Paulista, na 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior 2017 a participação do 
Fantasma é uma incógnita. 
“Este ano tivemos um custo 
de R$ 240 na ‘Copinha’, é 
um gasto elevado, que preci-
sa de mais pessoas/empresas 
apoiando. Hoje a participa-

ção do Primavera na Copa 
São Paulo é, apenas, 50% 
garantida”, diz Marques.

Base
Enquanto o Tricolor bus-

ca resolver suas questões bu-
rocráticas, dentro de campo 
a bola segue rolando para as 
equipes de base (Sub-11, 13, 
15, 17 e 20. 

Após perder em casa, por 
1 x 0 para o Rio Branco de 
Americana, o Sub-11 volta 
a campo amanhã, dia 5, às 
9 horas. Na ocasião, o time 
enfrenta a Inter de Limeira na 
casa do Adversário.

Quem também vai à Li-
meira é o Sub-13 quando, às 
10h30, joga contra os donos 

da casa. A equipe vem de 
uma goleada de 7 x 1, em 
casa na última rodada, para 
o Rio Branco. 

Já o Sub-15 e Sub-17 jo-
gam hoje, dia 4, no Gigante 
da Vila, contra as equipes do 
Elosport. Os jogos ocorrem 
respectivamente às 9 horas e 
às 10h45. Na última rodada, 
diante do Desportivo Brasil, 
o Sub-15 perdeu por 3 x 0, 
enquanto que o Sub-17 ven-
ceu por 1 x 0.   

Por fim, o Sub-20 também 
joga em casa hoje, às 15 
horas, contra o paulista de 
Jundiaí. O time vem de um 
empate fora de casa, por 1 x 
1 contra o Independente de 
Limeira. 

Primavera busca parceiros para garantir disputa na “Copinha” e no Campeonato Paulista

Primavera realiza eleições 
para escolher conselheiros
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Ex-jogadores do São Paulo visitam 
Indaiatuba para participarem de jogo 

Ex-jogadores que fi-
zeram sucesso na 
equipe do São Paulo 

Futebol Clube estarão pre-
sentes em Indaiatuba para 
o jogo beneficente “Todos 
Juntos Contra o Câncer 
Infantil”, em prol do Insti-
tuto Bruno Boeira de Bar-
retos. Na partida amistosa 
que ocorre no próximo dia 
25, na escolinha oficial do 
Cruzeiro, o torcedor são-
-paulino poderá ver de perto 
ex-atletas como Macedo, 
Mülher ,  Vitor ,  Pavão e 
outros. 

Todo o leite arrecadado no 
amistoso beneficente “Craques 
do Passado”, realizado em In-
daiatuba no mês de maio, foi 
dividido entre o Primavera e o 
Fundo Social de Solidariedade 
(Funssol) Indaiatuba. A entrega 
aconteceu na manhã de quarta-
-feira, dia 1º, na sede do clube. 

A partida amistosa reuniu 
grandes ex-jogadores de Prima-
vera x Palmeiras e, para acom-
panhar a partida, os torcedores 
deveriam pagar o ingresso (de R$ 
5 e R$ 50) e mais um litro de leite.

Na ocasião, foram arreca-
dados 1.198 mil litros de leite, 
sendo que 500 litros foram do-
ados ao Funssol. “Quanto mais 
leite arrecadarmos, mais aten-

O evento começa a partir 
das 8 horas, com o jogo entre 
as categorias de base da Es-
colinha Oficial do Cruzeiro 
“Toquinha da Raposa”. Logo 
em seguida, às 10h20, o amis-
toso reúne Triboful do Bem x 
Cruzeiro. 

Mas o jogo pra valer acon-
tece mesmo às 11 horas, com 
a partida beneficente entre 
Triboful do Bem/Cruzeiro e 
equipe Máster do São Paulo.

Além dos ex-atletas cita-
dos acima, outros ex-jogado-
res também devem compa-
recer. “Já estão confirmas as 
presenças do Müller, Macedo, 
Vitor, Pavão e outros craques 
do São Paulo. Estamos aguar-

dando outros ex-jogadores, 
porém sem nenhuma resposta 
por enquanto”, salienta um 
dos organizadores do evento, 
Rafael Eugênio, o Zeca. “O 
objetivo é trazer ex-atletas 
que fizeram história no futebol 
mundial e, ao mesmo tempo, 
ajudar a galerinha que luta 
pela vida.”

Além da bola rolando, o 
evento também disponibili-
zará as crianças presentes, 
gratuitamente e à vontade, 
brinquedos infláveis, pipoca 
e algodão doce. 

Os ingressos, no valor de 
R$ 5 (com mais um litro de 
leite ou um quilo de alimento 
não perecível), podem ser 

adquiridos em dois endereços: 
Escola de Futebol do Cruzei-
ro, na Rua Ivan Roberto Cana-
vezi, 215, no Jardim Regina; 
e no Salão Cabelo & Arte, 
situado na Avenida Itororó, 
668, no bairro Cidade Nova.

Arrecadação 
Segundo os organizadores 

do evento, o dinheiro arrecada-
do no jogo será utilizado para 
pagar os custos da partida. Já o 
leite e o alimento serão doados 
ao Instituto Bruno Boeira de 
Barretos. “A escolha foi por 
se tratar de uma entidade séria, 
que vem lutando junto com 
jovens e crianças pela vida”, 
salienta Zeca. Müller volta a jogar em Indaiatuba, agora com a camiseta do Tricolor

dimentos conseguiremos fazer, 
pois a procura pelas entidades é 
muito grande”, diz a presidente 
da Funssol, Enides Nogueira 
Lopes Cruz. 

Atualmente o Funssol atende 
a 20 entidades credenciadas e 
outras instituições, ligadas as 
secretarias de Saúde e Educação.  

Além dos leites, também 
foram doados ao Funssol cerca 
de 200 agasalhos, os quais foram 
arrecadados numa feijoada rea-
lizada pelo Tascão Bar, um dos 
organizadores do jogo amistoso. 

Os outros 698 litros de leite 
arrecadados na partida foram 
entregues ao Primavera. O clube 
também ficou com parte da renda 
dos ingressos, no valor de R$ 4,5 

mil, segundo os organizadores do 
amistoso. “Essa doação é muito 
importante e mostra que o torce-
dor é muito solidário”, salienta o 
presidente interino do Primavera, 
Eliseu Marques. 

Jogo 
A partida entre o máster de 

Primavera e Palmeiras ocorreu 
no dia 22 de maio e reuniu 
craques do passado, das duas 
equipes, no Gigante da Vila. Na 
ocasião, o torcedor viu em campo 
ex-jogadores consagrados das 
duas equipes, nomes como Ade-
mir da Guia (O Divino), Amaral, 
Müller, Veloso, Django, Miro e 
muitos outros.

Na ocasião, as arquibancadas 

do Gigante receberam 2,5 mil 
torcedores, sendo 1.098 pagan-
tes. “O mais legal desse evento 
é que conseguimos ajudar tanto 
o Primavera quanto as entidades 

do Município, pois o foco não 
era o lucro, tanto que renda não 
ficou com a gente”, salienta o 
organizador do amisto, Neto 
Tasca. “Agora, já começamos a 

trabalhar para a realização de ou-
tro jogo amistoso, em dezembro, 
que deve trazer para Indaiatuba 
ex-jogadores da Seleção Brasi-
leira.” (Jean Martins)

Litros de leite arrecadados foram doados na manhã de quarta-feira
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Fábio Junior se apresenta hoje no Clube 9 de Julho 

MARCELLA OLIVEIRA
cultura@maisexpressao.com.br

PRESENÇA 

cultura &  lazer
Horóscopo de 04 a 10/06 por Alex Costa GuimarãesMais de 50 mil passam 

pela 10ª Virada Cultural
MARCELLA OLIVEIRA

O final de semana frio e 
com chuvas esporádi-
cas, tanto no sábado 

quanto no domingo, dias 28 
e 29 de maio, não afastaram 
o público local de prestigiar a 
10ª Virada Cultural Paulista 
2016. As 27 atrações gratuitas 
reuniram um número estima-
do de 50,5 mil pessoas em In-
daiatuba, segundo a Secretaria 
de Estado da Cultura.

Com programação diver-
sificada, a agenda contou 
com apresentações de teatro, 
números circenses, stand up 
comedy, contação de histórias, 
seresta, artes visuais e espe-
táculos musicais, incluindo 
nomes do cenário nacional 
como Arnaldo Antunes, Paula 
Lima, Emicida e Marcelo D2.

As apresentações aconte-
ceram no Parque Ecológico, 
no Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), no Centro Cultural 
Wanderley Peres (Morada 
do Sol), Avenida Presidente 
Kennedy e Parque Temático. 

O público conferiu no pal-
co externo ainda nomes como 
Liniker, Doctor Mars, Banda 
Marília Gabriela e Anelis 
Assumpção. 

Já nos palcos internos se 
apresentaram o grupo Filhos 
da Semente, Banda Unha 
Encravada, stand up comedy 
com o humorista Fernando 
Strombeck, grupo Enrolados, 
grupo Estrada, Cia. La Mari-
quita de Variedades, Orques-
tra Sinfônica de Indaiatuba, 
Cia. de Teatro Marli Lopes, 
Cia. de Teatro Valeu a Pena, 
grupo Fântaso, entre outros.

O secretário-adjunto de 
Estado da Cultura, José Ro-

Com o show “O que mporta 
é a gente ser feliz”, o cantor 
Fábio Junior se apresenta em 
Indaiatuba na noite de hoje, 
dia 4. A partir das 22 horas, 
ele sobe no palco do salão 
social do Clube 9 de Julho. 
Os ingressos ainda podem 
ser comprados nos pontos de 
venda.  

Os convites custam na 
pista R$ 120 e R$ 60 a meia-
-entrada. Já no camarote (open 

berto Sadek, participou de 
abertura oficial no sábado, no 
Ciaei. Em seu discurso, Sadek 
destacou o trabalho conjunto 
entre Estado e Município, de 
oito meses, para receber a 
Virada com estrutura e orga-
nização adequada. 

A solenidade também con-
tou com a presença do dire-
tor da Associação Paulista 
dos Amigos da Arte (Apaa), 
Luis Sobral, e da secretária 
municipal de Cultura, Erika 
Hayashi Kikuti que agradeceu 
a participação da população e 
artistas. “É um grande orgulho 
sediarmos este evento tão re-
levante em mais uma edição”, 
disse Erika. 

Shows
Entre os destaques desta edi-

ção da Virada em Indaiatuba, o 
rapper Emicida, que se apresen-
tou no final da tarde de domingo, 

bar e open food), o valor é de 
R$ 250. 

Os postos de venda são 
Indaiatuba: Clube 9 de Julho, 
Banca do Januba (Cecap), 
Kibe Esfiha, Loja Radical Vest 
(Polo Shopping), Loja Radical 
Vest (Maxxi S, em Jundiaí), 
Radical Vest (Shopping Dom 
Pedro, em Campinas), Loja 
Tutti Sports (Itu) e Lojas Cris 
Bandeiras (Salto) e pela inter-
net, no site Alô Ingressos. 

no Parque Ecológico agitou o 
público com seus sucessos. 

O cantor falou sobre igual-
dade de um modo geral, em 
referência ao recente caso de 
estupro a uma jovem do Rio 
de Janeiro.

Já com um ar descontraído 
mencionou o placar de 7x1 
sofrido pelo Brasil contra a 
Alemanha na última copa 
mundial de futebol, porém 
adicionou um tom de serieda-
de ao oferecer a música “País 
do Futebol” à jogadora Marta, 
da seleção brasileira feminina 
de futebol. “Quem sabe assim 
a gente traz a grande mídia 
para o século 21”, exaltou.  

Na sequência, o encerra-
mento ficou por conta de Mar-
celo D2, que se apresentou 
muito animado na companhia 
de sua banda e de seu parceiro 
Fernandinho Beat Box.

O show trouxe hits an-

Os ingressos também po-
dem ser adquiridos na secre-
taria do Clube 9 até o horário 
do show. 

Fazem parte do repertório, 
grandes sucessos da carreira 
do cantor, como “Só Você”, 
“O Que Que Há”, “Alma Gê-
mea” e “Caça e Caçador” que 
continuam dando todo o toque 
de romantismo ao novo show 
de Fábio Jr., que, com mais de 
30 trabalhos em sua discogra-

tigos, desde o Planet Hemp 
até os sons atuais, como “Eu 
Tenho o Poder” e “Fella”.

Um solo de beat box (es-
pécie de percussão vocal do 
hip hop) de Fernandinho mis-
turou vários estilo musicais e 
cantores, de Michael Jackson 
à Harlem Shake, e agitou a 
todos durante a apresentação, 
incluindo D2 que fez vários 
elogios ao músico. 

Tanto Emicida, quanto 
Marcelo D2 prestaram ho-
menagens ao cantor Mário 
Sérgio, do grupo Fundo de 
Quintal, que faleceu aos 58 
anos na madrugada do mesmo 
dia. Ele estava internado havia 
uma semana em um hospital 
no Rio de Janeiro e estaria 
tratando um linfoma.

Outros cantores já faleci-
dos também foram lembrados 
por D2, como Chorão e Sabo-
tage, por exemplo.

fia, é um artista completo com 
talento reconhecido também 
como compositor, ator e apre-
sentador.

A banda que o acompanha 
à Indaiatuba é formada por 
Amador Longhini no teclado 
e direção musical, Álvaro 
Gonçalves na guitarra e violão, 
Jotinha no baixo, Gustavo Bar-
ros na guitarra, Pepa D¹Elia na 
bateria e Aldo Gouveia e Ellis 
Negress nos vocais.

Marcelo D2 e Fernandinho Beat Box agitaram o público na Virada Paulista

O ariano estará enfrentando dias de maior volume emocional e 
ao mesmo tempo estará mais agitado, isso pode gerar a neces-
sidade de diminuir o ritmo e encontrar maior equilíbrio entre 
mente e emoções. Por ter facilidade nesse momento de ficar 
em dúvidas com certas situações pode vir a enfrentar algumas 
confusões. Mais ao fim de semana pode ter que ser mais inci-
sivo em suas decisões.

O taurino tem essa semana um pouco 
mais tranqüila, porém pode ter dias de menor intensidade 
emocional e mental. Aproveite para reorganizar papéis, re-
organizar aquele texto importante e faça com calma. O nativo 
estará mais focado na descoberta de seus potenciais relaciona-
dos às suas finanças. No dia 04, a Lua começa um novo ciclo 
e em sua fase  Mais ao fim de semana pode descobrir novas 
oportunidades envolvendo o aumento de seus ganhos.

O geminiano tem agora um momento de relaxamento profis-
sional, é um momento mais tranqüilo com relação aos seus 
projetos profissionais. Diminua o ritmo alucinante de tra-
balho e veja o que acontece...Surgem respostas para o que 
vem querendo concretizar. Estes dias promovem um maior 
contato com seu mundo emocional e necessidade de resolver 
assuntos pendentes nesse setor. 

Essa semana será ótima para o canceriano se ele resolver 
curtir mais sua casa e sua intimidade, ou simplesmente seu 
mundo espiritual (meditar, relaxar, ficar 30 minutos sem fazer 
absolutamente nada). Essa pausa será importante, pois mais 
ao fim de semana podem surgir dias de maior pressão emo-
cional e necessidade de equilíbrio. Aproveite essa fase de in-
teriorização, e trace novos rumos.

O leonino volta a enfrentar dias de introspecção e interioriza-
ção, pois haverá maior envolvimento com suas necessidades 
emocionais. Procure trabalhar sua responsabilidade e serie-
dade com relação aos seus projetos. Pode se tornar muito req-
uisitado em encontros sociais, use essa fase para melhorar sua 
maneira de negociar e seus contratos.

O virginiano sentirá desejo de ficar mais sozinho, há uma ne-
cessidade crescente de introspecção e com certeza irá diminu-
ir o ritmo de suas atividades e compromissos sociais. O nativo 
desejará expansão em sua carreira, desejará maior envolvim-
ento, comprometimento em sua vida profissional.  Mais ao 
fim de semana uma nova oportunidade de crescimento pode 
surgir, aumentando ainda mais a necessidade de responsabili-
zar-se, possivelmente por um novo projeto.

O libriano corre o risco de sentir sua saúde falhando, é impor-
tante diminuir seu ritmo de trabalho. Cuidado com o stress e 
evite aquela irritação incontrolável, pratique a respiração pro-
funda e a arte de meditar. Pode receber uma proposta para um 
trabalho que demora a concluir.  Mais ao fim de semana pode 
se tornar mais atraente e isso render aventuras amorosas.

O contato com suas emoções mais profundas podem gerar 
uma necessidade de isolamento e se afastar do burburinho 
social. Procure respeitar seu estado de espírito, pois estará 
mais propenso a se fechar e a ficar introspectivo, mais 
voltado para suas necessidade emocionais. Uma sociedade 
pode começar a ser questionada, pois o nativo pode desco-
brir algo que não esperava. 

O sagitariano estará desejoso de se envolver mais com seu 
mundo emocional, com sua vida doméstica e seus famili-
ares. Se estiver iniciando um relacionamento, desejará fi-
car mais tempo em casa. Agora é um momento que marca 
intensidade em seus relacionamentos, pessoais e profis-
sionais.  Mais ao fim de semana novas oportunidades e 
sociedades podem surgir.

O capricorniano estará desejoso de ficar um pouco 
mais distante de suas responsabilidades, de seus com-
promissos sociais. Precisa aprender a respeitar seu es-
tado de espírito, principalmente agora que algo dentro 
de si solicita maior introspecção, enquanto parece que 
tudo ao redor quer que o nativo tenha uma rotina in-
tensa e exigência a serem seguidas.  Mais ao fim de 
semana sua rotina tende a ser mais intensa.

O aquariano tem que diminuir seus gastos e reorgani-
zar suas finanças. Em termos afetivo, o nativo tende 
a ter dificuldades, confusões e possíveis problemas 
em algum relacionamento, isso inclui cônjuge, amores 
diversos, inclusive filhos.  Mais ao fim de semana o 
aquariano descobre a delicia de ficar mais focado em 
seu íntimo e de ter a consciência de como é dar e rece-
ber amor.

O pisciano entra em uma semana que pode provocar 
uma grande baixa em sua energia vital, é bom não ex-
agerar, cuide para que não haja excessos, nem físicos, 
nem emocionais, pois mais ao fim de semana pode 
viver uma fase de confusões sentimentais, de irrita-
bilidade com seu relacionamento, de maior respon-
sabilidade com sua vida domestica ou com alguém 
de sua família.
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!cultura & lazer

WARCRAFT - O PRIMEIRO 
ENCONTRO DE DOIS MUNDOS  
- Lançamento - Ação / Aventura - Clas-
sificação 12 anos - 123 minutos. 3D 
DUBLADO: Quinta (2) a Quarta (8): 
16h10 / 21h30. CONVENCIONAL 
LEGENDADO: Quinta (2) a Quarta 
(8): 20h00.

O COMEÇO DA VIDA - Estreia - 
Documentário - Classificação livre 
- 97 minutos. NACIONAL: Quinta 
(2), Sexta (3), Segunda (6), Terça 
(7) e Quarta (8): 15h00. Sábado (4) e 
Domingo (5): 16h30.

AVE, CÉSAR ! - Sessão do Cineclube 
Indaiatuba, com debate após a exi-
bição* - Comédia - Classificação 12 
anos - 106 minutos. LEGENDADO: 
Somente no Sábado (4): 14h10. *Aten-
ção: para o Cineclube os ingressos tem 
preço único de R$ 10,00 para o público 
em geral. Maiores de 60 anos pagam 
ingresso promocional R$ 5,00 

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO  
- 2ª semana - Aventura / Fantasia - 
Classificação livre - 112 minutos. 3D 
DUBLADO: Quinta (2) a Quarta (8): 
19h05. CONVENCIONAL DUBLA-
DO: Quinta (2) a Quarta (8): 15h20. 
CONVENCIONAL LEGENDADO: 
Quinta (2) a Quarta (8): 18h05.

JOGO DO DINHEIRO - 2ª semana 
- Thriller / Drama - Classificação 14 
anos - 98 minutos.  LEGENDADO: 
Quinta (2) a Quarta (8): 18h45 / 21h00.

PEPPA PIG: AS BOTAS DE OURO 
E OUTRAS HISTÓRIAS - 2ª semana 
- Animação - Classificação livre - 62 
minutos. DUBLADO: Somente Sába-
do (4) e Domingo (5): 14h30.

X-MEN: APOCALIPSE - 3ª semana 
- Aventura / Ficção - Classificação 12 
anos - 143 minutos. 3D DUBLADO: 
Quinta (2) a Quarta (8): 20h40.  CON-
VENCIONAL DUBLADO: Quinta 
(2) a Domingo (5), na Terça (7) e na 
Quarta (8): 17h00. Segunda (6): 17h00 
/ 20h30. CONVENCIONAL LEGEN-
DADO: Quinta (2) a Domingo (5), 
na Terça (7) e na Quarta (8): 20h30. 
*Na segunda, dia 6, não será exibida 
a versão convencional legendada no 
Jaraguá.

ANGRY BIRDS - O FILME - 4ª 
semana - Animação / Comédia - Clas-
sificação livre - 90 minutos -  CON-
VENCIONAL DUBLADO  - Somente 
Sábado (4) e Domingo (5): 14h50.

CINEMA
WARCRAFT - 
O PRIMEIRO 
ENCONTRO DE 
DOIS MUNDOS  

Jazz da Cultura conquista 
1º lugar na competição de 
dança em Valinhos

WARCRAFT - O PRIMEIRO 
ENCONTRO DE DOIS MUNDOS  
- Lançamento - Ação / Aventura - 
Classificação 12 anos - 123 minutos. 
3D DUBLADO: Quinta (2) a Quarta 
(8): 19h05. 3D LEGENDADO: 
Quinta (2) a Quarta (8): 21h35. 
CONVENCIONAL DUBLADO: 
Somente Sábado (4) e Domingo 
(5): 13h45. CONVENCIONAL 
LEGENDADO: Quinta (2) a Quarta 
(8): 16h25.

UMA LOUCURA DE MULHER  
- Lançamento - Comédia Romântica 
- Classificação 12 anos - 92 minutos. 
NACIONAL: Quinta (2), Sexta (3) 
e Terça (7): 17h00 / 19h35 / 22h00. 
Sábado (4) e Domingo (5): 14h45 / 
17h00 / 19h35 / 22h00. Segunda (6) 
e Quarta (8): 17h00 / 19h35.

ALICE ATRAVÉS DO ESPE-
LHO  - 2ª semana - Aventura / 
Fantasia - Classificação livre - 112 
minutos. 3D DUBLADO: Quinta (2) 
a Quarta (8): 15h50 / 21h10. CON-
VENCIONAL DUBLADO: Quinta 
(2) a Quarta (8): 18h45.

PEPPA PIG: AS BOTAS DE 
OURO E OUTRAS HISTÓRIAS 
- 2ª semana - Animação - Classifica-
ção livre - 62 minutos. DUBLADO: 
Somente Sábado (4) e Domingo (5): 
14h05.

X-MEN: APOCALIPSE - 3ª se-
mana - Aventura / Ficção - Classi-
ficação 14 anos - 143 minutos. 3D 
DUBLADO: Quinta (2) a Quarta 
(8): 20h40. CONVENCIONAL 
DUBLADO: Somente Sábado (4) 
e Domingo (5): 14h20. CONVEN-
CIONAL LEGENDADO: Quinta 
(2) a Quarta (8): 17h30.

ANGRY BIRDS - O FILME - 4ª 
semana - Animação / Comédia - 
Classificação livre - 90 minutos 
- CONVENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (2), Sexta (3), Segunda (6), 
Terça (7) e Quarta (8): 15h20. Sábado 
(4) e Domingo (5): 15h20 / 17h55.

Capitão América: Guerra Civil 
- 6ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 12 anos - 
156 minutos - CONVENCIONAL 
DUBLADO: Quinta (2) a Quarta 
(8): 20h10.

O Grupo de Dança da 
Secretaria Municipal 
de Cultura faturou a 

primeira colocação no Valinhos 
em Dança 2016. O festival acon-
teceu no auditório municipal da 
cidade. A equipe local disputou 
a categoria Jazz Avançado, no 
último dia da competição, do-
mingo, 29 de maio.

A 15ª edição do evento 
aconteceu nos dias 20, 21, 22, 
27, 28 e 29 de maio, e reuniu 
cerca de 1,8 mil bailarinos, 
componentes de 84 grupos, 
de 15 cidades do Estado de 
São Paulo. A realização foi 
da AK Promoções e Eventos, 
com apoio da Prefeitura de 
Valinhos.

No festival foram aborda-
das as modalidades jazz, ballet 
clássico, ballet livre, dança 
contemporânea, dança de sa-
lão, dança irlandesa, danças 
populares, dança do ventre, 
estilo livre, flamenco, hip hop, 
sapateado e dança da terceira 
idade, divididas em sete cate-
gorias: baby class (até 6 anos), 
infantil (7 a 11 anos), juvenil 
(12 a 14 anos), sênior (15 a 17 
anos), avançado (a partir de 
18 anos), dança inclusiva (sem 
limite de idade) e terceira idade 

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

(a partir de 50 anos).
De acordo com o organi-

zador do evento, Alex Kiton, 
de 45 anos, a cada ano que 
passa a competição evolui. 
“Foi muito boa essa edição, de 
alto nível. Além de fomentar a 
cultura em Valinhos, o evento 

busca dar oportunidade para 
todos”, salienta.

As 24 bailarinas de Indaia-
tuba apresentaram a coreogra-
fia “Um Deserto em Mim”, 
de autoria da professora e 
coreógrafa Danielle Ianes, e 
recebeu duas notas 10 e uma 

9,9 dos jurados. 
O próximo desafio do gru-

po é a 24ª edição da Compe-
tição Internacional Passo de 
Arte, agendada para 8 a 17 de 
julho, no Centro Integrado de 
Apoio à Educação de Indaia-
tuba (Ciaei).

Grupo de Jazz do Clube 9 de Julho fica com a segunda colocação 
No mesmo festival Va-

linhos em Dança 2016, o 
grupo de jazz do Clube 9 de 
Julho de Indaiatuba levou a 
prata da categoria Adulto, 
no auditório municipal. A 
equipe se apresentou na 
noite de encerramento do 
evento,  domingo, 29 de 
maio.

As bailarinas interpreta-
ram a coreografia “Pop Mix”, 
assinada pela professora e 
coreógrafa Patrícia Bergamo, 
que recebeu duas notas 9 e 
uma 9,9, dos jurados.

Cerca de 1,8 mil dança-
rinos participaram da com-
petição, que teve realização 
da AK Promoções e Eventos 
com apoio da Prefeitura de 
Valinhos e aconteceu aos 
finais de semana entre os 
dias 20 e 29 de maio.A coreografia Pop Mix mistura vários hits do pop mundial

A coreografia “Um Deserto em Mim” recebeu duas notas máximas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



17AMais Expressão

Leluh Kids: sempre realizando as 
melhores festas

Mais um ano a Cetec recebeu o certificado 'Os Melhores do Ano 2016', indicação pública no mês de fevereiro de 2016, pela 
Excelência no Atendimento e Qualidade de Produtos e Serviços Prestados, organizado pela Revista Top Model

Juliana, Fabiane, Priscila, Alexandra, Denise, Kelly e Rosangela As sócias Kelly Regina Felix e Priscila Paula Morelli Tortorelli

Professor Luiz Carlos e a esposa Piussa em recente casamento em São Paulo
Os colaboradores da Iodice hidrantes recebendo a premiação do 
evento Melhores do Ano. www.iodicehidrantes.com.br. F. 3318-0030

Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza as colaboradoras, Maria de Fátima 
e Mariana Renata, pelos aniversários comemorados na última 
terça-feira, dia 31 de março, e deseja muito sucesso e saúde!

Ronaldo com Cláudio do Mercado Brizola Cliente Meire Vicare com Fernanda Lopes

Primeiro almoço beneficente da Casa do Pescador, em prol a Ciaspe, 
realizado na semana passada com presença de mais de 300 convidados

Milene Tramarim em ensaio 
fotográfico para as Lojas Cris 
Bandeira

Lucas Colleoni veste coleção 
outono inverno das Lojas Cris 
Bandeira

Dra. Verônica Zavala e Michelle Neumeister Francesquini, 
proprietária da coelhinha Fofuxa, em visita ao Vet Parque

Aulas Funcionais Personalizadas no Espaço Rosa Shock. Agende 
sua avaliação. Contate-nos: 3318-3507

Vereador Massao Kanesaki com a turma “Antigão” da Askin,  
Chileno e o Coxinha

Em evento na Acenbi, o diretor de beisebol da Acenbi com o 
vereador Massao Kanesaki e Marcel
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Aulas de ballet na 
Stahl Soller 

A Stahl Soler está com vagas 
abertas de ballet para todas as ida-
des. Venha conhecer o espaço e fazer 
uma aula experimental grátis. Novos 
horários. Turmas: Baby Class, Prima-
ry e 1º Grau. Informe-se no telefone 
3835-6247 com Karen/Ana. Sua filha 
vai adorar!

A Coleção Tutti Spasa você encontra na "A Nova Loja". 
Deslumbrantes vestidos de noiva, com modelos e padronagens 
diferenciadas. Para quem vai casar é a melhor opção! Lem-
brando que você ainda pode comprar ou alugar. Vale também 
destacar a moda festa que está arrasando, longos e curtos, estam-
pados e cores da nova estação que se aproxima, ternos, pajens, 
damas, debutantes e moda jovem até plus size, excelente para 
presentear no Dia dos Namorados. Loja completa. Não deixe 
de conferir! Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760

A p r e s e n -
tação dos tra-
b a l h o  i n t e r -
disciplinar de 
conclusão de 
curso da tur-
ma do primeiro 
semestre ,com 
maravilhosos 
pratos dos sete 
grupos do curso 
de gastronomia

Para presentear no Dia dos Namora-
dos, a Vitorello é um excelente opção 
com novidades da nova coleção outono 
inverno e várias promoções como: moda 
festa com 30% a 50% off, novidades em 
blusas de lã, blusas de manga longa a 
partir de R$ 25, calça legging estampada 
de R$ 79,90 por R$ 55,90 e muito mais. 
Vale a pena aproveitar!

Roupas fashion de grande estilo para presentear 
no Dia dos Namorados, lembre-se de Paula Amorim, 
o presente certo para a sua namorada. Não deixe de 
conferir na Rua 5 de julho, 449, no Jardim Pau Preto

TUTTI SPOSA NOVIDADES MODA FASHION

Curso de Gastronomia da Faculdade 
Max Planck tem nota máxima no MEC

Michí de Filé Migon: típico espeto árabe de filé mignon 
em cubos, cebola, tomate e pimentão grelhados. Acompanha 
molho especial de alho. Se quiser também acompanha arroz 
árabe. Fantástico. Só na Casa da Esfiha!

Na semana dos namorados, as proprietárias da Flor de Lis 
Depilação & Esmalteria, Ana Paula e Alexandra, prepararam 
uma surpresa para todas as clientes que agendarem algum ser-
viço nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de junho. Aproveite para agendar 
um horário e conhecer todos os serviços prestados. Não fique 
fora dessa. Contate-nos: (19) 3825-0623 ou (19) 9.9921-7576

Parabéns Geovana. Você ficou uma noiva maravilhosa. "A 
Nova Loja" agradece a preferência e deseja felicidades!

Prato Quente

Paulo, do Ateliê Calliopi, preparando o forno para 
a queima de peças dos alunos
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social

Chef & sommelier em jantar harmonizado 
no Vitória Newport Residence

Virada Cultural Paulista em 
Indaiatuba

20ª Festa Italo/Saltense 2016

Almoço Oriental Rotary Cocaes: 'O mês de maio é dos programas de 
juventude para o Rotary Internacional'

O chef Adriano Ramos e o beer sommelier Vinicius Cola-
cioppo uniram-se para promover eventos regados à boa comida 
e cervejas artesanais brasileiras. O primeiro deles já tem data 
marcada: será na próxima quinta-feira, dia 8, a partir das 19h30, 
no salão do Vitória Newport Residence, que fica na Rua Santos 
Dumont, 291, no Cambuí em Campinas.

O domingo, 29 de maio, foi dia de sair 
com o casal de amigos, Anderson e Helga, 
começando com almoço no sempre muito 
bom Daisho Japanese Food, em Itaici. 
No mesmo local, também almoçavam 
as amigas rotarianas de Salto com seus 
familiares. Restaurante delicioso, comida 
maravilhosa e serviço de primeira quali-
dade, o que é raro em Indaiatuba.

Fernando Lazzaro , 24 
anos, ganhou um título para 
poucos mágicos. Ele venceu 
o Campeonato de Mágicas na 
Expo Magic, que é a maior 
feira de mágicos do Brasil e 
acontece uma vez por mês em 
São Paulo. 

Para levar o título, Fernan-
do fez uma mágica abordando 
um assunto bem atual: o 
racismo. No final de sua apre-
sentação existe uma men-
sagem de conscientização, 
além de um final arrebatador 

para o número. Para montar o 
espetáculo, Fernando contou 
com a supervisão do diretor 
Nelson Polinário.

Fernando monta seus sho-
ws sempre de acordo com o 
público e a pedida, ensaiando 
exaustivamente até alcançar a 
perfeição. Desde os 12 anos 
ele “brinca” com mágica, 
porém depois dos 21 que co-
meçou a levar mais a sério e 
encarar como uma profissão. 
Outro diferencial do mágico 
é que ele estuda a arte como 

um todo, fazendo diversos 
cursos paralelos como teatro, 
oratória e clown. 

Seu futuro é promissor, 
Fernando já esta começan-
do a montar algumas apre-
sentações maiores e com 
isso, colocar Indaiatuba em 
evidência. O diretor Nelson 
Polinário inaugurou seu Es-
paço Cultural no começo do 
ano de 2016, em Indaiatuba, 
e oferece cursos de teatro, 
apresentações e muitas outras 
ações teatrais. 

E continuando o domingo, com o casal Top Takeno, na Virada 
Cultural em Indaiatuba. No Ciaei, teve exposição de Diorama no 
hall de entrada e o circo Magnific Arena Circus, com um deli-
cioso espetáculo, com direito a boas gargalhadas, malabarismo, 
contorcionismo e malabares. Já no palco do Parque Ecológico, 
uma pequena decepção: a banda Liniker mostrou toda a falta de 
profissionalismo, com show marcado para as 13h30 e só Deus 
sabe quando começou. Teve também o show da já quase indaia-
tubana Paula Lima, sempre uma gracinha de pessoa.

Terminando os trabalhos junto ao casal Top, encerramos 
com uma visita a 20ª Festa Italo/Saltense, com muita comida 
deliciosa, italiana e alguns Food Trucks, em especial o "Herman 
Food", com seu sanduíche de costela marinada, por 12 horas 
em vinho tinto, de se comer rezando.

O Rotary Club de Indaia-
tuba Cocaes fez na noite de 
terça-feira, dia 31 de maio, 
a sua 42ª Reunião Ordinária, 
com o tema “Novas Gera-
ções”. Para tanto, recebeu 
os convidados do RotaKids, 
Interact e Rotaract: Indaiatuba 
e Votura. Os presidentes do 
RotaKids (Gabriel), Interact 
(Giovanna), Rotaracts do 
Indaiatuba (Ricardo) e do 
Votura (Vitor), falaram sobre 
seus momentos rotários e de 
seus projetos. A companhei-
ra Elaine Excel recebeu, das 
mãos do presidente Leonardo, 
o diploma sobre seus traba-
lhos junto ao Rotaract, pelo 
Governador Distrital Luiz 
Henrique Furlan.
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Rafael, Diogo, Murilo e Kenzo, alunos do Colégio Rodin, na Mostra 
Literária do Le Perini

Festival de Natação realizado este mês no Colégio Objetivo

Festival de Natação realizado este mês no Colégio Objetivo

Festival de Natação realizado este mês no Colégio Objetivo

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

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

Time Sub-11, da Escolinha do Cruzeiro, durante treinamento

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, durante treino

Andressa, Giovanna, Fabíola e Mariana, alunas do 9º ano do 
Colégio Rodin, vendem brigadeiros para formatura

Alunos do Ensino Fundamental 1, do Colégio Meta, na premiaçào 
dos vencedores da Copa Intervalo

Alunos do 9º ano do Colégio Rodin curtiram uma noite de cinema 
na escola

Alunas do Ensino Médio, do Colégio Meta, fazem trote sobre 
campanha do agasalho

A equipe do Objetivo pronta para apresentação no Mundial de RobóticaA equipe do Objetivo na University of Arkansas no Mundial de Robótica

Enrico Tochizawa, aluno do Colégio Le 
Perini, no campeonato interescolar de 
Xadrez

Eduarda Tochizawa e Miguel Sombini, 
alunos destaques do Colégio Le Perini, no 
campeonato interescolar de xadrez

Caio Pavarina, aluno do Colégio Le Perini, 
campeão invicto do campeonato interescolar de 
xadrez, ao lado do professor Nelson Toru

João Emanuel

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 
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social & gastronomia

Oggi Sorvetes Itaici é o ponto de chegada da galera de São Paulo. Visite-nos na 
Avenida Coronel A. Estanislau do Amaral, 1.219, F. 3801-0069

Isa Tximá, Caio César, Cláudia Bianchi e Horacio Cipullo, no Pé d'Pequi, localizado 
na Rua XV de Novembro, 1.131. Telefone: 2516-3202

Marta, Paulo e José Rodolfo, na Pizzaria Babbo Giovanni, que fica localizada na 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Marcos e Lucas (da Agrococ), no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 870, no Jardim América. Telefone: 3875-2974

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

Giovana, Sonia e Gilberto, na Casa da Moqueca, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.145, no bairro Cidade Nova 1 - Contate-nos: 3885-0866

Celso, Lenon, Leandro, Jeovani, equipe de moto-boy da Joy Pizzaria, situada na 
Avenida Presidente Kennedy, 313. Contate-nos: 3934-5051

Carlos Cintra, do Restaurante Cintra, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Anderson, Tamires, Jéssica e Antonio, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins 
com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Goiano, Alessio, Silene Carvalini, Ricardo, Vivian e Adaiton, no Pé d'Pequi, que fica 
na Rua XV de Novembro, 1.131 - Fone: 2516-3202

Goiano e Jonas Geremias, atleta fisioculturista, no Pé 
d'Pequi, na Rua XV de Novembro, 1.131, F. 2516-3202

fotos@maisexpressao.com.br Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 



22A Mais Expressão



caderno de negóciosNº 699

AP03132 - PARQUE SAO LOURENCO - 
2 DORMT / 1 SUITE / WC / COZ / SALA 

R$235.000,00

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

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

AP03229 ED. SOHO - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA 2 AMB. C/ 
VARANDA / COZ. PLANEJ. / WC / AS / 2 GAR. ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS NOS DORM E AS. COND. C/ ÁREADE 
LAZER COMPLETA. R$ 2.200,00 + COND + IPTU

CA10568 - JD MONTREAL RESIDENCE 
- 3 DORMT / 1 SUITE / SALA AMPLA / 

COZ AMER / 2 WC / AS / 2 GARAGEM - 
R$480.000,00

CA10900 JD PORTAL DAS ACACIAS - AT 130M2 AC 144M2 
- 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / LAVABO / COZ. / WC / AS / 

CHUR / 2 GAR. COND. C/ SALÃO DE FESTAS, QUADRA PO-
LIESPORTIVA E PLAYGROUND. R$ 1.800,00 + COND + IPTU

CA11095 - VILA RUBENS - AC 190 M² - AT 
386 M² -  3 DORMT / 1 SUITE / 3 WC / COZ / 

SALA / 4 GAR - R$ 585.000,00

CA11103 - JARDIM MORADA DO SOL - 1 
DORMT / WC /  COZ / SALA / 3 VAGAS 

COBERTA R$800,00 + IPTU

CA11104 PQ RES INDAIA - AT 125M2 AC 
100M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 

2 GAR. R$ 900,00 + IPTU

CH01362 - LAGOS DE SHANADU - 3 
SUITES / 4 WC / COZ / SALA  /  2 VAGAS / 

R$3.800,00 + COND + IPTU

TE01870 - JARDIM ESPLANADA - 300M² 
R$ 245.000,00

TE01880 JD BELA VISTA - TERRENO DE 
ESQUINA C/ 500M2. R$ 280.000,00

TE01887 REC CAMP JOIA - TERRENO C/ 1.000M2. 
MURADO NA LATERAL E COM ALAMBRADO E 

PORTÃO NA FRENTE. R$ 1.100,00 + IPTU



02B Mais Expressão

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 Su-
peior – 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 privi-
legiada - 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 Comer-
cial c/ cozinha e wc, excelente localização – R$ 
4.000,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - AU:180m² - 3 wcs c/ 
mezanino – R$ 4.250,00 + Iptu

CASA

CA00806 – Jd. Monte Verde – 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem – R$ 1.100,00
CA01078 – Jd. São Francisco - EXCELENTE 
CASA - 2dorm c/ armários(Sendo 1 suite), sala, 
coz planej c/ fogão, wc social, lavand, churrasq, 
garagem p/ 2 carros – R$ 1.300,00 + Iptu
CA01339 – Vila Maria Helena - Excelente Lo-
calização - 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, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem, não possui garagem – 
R$ 1.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 2dorm, sala, coz 
c/ gabinete, wc c/ gabinete, lavand, garagem, por-
taria 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 Locali-
zação -  3dorm, sala, cozinha, wc, lavand, 
2 vagas de garagem – R$ 1.100,00 + Cond 
+ Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 2dorm, 
sala, coz planej, wc social, lavand, 1 vaga 
de garagem, portária 24hs, c/ piscina e salão 
de festas.R$ 1.150,00 + Cond + Iptu
AP00472 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro 
- 2dorm(sendo 1 c/ armário), sala 2 amb, coz 
c/ armários, wc social, lavand, garagem – R$ 
1.200,00 + Cond + Iptu
AP00477 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro 
– Portaria 24hs, salão de festas, sala de gi-
nástica -  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 sui-
te), sala 2 amb, wc social, coz c/ armários, 
lavand c/ armários, varanda gourmet, 2 
vagas de garagem – R$ 1.150,00 + Cond 
+ Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park Real – 
AT: 150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - exce-
lente 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 
Financiamento bancário – R$ 308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 
2.400m² - AC: 344m² - casa toda avaranda-
da c/ aquecimento solar e ar condicionado, 
3 suites, sala 2 amb, sala de home theater, 
lavabo, escritório, cozinha planej, despensa, 
lavand, garagem, piscina, churrasqueira, 
vestiário, quarto de despejo, mini campo e 
canil – R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só terra – AT: 
1.000m²  – R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Ótima Área de 
Lazer - 2dorm(sendo 1 suite c/ armários e ar 
cond), sala 2 amb, coz planej, wc social c/ box e 
gabinete, lavand fehada, churrasq c/ pia, gragem 
coberta 2 carros – R$ 370.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova - 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc social, lavand, garagem, 
ótimo acabamento – R$ 400.000,00
OPORTUNIDADE - CA01154 – Res. Montreal 
– AT:150m² - CASA NOVA - 3dorm(Sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz americana, 
churrasqueira, lavand, garagem. Área de Lazer 
completa - Portaria 24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo sobrado - 3 sui-
tes 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, 
piscina, wc externo, lavand, garagem – R$ 
870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa Nova- AT: 
300m² - AC: 240m² - 3 suites, sala de estar c/ 
pé direito duplo, sala de jantar, lavabo, escritó-
rio, coz americana, piscina, churrasq, lavand, 
garagem, aquecimento solar – R$ 950.000,00
CA01397 – Maison du Park - AT: 495m² - AC: 
380m² - 4 suites(sendo 1 master c/ closet, 2 
duchas e 2 lavatórios), escritório, sala 02 am-
bientes c/ pé direito duplo, wc social, cozinha 
americana c/ ilha, armários planejados, coifa 
e fogão cooktop, despensa, lavabo, espaço 
gourmet c/ churrasqueira e armários, piscina, wc 
externo, quarto de despejo, jardim de inverno, 
paisagismo, aquecimento solar, preparação p/ 
ar condicionado, 06 vagas de garagem, fino 
acabamento. Condomínio de alto padrão c/ linda 
área de lazer – R$ 2.300.000,00

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 
condicionado, varanda gourmet..R$ 120.000,00 
entrada (aceita terreno) + Saldo a financiar   –  
total R$ 340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – Ed. Soho - Apto 
Novo – Excelente Área de Lazer - AU: 85,92m² 
- 3dorm(Sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 
cozinha, lavanderia, 2 vagas de garagem co-
bertas – R$ 435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. Spazio Livenza 
- 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc social c/ 
box e gabinete, coz planej, lavand c/ armários, 
varanda gourmet ampla, 2 vagas de garagem 
cobertas, área de lazer completa e portaria 
24hs – R$ 460.000,00
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CA06489 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT 360m², AC 320m² - 03 suítes sendo 01 máster com closet, 
escritório, lavabo, sala ampla 02 ambientes, cozinha planejada, despensa, lavanderia com armários, área 
gourmet com cozinha, sala de TV acoplada,  ampla varanda, piscina com preparação para aquecimento. 
Suíte de empregada com armários. Garagem para 04 autos.Ar condicionado em toda casa **Aceita permuta 
por apartamento de menor ou igual valor**R$ 1.500.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO LOCAÇÃO

CASAS EM BAIRRO

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS A VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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TERRENOS PARA VENDA
Terreno Jd. Dos Império 150M² - R$ 95.000,00
Terreno Jd. Dos Império 150M² 110.000,00.
Terreno Jd. Dos Colibris 150M² - R$ 110.000,00.
Terreno Jd. Colibris 150M² - R$ 105.000,00.

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANTO CORRE-
TORES CREDENCIADOS AO CRECI E 

COM CONDUÇÃO PRÓPRIA.

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

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

 

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

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(03 suites), 
sala 02 ambientes, sala de jantar, cozinha planejada,  
piscina, churrasqueira, com salão de festa, mini Campo 
de futebol – AT/3.000m² – AC/400..R$ 1.200.000,00
CH2393  – Mosteiro de Itaici – 04 dorms(01 st),  todos 
com AE, sala 02 ambientes, copa/cozinha, lav, piscina, 
churrasqueira, quarto despejo, casa caseiro, 04 gara-
gens – 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, chur-
rasqueira, portão eletrônico – AT/ 1.000m² – AC/ 200m² 
– R$ 900.000,00.(casa nova).
CH2358 – Terras de Itaici – 04 suite (01 c/ closet),  
sala 02 ambientes, sala de jantar,  cozinha planeja-
da, lavanderia, dependência de empregada, piscina   
AT/1.900m² – AC/ 420m² – R$ 900.000,00.(Aceita 
50% em permuta).
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.
CH0008 – Terras de Itaici – 03 suites,  sala 03 am-
bientes, cozinha, lavanderia,  espaço gourmet, 1.000m² 
– AC/ 189m² – R$ 900.000,00 – Aceito permuta de 
preferência em condomínio(Villaggio de Itaici ou Vista 
Verde que o valor seja até R$ 600.000.00). 

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,  lavande-
ria, garagem – AT/ 150m² – AC/ 160m² – R$ 650.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 
ambs, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, por-
tão eletrônico – AT/250m – AC/160m – R$ 450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 04 suites, lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha americana, área de serviço, piscina 
e churrasqueira, garagem – R$  900.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e banheiro – R$ 340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), la-
vabo, sala 03 ambientes, escritório, cozinha planejada, 
lavanderia, piscina, churrasqueira c/WC e despensa.  
AT/ 430m² – AC/ 380m² – R$ 750.000,00 Aceito 30% 
em permuta.

ÁREA – VENDE
AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/Itupeva) – 20 
alqueires a R$ 10,00m² frente para rodovia.

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

Apto0002 – Edificio Parma – 02 dorms(01 st), 
sala, cozinha e Wc – R$ 290.000,00 – Aceita R$ 
60.000,00 e transfere financiamento. Pronto para 
morar totalmente acabado.
Apto0008 – Residencial Ravenna -   03 dorms(01 
st), sala 02 amb., cozinha, lavanderia(mobiliado)       
AT/ 72m² – R$ 330.000,00
ÁREA- CARDEAL – 09 alqueires próximo aeropor-
to  – 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 – alam-
brado 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$ 
270.000,00- Localização Zenite Furakawa, parte 
alta.

SITIO VENDE
ST0858 -Videira –  sítio formado com casa de 05 
suites, sala 03 ambientes, lavabo, cozinha com 
despensa, dependência de empregada, piscina e 
casa de caseiro – AT/ 50.000m² – AC/  600m² – R$ 
3.000.000,00

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 02 am-
bientes, lavabo, cozinha americana, varanda com 
churrasqueira, piscina, salão de festa, 02 vagas de 
garagem, a duas quadras do metrô Butantã área de 
131m²   valor R$ 1.200.000,00  - Troco por chácara 
no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras com 04 dormi-
torios 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 dorms(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  - Colinas do Mosteiro – 03 Dorms( 01 
suite), sala 02 amb,escritório, cozinha plan, chur-
rasqueira  e piscina – R$ 3000,00.
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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, churras-
queira, 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, lavanderia, wc,  churrasqueira, 
portão eletronico, garagem para 2 carros.
COD. 373 – CAMARGO ANDRADE 
– R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, dispensa, churrasqueira, 
garagem para 2 carros
COD. 394 – JD. CRISTINA – R$370 MIL 
– 3dorms (1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros.
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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, escri-
torio, dispensa, lavanderia, churrasqueira 
com pia, aquecedor solar, garagem para 
4 carros.

VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, 
ec, garagem (SEM CONDOMINIO)
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga de garagem (SEM CONDOMINIO)
JD. PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz planejada, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
JD. PEDROSO – R$ 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 CON-
DOMINIO)
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, chur-
rasqueira 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 avenida, 
1 vaga de garagem

GALPÃO

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

PORTAL DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, as, churrasqueira, entrada para 2 carros.
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.
VL.M.HELENA - R$1.800,00 – 3dorms(2st), sala, 
copa, coz, WC, dispensa, lavanderia, garagem 
para 1 carro. Fundos ; dorm, sala, coz, WC.
JD. AMERICA – R$2.200,00 – 3dorms(1st 
c/a/e), sala em L, coz c/a/e, wc, lavanderia, 
Edicula:dorm, wc.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 – 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 – SOBRADO 
PISO SUPERIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), 
wc social,  PISO INFERIOR: sala 2 ambientes, coz 
c/a/e, lavanderia, churrasqueira, garagem

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.
JD. ELDORADO – R$670,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC (com mobília), 1 vaga de garagem 
fechada e coberta
JD. PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, coz 
planejada, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga de 
garagem coberta.

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

JD. MORADA DO SOL – R$420,00 – dorm, pia, 
wc, sem garagem
VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 – dorm, coz, 
WC, entrada de carro.  
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, garagem.
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dor-
ms, 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 – 2dor-
ms, 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.
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem

APARTAMENTOS

AP.524 – VILA SFEIR – R$450 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, lavabo, lavanderia, varanda, churrasquei-
ra c/pia, garagem coberta para 2 carros.
AP.528 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, varanda, 1 vaga de garagem.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCI-
ÁVEIS – 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 – DISTRITO INDUSTRIAL – R$1.400.000,00 
– AT : 1000m² AC: 800m²
IC. 09 – CIDADE NOVA – R$790 MIL – casa 
terrea com garagem e campo de futebol AT: 419, 
50m²  AC:309,05m²               

LOCAÇÃO

R$ 700 Morada do Sol: 1 dormi-
tórios suite, cozinha, lavanderia 
vaga para até 4 carros 
R$ 850 Morada do Sol: 1 dor-
mitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia vaga para 3 carros 
independente
R$ 1000 Morada do Sol: 2 dormi-
tórios suite, sala, copa, cozinha, 
lavanderia vaga coberta para até 
2 carros

TERRENOS

R$ 20 mil São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parcelas de R$ 
490,00 aceita carro ou moto.
R$ 100 mil Jd. Morada do Sol: 
Lotes de 125m² com ótima to-
pografia
R$ 105 mil Jd. União: Lotes de 
150m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
3 cômodos em ponto de andaime 
com estrutura p/ sobrado
R$ 115 mil Jd. Colibris Lotes de 
150m² com ótima topografia, UM 
TAPETE
R$ 110 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m² bem localizado.
R$ 150 mil Jd. Maritacas: Lote 
comercial de 162 m² na avenida do 
Paulista, aceita Carro parcelamen-
to de 50% direto com proprietário.

VENDAS

Oportunidade  Jd. Monte Ver-
de 2 dormitórios sendo 1 suite, 
churrasqueira, portão eletrônico 
linda apenas R$ 235 mil aceita 
financiamento.
R$ 170 mil Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda livre.
R$ 170 mil apartamento Salto: 
2 dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia. Aceita Finan-
ciamento.
R$ 180 mil Morada do Sol: 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia. Aceita Terreno 
parcela o restante direto com 
proprietário.
R$ 180 mil Morada do Sol: 3 cô-
modos e wc na frente, 2 cômodos 
e wc nos fundos.
R$ 180 mil apartamento Salto: 
2 dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia. Aceita Finan-
ciamento (Nova), ou 100 mil e 
parcelas de R$ 680,00(Pega 
terreno até 100 mil)
R$ 225 mil Morada do Sol: 1 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, vaga 
para p/ 2 carros are nos funos. 
Aceita terreno, Financiamento.
R$ 245 mil Morada do Sol: 
CASA NOVA 2dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno, aceita financia-
mento.

R$ 250 mil Itamaracá: 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia nos fundos garagem 
coberta. Aceita terreno, ou 50% 
do valor e assumir financiamento.
R$ 260 mil Morada do Sol: 3 
cômodos em lote de 250m, aceita 
terreno, carro, parcelamento.
R$ 318 mil Jd. Veneza: 2 dormi-
tórios, sala cozinha e 2 wc area 
gourmet (Casa Linda), aceita 
terreno
R$ 320 mil Colibris: Casa Nova, 
3 dormitórios, sala cozinha e 2 
wc, aceita financiamento terreno.
R$ 380 mil Jd. Regente: Ex-
celente casa Nova com 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte e closet, 
sala copa e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários carros Área 
gourmet (Aceita Terreno e Finan-
ciamento).
R$ 600 mil Cidade nova I: Ex-
celente casa com 3 dormitórios 
sendo 2 suíte, sala copa e cozi-
nha, lavanderia, piscina garagem 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias Faus-
to: 3000 m² - só terra, aceita casa.
R$ 500 mil Alto do Primavera 
Cardeal: 1.000m² - formada com 
casa boa aceita imóveis
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classificados

COND. VISTA VERDE - 03 dorms (1 suíte) c/ 
armários, sala 2 ambientes, coz. Americana 
planejada (cooktop, forno a gás e coifa) 
lavand. c/ armários, churrasq., quintal, garag. 
p/ 3 carros (1 coberta). Estudo apto de menor 
valor) F. 3394-2197 / (11) 98635-7556
VILA SUIÇA - 3 suítes com closet, AT 300m², 
AC 252, mais 1 suíte no térreo e 1 suíte 
para empregados, fino acabamento, demais 
dependências de alto padrão R$ 800.000,00 
pra dar negócio F. 3875-0469 / 997519921 
CRECI 65362. Aceita terreno em Indaiatuba.
VILLAGIO DE ITAICI - Casa de fino acaba-
mento, c/ 3 dorm. (sendo 1 suíte) wc social, 
coz. americana, sala, churrasq., lavanderia, 
garagem coberta, aquecimento solar. Local 
c/ área de lazer, piscina, salão de festas, 
quadra esportiva e muito mais. R$530.000,00 
F. 3875.0469 / 19-9.97519921 CRECI 65362.
JD. VALENÇA - Sobrado com 3 dorm. (1 
suíte) AC160m², garag. coberta com portão 
eletrônico R$ 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 mui-
to 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, chur-
rasq., 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.
JD. PAULISTA - 2 cômodos nos fundos, 
frente toda livre. R$ 170 mil  F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue a cobrar
VL. PIRES DA CUNHA – 2 dorms, sala, coz, 
WC, lavand., garag. coberta para 2 carros  
R$ 180 mil F. 98136-7331 CRECI 74.092

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 VERDE 
- 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.
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. BRASIL – 2 dorms R$ 170 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092

COND. ALTO DE ITAICI – 04 suítes, sala 
02 amb, lavabo,  coz., lavand., piscina e 
churrasq., 400m² AC/ 300m² R$ 900.000,00 
F. 99887-7771
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
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
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 dorms, 
coz. Americana, 1 WC, corredor amplo, 
garag. p/ 2 carros descoberta  F. (19) 99783-
2900 / 99952-2500 / 3329-3512
MOSTEIRO DE ITAICI – 04 dorms (01 suíte),  
todos com AE, sala 02 ambientes, copa/coz., 
lavand., piscina, churrasq., quarto despejo, 
casa caseiro, 04 garag. AT/2.800m² AC/ 396m² 
R$ 1.000.000,00 (Aceita troca por apartamen-
to no Brooklin  São Paulo) F. (19) 99887-7771
JD. CAMARGO ANDRADE - 2 CASAS - 1ª 
casa 2 cômodos (pronta) - 2ª casa  3 cômo-
dos (falta terminar). AT 9 x 15 R$ 150.000,00 
aceita carro como parte do pagamento F. 
3017-5224 Imobiliária Sta Rita
 

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
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 frente R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3816-0006
JD. DOS COLIBRIS - CA05663 – AT 
150m² AC80m² 02 suítes, Wc social, sala, 
cozinha, lavand., garag. para 02 autos. R$ 
1.500,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. AMÉRICA - CA05121 - AT-130m² 
AC- 100m², 03 dorm., sendo 01 suíte, 
WC social, sala. coz. c/ gabinete, lavand. 
e garag. p/ 02 autos. R$1.600,00 + IPTU 
F. 3816-0006
CENTRO - CA05988 - AT 200m², AC 
150m² - Imóvel comercial c/ salas amplas, 
reformado. Excelente R$ 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 ampla, 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. 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
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classificados
JD. ESPLANADA II - CA05787 – AT 300m² 
AC 158m², boa Localização c/ 3 suítes, 
sala 2 amb. c/ lavabo e área de luz, coz. 
americana, lavand. fechada, área gourmet 
com churrasq., e pia, quintal, entrada 
lateral de serviço, garag. p/ 4 carros sendo 
2 cobertas, jardim, portão preparado p/ 
automação, preparação p/ energia solar 
R$ 3.200,00 + IPTU F. 3816-0006
ALUGO QUARTO - p/ aeromoça R$ 
500,00 F. 3875-9922 / 99128-3922 / 
99883-8135

 

APTO CENTRO - VENDO OU ALUGO - . 
2 dorm, 1 suÍte, sala 2 amb. com varanda, 
garag. coberta, portaria 24 hrs., F. 3834-
6222 / 98394-0038
COND. VILLAGIO AZALÉIA - térreo, bloco 
13, apto 04, c/ 3 dorm., guarda roupa e 
sapateira embutido, coz., planejada c/ 
fogão inox embutido, apto decorado com 
sancas e colas de gesso no teto, piso 
de madeira, WC c/ gabinete, espelho e 
box blindex. Direto com a proprietária F. 
99773-2423 c/ Fátima
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
PRAIA GRANDE c/ dorm., sala, coz,wc, 
R$ 90 mil F. 98136-7331 CRECI 74.092
TROCA APTO NO BUTANTÃ – 03 
suítes, sala 02 ambientes, lavabo, coz. 
americana, varanda c/ churrasq., piscina, 
salão de festa, 02 vagas de garag., a duas 
quadras do metrô Butantã área de 131m²  
R$ 1.200.000,00  - Troco por chácara no 
Mosteiro ou Vale das Laranjeiras c/ 04 
dorms podendo dar volta em dinheiro F. 
99887-7771.
APTO  BARBARA - 01 dorm, sala, coz. e 
banheiro, 01 vaga de garag. R$ 210.000,00 
F. 99887-7771

ALUGO APTO. CENTRO - quarto, sala, 
coz., WC, área de serv, varanda, 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, lavand. e 1 suíte, piscina, sauna, 
ducha circular, árvores frutÍferas, jardim, 
constr. 16 anos, R$ 850 mil, CRECI 118013 
F. 3935-6376 / 99658-1449
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  

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 alqueires, 
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
TERRAS DE ITAICI - Sobrado c/ 3 suítes 
(1 máster c/ closet e hidro), lavand., coz. 
projetada, copa, sala, wc’s, varanda, garag. 
coberta, churrasq., 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 remodelada AC 
210m² AT 1020m² com varanda, piscina, 
churrasq., pomar. R$ 600.000,00. Estuda 
residência térrea de menor valor na região 
central de Indaiatuba F. 3875.0469 / 
997519921CRECI 65362
VALE DO SOL - Chácara à VENDA, AT 
1000m², amplas acomodações, setor 
gourmet, piscina, jardim, pomar, 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, despensas, varanda, 
churrasq., piscina, pomar, jardim, canil e 
muito mais. R$1.050.000,00. Na negocia-
ção, discute parte em chácara ou imóvel de 
menor valor. F. 3875-0469 / 99751-9921. 
CRECI 65362
PQ.DA GRAMA - com muitas árvores 
frutíferas 5.130m² R$ 220 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092
TERRAS ITAICI - 05 suítes, 03 sala, 
escritório, lavabo, coz. planej., churrasq. 
R$ 960.000,00. F. 99887-7771

JD. BRÉSCIA - Oportunidade única, 
TERRENO com 200m²,  p lano,  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 to-
pografia, 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. CARLOS ALDROVANDI - 2 terrenos 
c/ 270m² cada  F. (19) 99783-2900 / 99952-
2505 / 3329-3512
VALE DAS LARANJEIRAS - 2.830m² R$ 
350.000,00 F. 99887-7771
CARDEAL – 9 alqueires próximo aeroporto 
R$ 2.000.000,00 F. 99887-7771
TERRAS DE ITAICI – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização Rua Zenite F. 
99887-7771
TERRAS DE ITAICI - 2.750m² R$ 
330.000,00 F. 99887-7771.
 

TV 14” - c/ entrada p/ DVD em ótimo 
estado R$ 150,00 F. 98802-3619
TV 21” 110w, R$ 150,00 F. 98802-3619
GRILL GEORGE FOREMANN, 110W, R$ 
99,00 F. 98802-3619
MAQ COSTURA Indal com motor RETA, 
F. 3835 3350 c/ Paulo
BICICLETAS, vários tipos e manutenção 
R. Alberto Santos Dumont, 673 F. 2516-
5110 c/ Fernando Bruno
TRANSFORMADOR -220/110w ou 
110/220w para residência F. 3835-3350 
c/ Paulo 
CABEÇOTE C/ VALVULAS para motor 
3510 Iveco, ano 1997, R$ 3.000,00 F. 
3835-3350 c/ Paulo
MOTOR ARRANQUE IVECO R$ 350,00 
F. 3835-3350 c/ Paulo
TROCO VÁRIAS BICICLETAS ALUMÍNIO 
por carro valor de mais ou menos R$ 
40.000,00 F. 3835 3350
PISCINA 5.000 litros R$ 350,00 F. 3835 
3350 c/ Paulo
JUMP/ CAMA/ ELÁSTICA - R$ 210,00 
cada F. 3816-7908 ate 13 horas
PASSO O PONTO - restaurante e cozinha 
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, Marmitex 
preço único R$ 5,00 confira o cardápio do 
dia, Rua Bela Vista, 114 - Vila Areal, horário 
11hrs até 14:30 hrs.
MAQUINA GALONEIRA - NS Kansai 
especial, R$ 3.000,00 F. 99580-6018
MAQUINA COBRE GOLA SIRUBA - R$ 
3.000,00 F. 99580-6018
INSTRUMENTO REPIQUE - R$ 200,00 
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
CAMA HOSPITALAR - manual, ( 3 
manivelas) 5 meses de uso, acompanha 
colchão e mesa de alimentação F. 3834-
2869 c/ Maristela
ALUGO - mesas e cadeiras, freezer, caixa 
térmica e painel de bexigas Rua Lucia Ber-
nadeni 143 (ant. 3) Jd. Carlos Aldrovandi F. 
(19) 99783-2900 / 99952-2505 / 3329-3512 
(atendimento de segunda a segunda)
MASSAGEM RELAXANTE  -  massagem 
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 carroceria 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 matélico, 
11mil km, estado novo. Doc. OK, R$ 
37.200,00 Aceito trocas  F. 9.9900-2088
ONIX LT 1.4  - 2015 completo Branco pre-
ço 37.000,00 com 19000km veiculo novo 
F. 99900-2088 ou 3312-0858 aceito troca

OFEREÇO-ME para serviços de cuidador 
de chácara em Indaiatuba (tenho referên-
cia) F. 3315-1803 c/ Janete
OFEREÇO-ME para cuidar de crianças  
F.99662-4145 c/ Monique
OFEREÇO-ME como cuidadora de ido-
sos, crianças, enfermos, pessoas com 
necessidades especiais e etc. Atendimento 
hospitalar e residencial. Cursando enfer-
magem falar com Evelyn F. 9875-9902 
/ 99273 0181
OFEREÇO-ME para trabalhar como diaris-
ta, (terça, quinta e sexta) com experiência 
F. 98205-2077 Rosa 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
Advogado Advogado Advogado Auto Mecânica

Auto Elétrica DentistaDecorações

Jóias Papelaria Pousada Litoral Norte Restaurante

Reparos e Reformas Segurança PatrimonialRestaurante Vidraçaria

Auto Mecânica
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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 CONTÁBIL PLENO – Código 27258: Formação superior em 
Contabilidade. Domínio das Normas Contábeis. Excel nível avançado. Inglês 
(Intermediário/Avançado).
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
ANALISTA DE PCP – Código 27398: Formação superior em Logística, En-
genharia ou áreas afins. Ampla experiência em planejamento e controle da 
produção. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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 COMERCIAL – Código 27458: Formação superior na área admi-
nistrativa ou comercial. Experiência na função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE CONTÁBIL – Código 26855: Cursando superior em Ciências 
Contábeis ou áreas afins. Experiência em apuração de impostos (PIS, COFINS, 
ICMS, etc), análise e conciliação de contas, classificação de despesas, emissão 
de notas fiscais e relatórios financeiros.
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO – Código 27477: Desejável formação Técni-
ca. Experiência em pneumática e queimadores a gás e CPL, inversor de frequ-
ência, Solft Stand e relatórios técnicos. NR 10. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Código 27081: Desejável formação Técnica. 
Experiência em manutenção mecânica de máquinas e equipamentos. Desejável 
conhecimento na área elétrica. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
COMPRADOR – Código 27459: Formação superior na área administrativa, 
logística ou áreas afins. Experiência em compra de produtos de tecnologia/
informática. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENGENHEIRO DE QUALIDADE – Código 27366: Formação em Engenharia 
Eletrônica, Mecatrônica, Produção ou Mecânica. Ampla experiência profissional 
comprovada no segmento automotivo, preferencialmente auto peças (Siste-
mistas).Experiência comprovada nos processos de qualidade requeridos pelo 
setor automotivo. Amplo conhecimento da norma ISO TS 16949 (ferramentas 
da qualidade). Inglês avançado. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTÁGIO EM QUÍMICA – Código 26477: Cursando a partir do 3° semestre de 
Química, Engenharia Química ou áreas afins. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – Código 25077: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir na região de Indaiatuba. 
LAMINADOR – Código 25208: Ensino Médio completo. Experiência na função. 
Disponibilidade de horário. Residir na região de Indaiatuba. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Código 26570: Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção mecânica de máquinas e equipamentos. Desejável 
conhecimento em máquinas CNC. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Código 26641: Desejável formação Técnica. 
Experiência em manutenção no segmento químico, alimentício e/ou farmacêutico.
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.

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 

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 relatórios, controlar 
despesas. Residir Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Experiência na função. Administrativos, arquivos, 
contas a pagar e receber, sistema pagamentos e recebimentos, ter boa comuni-
cação. 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. Experi-
ência na função, experiência no sistema SAP será diferencial. Residir Indaiatuba.
BALCONISTA: Ensino médio/ Técnico em farmácia. Balconista/ vendedor com 
experiência em drogaria, que goste de trabalhar com metas. Saiba fazer aplicações 
de injetáveis, brincos e entenda sobre programa de descontos vidalonk, farmácia 
popular. Residir Indaiatuba.
CASEIRO: Ensino Fundamental, com experiência na função, limpeza no geral, 
jardinagem, cuidados com piscina. Ter disponibilidade para trabalhar aos finais de 
semana e hora extra. Residir em Indaiatuba ou Monte Mor.
CONSULTOR COMERCIAL JR: Ensino médio completo. Experiência na função, 
Com conhecimento em microinformática básica, com habilidade em comunicação. 
Desenvolver atendimento ao cliente. Residir Indaiatuba.
DOMÉSTICA: Ensino médio. Lavar, passar e limpeza casa. Experiência na função. 
Residir Indaiatuba.
FARMACÊUTICO:  Superior Completo, com CRF ativo, experiência em drogaria, 
vendas, atendimento ao público. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MARCENEIRO:  Ensino médio, com experiência em produção de móveis de 
madeira, conhecimento em projetos, corte do material e montagem. Experiência 
na função e que saiba manusear maquinas e ferramentas.  Residir em Indaiatuba.

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.

21BMais Expressão



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 condu-
ção própria. Ter disponibilidade de horários para escala 12X36. 

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

Auxiliar de Limpeza – Feminino. Experiência na função. Dispo-
nibilidade de horários. Desejável ter condução própria.

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

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

OPERADOR DE FORNO COM 
FORMAÇÃO EM METALURGIA.

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

ESTAGIÁRIO(a)  ÁREA DE QUÍMICA, desejável inglês.

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
Desejável inglês intermediário
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