
ELEIÇÕES 2016 DESAFIO 

TRADIÇÃO 

AÇÃO 

CAMPANHA

TRÂNSITO 

BENEFÍCIO 

FRIO CAMPANHA 

CULINÁRIA 

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto FLS Pesquisa e 
Marketing, a pedido da Rede 
Bom Dia de Jornais e Pelo 
Diário de São Paulo, revelou 
que se as Eleições Municipais 
fossem hoje o pré-candidato a 
prefeito de Indaiatuba, Bruno 
Ganem (PV), seria eleito com 
a maioria dos votos.

No final da tarde de quinta-
-feira, dia 9, a Polícia Militar 
autuou em flagrante F.M.M, 
de 29 anos, morador da Vila 
Furlan, por tráfico de drogas. 
A ação ocorreu na Estrada 
Municipal José Boldrini, pró-
ximo à cidade de Itupeva. 

A Prefeitura e a Fundação 
Indaiatubana de Educação e 
Cultura (Fiec) realiza segun-
da-feira, dia 13, a campanha 
de doação de sangue em 
parceria com o Centro de 
Hematologia e Hemoterapia 
da Unicamp (Hemocentro). 
A atividade acontece das 9h 
ás 12 horas.

Para comemorar a 
chegada da comunidade 
japonesa ao Brasil, a 
Associação Cultural Es-
portivo Nipo-Brasileiro 
de Indaiatuba (Acenbi) 
realiza um evento cul-
tural no próximo dia 19 
(domingo). O encontro 
terá entrada gratuita 
e acontece das 15h às 
18 horas, no Centro 
Integrado de Apoio à 
Educação de Cultura 
(Ciaei).

Ao menos quatro aciden-
tes sem gravidade, envolven-
do carros, ocorreram entre 
sábado, dia 4, e domingo, dia 
5, divididos em dois pontos da 
cidade, sendo na marginal do 
Parque Ecológico e Avenida 
Itororó. 

Os termômetros conti-
nuam caindo e Indaiatuba 
registrou sua nova menor 
temperatura nesta semana, 
apenas 5,8°C. Os dados do 
Centro Integrado de Infor-
mações Agrometeorológicas 
(Ciagro) dão conta de que a 
cidade atingiu a média entre 
quinta-feira, dia 9 e sexta, 
dia 10. 

A 3ª edição do “Cami-
nhando com o Seprev”, ativi-
dade promovida pelo Serviço 
de Previdência e Assistência 
Social dos Funcionários Mu-
nicipais de Indaiatuba, acon-
tece no Parque Ecológico no 
próximo dia 19 (domingo). A 
concentração se dará a partir 
das 8 horas, no estaciona-
mento do Parque.
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Município registra primeiro caso de zika vírus

Pesquisa revela 
preferência por 
Bruno Ganem 

Perseguição 
termina com 
traficante preso

Doação de 
sangue na Fiec 
ocorre segunda

Cidade registra 
4 acidentes no 
final de semana

Educa Mais Brasil disponibiliza 
bolsas de estudo em Indaiatuba

Baixa 
temperatura 
deve permanecer 
no Município  

Seprev realiza 
caminhada 
aberta ao 
público no dia 19

Festival eclético ‘Mestre Cuca’ 
começa hoje no Tênis Clube

Dia da Comunidade Japonesa vai ser comemorado no Ciaei

Fantasma faz clássico contra a Ponte 
Preta pela liderança do Paulista Sub-20

ANGELO GOUVÊA 

DIVULGAÇÃO 

Um dos destaques 
do Campeonato Pau-
lista Sub-20, a equipe 
do Esporte Clube Pri-
mavera tem um grande 
desafio na tarde de 
hoje, dia 11. Em busca 
da liderança do Grupo 
2, o Tricolor de Indaia-
tuba viaja à Pedreira 
para enfrentar a Ponte 
Preta de Campinas. O 
jogo acontece às 15 
horas, no estádio Wa-
nderley Vicentini. 

Gestante de 26 anos foi atendida na UBS do Jardim João Pioli. Pág. 05

Pág. 12a
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Você já fez 
alguma supresa ou 
loucura pra seu (a)
namorado (a), 
no Dia dos 
Namorados?

Radares dia 11 a 17/06

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

“Sou mais tradicional nas minhas 
escolhas de presentes para o Dia 
dos Namorados, costumo pre-
sentear com perfumes, roupas, 
sapatos ou cestas de chocolate"
Carla Brito, 25 anos, líder de 
departamento

“Já mandei flores com cartão ro-
mântico para minha namorada no 
seu local de trabalho, e ela gostou 
da surpresa. Também já escrevi 
carta e mandei e-mails algumas 
vezes, como algo diferente"
Felipe Guari, 24 anos, analista 
de qualidade

“Acredito que o presente mais 
diferente que eu dei para um na-
morado foi uma bicicleta. Ele não 
tinha e achei uma ideia legal”.
Landa Ambrósio, 49 anos, 
faxineira 

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

"Uma vez eu fui ao shopping e 
pedi para anunciarem que havia 
um problema no estacionamento, 
com o carro da minha namorada. 
Ela não sabia que eu também es-
tava no local. Chegando próximo 
ao carro, fiz uma surpresa e en-
treguei uma cesta com presentes"
Artur Barbarini, 25 anos, ator

“Prefiro um programa tradicional 
a dois, que fica tudo certo. Gosto 
de comemorar a data indo ao 
cinema ou restaurante. Também 
troco presentes simbólicos como 
meu amor”
Madelaine Aparecida Balbino, 
27 anos, vendedora

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.) 

Caminho à cidadania
A história da humanidade nos mostra que muitas atrocidades já foram cometidas por ganância. 

A escravidão é uma dessas experiências. Página triste da nossa história, quando quase quatro 
milhões de africanos foram aprisionados e trazidos ao Brasil para trabalhar nas lavouras e nas 
cidades da época colonial e do Império. Esse modelo abusivo, mas que tinha legitimidade legal, 
perdurou por cerca de 300 anos, até a nação ceder às pressões internacionais e aos movimentos 
abolicionistas, que reivindicavam o fim da escravatura. Finalmente libertos em 13 de maio de 
1888, pela famosa Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, a nova realidade continuou a ser 
cruel para os afrodescendentes. Sem moradias adequadas e nenhuma assistência do Estado, 
grande parte foi alijada do mercado formal de trabalho, como consequência do preconceito 
racial e do pequeno acesso à educação, entre outras desigualdades. Em função dessa dívida 
histórica, muitos jovens afrodescendentes encontram dificuldades para se inserir no mundo do 
trabalho ainda hoje.

Instituição filantrópica e assistencial preocupada com a inclusão de jovens no mercado de 
trabalho, o CIEE firmou, no último 13 de maio, um acordo com a Sociedade Afrobrasileira de 
Desenvolvimento Sociocultural (Afrobras), mantenedora da Faculdade Zumbi dos Palmares, 
para acesso à plataforma de cursos de educação à distância (EaD) do CIEE entre os estudantes. 
Também foram acertadas ações conjuntas voltadas ao estímulo da inserção de jovens afrodes-
cendentes no mercado de trabalho.

Essas ações visam auxiliar o acesso à cidadania, a partir dos programas de estágio e de apren-
dizagem do CIEE, para que se desenvolvam com criatividade, responsabilidade e autonomia. A 
inserção no mercado de trabalho é uma das formas salutares de erradicação da pobreza e correção 
de desigualdades, promovendo o desenvolvimento sem de discriminação de raça, cor e gênero. 
A assinatura da parceria pontuou uma solenidade que celebrou os 128 anos da abolição da escra-
vatura. Para o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal (STF), homenageado 

no evento, o estágio ganha relevância para os jovens, neste momento em que 
o mercado de trabalho vive um desequilíbrio entre a oferta de mão de obra e 
escassez de emprego. Há 52 anos, o CIEE percorre essa rota, encaminhando 
mais de 16 milhões de jovens para o mundo do trabalho e auxiliando assim a 
construção da cidadania e de uma sociedade melhor para todos.

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

Amigos de antes, durante e pós caminho
A amizade do Caminho de Santiago de Compostela permanece para  sempre. Quando 

eles nos ligam, não precisam se identificar, pois você conhece suas vozes.  Um verdadeiro 
amigo diz: “O que há de novo sobre você ?”. Te critica - você tem se queixado sobre a 
mesma coisa pelos últimos oito anos. Saia deste marasmo e faça algo sobre isto, chega 
mais cedo para ajudá-lo a cozinhar e fica até mais tarde para ajudá-lo na limpeza, te 
pergunta por que demorou tanto para ligar, procura ajudá-lo a resolver os problemas, te 
conhece tanto até te chantagear com tudo que ele sabe, abre tua geladeira e se serve. Um 
verdadeiro amigo sabe que não existe uma amizade enquanto vocês ainda não tiveram 
uma divergência. Espera estar sempre por perto quando você precisar dele. Gratidão 
aos amigos que me ajudaram a chegar e caminhar por Santiago de Compostela, de ma-
neira direta ou indireta: André Mulato, Leandro, Ribeiro  Hermínio, Luciano, Adriana, 
Ademir, Andréia,  Laura, Dr. Vivaldo, Luciano do Indaiandando, por tudo que fizeram 
e participaram na minha preparação, também àqueles que me desafiaram dizendo que 
eu jamais completaria o caminho. Gratidão aos médicos Doutores: Roberto, Jucirema,  
Estefany Cardoso, Joyce, Alessandra Masi, Tais, Geraldo Bordenalli, Rafael Martins, 
Amanda Munhoz e João A.S. Brito, e a todos os mestres e peregrinos da Signa, com-
panheiros de jornada e  dos anos anteriores que passaram e deixaram marcas na minha 

vida. Participe nos processos da Signa Treinamentos, inscreva-se no 
Signa 1 e chegue em Santiago de Compostela. www.signatreinamentos.
com.br telefone 019-38757898

Insatisfação pode 
ser corrigida em outubro

A pesquisa realizada para saber a intenção de voto dos 
indaiatubanos, para o cargo de prefeito, traz entre outras 
informações uma curiosidade: mais da metade dos mo-
radores locais estão insatisfeitos com o trabalho que vem 
sendo realizado pelos 12 vereadores. 

Dados da pesquisa feita no Município revela que 54,7% 
dos 402 moradores entrevistados acreditam que nenhum 
dos nobres edis realiza um trabalho eficiente. 

Tal informação pode ser interpretada de duas formas: 
que muitos políticos pouco se preocupam em ter um man-
dato atuante e consequentemente divulgam seu trabalho; 
ou que pode haver certo desinteresse, talvez pela atual 
crise política enfrentada pelo País, da população quando o 
assunto é política, o que faz com que muitos não procurem 
saber sobre o trabalho realizado pelos vereadores locais. 

Os dois pontos são válidos, mas ao mesmo tempo 
lamentável numa cidade conhecida por seu desenvolvi-
mento.

Cabe aos vereadores mostrarem de fato que o traba-
lho existe, não só nas Eleições e durante às Sessões em 
Plenário, mas no dia a dia, em seus gabinetes, durante os 
trabalhos realizados nas ruas.

Ao morador local, o momento é perfeito. Num período 
próximo das Eleições Municipais, nada melhor do que 
saber mais sobre o candidato escolhido, evitando assim 
arrependimento no futuro.    

 

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Comprador não é obrigado a pagar comissão de 
corretagem na compra de imóvel na planta

O consumidor, muitas vezes, perece por falta de conhecimento, sendo tal fato apro-
veitado pelos fornecedores para exigir obrigações manifestamente excessivas e abusivas 
nas relações de consumo.

Não é diferente na compra e venda de imóveis na planta, no qual o pretenso compra-
dor se dirige a uma espécie de “Stand” de vendas da construtora no local da construção 
e lá encontra um corretor para atendê-lo.

Em uma conversa inicial, o corretor explica a necessidade de pagamento de um si-
nal para concretização da compra e venda, sendo este sinal composto de COMISSÃO 
DE CORRETAGEM e na maioria dos casos, uma TAXA PARA CONFECÇÃO DE 
CONTRATO.

Sob a égide da legislação consumerista, a cobrança de comissão de corretagem e 
qualquer outra “taxa” para concretização do negócio é totalmente ilegal, indevida, pois 
o comprador não contratou o corretor e sim a construtora responsável pelos custos do 
negócio que exerce.

Além de que é vedado transmitir ao consumidor os custos da atividade exercida pela 
construtora, visto que foi ela quem contratou a imobiliária e o consumidor não teve 
escolha, pois havia somente corretores desta imobiliária no “Stand” de vendas.

No mais, os contratos firmados nesse tipo de relação são de adesão, e caso haja pre-
visão quanto à obrigação do consumidor no pagamento da comissão, deve ser declarado 
nulo por constituir abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor.

Não obstante, tal prática configura-se “venda casada”, no qual obriga o consumidor a 
adquirir um produto em decorrência de outro, também proibido pela legislação em vigor.

Por fim, o consumidor que adquiriu imóvel na planta e foi obrigado a pagar comissão 
de corretagem ou qualquer outra taxa para concretização da compra e venda a não ser 
as devidas a título de financiamento e impostos, deve ser ressarcido em DOBRO pela 
cobrança indevida.

Para tanto, deve ingressar com uma ação judicial em face da cons-
trutora para pleitear tais valores, observando o prazo prescricional de 
5 anos para o ingresso da ação.



Etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica está 
prevista para agosto

DIVULGAÇÃO
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Outono segue com 
temperaturas baixas

Objetivo classifica a nova formação da Bazinga para o Estadual da Olímpiada Brasileira de Robótica

Pesquisa revela preferência 
por Bruno Ganem para prefeito

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

RECORDE

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto FLS 
Pesquisa e Marketing, 

a pedido da Rede Bom Dia de 
Jornais e Pelo Diário de São 
Paulo, revelou que se as Elei-
ções Municipais fossem hoje 
o pré-candidato a prefeito de 
Indaiatuba, o vereador Bruno 
Ganem (PV), seria eleito com 
a maioria dos votos.

Segundo a primeira pes-
quisa de intenção de voto, que 
entrevistou 404 moradores 
locais, Ganem aparece na 

primeira posição na preferên-
cia dos indaiatubanos, com 
38,1%. 

O pré-candidato do pre-
feito Reinaldo Nogueira 
(PMDB), Nilson Alcides 
Gaspar, do mesmo partido, 
aparece na segunda posição 
com 17,8%. Em terceiro, 
praticamente empatado com 
Gaspar, está o pré-candidato 
Gervasio da Silva (PTB), com 
16,3% dos votos. 

Com 18,3%, estão os elei-
tores que não declararam 
voto em nenhum dos três 
pré-candidatos. Os indecisos 
somam 9,4%. A margem de 

erro é de 5% para mais ou para 
menos, sendo que a confiança 
da pesquisa é de 95,5%.

Mesmo não votando em 
Ganem, a maioria da po-
pulação acredita que o pré-
-candidato será eleito prefeito 
de Indaiatuba, com 36,9%. Na 
segunda posição está Gaspar, 
com 18,6% e em terceiro Ger-
vasio, com 13,4%.

Também na mesma pes-
quisa, Ganem também foi 
escolhido pela população 
local como o vereador mais 
atuante do Município, com 
18,1%. Mas para 54,7% da 
população, nenhum dos 12 

No último sábado, dia 4, 
as duas equipes avançadas de 
Robótica do Colégio Objeti-
vo Indaiatuba conquistaram 
vagas para a etapa estadual 
da Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR).

A etapa regional da OBR 
foi disputada no Cotuca, em 
Campinas, e reuniu 94 equi-
pes da região, sendo 35 do 
Nível 1 (Ensino Fundamen-
tal) e 59 do Nível 2, compos-
tas por 4 alunos cada uma.

A equipe Bazinga foi 
dividida em duas, pois di-
ferentemente da FLL, na 
Brasileira de Robótica, as 
equipes têm somente 4 inte-

grantes. A Bazinga 1 ficou 
em 2º lugar no Nível 1, e a 
Bazinga 2 ficou em 8º lugar. 
“A equipe foi bem! Com 
empenho nós conseguimos 
desenvolver o que precisá-
vamos, além de ter sido uma 
nova experiência para a equi-
pe. Ganhar uma medalha e a 
classificação para o estadual 
no nosso primeiro torneio 
foi muito bom!”, afirma o 
aluno Vítor Mazzonetto, da 
Bazinga 1. “O nosso foco 
era a classificação para o es-
tadual. Por ser uma regional 
difícil, com muitas equipes 
e poucas vagas, nós ficamos 
bastante satisfeitos com os 

resultados. Principalmente 
porque nossas equipes estão 
reformuladas”, comenta Le-
andro Mathias, professor de 
Robótica.

A equipe Bazinga, que 
já conquistou dois prêmios 
em torneios internacionais 
na Austrália e nos Estados 
Unidos, passa atualmente 
por uma reestruturação, uma 
vez que grande parte dos 
alunos deixou a equipe por 
estarem terminando o En-
sino Médio. “A partir deste 
ano, novos talentos passam 
a integrar nossos times. São 
alunos que já demonstraram 
em competições anteriores, 

com resultados expressivos 
em torneios regionais e uma 
classificação para o Nacional 
da FLL na última temporada, 
que estão seguindo os passos 
da Bazinga com formação 
anterior. Estamos orgulho-
sos de nossos alunos que fi-
zeram história e também dos 
novos que começam a trilhar 
esse caminho de estudo e 
dedicação”, declara Loide 
Rosa, mantenedora do Co-
légio Objetivo Indaiatuba.

A etapa estadual da Olim-
píada Brasileira de Robótica 
está prevista para o mês de 
agosto, com data e local a 
serem definidos.

vereadores executam um bom 
trabalho no Legislativo. 

Pesquisa
A pesquisa foi realizada 

com 404 moradores locais, 
sendo 52% mulheres e 48% 
homens, entre os dias 4 e 
5 de junho. Foram ouvidos 
cidadãos, todos maiores de 
16 anos, com utilização de 
questionários elaborados de 
acordo com os objetivos da 
pesquisa.

Atualmente, segundo o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), atualmente 154.624 
estão aptos a votar.

DIVULGAÇÃO

Bruno Ganem, Nilson Alcides Gaspar e Gervásio da Silva são os três pré-candidatos a prefeito nas Eleições Municipais 2016

Termômetros registraram 5,8º C, novo recorde de frio no ano

MARCELLA OLIVEIRA

Os termômetros continuam 
caindo e Indaiatuba registrou 
sua nova menor temperatura 
nesta semana, apenas 5,8°C. 
Os dados do Centro Integrado 
de Informações Agrometeoro-
lógicas (Ciiagro) dão conta de 
que a cidade atingiu a média 
entre quinta-feira, dia 9 e sex-
ta, dia 10. 

Dias antes a cidade já havia 
anotado temperaturas de 6,2º 
C e 6,7º C como mínimas.

O inverno deste ano só tem 
início no dia 20 de junho, po-
rém já em maio, na madrugada 
do dia 24, o termômetro fez 
sua primeira marca de tempe-
ratura mais baixa, com 7,5°C. 

Segundo as previsões da 
Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil (Cedec-SP), en-
tre as madrugadas de hoje, dia 

11 e segunda-feira, dia 13, as 
médias poderão chegar a 4ºC, 
marcando novamente a data 
mais fria de 2016.

A previsão meteorológica 
indica que até o início da 
próxima semana uma massa 
de ar frio e seco atuará sobre 
o Estado de São Paulo. Desta 
forma o tempo seguirá estável 
e sem chuvas em todas as re-
giões do Estado. 

Com isso, os próximos dias 
seguem com frio acentuado no 
período da noite e início da 
manhã e predomínio do Sol 
no decorrer do dia em todo o 
Estado. Não há previsão para 
chuva segundo o Climatempo.

A previsão para hoje, de 
acordo com o Climatempo é 
de 9ºC a mínima e 16° C a 
máxima.
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“Atualmente possuímos 
pelas para todas as marcas. 
A nossa intenção é deixar o 
cliente à vontade, para que 

ele sinta bem, e que encontre 
o que está procurando”

Fernando Moreira, gerente 
da AutoZone Indaiatuba

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

AutoZone realiza hoje evento para clientes
cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A AutoZone Indaia-
tuba, especializada 
no comércio de au-

topeças, realiza um evento 
para os clientes hoje, dia 11, 
em sua unidade na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
2.021. O encontro, que tem 
por objetivo orientar e apre-
sentar ao consumidor sobre 
as novidades do mercado, 
acontece das 8h às 17 horas. 

O evento, que ocorre uma 
vez por ano na unidade local, 
será realizado no estaciona-
mento da loja em Indaiatuba e 

contará com estandes de em-
presas como Cofap/Magneti 
Marell, DryWash, Federal 
Mogul, Pro Automotive, SC 
Johnson, Shields, Valvoline 
e Tecfill.

Na ocasião, os consu-
midores presentes poderão 
conhecer melhor as marcas 
expostas, tirar dúvidas sobre 
peças e acessórios, bem como 
saber mais sobre a qualidade 
dos produtos. 

Também durante o encon-
tro, diversos brindes serão 
sorteados pelas empresas 
expositoras.

No evento, além de co-
nhecer novas marcas e pro-

dutos, os clientes poderão 
visitar ainda a área interna 
da loja e conhecer todos os 
produtos e peças disponíveis, 
tanto para carro quanto para 
motocicletas. 

De acordo com o gerente 
da unidade local da Auto-
Zone, Fernando Moreira, o 
evento de hoje faz com que se 
estreite ainda mais a relação 
entre empresa e consumidor.

“O resultado desse encon-
tro está sendo muito positivo 
e tem aumentado demais 
a frequência do cliente em 
nossa loja”, diz. “Muitos não 
entravam aqui, não sabiam 
que somos uma autopeças e 

oferecemos um atendimento 
diferenciado." 

Loja
A americana AutoZone, 

referência em peças e aces-
s ó r i o s  p a r a 
carros e mo-
tocicletas atua 
em Indaiatuba 
d e s d e  m a i o 
de 2013, ofe-
recendo o que 
há de melhor 
no mercado de 
autopeças. 

Com funcionamento de 
segunda a sábado, das 8h às 
20 horas, e aos domingos e 

feriados, das 9h às 16, um 
dos diferenciais da AutoZo-
ne é o atendimento. “Atual-
mente possuímos peças para 
todas as marcas. A nossa 
intenção é deixar o cliente à 

vontade, para 
que ele sinta-
-se bem, e que 
encontre o que 
está procuran-
do”, ressalta 
Moreira. 

A l é m  d o 
atendimento 
diferenciado, 

a AutoZone oferece ainda 
cortesias para seus clientes 
e realiza serviços básicos 

na hora da compra, como 
troca de paletas do limpador 
de para-brisa, troca de óleo, 
instalação de calha de chuva 
e calotas, além da instalação 
de bateria. 

Com estacionamento pró-
prio para 50 carros, também 
um diferencial numa avenida 
movimentada, a cada dia a 
AutoZone vem caindo da 
gosto do indaiatubano. “Aos 
poucos as pessoas estão 
conhecendo mais o serviço 
diferenciado e as peças de 
qualidade que oferecemos. A 
tendência é crescer cada vez 
mais no Município”, acredita 
Moreira.

JEAN MARTINS JEAN MARTINS

AutoZone oferece peças e acessórios tanto para carros quanto para motocicletas Evento gratuito ocorre na Avenida Francisco de Paula Leite, 2.021
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Segunda-feira tem doação 
de sangue da Fiec

Primeiro caso de zika é 
confirmado em Indaiatuba

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

CAMPANHA 

Indaiatuba registrou du-
rante a semana o primeiro 
caso de zika vírus em 

gestante. O registro foi con-
firmado pelo Instituto Adolfo 
Lutz na terça-feira, dia 7, com 
uma gestante de 26 anos, que 
é residente no Jardim João 
Pioli.  

Segundo informações da 
Prefeitura, a moradora local 
procurou a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Jardim João 
Pioli no dia 25 de abril, com 
mialgia, cefaleia, dor de gar-
ganta, exantema (manchas) 
fraqueza.

Ela também informou 
que o ciclo menstrual estava 
atrasado. A enfermeira do 
acolhimento da UBS fez to-
dos os procedimentos, como 
teste rápido e foi confirmada 
a gravidez. 

A partir daí, a gestante 
passou a ser acompanhada en-
quanto aguardava os demais 
resultados do Instituto Adolf 
Lutz de exames como de Zika 
Vírus, dengue e H1N1. Atu-
almente está com cerca de 12 
semanas de gestação.

A Secretaria de Saúde fez 
todas as investigações e o caso 
foi considerado autóctone, 

tendo em vista que a paciente 
não havia feito viagens re-
centes. 

Com o caso confirmado, 
segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a paciente 
será acompanhada dentro do 
protocolo da zika e que indica 
ultrassom morfologico com 
20 semanas. 

O Ministério da Saúde já 
confirmou a relação entre o 

A Prefeitura e a Funda-
ção Indaiatubana de Educa-
ção e Cultura (Fiec) realiza 
segunda-feira, dia 13, a cam-
panha de doação de sangue 
em parceria com o Centro de 
Hematologia e Hemoterapia 
da Unicamp (Hemocentro). 
A atividade acontece das 9h 
ás 12 horas, na Avenida Enge-
nheiro Fábio Barnabé, 3.405, 
no Jardim Regina

O evento conta com o 
apoio da Secretaria Municipal 
de Saúde, que disponibiliza 
uma ambulância durante todo 
o período de doação, seguindo 
assim normas da Unicamp.

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazendo 
algum tipo de tratamento, 
usando medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado a va-
cina contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não tiver 
parceiro (a) fixo (a), pesar 
menos de 50 quilos, tiver 
feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 

zika vírus e a microcefalia, 
que é uma malformação 
congênita que impede que 
o  cérebro dos  bebês  se 
desenvolva de forma cor-
reta e acarreta problemas 
mentais. De acordo com a 
secretaria, somente o exa-
me de ultrassom no final 
de gestação poderá indicar 
ou não se doença tem mi-
crocefalia. 

tiver ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior, fumar horas 
antes, etc.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de do-
cumento oficial com foto. Ter 
entre 16 (dos 16 até 18anos 
incompletos, apenas com con-
sentimento formal dos respon-
sáveis) e 67 anos, 11 meses e 
29 dias; não estar em jejum; 
evitar apenas alimentos gor-
durosos nas quatro horas que 
antecedem a doação.

Segundo informações do 
setor de triagem do Hemo-
centro, a zika, a dengue e a 
chikungunya sem ter tido, mas 
se foi para região endêmica, 
devem aguardar 30 dias, mais 
se teve e confirmou uma delas 
são 90 dias sem sinais e sinto-
mas da doença.

A H1N1 se teve, são 30 
dias e se tomou a vacina, são 
48 horas. A Fiec mantém par-
ceria com a empresa Corpus 
e faculdade Max Planck que 
contribuem com os lanches e 
sucos oferecidos aos doadores, 
o desjejum ou após a doação.

Balanço
Indaiatuba notificou em 

2016, cinco casos suspeitos 
de zika vírus em gestantes e 
quatro foram descartados.

Já nos casos de dengue este 
ano, 395 foram confirmados, 
sendo 379 contraídos no Mu-
nicípio (autóctones) e outros 
16 importados residentes. 
Aguardam resultado outros 
103 casos. 

DIVULGAÇÃO

Paciente com zika procurou a unidade de saúde do João Pioli  
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Especialista em colchões há 18 anos, 
Maggiore apresenta novidades

Tradicional em Indaia-
tuba e região no ramo 
colchoeiro, a loja Ma-

ggiore completa cinco meses 
no novo endereço, na Rua 15 
de Novembro, 306, no Centro. 
Já desde o dia 1º de junho fun-
ciona em novo horário.

A fim de oferecer maior 
oportunidade ao consumidor, o 
atendimento é feito de segunda 
à sexta-feira, das 8h30 às 19 
horas e aos sábados das 8h30 
às 15 horas. 

O horário foi estendido em 
uma hora durante a semana e 
duas horas a mais no atendi-
mento aos sábados. “As pesso-
as saem do trabalho e podem 
passar na loja ou acordar mais 
tarde no sábado, enfim, são 
mais opções para os clientes”, 
explica a sócia proprietária 
Márcia Pinheiro, de 57 anos.

Atualmente a loja oferece 
além de colchões especiais, 
produtos de cama, mesa, ba-
nho, tapetes, cortinas prontas, 
persianas por encomenda, aces-
sórios de cozinha e do lar de um 
modo geral. “Nossa ideia den-
tro da dinâmica de vida atual, 
é ter num único lugar, produtos 
com variedade, qualidade, aten-
dimento personalizado e com 
preços satisfatórios”, conta o 
marido de Márcia e também 

sócio proprietário, Rubens Pi-
nheiro, de 61 anos. 

O novo endereço conta 
com estacionamento exclusivo 
e de fácil acesso. Sobre condi-
ções de pagamento, o cliente 
pode parcelar a compra no 
cartão em até 10 vezes sem ju-
ros. A Maggiore também tem 
convênio com a Associação 
dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Indaiatuba (ASPMI).

A Maggiore que teve início 
num a antiga sociedade da “So-
nhare”, que foi a primeira loja 
especializada em colchões em 
Indaiatuba, produtos esses na 
época não eram vistos com ni-
cho de mercado representativo, 
segundo Pinheiro. “Notamos 
que havia uma deficiência de 

lojas fornecedoras na cidade 
no ramo colchoeiro, era ex-
plorado sem grande ênfase 
apenas por magazines e lojas 
de móveis”, relata.

Segundo ainda Pinheiro, 
na época as lojas Mattione 
e Wanel eram uma das mais 
tradicionais de móveis e ele-
trodomésticos na cidade e 
trabalhavam com a marca de 
colchões Probel. 

O diferencial da até então 
“Sonhare” foi apresentar um 
trabalho especializado e em 
colchões. “Focamos no col-
chão de molas, pois antiga-
mente os produtos em espuma 
eram os mais trabalhados. A 
mola já existia, mas num con-
ceito antigo”, ressalta Márcia. 

Trajetória
O casal proprietário, que 

tem dois filhos adultos, Thiago 
Pinheiro, de 23 anos e Renan, de 
32, morava em São Paulo e vie-
ram para Indaiatuba há 23 anos.

Márcia, publicitária formada 
pelas Faculdades Integradas 
Alcântara Machado (Fian), de 
São Paulo, foi bancária por onze 
anos na capital. Já seu compa-
nheiro formou-se em direito 
pelas Faculdades Integradas de 
Guarulhos (FIG) e também não 
exerceu, foi industriário.

Ambos resolveram aden-
trar no ramo do comércio e 
mudaram-se para Indaiatuba, 
quando em 1995, por conhece-
rem uma pessoa que tem certo 
parentesco com a família, que 

trabalhava com uma marca de 
colchões no Paraná, optaram 
por iniciar neste segmento.  

A princípio, Márcia criou 
a loja de colchões “Sonhare”, 
com a empresa no nome de sua 
cunhada, que posteriormente 
tornou-se sócia, juntamente 
com Pinheiro.  O negócio ex-
pandiu e foram estabelecidas 
duas novas lojas, uma em Salto 
e outra em Itu.

Tempos depois, o trio de-
cidiu separar a sociedade, por 
perspectivas diferentes de ne-
gócio, de acordo com Márcia, 
e o casal iniciou sua própria 
marca, Maggiore. “Na divisão, 
eu e o Rubens ficamos com a 
loja de Itu e lá ela funcionou por 
18 anos. Depois ainda abrimos 

mais uma loja em Indaiatuba, 
que funcionou por uns sete 
anos e optamos por fechar e 
ficar somente em Itu”, conta.

Quando em dezembro do 
ano passado, os comerciantes 
definiram seu retorno ao muni-
cípio onde moram, Indaiatuba. 
“Resolvemos voltar a loja para 
nossa cidade, onde vislum-
bramos uma condição mais 
favorável frente à crise atual”, 
diz Pinheiro. E sua esposa 
completa: “É bom estarmos em 
casa, temos muitas amizades 
e referência de trabalho aqui. 
A conjuntura econômica não 
está boa pra ninguém, porém 
o comércio tem expectativa 
de melhora. É uma questão de 
tempo”, afirma. 

FOTOS: MARCELLA OLIVEIRA

Proprietários foram os primeiros a abrirem uma loja de 
colchões em IndaiatubaMaggiore fica localizada na Rua 15 de Novembro, 306, no Centro 
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Educa Mais Brasil disponibiliza 
bolsas de estudo em Indaiatuba
MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

Estão abertas as inscri-
ções para o segundo 
semestre do progra-

ma educacional Educa Mais 
Brasil, que oferece bolsas de 
estudo para todos os níveis 
de escolaridade. Ao menos 
15 instituições em Indaiatuba 
têm vagas disponíveis para o 
estudantes locais.

O objetivo do programa é 
a inclusão educacional, que 
em parceria com instituições 
de ensino, disponibiliza até 
70% de desconto em todo o 
País para as pessoas que não 
possuem condições de pagar o 
valor integral da mensalidade.

Em Indaiatuba há vagas 
para Graduação, Pós-Gra-
duação, Educação Básica, 
Idiomas, Preparatório para 
Concursos, Cursos Profissio-
nalizantes e Pré-Vestibular/
Enem.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do programa, 
a atuação na cidade acontece 
há seis anos e a cada semestre, 
novas oportunidades são dis-
ponibilizadas para novos cur-
sos e instituições parceiras.

Em todo o País estão dis-
poníveis mais de 200 mil 
oportunidades para esta se-
gunda metade do ano. Somen-

te no Estado de São Paulo são 
50 mil. Informa a assessoria 
de comunicação do programa 
que à medida que são fechadas 
parcerias, novas vagas sur-
gem, por isso as médias de va-
gas divulgadas são estaduais. 

As inscrições são gratui-
tas e feitas exclusivamente 
através do site www.edu-
camaisbrasil.com.br onde 
o candidato encontrará as 

instituições e os cursos dispo-
níveis na cidade, preencherá 
um formulário com os dados 
pessoais e socioeconômicos e 
aguardará a aprovação.

Até o dia 30 setembro 
os interessados podem se 
inscrever para este segundo 
semestre. Após a data, o pro-
grama continua inscrevendo 
as pessoas, porém para o 
semestre seguinte.

O Polo Shopping Indaiatuba 
sedia, na próxima terça-feira, 
dia 14, o curso Ciclo MPE, uma 
iniciativa da Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico (camara-e.
net), que ensina micros e peque-
nos empreendedores a planejar, 
montar, operar e divulgar uma 
loja virtual.

Serão oito seminários de 45 
minutos de duração cada, abor-
dando infraestrutura, operação e 
marketing do varejo online. As 
inscrições são gratuitas e limita-
das a 150 vagas.

Fugir da crise ou sair das 
estatísticas do desemprego é um 
dos motivos que estão levando os 
empreendedores para o comércio 
eletrônico, setor que vem regis-
trando bom desempenho mesmo 
com o cenário econômico desfa-
vorável no país (o faturamento 

Entre as instituições locais 
disponíveis estão a Faculdade 
Anhanguera, Unopar EAD, 
Estácio Uniseb, Facear, Fe-
deral Pós, Faculdade Max 
Planck, Colégio Zip Zap, 
Escola Infantil Lápis na Mão, 
Escola Favo de Mel, Tom e 
Jerry, Skill, Yazigi, People, 
Englishtown, entre outras.

Já alguns dos cursos, que 
são semipresenciais e pre-

cresceu 15% em 2015, atingindo 
R$ 41,3 bilhões, de acordo com 
o E-bit).

De acordo com o secretário-
-executivo da Câmara, Fernando 
Ricci, o curso tem por objetivo es-
timular a abertura de lojas virtuais 
e a adaptação das já existentes às 
normas de segurança, conduta e 
boas práticas que dão maior credi-
bilidade ao comércio eletrônico.

Curso gratuito sobre comércio eletrônico 
acontece terça-feira no Polo Shopping

Em 2015, o curso, que tem 
patrocínio máster dos Correios 
e do BNDES e apoio do Sebrae-
-SP, capacitou 2,2 mil pessoas 
interessadas na área. Em 2016, 
mais de 2,3 mil já se inscreveram 
para assistir aos seminários, que 
passarão por 16 cidades em todo 
o Brasil. 

As inscrições podem ser feitas 
no site www.ciclo-mpe.net.

senciais ou à distância, são: 
Fisioterapia, Administração, 
Engenharia Mecânica, Enfer-
magem, Ciências Contábeis, 
Marketing, Gestão da Ino-
vação e Empreendedorismo, 
Administração Estratégica, 
Direito Civil e Processual Ci-
vil, Comunicação e Marketing 
em Mídias Digitais, Pedago-
gia, Serviço Social, Gestão da 
Produção Industrial, etc.

Critérios
Para ocupar uma das vagas 

o candidato não pode estar 
estudando há pelo menos seis 
meses no caso da graduação; 
não tem condições pagar o 
valor integral da mensalidade; 
não pode ter vínculo educa-
cional com a instituição de 
ensino para a qual deseja a 
bolsa, exceto para cursos de 
pós-graduação, que o candida-
to pode ter sido aluno de gra-
duação da referida instituição. 

A diretora de expansão 
e relacionamento do Educa 
Mais Brasil, Andréia Torres 
afirma que esses critérios são 
justificados pelo objetivo do 
programa que é intermediar 
acesso à educação de qualida-
de àquelas pessoas que antes 
não tinham perspectiva de 
estudar sem esse benefício. 

O benefício é concedido 
para um determinado perío-
do acadêmico, podendo ser 
renovado semestralmente, 
até a conclusão do curso ou 
da última série da etapa de 
formação para a qual recebeu 
a bolsa.

Mais informações podem 
ser obtidas pela central de 
atendimento nos telefones 
4007-2020 para Capitais e 
regiões metropolitanas ou 
0800 724 7202 para demais 
localidades.

Há vagas para Graduação e Pós, Educação Básica, Idiomas, Preparatório para Concursos, Profissionalizantes e Pré-Vestibu-
lar/Enem

REPRODUÇÃO
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Alunos do Colégio Montreal fazem visita pedagógico 
ao Museu Casarão Pau Preto durante a semana  

cidade

Seprev realiza caminhada 
aberta ao público no dia 19

A 3ª edição do “Ca-
minhando com o 
Seprev”, atividade 

promovida pelo Serviço de 
Previdência e Assistência 
Social dos Funcionários Mu-
nicipais de Indaiatuba, acon-
tece no Parque Ecológico no 
próximo dia 19 (domingo). A 
concentração se dará a partir 
das 8 horas, no estaciona-
mento do Parque e o trajeto 
seguirá até a pista de skate, 
retornando então ao ponto 
de partida. 

O evento tem duração de 
aproximadamente três horas 
e meia. As primeiras 200 pes-
soas que chegarem ao ponto 
de concentração ganharão a 
camiseta do evento. 

O intuito é reforçar a prá-
tica da atividade física para 
todas as pessoas e não somen-
te aos beneficiários. “A ca-
minhada é um exercício que 
promove diversos benefícios 
para o corpo e mente, além 
de prevenir doenças como 
hipertensão, osteoporose, an-
siedade, etc. e gerar bem estar 
e qualidade de vida”, afirma a 
diretora do departamento de 
Assistência Saúde do Seprev, 
Rosemeire Bueno.

A profissional recomenda 
a atividade para quem não 
gosta de academia. “Todos 
podem fazer, é uma opção 
para a pessoa que não gosta 
do ambiente de uma acade-
mia. Ela pode inserir a ca-
minhada no dia a dia, como 
um momento de prazer ao ar 
livre”, incentiva.

A última caminhada pro-

movida pela entidade ocorreu 
em 2014 e recebeu cerca de 
300 pessoas. Já no ano passa-
do, o Seprev realizou o “Mexa-
-se”, com o mesmo objetivo 
de estimular atividade física, 
que ofereceu aulas de spining, 
jump e zumba no “Barco” e 
recebeu ao longo dia, uma es-
timativa de 400 pessoas.

Para esse ano a organiza-
ção espera pelo menos 350 
participantes. “Nossa intenção 
é intercalar os eventos anual-
mente”, explica Rosemeire.

Como não edições ante-
riores, um atleta do “Projeto 
Embaixadores do Esporte 
do Banco do Brasil” deverá 
prestigiar a ação. Em 2014, 
veio a ex- jogadora de vo-
leibol brasileiro Virna Dias 
e no ano passado, o atleta 
do mesmo esporte, André 
Heller. “Ainda não sabemos 

quem vem desta vez, será 
uma surpresa. Pelo históri-
co, provavelmente alguém 
do vôlei, mas não podemos 
afirmar”, diz Rosemeire.

Programação
Exercícios de alongamen-

to e uma aula de dança serão 
conduzidos antes da cami-
nhada, pela educadora física 
Maria das Graças de Araújo 
Massimo, do Fundo Social 
de Solidariedade (Funssol) 
de Indaiatuba. 

Já ao final do trajeto acon-
tecerá uma aula de zumba, 
coordenada por professores 
da Secretaria Municipal de 
Esportes. 

Durante o evento será 
possível ainda participar de 
atividades paralelas e gratui-
tas, como testes de glicemia e 
aferição de pressão, além dis-

so, haverá sorteio de brindes. 
O “Caminhando com o 

Seprev” conta com o patro-
cínio de Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
Hospital Santa Ignês, Hos-
pital e Maternidade Santa 
Tereza, Instituto do Radium 
de Campinas, Centrolab Me-
dicina Laborial, Centro de 
Imagem Diagnóstica (CID), 
Laboratório Dra. Edna Ja-
guaribe, Confiance Medicina 
Diagnóstica, MF Diagnóstico 
por Imagem, Métodos Radio-
lógicos e Imagens (MRI) e 
Hospital da PUC-Campinas.

E tem o apoio da Prefeitu-
ra, por intermédio da Secre-
taria de Esportes, Fundação 
Indaiatubana de Educação e 
Cultura (Fiec), Vita Migliore 
Residence Hospital e Progra-
ma de Pré-Aposentadoria do 
Seprev (Preap).

INFORME PUBLICITÁRIO

Entrar em contato com 
documentos históricos e 
conhecer a importância do 
trabalho de tratamento e 
preservação desse material 
foram algumas das propos-
tas da visita pedagógica ao 
Museu Casarão Pau Preto, 
realizada pelos alunos da 
1ª série do Ensino Médio 
do Colégio Montreal, na 
segunda-feira, dia 6.

De acordo com Elton Ge-
nari, professor de História, o 
Casarão é um ponto impor-
tante para a cidade, porque 
o espaço pode ser utilizado 

para diversas atividades, 
desde estudo ao ar livre a 
piqueniques e brincadeiras 
em grupo. “Todo o espaço, 
inclusive o bosque, fazem 
parte do patrimônio históri-
co e cultural de Indaiatuba. 
O contato com o acervo 
aproxima os estudantes do 
conhecimento histórico e de 
como ele é construído. As 
aulas de História ocorrem 
fundamentalmente no cam-
po do abstrato. Assim, tanto 
o acervo permanente quanto 
as mostras temporárias do 
museu são importantes para 

contribuir com a experiên-
cia cultural dos estudantes 
e com a compreensão da 
própria disciplina”, explica 
o professor.

O professor conta ainda 
que analisar uma fotografia 
centenária, por exemplo, 
fica muito mais interessante 
quando se tem a original em 
mãos, utilizando técnicas 
e equipamentos para não 
danificá-la, como máscaras 
e luvas, e decifrando nos 
rabiscos no verso da foto 
informações que nos per-
mitam saber mais sobre ela. 

“Ao trazer para o campo dos 
sentidos uma experiência 
que antes era exclusiva-
mente abstrata, a atividade 
proporciona um contato pra-
zeroso com as fontes e sua 
análise. Vale lembrar que 
o contato com o ambiente 
preservado do museu, pa-
trimônio histórico, com suas 
paredes irregulares e suas 
tábuas rangentes, é uma 
experiência  unicamente 
possível através de visitas 
como a que realizamos”, 
declara Elton.

Para a aluna Manoela 
Amstalden a visita foi muito 
proveitosa e interessante. 
“Pude conhecer melhor o 
Casarão e o museu histórico 
da nossa cidade, e relacionar 
a época de sua construção 
com os dias atuais, saber 
que é possível analisar o 
que Indaiatuba era e suas 
transformações desde então. 
Seus valores e costumes, 
que hoje são formas de 
enxergar o passado, nos 
deixam a tarefa de conhecer 
um pouquinho mais sobre 
o que a cidade já foi e as 
diversas contribuições para 
a construção de sua tamanha 
riqueza cultural, da qual 
todos já fizeram ou fazem 
parte”, afirma a aluna.

Visita foi feita pelos alunos da primeira série do Ensino Médio do Colégio Montreal

As 200 primeiras pessoas que chegarem ao ponto de encontro receberão camisetas para participar 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!polícia

Balanço revela que Guarda Civil prende um indivíduo envolvido no crime a cada 38 horas em 2016

Perseguição termina com 
traficante preso perto de Itupeva

Homem é preso por tráfico no Jardim Morada do Sol

Cidade registra quatros acidentes 
de trânsito no final de semana

AÇÃO

ILEGAL

FLAGRANTE

Ao menos quatro aci-
dentes sem gravida-
de, envolvendo car-

ros, ocorreram entre sábado, 
dia 4, e domingo, dia 5, di-
vididos em dois pontos da 
cidade, sendo na marginal do 
Parque Ecológico e na Aveni-
da Itororó. 

Por volta das 3 horas da 
madrugada de sábado para 
domingo, um Opala bateu 
em um poste na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, marginal do Parque 
Ecológico, próximo ao Parque 
Mall.

O poste foi destruído com 
a colisão e chegou a cair em 
cima do capô do veículo. O 
motorista foi socorrido ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), porém não 
há informações sobre feridos 
graves.

Também na Avenida En-
genheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, no sentido centro bairro, 
um Corolla capotou por volta 

das 14h30 do domingo, dia 6. 
Um adolescente de 15 anos 

dirigia o carro na companhia 
de um passageiro de 14.

Os jovens foram socorri-
dos e encaminhados ao Haoc, 
sem ferimentos graves.

Já o veículo, que ficou 
todo amassado e pertence ao 
pai de um dos menores, foi 
guinchado.

Os outros dois acidentes 

registrados aconteceram exa-
tamente no mesmo ponto da 
Avenida Itororó, no cruza-
mento com a Rua Pedro de 
Toledo, próximo ao Shopping 
Jaraguá.

O primeiro ocorreu no 
início da tarde de sábado, 
quando dois carros colidiram. 
Um Corsa trafegava pela 
Avenida quando um Hyundai 
bateu em sua lateral, fazendo 

No final da tarde de quinta-
-feira, dia 9, a Polícia Militar 
autuou em flagrante F.M.M, 
de 29 anos, morador da Vila 
Furlan, por tráfico de drogas. 
A ação ocorreu na Estrada 
Municipal José Boldrini, 
próximo à cidade de Itupeva. 

Os policiais receberam 
uma denúncia de que no 
condomínio Vale das Laran-
jeiras, em Itaici, o condutor de 
um veículo sedan prata, um 
indivíduo de características 
orientais, faria a entrega de 
entorpecentes encomendados 
por um "disk drogas". 

Ao realizar patrulha no 
local, o veículo citado foi 
identificado na Alameda Ser-
pa e o condutor ao perceber a 
abordagem tentou fugir.

Em alta velocidade, o 
rapaz saiu do condomínio 
destruindo a cancela e seguiu 
sentido Fazenda Rio Negro, 
realizando diversas manobras 
perigosas, incluindo dirigir 

 A Guarda Civil prendeu 
em flagrante na noite de terça-
-feira, dia 7, Michael José dos 
Santos, de 22 anos, por tráfico 
de drogas. 

Uma equipe em patrulha-
mento preventivo avistou o 
traficante em atitude suspeita 
e realizou abordagem. Na mão 
do mesmo foram localizadas 
duas porções de cocaína, que 
alegou ter comprado de um 
desconhecido. 

Em revista pessoal foram 

Ao longo dos primeiros 
cinco meses de 2016 a Guar-
da Civil de Indaiatuba tirou 
de circulação 95 indivíduos 
envolvidos em crimes. 

Os números são referentes 
a diversos crimes, como tráfico 
de drogas que contabilizou 34 
detenções, com 30 flagrantes, 
sendo três menores de idade 
apreendidos. 

o Corsa perder o controle e 
bater numa árvore. Ambos 
os motoristas não sofreram 
nada grave.

E no final da tarde de 
domingo, de acordo com in-
formações de funcionários de 
um posto de gasolina próximo 
ao ponto dos fatos, um carro 
HR-V e um Civic também 
colidiram e não houve vítimas 
graves.

pela contramão. 
Na altura da estrada Gra-

ma Videira, no cruzamento 
como a Estrada Municipal, 
o indivíduo arremessou um 
objeto no mato, e acabou pa-
rando o carro alguns metros 
adiante.

Os agentes de segurança 
localizaram então a quantia 
de mil reais em seu bolso e 
mais 111 porções de maconha 
na sacola arremessada. 

Questionado, confirmou a 
comercialização ilegal de dro-
gas, disse ainda ser usuário e 
estar desempregado. Também 
confirmou que o valor em 
dinheiro era fruto das vendas. 

Realizadas diligências na 
residência da mãe e da namo-
rada, uma balança de precisão 
e embalagens plásticas vazias 
foram apreendidas. 

O rapaz foi preso em fla-
grante e encaminhado à ca-
deia anexa ao 2º Distrito 
Policial de Campinas.

encontradas mais 15 porções 
da droga e R$ 116. 

Novamente questionado, 
o jovem confessou que rea-
lizava tráfico no local, pois 
estava desempregado e com 
os pagamentos das pensões 
dos filhos em atraso. 

O elemento foi conduzido 
até a Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de plantão 
ratificou a prisão, e na sequ-
ência ele foi encaminhado à 
Cadeia Pública de Campinas.

No mesmo período houve 
a recuperação de 40 veículos 
roubados ou furtados e reali-
zadas 278 operações de satu-
ração, que é o patrulhamento 
de mais de duas viaturas em 
um perímetro previamente 
estabelecido, após estudo cri-
minal do local. 

Ainda em 2016, foram 
abordadas 117 pessoas em 

Em um dos acidentes registrados, Opala acabou derrubando um poste de energia  

TV SOL COMUNIDADE

Jovem foi flagrado com 17 porções de cocaína Indivíduo portava mais de cem porções de maconha

ARQUIVO PMI

DIVULGAÇÃO

atitude suspeita e 37 veículos. 
Também foram recolhidas 14 
armas clandestinas.

Viver
Indaiatuba conta com o 

Programa Viver, que con-
siste em proteger crianças e 
adolescentes que não estão 
envolvidos com as drogas; 
recuperar os iniciantes, que 

devem ser reintegrados à vida 
produtiva e saudável; trabalhar 
a drogatização considerando 
a necessidade de recuperar 
dependentes químicos como 
missão da sociedade; comba-
ter com ações permanentes 
e enérgicas o traficante e o 
fornecedor de entorpecentes. 

O sucesso do programa está 
diretamente vinculado à parti-

cipação de toda a sociedade.
O programa possui uma 

Central de Risco, que assim 
que recebe a indicação de uma 
pessoa vulnerável, envia uma 
equipe treinada do Centro de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) para referenciar 
e acolher a família.

Com os dados em mãos, os 
profissionais traçam um Plano 

de Atendimento. Mensalmente 
a pessoa é acompanhada para 
avaliação, revisão e alterações 
no programa, até seu desli-
gamento ou necessidade de 
outras intervenções.

A Central de Risco pode ser 
acionada pelo telefone 3875-
6600. O horário de funciona-
mento é das 8h às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira.
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20º edição do Campeonato Intersecretarias começa hoje no minicampo da Vila Avaí 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

TABELA

Copa Liga Regional Aifa Marquinhos 

Semifinal hoje, dia 11, no ginásio Sol-Sol

Primeira Divisão
Horário  Partida     
14h  Schalke 83/Grillos A x Borussia Futsal 
15h20  União Tribuna x Sol-Sol  

Final hoje, dia 11, no ginásio da Sol-Sol 

Segunda Divisão
Horário  Partida    
16h20  ML/Marquinhos Tintas x R5/Col. Meta/Rest. Toque Mineiro
 
Resultados da última rodada
Segunda Divisão - semifinais
R5/Col. Meta/Rest. Toque Mineiro 3 x 3 Projeto Restitui
ML/Marquinhos Tintas 4 x 2 União Tribuna B/Cruzeiro

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 12
Horário  Partida    Local
9h  União Paraná x Santa Cruz  Oliveira Camargo
11h  União Cardeal x Florence  Cardeal
11h  Ponte Preta x Paulistinha  CET 1
11h  São Francisco x Mastiga Samba  Sociapan 
15h30  Operário x Camisa 10   Belo Horizonte 

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 12
Horário  Partida    Local
9h  Bandeirantes x Minas   Bandeirantes
11h  Cardeal x Morada do Sol  Bandeirantes
11h  Atlético Paulista x Elias Fausto  Pimenta
13h30  Comercial x Vale Verde  Bandeirantes
13h30  Atlético Oliveira x Huaxipato  CET 1
13h30  Manchester x Pimenta   São Conrado
15h30  LBC x Jardim Brasil    São Conrado 

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Rodada amanhã, dia 12
Campo 1
Horário  Partida    Categoria
8h   Smart Ar Condicionado x Vizzent Calçados Veterano
9h30   Luxafit Transportes x Centermaq   Veterano
11h   Grupo Fênix x Embalimp    Veterano

Campo 2
Horário  Partida    Categoria
8h   Cavifer x Thunder Vision   Super Máster
9h30   DD Max x Visão Imóveis/2G Bebidas  Super Máster
11h   Lofts Emp. x Pai & Filhos   Super Máster

Campo 3
Horário  Partida    Categoria
9h   Jornal Exemplo x Belle Santé Odontologia  Máster
10h15   Jacitara x Freegelo/Big & Strong   Máster
11h15   Fisiomag x Centerbor/Marquinhos Tintas  Adulto

Copa Colégio Renovação Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 12

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

Resultados da última rodada
RIP 3 x 1 Marquinhos Tintas
Nobel 1 x 1 Clínica São Camilo 

Copa Hot Flowers Adulto (Indaiatuba Clube)
Rodada amanhã, dia 12
Horário  Partida  
10h15  Vizzent Calçados x Império 
11h20  Grupo Marquinhos x Verona Restaurante
 
Resultados da última rodada
Casagrande Turismo 3 x 4 Estilo Som & Luz

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

PONTAPÉ 

Muita emoção e adre-
nalina marcaram 
a segunda edição 

da corrida Morro das Pedras 
Race. Com a presença de 177 
corredores (80 mulheres e 97 
homens), a competição acon-
teceu no último domingo, dia 
5, no Sítio Borsari em Videira

Pelo feminino Máster A, o 
título ficou com Diene Porto 
Rodrigues, com o tempo de 
40:30:1. Na mesma categoria, 
mas no masculino, o grande 
vencedor foi Eder Pinheiro 
Ferreira da Silva, com 27:47.

No Máster B feminino, 
cruzou na primeira colocação 
Cristiane Campello, com o 
tempo de 32:24. No mascu-
lino, o grande vencedor foi 
o corredor José Mário Ro-
drigues, completando a linha 
de chegada com o tempo de 
24:19.

Já no feminino Máster C, a 
vencedora foi a atleta Ariane 
Boff Proença, com 32:33. 
No masculino, a vitória ficou 

Máster A – Feminino 
Corredor   Tempo  Equipe 
Diene Porto Rodrigues  40:30:1.   
Pazian Runners
Soraya Calonga   41:32  ----------------
Patrícia Pereira França   42:47.1  Spider Team
Nina Furtado Costa Rodrigues   45:23  Pazian 
Mayara Campos Mariano   46:05.1  Pazian
Máster A – Masculino
Corredor   Tempo  Equipe 
Eder Pinheiro Ferreira da Silva 27:47  Champz
Pedro Furtado Costa Rodrigues  30:07.1  ----------------
Luis Fernando da Costa Dorti  31:25.1  Spider Team
Lucas Henrique Radovanovic  33:34.1  ----------------
Luis Gustavo Campos Mariano 36:09  Pazian Runners
Máster B – Feminino 
Corredor   Tempo  Equipe 
Cristiane Campello  32:24  Avulso
Camila Rajo Soares  34:11  Pazian Runners
Delliane Vasconcelos de Godoy  39:58.1  Pazian Runners
Telma Renata Pires Fernandes  40:50.1               Giovanna Martins
Tatiana Sena da Silva  42:58.1   Corridas c/Corridas
Máster B – Masculino

com Rubens Pereira de Jesus, 
concluindo o percurso com 
26:09.1. (Confira a classifi-
cação no Box) 

A segunda etapa do torneio 
premiou, com troféu, os cinco 
primeiros colocados de cada 
categoria, tanto no masculino 
quanto no feminino, e também 
para os destaques da cada ca-
tegoria. O primeiro colocado 
de cada categoria, no mascu-

lino e feminino, também rece-
beu uma camiseta exclusiva. 

Durante as etapas, os atle-
tas percorreram cerca de 6 
quilômetros e teve a dura 
missão de superar 12 obstá-
culos. “O trecho de prova foi 
muito ‘pesado’ por causa das 
fortes chuvas, muita lama e 
piso escorregadio. Tivemos 
morros de terras, pneus, bar-
reiras, cordas, barrancos e 

muita lama como obstáculos 
a serem vencidos”, conta o 
organizador do evento, Már-
cio Borsari. “Muitas pessoas 
vieram nos elogiar pela or-
ganização, pela sinalização, 
pelos expositores e pronto 
atendimento.”

Segundo Borsari, a terceira 
edição do Morro das Pedras 
Race acontece apenas no 
próximo ano. 

Corredor   Tempo  Equipe 
José Mário Rodrigues  24:19            Gaivota Runn
Alexandre Alves Pereira 25:48  Gaivota Runn
João da Cruz Rodrigues Neto 27:31     Giovanna Martins
Sérgio Ricardo Gonçalves 28:44  ----------------
Eudes Mendes Sales  29:33.1  Gaivota Runn
Máster C – Feminino 
Corredor   Tempo  Equipe 
Ariane Boff Proença  32:33         Pazian Runners
Elisabeth Claro de Oliveira 36:24.1  ----------------
Degelaine Cristina Narezzi 37:08.1  ----------------
Sandra Vieira   40:36.1  Estrela Dalva
Andrea Garcia Miguel Terçariol 41:21.1         Pazian Runners
Máster C – Masculino
Corredor   Tempo  Equipe 
Rubens Pereira de Jesus  26:09.1  Gaivota Runn
Clóvis Fernandes de Oliveira 29:39  Gaivota Runn
Jorge Laurindo Terra  28:43  Arrocha
Aurelino José dos Santos 28:48.1  ----------------
Alexander Dell Orti  29:53.1  Gaivota Runn
  
Fonte: Organização do Race Morro das Pedras

Começa a partir de hoje, 
dia 11, a 20ª edição do Tor-
neio Municipal Intersecreta-
rias, o qual reúne funcionários 
públicos. O pontapé inicial da 
rodada de abertura será a par-
tir das 8 horas, no minicampo 
da Vila Avaí, com quatro 
partidas. (Confira a rodada 
completa no box).

O evento, que tem entrada 
gratuita e acontece no mini 

RESULTADOS DA 2ª RACE MORRO DAS PEDRAS 

Segunda edição da prova foi marcada por muitos desafios aos corredores

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO – GIULIANO MIRANDA – SCS/PMI

Morro das Pedras Race 
reúne mais 170 atletas

PRIMEIRA RODADA, HOJE, NA VILA AVAÍ  

Jogo 1 – 8h – Esportes x Saae A
Jogo 2 – 9h – Saúde/Gabinete/Fiec x Cultura/Educação/Bombeiros
Jogo 3 – 10h – Semurb/Semop x Segurança Pública
Jogo 4 – 11h – Administração/Fazenda/Engenharia x Saae B

Fonte: Secretaria Municipal de Esportes

campo da Vila Avaí, visa pro-
mover a integração entre os 
servidores públicos e fomen-
tar a prática esportiva para 
melhor qualidade de vida. 
Serão concedidos troféus 
para as equipes vencedoras e 
para o goleiro menos vazado, 
artilheiro e atleta de destaque.

No grupo A estão as equi-
pes: Esportes, Semurb/Se-
mop, Segurança Pública e 

Saae A. Na Chave B estão 
Saúde/Gabinete/Fiec, Ad-
ministração/Fazenda/Enge-
nharia, Saae B e Cultura/

Educação/Bombeiros. 
Em 2015 a equipe Esportes 

garantiu o 1º lugar do torneio. 
Informações (19) 3825-6270. 

Equipe da Secretaria de Esportes foi a grande campeã de 2015
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“Jogamos um futebol 
simples, com muita 

humildade, com vontade 
de sempre vencer. É um 
trabalho que vem dando 

certo também graças 
ao suporte dado pelo 

professor Luiz Carlos”
Julio César, técnico do 
Sub-20 do Primavera

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Primavera duela contra a Ponte Preta 
pela liderança do Paulista Sub-20

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.bresportes

Um dos destaques do 
Campeonato Paulista 
Sub-20, o Esporte 

Clube Primavera tem um 
grande desafio na tarde de 
hoje, dia 11. Em busca da lide-
rança do Grupo 2, o Tricolor 
de Indaiatuba viaja à Pedreira 
para enfrentar a Ponte Preta de 
Campinas. O jogo acontece às 
15 horas, no estádio Wander-
ley Vicentini. 

O clássico regional terá 
uma “pitada” a mais de emo-
ção, pois coloca frente o líder 
e o vice-líder da Chave 2 da 
competição. Ambos invictos 
após cinco jogos disputados, a 
Macaca está na ponta de cima 
da tabela, com 13 pontos, dois 
a mais que o Fantasma da Itu-
ana na segunda posição. 

Diante de um adversário 
forte, o técnico do Sub-20 do 
Tricolor de Indaiatuba pede 
respeito, mas quer também 
assumir a liderança da chave 
neste final de semana. “Va-
mos respeitar a Ponte Preta, 
mas jogaremos da mesma 
forma que estamos atuando, 
sempre com muita alegria, 

raça e coragem”, cobra o 
treinador Julio César. 

Para o confronto de logo 
mais, o Sub-20 do Fantasma 
pode não contar com Carlos 
Guilherme, Talisson e Lucas, 
que estão no departamento 
médico e serão reavaliados 
antes do confronto. 

Mas a grande aposta para 
sair com a vitória e conse-
quentemente com a liderança 

da chave está no elenco. Atu-
almente o grupo conta com 30 
atletas, sendo 12 moradores 
locais e formados nas catego-
rias de base e outros atletas 
que chegaram ao Gigante da 
Vila no ano passado. 

“Jogamos um futebol sim-
ples, com muita humildade, 
com vontade de sempre ven-
cer. É um trabalho que vem 
dando certo também graças 

ao suporte dado pelo professor 
Luiz Carlos”, salienta Julio.  

Com uma estrutura até 
mesmo superior ao profissio-
nal, o Sub-20 do Primavera 
vem "colhendo bons frutos". 
A equipe está invicta na com-
petição, com três vitórias e 
um empate. O time balançou 
as redes adversárias em seis 
oportunidades e, com três 
gols sofridos, ao lado da Ponte 

Preta e Mirassol, tem a defesa 
menos vazada do Campeonato 
Paulista Sub-20.

Na última rodada, em casa, 
o Fantasma conquistou uma 
vitória heroica sobre o Pau-
lista de Jundiaí, resultado que 
deu ao Primavera a segunda 
posição no grupo. Os gols só 
saíram na segunda etapa. O 
Tricolor de Indaiatuba abriu o 
marcador aos 9 minutos, com 
Carlos. 

O empate 
do Galo veio 
aos 37 minu-
tos, do pés de 
Felipe. Mais 
quatro minu-
t o s  d e p o i s , 
no finalzinho, 
o Primavera 
decretou a vi-
tória com gol 
sa lvador  de 
Gabriel Ramalho. “Foi uma 
partida que tivemos muitas 
dificuldades, por causa da 
chuva, pois nosso time não 
conseguiu trabalhar a bola 
no chão. Mas também mos-
trou-se uma equipe bastante 
competitiva, em busca do 
que temos planejado, que e 
primeiramente uma classifi-

cação para a segunda fase”, 
analisa Júlio. 

Base
Ainda na busca pela clas-

sificação no Paulista, também 
entram em campo no final de 
semana as equipes Sub-15 e 
Sub-17.

Também hoje, mas no Gi-
gante da Vila, as duas equipes 
enfrentam os times do Grêmio 

Barueri. Às 9 
horas joga o 
Sub-15,  en-
quanto que na 
sequência, às 
10h45, é a vez 
do Sub-17.

Na última 
r odada ,  em 
casa diante do 
Elosport,  as 
duas equipes 
do Fantasma 

venceram seus jogos pelo 
placar de 3 x 0. 

Também na última ro-
dada, fora de casa contra a 
Inter de Limeira, o Sub-11 foi 
derrotado por 3 x 0. Contra 
o mesmo adversário, o Sub-
13 foi goleado por 6 x 0. As 
duas equipes folgam no final 
de semana. 

Primavera busca vitória fora de casa para chegar a liderança do Grupo 2

ANGELO GOUVÊA

ANGELO GOUVÊA

Equipe principal da ADI volta a empatar na Liga Paulista de Futsal e agora 'pega' o Magnus
ESTADUAL

A equipe da ADI/Clube9/
Pipocas Clac/Secretaria Mu-
nicipal de Esportes conquis-
tou novo empate na disputa 
da Liga Paulista de Futsal. 
Jogando em Indaiatuba, no 
último dia 3, o time coman-
do por Juliano Ripabelo 
ficou no 1 x 1 com o AABB/
Mapfre. Esse foi o terceiro 
empate do time na principal 
competição do Estado. 

O único gol dos indaia-
tubanos foi marcado por 
Melão no início da primeita 
etapa. Mas Thiago Gouvea 
empatou para o AABB no 
finalzinho. 

Esse foi o terceiro empate 

dos indaiatubanos. 
O time estrou na compe-

tição fora de casa e empatou 
em 2 x 2 com o Grêmio Mogi 
das Cruzes. Na sequência, 
em Indaiatuba, acabou der-
rotado por 5 x 2 para o ADC 
Fort/Taubaté. Em Orlândia, 
a ADI voltou a ser derrotada, 
por 4 x 0 para o ADC Intelli. 
O segundo empate na com-
petição também veio fora 
de casa, quando o time local 
ficou no 3 x 3 com o São 
Bernardo e, na última roda-
da, empatou com o AABB. 

Com o empate, a ADI 
segue na lanterna do Grupo 
B, com três jogos e uma par-

tida a menos que a maioria 
dos adversários. Na mesma 
chave, o líder é o Magnus 
Futsal, com 18 pontos, se-
guido por ADC Intelli/Or-
lando (12 pontos), AABB/
Mapfre (oito), ADC Ford/
Taubaté (sete), Alta Paulis-
ta/Drace/Tempersul (seis), 
São Bernardo (cinco) e Grê-
mio Mogi das Cruzes (três). 
Também no Grupo B, o São 
Paulo acabou eliminado do 
certame. 

Na Chave A, a liderança 
está com o Corinthians, com 
20 pontos, seguido por São 
José (17), Yoka (10), AA 
FIB/Bauru (sete), Jacareí 

Futsal (seis), Pulo do Gato 
(cinco), São Caetano Fut-
sal (quatro) e, ainda sem 
pontuar,  está o lanterna 
Guarulhense. 

 
 Desafio 

Além de estar numa posi-
ção desconfortável na Liga, a 
ADI não terá “vida” fácil pela 
frente. O próximo desafio da 
equipe será justamente contra 
o líder Magnus Futsal. O jogo 
será quinta-feira, dia 16, às 20 
horas, na casa do adversário. 
Já no dia 24 (sexta-feira), 
às 20 horas e no Clube 9 de 
Julho, a ADI enfrenta o Alta 
Paulista/Drace/Tempersul ADI não saiu de um empate na última rodada
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Horóscopo de 11 a 17/06 por Alex Costa GuimarãesFestival “Mestre Cuca” 
começa hoje no Tênis Clube

Terceiro Combate de Chefs tem a final no Mestre Cuca

Continua a mesma indução da semana anterior, onde 
aquela tensão interna, aquela adrenalina parece ficar inten-
sificar um pouco mais. É provável que isso ocorra devido 
a alguma negociação ou acordo que o ariano considere 
importante. Procure manter a calma, o que tiver ser seu 
será. Seja racional.

O taurino se verá as voltas com negociações financeiras 
importantes. Evite correr riscos no campo financeiro. Evite 
ficar indeciso em seus objetivos. Nos relacionamentos 
pode ficar um pouco mais agressivo, correndo o risco de 
perder oportunidades pessoais ou profissionai. Na saúde é 
um bom momento para recuperação física.

O geminiano se verá envolvido com 
questões pessoais como casamento, relacionamentos af-
etivos e profissionais como sua insatisfação e necessidade 
de crescimento em sua carreira profissional. Procure ser 
paciente e tolerante, neste período. Teu dia a dia será bem 
massacrante, mas compensador mais a frente. Treine sua 
paciencia em manter a rotina. Cuidado com suas palavras 
antes de se expressar.

O canceriano tende a estar mais preocupado e introspec-
tivo. O clima frio e úmido favorece ainda mais para in-
stalar esse sentimento no nativo, evite ser dominado 
pelo baixo astral e pessimismo e cuide com carinho de 
sua saúde, pois sua energia vital estará muito baixa. Uma 
paixão antiga pode voltar e mexer novamente com seu 
coração. 

O leonino precisa aprender a trabalhar em equipe e esse 
período força o nativo a fazer isso, caso não o faça a 
pressão pode ser deixar seus dias mais tenso e pesado. Par-
ticipar de algum projeto em grupo fará com que perceba a 
necessidade de mais tempo para concluir esse trabalho. Um 
problema familiar pode retornar, mas tende a ser resolvido 
ainda neste mês.

O virginiano sente que sua carreira profissional, seu ambi-
ente de trabalho e assuntos ligados a isso estão aos poucos 
avolumando em suas mãos. Terá que se dedicar ainda mais 
à sua carreira e a um projeto profissional. Pode ser exigido 
uma formalização de documentos ou uma cobrança tende 
a ocorrer. Pode aumentar sua ansiedade, fique calmo.

O libriano pode sentir que os outros estão trapalhando seus 
projetos ou algumas dificuldades relacionadas a alguns 
projetos que envolvem pessoas que vem de longe podem 
irritá-lo. Algumas frustrações e desencantos podem apa-
recer e não compensará ficar irritado por isso, pois logo 
estará passando. Mantenha sua fé e otimismo, além disso, 
não gaste além do necessário.

Existe uma tensão aumentando um pouco mais na vida 
do escorpiano, deixando-o mais sensível e focado em seu 
mundo emocional. Evite ver as coisas pelo nado nega-
tivo e não se deixar levar pelo baixo astral e pessimismo, 
para que sua maneira de falar não traga complicações.
Use sua força interior para aumentar sua determinação e 
disposição para atingir sua metas pessoais e profissionais.

Se o nativo tem uma parceria ou sociedade tem que 
ter calma e cuidar para que, especialmente em pro-
jetos que envolvem sociedades e parcerias. Irritações 
tendem a ocorrer com mais frequencia, inclusive no 
trabalho. Os relacionamentos pessoais passam tam-
bém por um momento de tensão, portanto, mantenha 
a calma, a paciência e a tolerância.  Pode acontecer do 
nativo ficar mais fechado.

Aumenta a força e pressão das energias intensi-
ficando sua rotina, especialmente no trabalho. É 
possível que você precise formar uma equipe de 
trabalho ou trabalhar com uma, para que seus pro-
jetos pessoais possam dar prosseguimento. Camin-
hos estão abertos.

O aquariano continua com seu momento de maior fra-
gilidade e sensibilidade à flor da pele, especialmente 
com relação a um romance ou namoro. O momento 
também pode envolver certas dificuldades no trato 
pessoal com um filho. Procure ser racional e paciente. 
Seus projetos profissionais e planos de carreira ten-
dem a crescer de forma lenta mas segura. Um projeto 

muito antigo, pode voltar a fazer parte de seus sonhos.

O pisciano pode ter recordações intensas acerca de 
sua familia, ou de amigo que ficaram no passado. 
Como resultado o nativo pode ficar mais fechado e 
envolvido em emoções antigas. Aproveite esse mo-
mento para se permitir encontrar uma nova filosofia 
de vida que traga um novo sentido à sua vida.

Como opção para os 
casais sem destino 
de  comemoração 

no Dia dos Namorados ou 
mesmo para as famílias e 
amigos em geral, o Tênis 
Clube de Indaiatuba recebe 
o primeiro festival gastro-
nômico Mestre Cuca neste 
final de semana. O evento 
tem entrada franca hoje e 
amanhã, dias 11 e 12, das 
14h às 22 horas e 12h às 20 
horas, respectivamente.

O festival vai reunir além 
de gastronomia, apresen-
tações artísticas e disputas 
esportivas. “Observando 
festivais realizados na Eu-
ropa e Estados Unidos, ide-
alizamos um que misturasse 
vários elementos e que não 
se encontra na cidade atu-
almente”, diz o engenheiro 
civil e um dos proprietários 
da empresa Braunbär, res-
ponsável pela organização 
do Mestre Cuca,  Victor 
Sanacato, de 25 anos.

No espaço de mais de 
10 mil m², expositores de 
vários segmentos estarão 
presentes. São bares, restau-
rantes, cervejarias, docerias, 
cachaçaria, cafeteria, agên-

cia de viagem, imobiliária, 
construtora e moda alterna-
tiva, de Indaiatuba, Campi-
nas, Sorocaba, Piracicaba, 
Mogi Mirim, São Paulo, 
Mauá Americana, Juiz de 
Fora (Minas Gerais), Voto-
rantim, Bragança Paulista e 
Valinhos.

Mais de 40 nomes estão 
confirmados,  sendo Ar-
mazém BeBeer, Burgman, 
Butekombi, Caverna, Cer-
vejaria Nacional, Chopp 
do Alemão, Crazy Rocker, 
Karavelle, Landel e Sauber 
Beer, algumas das especia-
listas em cerveja artesanal 
e bebidas.

Já como opções de comi-
das gerais e doces, as em-
presas Brigadeiro da Nina, 
Máfia do Brownie, Paletas 
de Piracicaba, Burger Lab, 
Butecus Santa Tereza, Fran-
go Frites, Grenelle, Moedor, 
Pizza Mia!, Santo Parque 
e Outback oferecerão seus 
produtos. Até comida fit 
para cachorros vai ter, com 
a Chef Pet. 

O evento aceitará somen-
te pagamento em dinheiro 
ou cartão de débito Master-
Card, Visa e Elo.

Alguns expositores farão 
seus pratos típicos, outros, 
novidades que nunca foram 
servidas em seus estabele-

cimentos. “A regra é não 
ter regra”, brinca Sacanaro. 
O empresário espera um 
público de três a quatro mil 
pessoas por dia.

Programação
Até o momento as atra-

ções musicais confirmadas, 
porém com horário “surpre-
sa” para a apresentação, são: 
a cantora local Bia Packer; o 
ilusionista Fernando Lazza-
ro; o grupo de danças orien-
tais e yoga Alma Mystica 
e o cantor Bezerrinha, que 
tem seu repertório baseado 
em clássicos de Bezerra da 
Silva e Raul Seixas.

Na agenda ainda estão o 
This Covered, duo de músi-
ca pop e rock internacional 
de Indaiatuba, que sobe ao 
palco hoje, às 20 horas. Já 
amanhã à tarde, às 18 horas, 
recebe o MPB e soul music 
de Alaissa Mariano, atração 
de Tietê.

A música eletrônica, 
samba, bossa nova, soul e 
o funk também tem espaço 
na programação. Hoje, às 14 
horas com a DJ Kivia Frei-
tas e amanhã, a partir das 12 
horas com o DJ Digão.

Para as crianças haverá 
uma pequena oficina de 
circo organizada pelo Tio 
Bocão, acompanhada de 

tobogã e cama elástica, além 
de uma recreação esportiva 
organizada pelos monitores 
da Escolinha da Ponte Preta. 

Ambas serão cobradas 
por tempo de permanência 
da criança e os preços serão 
determinados pelas próprias 
empresas. 

Os visitantes poderão 
também conferir o Open de 
Raquetinha, um torneio de 
Mini-Tênis, praticado com 
as mesmas regras e equipa-
mentos semelhantes ao seu 
esporte original. 

A competição contará 
com mais de 100 duplas 
inscritas e premiação de R$ 
3,5 mil para os vencedores 
da categoria especial. Os 
jogos têm início às 7 horas 
tanto hoje quanto amanhã, e 
se estendem ao longo do dia, 
paralelos ao Mestre Cuca. 

De acordo com o organi-
zador, a paisagem do Tênis 
Clube já é romântica por si 
só e o evento será montado 
com tendas e iluminação 
especial, além dos stands 
e trucks que montam seus 
próprios ambientes. 

O Tênis Clube de Indaia-
tuba fica na Estrada Muni-
cipal José Boldrini, 3.800. 
O escritório da Braunbär 
fica à Rua Alberto Santos 
Dumont, 427.

“O que você comeria no 
final da balada”? Esse foi o 
desafio proposto para o 3º 
Combate de Chefs, promovido 
pelo curso de Gastronomia da 
Faculdade Max Planck em par-
ceria com a Pepis Pizza Bar. A 

decisão acontece amanhã, dia 
12, às 16 horas no Mestre Cuca.

Para esta edição da disputa, 
os estudantes entregaram recei-
tas sem identificação dos auto-
res. Dessa forma, a seleção dos 
melhores foi feito às cegas pela 

equipe de docentes do curso. 
As receitas vencedoras fo-

ram: Hambúrguer Oriental, 
Beer Burguer, Tostex de Ma-
minha, Hot Dog com creme de 
Gorgonzola e Lanche de Carne 
Louca Suína.

A receita campeã será in-
cluída no cardápio oficial da 
Pepis. Além da grande final, 
durante o Mestre Cuca, cerca 
de 20 alunos do curso irão 
estagiar nas barracas expostas 
no evento.

Evento reúne gastronomia, cultura, música e Tênis, espalhados pela extensa área do Tênis Clube Indaiatuba 

DIVULGAÇÃO

cultura &  lazer
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!cultura & lazer

INVOCAÇÃO DO MAL 2 - Lançamen-
to - Terror / Suspense - Classificação 14 
anos - 130 minutos. DUBLADO: Quinta 
(9) a Quarta (15): 18h45. LEGENDADO: 
Quinta (9) a Quarta (15): 15h50 / 21h35.

TRUQUE DE MESTRE - O 2º ATO 
- Lançamento - Suspense / Ação - Classi-
ficação 12 anos - 130 minutos. DUBLA-
DO: Quinta (9) a Quarta (15): 15h25. 
LEGENDADO: Quinta (9) a Quarta (15): 
18h15 / 21h00.

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ - 
Pré-estreia - Drama Romântico - Classifi-
cação 12 anos - 109 minutos. LEGENDA-
DO: Quinta (9) a Domingo (12): 21h50.

QUE VIVA EISENSTEIN ! – 10 DIAS 
QUE ABALARAM O MÉXICO - Ses-
são do Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição* - Drama - Classificação 
18 anos - 110 minutos. LEGENDADO: 
Somente na Terça (14): 19h30. *Atenção: 
para o Cineclube os ingressos tem preço 
único de R$ 10,00 para o público em geral.
Maiores de 60 anos pagam ingresso pro-
mocional R$ 5,00.

WARCRAFT - O PRIMEIRO ENCON-
TRO DE DOIS MUNDOS  - 2ª semana 
- Ação / Aventura - Classificação 12 anos 
- 123 minutos. 3D DUBLADO: Quinta (9) 
a Quarta (15): 16h25. CONVENCIONAL 
DUBLADO: Somente na Segunda (13): 
20h00. CONVENCIONAL LEGENDA-
DO: Quinta (9) a Domingo (12): 19h10. 
Terça (14) e Quarta (15): 20h00. *Na 
segunda, dia 13, não será exibida a versão 
convencional legendada no Jaraguá.

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO  - 3ª 
semana - Aventura / Fantasia - Classifica-
ção livre - 112 minutos. CONVENCIO-
NAL DUBLADO: Quinta (9) a Quarta 
(15): 15h00.

JOGO DO DINHEIRO - 3ª semana - 
Thriller / Drama - Classificação 14 anos 
- 98 minutos.  LEGENDADO: Quinta (9) 
e de Sábado (11) a Quarta (15): 17h50. 
*Na sexta, dia 10, excepcionalmente não 
haverá sessão deste filme.

X-MEN: APOCALIPSE - 4ª semana 
- Aventura / Ficção - Classificação 12 
anos - 143 minutos. CONVENCIONAL 
DUBLADO: Somente na Segunda (13): 
20h30. CONVENCIONAL LEGEN-
DADO: Quinta (9) a Domingo (12) e na 
Quarta (15): 20h30. *Na segunda, dia 13, 
e na terça, dia 14, não será exibida a versão 
convencional legendada no Jaraguá.

ANGRY BIRDS - O FILME - 5ª sema-
na - Animação / Comédia - Classificação 
livre - 90 minutos -  CONVENCIONAL 
DUBLADO  - Somente Sábado (11) e Do-
mingo (12): 14h20. “SESSÃO FAMÍLIA”: 
PARA ESTE FILME, INGRESSO ÚNICO 
R$ 5,00 POR ESPECTADOR.

CINEMA
INVOCAÇÃO 
DO MAL 2

Evento marca a chegada 
dos japoneses ao Brasil

INVOCAÇÃO DO MAL 2 - Lan-
çamento - Terror / Suspense - Clas-
sificação 14 anos - 130 minutos. 
DUBLADO: Quinta (9) a Quarta 
(15): 16h00 / 18h50 / 21h40. LE-
GENDADO: Quinta (9) a Quarta 
(15): 20h30.

COMO EU ERA ANTES DE 
VOCÊ - Pré-estreia - Drama Ro-
mântico - Classificação 12 anos - 109 
minutos. DUBLADO: Quinta (9) a 
Domingo (12): 20h00.

WARCRAFT - O PRIMEIRO 
ENCONTRO DE DOIS MUNDOS  
- 2ª semana - Ação / Aventura - Clas-
sificação 12 anos - 123 minutos. 3D 
DUBLADO: Quinta (9) a Domingo 
(12): 18h30 / 21h55. Segunda (13), 
Terça (14) e Quarta (15): 18h30. 
CONVENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (9) a Domingo (12): 15h30. 
Segunda (13), Terça (14) e Quarta 
(15): 15h30 / 20h00.

UMA LOUCURA DE MULHER  
- 2ª semana - Comédia Romântica - 
Classificação 12 anos - 92 minutos. 
NACIONAL: Quinta (9) a Quarta 
(15): 15h10 / 17h40.

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO  
- 3ª semana - Aventura / Fantasia - 
Classificação livre - 112 minutos. 
3D DUBLADO: Quinta (9) a Quarta 
(15): 16h30 / 19h20. 

X-MEN: APOCALIPSE - 4ª sema-
na - Aventura / Ficção - Classificação 
14 anos - 143 minutos. 3D DUBLA-
DO: Quinta (9) a Quarta (15): 21h10. 
CONVENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (9) a Segunda (13) e na Quarta 
(15): 17h20. *Na terça, dia 14, não 
será exibida a versão convencional 
dublada no Polo. 

ANGRY BIRDS - O FILME - 5ª 
semana - Animação / Comédia - Clas-
sificação livre - 90 minutos - CON-
VENCIONAL DUBLADO: Somente 
Sábado (11) e Domingo (12): 14h15.

MOGLI - O MENINO LOBO 
- Voltando em cartaz - Aventura - 
Classificação 10 anos - 105 minutos 
- CONVENCIONAL DUBLADO: 
Somente Sábado (11) e Domingo (12): 
14h50. “SESSÃO FAMÍLIA”: PARA 
ESTE FILME, INGRESSO ÚNICO 
R$ 5,00 POR ESPECTADOR.

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Concurso cultural do Topázio Cinemas divulga vencedoras

Festa Junina acontece hoje na Acenbi 

Para comemorar a che-
gada da comunidade 
japonesa ao Brasil, a 

Associação Cultural Esportivo 
Nipo-Brasileiro de Indaiatuba 
(Acenbi) realiza um evento 
cultural no próximo dia 19 
(domingo). O encontro terá 
entrada gratuita e acontece das 
15h às 18 horas, no Centro In-
tegrado de Apoio à Educação 
de Cultura (Ciaei).

O Dia da Comunidade Ja-
ponesa, que já está previsto no 
calendário oficial de eventos 
do Município (todo terceiro 
domingo de junho), marca os 
108 anos da chegada do pri-
meiro japonês ao Brasil e os 81 
anos do primeiro imigrante do 
país em Indaiatuba.

Na ocasião, haverá diver-
sas atividades culturais com 
o objetivo de expor o trabalho 
da cultura japonesa. Entre elas, 
destaque para as apresentações 
com alunos da Escola Muni-
cipal Ensino Básico (Emeb) 
Miyoji Takahara e da Escola 
de Língua Japonesa Nitigo 
Gakko.

Também devem se apre-
sentar no palco do Ciaei os 
grupos de Taiko, das Senhoras 
de Indaiatuba e de Salto. 

Também como atrações, 
haverá musical japonês com 
o cantor Rafael Yassunaga, 
de Campinas, e com o grupo 
de cantores “Todos Nós”, de 
Piracicaba, e que é liderado 
pelo cantor Pedro Mizutani.

Além da das atrações musi-
cais, o Dia da Comunidade Ja-
ponesa também contará com três 
exposições: Ikebana, artísticos 

de flores, ramos e galhos natu-
rais; Origami, com dobraduras 
artísticas de papel; e a terceira 
com exposição do trabalho rea-
lizado pelo projeto Base. 

O programa, que hoje é 
referência no Brasil, acontece 
em parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação e o 
Departamento de Beisebol 
da Acenbi, quando os alunos 
têm o primeiro contato com 
a modalidade. “Atualmente 
o projeto já conta com 3 mil 
estudantes, os quais praticam 
o esporte em seis escolas mu-
nicipais”, salienta o relações 
públicas da Acenbi e verea-
dor, Massao Kanesaki. “Nos-
so trabalho vem sendo feito 
para reavaliar o crescimento 
da comunidade japonesa na 
cidade, pois era um número 
que vinha reduzindo. Com o 
projeto Base, estamos levando 
o beisebol da associação para 
as escolas, onde o estudante 
tem um contato direto com a 
modalidade.”

Na ocasião, os presentes 
poderão saber mais sobre a 

modalidade, com professo-
res e atletas, além de poder 
adquirir também os produtos 
do projeto Base. 

Para uma tarde de mui-
ta diversão e aprendizado é 
aguardado um público rotativo 
de mil pessoas. “Há alguns 
anos vimos que o melhor meio 
de disseminar e perpetuar a 
cultura japonesa no Município 
era envolver a comunidade em 
nossos eventos e iniciativas, ou 
seja, trazer a população para 
perto da entidade e integrá-la 
nos projetos, sejam os grandes 
eventos como a Nipofest ou a 
prática esportiva do beisebol 
e do tênis”, ressalta o coorde-

nador do evento, Sérgio Saito

Associação 
Fundada em 7 de setembro 

de 1947, a Acenbi possui cerca 
de 250 famílias associadas e está 
aberta a novos sócios interessa-
dos, de origem japonesa ou não, 
que desejem participar das ações 
comunitárias da entidade, com 
uma série de eventos culturais 
já tradicionais (como a Nipofest 
e a Festa do Sushi) e esportivos, 
com a formação de times Infanto-
-Juvenis de beisebol e softbol que 
se destacam nas competições 
nacionais e internacionais. 

Mais informações sobre a en-
tidade pelo www.acenbi.org.br. 

A Associação Cultural Espor-
tivo Nipo-Brasileiro de Indaiatu-
ba (Acenbi) realiza hoje, dia 11, 
mais uma edição da 18ª Festa 
Junina. O evento acontece das 17 
às 24 horas, na sede de campo. 

O ingresso custa R$ 10 e é 
válido para a entrada de até qua-
tro pessoas. O convite dá direito 

ainda a estacionamento privado 
e um vale refrigerante ou água. 

Além da tradicional fogueira, 
o evento contará com diversas 
barracas típicas, com refrigeran-
te, água, vinho quente, quentão, 
milho, pipoca, pastel e outros. A 
sede da Acenbi fica localizada na 
Rua Chile, 689.

O resultado do concurso 
cultural do Topázio Cinemas 
sobre o filme "Como Eu Era 
Antes de Você",  foi anunciado 
na última quinta-feira, dia 9. 

Mais de 200 pessoas par-
ticiparam e duas respostas da 
pergunta "Pra você, o que é 
viver intensamente um amor?", 
foram escolhidas vencedoras. 

A primeira premiada é de 
Adriana Radovanovich. “Vi-
ver os momentos ao lado de 
alguém hoje, mesmo que não 

exista a esperança do amanhã, 
e se entregar de corpo, alma e 
coração”, escreveu.

Já a segunda foi “Para mim 
viver um amor intensamente é 
aproveitá-lo de todas as manei-
ras e formas possíveis, desde 
uma simples troca de olhar até 
uma viagem juntos! Mas para 
viver isso não precisa ser com 
um príncipe encantado, pode 
ser com sua família, amigos 
ou até seu animal de estima-
ção! Pois o amor está em todo 

lugar e deve sempre ser vivido 
intensamente!”, de Stephanie 
Caroline da Silva.

Cada ganhadora recebeu um 
par de ingressos para o filme 
“Como Eu Era Antes de Você” 
e um livro “Depois de Você”, 
da sequência da história.

O filme ainda tem sessões de 
pré-estreia entre hoje e amanhã, 
dias 11 e 12, com duas sessões, 
sendo uma legendada no Jara-
guá às 21h50 e outra no Polo, às 
20 horas, versão dublada.

A convite do Topázio, o 
Mais Expressão, "assistiu" 
o longa em sessão especial 
para imprensa. O filme conta a 
história de Will (Sam Clafin), 
um jovem rico que sofre um 
grave acidente que o deixa 
preso a uma cadeira de rodas. 
Sua mãe então contrata uma 
garota (Emília Clarke) para 
cuidar dele. A moça tem uma 
importante missão de provar a 
Will que ainda existem razões 
para viver.

Ideia do evento é difundir ainda mais a cultura japonesa em Indaiatuba

JEAN MARTINS

ROMANCE
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Aconteceu na última quarta-feira, dia 8, a  comemoraçao dos 10 anos da Casa e Casar e o lançamento do Guia de Fornecedores Casa & Casar

Leluh Kids: sempre realizando as 
melhores festas

Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza, os supervisores Edir e Sergio, 
que comemoraram aniversários nos últimos dias 8 e 6. 
Desejmos muito sucesso e saúde. Parabéns!

A competente equipe da Spazio Optico Frederico, Sheila, Julia, 
Alexandrina e Mario acaba de receber as últimas novidades para 
voce presentear no Dia dos Namorados. Óculos solares das mais 
famosas marcas em suaves pagamentos. Vale a pena conferir!

Homenagem aos profissionais da área da Saúde, realizado pelo 
Sindicato da Saúde de Campinas e Região

Cliente Maria José com Sandra Batista

Sergio Angarten

O supervisor Edir

Mister Indaiatuba, Vinícius Gasaffi, em 
fotos para a nova campanha das Lojas 
Cris Bandeira

Jéssica Oliveira com roupas da coleção 
outono e inverno da Lojas Cris Bandeira

Paula e Cesar curtindo a noite no Clube 9 de Julho com o show 
de Fabio Jr.

Niti, Alice e Laura na Festa Junina Beneficente do Indaiatuba Clube

Quem fez 
aniversário ontem 

dia 10, foi a grande 
amiga Vania, 

proprietária da "A 
Nova Loja". Desejo 

a você muita luz, 
paz, amor, saúde e 
felicidade sempre. 

Te adoro, beijos 
da sua amiga 

Sônia Fonseca e 
equipe do Mais 

Expressao
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Nova Coleção Inverno

Cazza Decor em nova endereço

Tutti Sposa

Clínica Veterinária Bicho Amigo

A Cazza Decor Móveis Planejados está atendendo agora em novo endereço, na  Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 4.472. Fone: 3016-3278. Conheça o novo espaço e o novo show room 
com muitas novidades e excelentes preços e promoççoes, como closet a partir de R$ 400 o m², tudo 
em 12 x sem juros. Agora é hora de você fazer seus móveis planejados com Fernando ou Simone.

Para presentear no Dia dos Namorados, 
aproveite as promoções da Vitorello e 
não deixe de conferir muitas novidades 
que acabam de chegar, da nova coleção 
inverno. Demais!

No Dia dos Namorados o melhor presente 
para os casais que amam treinar juntos, nada 
melhor que presentear com a Moda Fitness 
Fashion para ele ou ela da Paula Amorim. Você 
vai adorar. Dê um pulo na loja!

Moda Fitness para 'ele ou ela'

O casal que almoçar ou jantar na Casa da Esfiha hoje e 
manhã, dias 12 e 13, e consumir acima de R$ 60, ganhará um 
petit gateau em dose dupla

Parabéns ao casal Bruno e Camila pelo lindo casamento. "A Nova 
Loja" agradece a preferência e deseja felicidades

Dra Ana Lucia  E Sueli Midori da Clínica 
Veterinária Bicho Amogo (ex. Cães e Gatos) 
continuaM atendendo seus clientes e amigos 
no mesmo local na Rua XV de Novembro, 
1050, F. 3875-2715, com o mesmo carinho e 
profissionalismo. Confira!

Os tosadores da Clínica Veterinária Bicho Amigo 
Darik e Lucileidy com os clientes Kiara e Bernardo

As veterinárias Ana Lucia C. Pedroso e Sueli Midori

O proprietário Fernando com a atendente Simone

A coleção Tutti Sposa você encontra na "A Nova Loja". Des-
lumbrantes vestidos de noiva, com modelos e padronagens di-
ferenciadas. Para quem vai casar é a melhor opção. Lembrando 
que você ainda pode comprar ou alugar. Vale também destacar 
a moda festa que está arrasando, longos e curtos, estampados e 
cores da nova estação que se aproxima, ternos, pajens, damas, 
debutantes e moda jovem até plus size. Para presentear no Dia 
dos Namorados, confira a nova coleção inverno masculina e 
feminina. Loja completa. Não deixe de conferir! Whattsapp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

Unhas feitas com 
muito capricho e ca-
rinho na Flor de Lis. 
Venha tomar um café 
conosco! Estamos te 
esperando!
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Festival Sabores da Terra em 
Indaiatuba

Cerimônia de inauguração da Nova 
Casa da Advocacia da OAB Indaiatuba

 Ingressos e camarotes da Faici já 
estão à venda 

Vamos lá meus seguidores e amigos: o Festival começa no 
dia 20 de junho e vai até 3 de julho. Vale a pena conhecer as 
deliciosas comidas de nossos maravilhosos restaurantes.

A Ordem dos Advogados da 113ª Subseção de Indaiatuba 
realizou na noite de quarta-feira, dia 8, a inauguração da Nova 
Casa da Advocacia. O evento, que contou com a presença 
maciça de advogados, juristas e convidados, agradou e muito 
a todos os presentes. Também na ocasião, foi empoçada a nova 
diretoria da OAB para o biênio 2016/2018. A cerimônia contou 
ainda com a apresentação da corporação musical da Polícia 
Militar, a qual fez uma linda apresentação.

Os ingressos e camarotes para a Feira Agropecuária, In-
dustrial e Comercial de Indaiatuba (Faici) já estão à venda nos 
pontos em Indaiatuba e região e pelo site da Alô Ingressos. O 
público pode optar por ingressos diários, passaporte e cama-
rotes.  O evento, que completa 28 anos, será realizado entre 
os dias 5 e 14 de agosto em Indaiatuba. Grandes nomes da 
música sertaneja estarão presentes na festa que tem o cantor e 
compositor Sorocaba como embaixador.

Rock'N'Rotary Vitrine Decorato

E o E-Club mostra a que veio: na noite de sexta-feira, dia 3, foi 
realizado no João Coragem o primeiro Rock'N'Rotary, com grande 
presença dos membros rotarianos e convidados do Rotary Club de 
Indaiatuba Votura e claro do E-Club sediado em Indaiatuba. O evento 
contou com um grande show com as bandas The Brothers e Pátria Que 
Pariu, rock de primeira qualidade tanto internacional quanto nacional. 
Parabéns a Cassia Cristina Furlan, presidente do E-Club, juntamente 
com seus companheiros do clube. Estava tudo maravilhoso!

Banda Medley

A Banda Medley conta sua trajetória, tornando inesquecível 
a data mais feliz da vida dos casais. Ela atua no mercado desde 
2002, é composta por sete músicos experientes, profissionais 
e apaixonados pelo que fazem. A banda consolidou-se como 
uma excelente opção de contratação no mercado de casamentos, 
tanto pelo profissionalismo e cuidado com que entrega seus 
serviços quanto pela animação e sofisticação com que conduz 
cada evento que realiza. Com um repertório variado e sempre 
atualizado, a banda busca se adequar ao gosto dos noivos, cus-
tomizando cada festa com foco na animação dos convidados e 
tornando as apresentações únicas. Pioneira, a Banda Medley, 
sempre busca ser singular tanto na parte técnica, quanto na parte 
artística. Introdutora de novidades como equipamentos moder-
nos e de última geração, estrutura clean e figurino requintado, 
a banda permanece atenta às novas tendências do mercado de 
entretenimento. São 14 anos transformando milhares de sonhos, 
em inesquecíveis realidades.

Contatos:
- (19) 9.9791-9344
- www.bandamedley.com.br - facebook.com/bandamedley  - 
- contato@bandamedley.com.br e/ou betodimorais@ban-

damedley.com.br
- Rua 24 de Maio, 811 – Sl 01 – Centro – Indaiatuba/SP

Bruna Maluf recebeu profissionais, amigos, clientes 
e imprensa, na noite de quinta-feira, da 2, para o evento 
Vitrine Decorato 2016. Na ocasião, profissionais da área 
de decoração e arquitetura puderam mostrar seus trabalhos 
usando o acervo da loja, que diga-se de passagem o espaço 
de Anderson Leite e o de Diana e Katia Brooks estava um 
arraso. Rozimeire Trevizan também encantou com sua 
vitrine linda. Enfim, o evento foi um sucesso!

Polo Shopping Indaiatuba realiza segunda edição do Festival de Food Trucks 
Pratos inspirados na 

culinária típica de vários 
países, burgers gour-

met, petiscos e porções, 
comida orgânica, sucos e 
saladas, drinks, shakes e 

sobremesas diversas. To-
das essas especialidades 
já podem ser conferidas 
na 2ª edição do festival 
Agito Food Truck, que 

começou ontem, dia 10, e 
vai até amanhã, dia 12. O 
evento acontece das 12h 

às 22 horas, no estaciona-
mento do Polo Shopping 

Indaiatuba. O evento 
contará com quase 30 

operações, entre trucks, 
van e bikes, com pratos 

doces e salgados, além de 
bebidas especiais.
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Isabela

Os alunos do Objetivo Erick Araujo, Luigi Batalin e Inacio Lima 
Araujo na Mostra Brasileira de Foguetes

Felipe, Vicenti, Lucas e João Pedro, alunos da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub-10, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
recente Campeonato

Equipe Sub-8, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em recente 
Campeonato

Equipe de voleibol masculino do Objetivo, participante dos Jogos 
Escolares do Estado de São Paulo

Equipe de voleibol feminino do Objetivo que está participando dos 
Jogos Escolares do Estado de São Paulo

Equipe de handebol feminino do Objetivo que está disputando os 
Jogos Escolares do Estado de São Paulo

Equipe de futsal do Objetivo que está participando dos Jogos 
Escolares do Estado de São Paulo

Carlos Eduardo Beligoli Mirada, novo aluno 
da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

As alunas do Objetivo Marcela Angelo e Giovana Zanchi na Mostra 
Brasileira de Foguetes

Aline Covo e Guilherme Covo no Dia das 
Mães do Colégio Objetivo

Alunos do Colégio Meta realizam atividade para aprender 
matemática brincando

As alunas do Colégio Meta, Sarah e Pamela, comemoraram os 
aniversários com a turma

Equipe Metadroid de Robótica Lego, do Colégio Meta, foi campeã 
no torneio OBR Regional

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, "Menina Carolina em 
Defesa do Meio Ambiente" foi apresentada aos alunos do Colégio MetaAlunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Meta fazem o Trote Gótico
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Lincoln e Fernanda, almoçando no Pé D' Pequi Restaurante, que 
fica Rua XV de Novembro, 1.131 - Telefone: 2516-3202

Kauane, Laís,  Kiki e Cida, na Oggi Sorvetes. Loja 1 – Jardim 
Adriana (19) 2516-0020 - Loja 2 – Itaici  (19) 3801-0069

Rafaela, Enzo e Rafael, no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 870, no Jardim América - Tel: 3875-2974

Pedro Antonio, no Ranchão da Costela, 
que fica na Rodovia José Boldrini, 4.000 - 
Chácaras Videiras de Itaici - Fone: 3894-8929

O vereador Massao Kanesaki, Hiro, Edivaldo, Gilberto e Helena na Pizzaria Babbo Giovanni 
Av. Presidente Vargas, 1540 - F: 3834-1008

Melissa e Assunção, na Casa da Moqueca, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Helder, Daniela e Isla, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com 
Marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

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

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

Andrea, Livia e Murilo, na Padaria Nova Galeria, que fica na Avenida Coronel 
Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. Telefone: 3801-0021

Kátia, da Espagueteria Rossato, 
comemora mais um ano de vida

Joel, Nilza, Leonardo e Andreza, na Pizzaria Skinão, que fica na 
Rua Tocantins com Marginal do Parque Ecológico. Fone: 3875-7916

Ricardo de Oliveira, Goiano, Pe. Marcos (Paróquia São Francisco), Lucimara, a chefe de cozinha Pollaka  
Ávila, Nilson Gaspar, Luís Carvalini e Silene Carvalini, prestigiando o Pé D' Pequi Restaurante
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caderno de negóciosNº 700

AP03182 - CIDADE NOVA  - 3 DORMT /1 
SUITE / 2 WC / COZ / SALA / 2 VAGAS 

R$460.000,00 / R$2.000,00 + COND + IPTU

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

GAR R$795.000,00

AP03236 ED. BRISA - AU 86M2 - 3 DORM.(1 SUITE C/ ARM) 
/ SALA 2 AMB. / COZ. PLANEJ. / WC / AS / 2 GAR. AR COND 

NA SALA E SUITE. COOKTOP + COIFA + AQUECEDOR A 
GÁS. COND C/ ÁREA DE LAZER. R$ 1.600,00 + COND + IPTU

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

/ 1 GAR. R$ 180.000,00

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

COBERTA R$800,00 + IPTU

CA11108 JD ALICE - AT 125M2 AC 100M2 - 
2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / 1 

GAR. R$ 1.100,00 + IPTU

CA11116 VL TODOS OS SANTOS - AT 
166M2 AC 107M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA 
/ COZ. / WC / AS / 2 GAR. R$ 1.500,00 + IPTU

CA11117 JD CIDADE JARDIM - AT 130M2 AC 77M2 - 3 
DORM.(1 SUITE C/ HIDRO) / SALA / COZ. PLANEJ. / WC / AS 
/ 2 GAR. PORTÃO ELETRONICO. EM CIMA UMA SALA AM-
PLA P/ 2 AMB. C/ VARANDA FECHADA. R$ 1.500,00 + IPTU

CA11118 JD MARIA LUIZA - AT 800M2 AC 380M2 - 3 DORM.
(1 SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. PLANEJ. / WC / AS / CHUR 

/ PISCINA / 4 GAR. PORTÃO ELETRÔNICO. ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS NOS DORM. R$ 2.800,00 + IPTU

CA11121 JD RES VILLA SUIÇA - AT 408M2 AC 322M2 - 4 
DORM.(3 SUITES, 1 C/ CLOSET) / SALA DE ESTAR E JANTAR 

/ ESCRIT. / COZ. PLANEJ. / 2 WC / AS / EDICULA C/ CHUR / 
DORM E WC P/ EMPREG / 4 GAR. R$ 4.900,00 + COND + IPTU

SL01745 CIDADE NOVA - AC 84M2 - SALÃO C/ 
COZ. / 2 WC / DESEPNSA / QUINTAL / RECUO 

NA FRENTE P 2 VAGAS. R$ 2.200,00 + IPTU

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

TERRENO

TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada 
(Excelente localização -  frente p/ Avenida) – AT: 
418m² – R$ 1.700,00 + Iptu

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ banheiro – R$ 
900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial – Piso 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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CH01562 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - AT 2.500m², AC 800m² - Ampla casa 
faltando acabamento, preço de oportunidade com 04 suítes, escritório, lavabo, sala ampla 
três ambientes com lareira, cozinha planejada, despensa, lavanderia, área de lazer com 
piscina, churrasqueira, forno à lenha, deposito, dois WCs externos, garagem para vários 
autos. **Jardim pronto** R$ 900.000,00 à vista.

AP02245 - PLACE VIEW - AU 80m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla com 
varanda gourmet, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos. R$ 1.350,00 + condomínio + IPTU.

CA04891 – VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150 m²/ AC 126 
m² - sobrado com 03 dormitórios com carpete de madeira 
sendo 01 suíte com closet com armários, quartos com 
armários - 01 deles reversível para escritório, sala ampla 
com porcelanato para 02 ambientes: estar e jantar, sala 
de TV, cozinha planejada, 02 banheiros com armários, 
lavabo, lavanderia, despensa, aquecimento solar nos 
banheiros, churrasqueira, quintal, garagem para 02 
autos, sendo 01 coberta. R$ 2.200,00 + COND + IPTU

AP02886 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AU 
90m² - 03 dormitórios (01 suíte), WC social, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia. R$ 
1800,00 + IPTU + COND.

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

AP02452 - ANA MARIA - AU 67m² - 02 dormi-
tórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampliada, 
varanda com pia, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos no sub-solo. R$ 1.000,00 + con-
domínio + IPTU.

AP03070 - CHÁCARA DO TREVO - AU 40m² - 
Ampla kitnet para duas pessoas, com WC e copa, 
jardim, garagem para 01 auto. R$ 1.000,00 com 
água, luz, e condomínio incluso.

CA03389 - RESIDENCIAL CARIBE - AT 
130m², AC 160m² - 03 dormitórios (01 suíte 
com armário), WC social, sala, cozinha, 
lavado, lavanderia, quintal, garagem. R$ 
2.200,00 + COND. + IPTU.

CA06490 - VILA FORMOSA - AT 99,90m², 
AC 70,86 - Casa térrea nova com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte,. WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, quintal, garagem. 
**Condomínio com excelente infra-estrutura 
de lazer** R$ 1.200,00 + COND. + IPTU.

AP01920 - EDIFÍCIO LIGIA - AU 112m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, todos com armários, WC 
social, sala ampla, sacada, cozinha planejada, 
área de serviço com armários, WC de serviço, 
garagem para 02 autos cobertas. R$ 1.600,00 
+ COND. + IPTU

AP03049 - GRAND VILLE - AU 70,30m² 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte com armá-
rios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem.**Apartamento mobiliado** R$ 
1.200,00 + COND. + IPTU.

CA06515 - ALTO DE ITAICI - AT300m² 
AC154m² - 04 Dormitórios, sendo 01 
suite com hidro e closet, wc social, sala 
02 ambientes, lavabo, cozinha americana 
planejada,dispensa, lavanderia , quintal, 04 
vagas de garagem, sendo 02 cobertas.R$ 
2.800,00 + COND.+ IPTU

CA06514- JARDIM BELA VISTA - AT-250M²AC-
110M²- JARDIM BELA VISTA- Sobrado com 
03 dormitórios sendo 01 suite com roupeiro, 02 
WC social, sala de jantar, escritório, sala de TV, 
Cozinha planejada, área gourmet com piscina e 
churrasqueira. 02 vagas de garagem cobertas e 
02 descobertas. R$ 2400,00+ IPTU

AP03054  - CONDOMÍNIO MIRIM OPOR-
TUNIDADE - 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc social, garagem para 01 auto. No con-
domínio incluem agua e gás. Portaria 24 hrs 
R$ 120.000,00.
AP03073-AU70m²- 02 Dormitórios planeja-
dos, WC social, sala com sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 vaga de garagem. 
R$ 255.000,00
AP03058 - GRAND VILLE - AU 70m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
02 ambientes, varanda, cozinha, lavanderia, 
garagem para 01 auto. R$ 265.000,00
AP01841 - CONDOMÍNIO PORTAL DAS 
FLORES- AU65m²  Apartamento com 03 
dormitórios, WC social, sala 02 ambientes, 
sacada, cozinha, área de serviço, vaga 
p/ 01 auto. *** O APARTAMENTO ESTÁ 
PLANEJADO E TODO MOBILIADO***R$ 
285.000,00
AP03071 - APARTAMENTO NOVO - 
AU:69m²  em Indaiatuba com 03 dormitórios, 
sendo uma suíte, sala dois ambientes, 
banheiro social, cozinha americana, la-
vanderia, garagem para um carro, varanda 
com Kit gourmet e Kit Ar. Fácil de acesso à 
Rodovia devido a sua excelente localização.
Condomínio com quadra poliesportiva, espa-
ço gourmet, piscina, espaço fitness, sauna, 
salão de festas, portaria 24h, playground, 
brinquedoteca e jardim. R$ 300.500,00
AP02483 - ROCCAPORENA - AU 71m² 
- 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos. R$ 320.000,00
AP01835 - CENTRO - AU80M² - 02 dormi-
tórios, sendo 01 suite, todos com armários, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha e 
lavanderia planejadas, vaga coberta p/ 01 
auto. R$ 330.000,00

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO LOCAÇÃO

VENDA – ESPECIAL APARTAMENTOS
AP01695- RESIDENCIAL VICTORIA - AU 88m² 
-03 dormitórios( sendo 01 suíte), WC social, sala 02 
ambientes, sacada, cozinha, lavanderia, garagem 
02 auto. R$ 435.000,00.
AP03069 - RESIDENCIAL FERNANDA - AU 
107m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet 
e ar condicionado, WC social, sala 02 ambientes, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia, WC de 
serviço, garagem para 02 autos. R$ 450.000,00
AP03010 - APARATAMENTO NOVO NO CENTRO 
DE INDAIATUBA – AU 84m² -  com 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, banheiro social, 
varanda, cozinha, lavanderia, piso em porcelanato.
Segurança 24H, área de lazer completa, excelente 
localização e com vista panorâmica. R$ 450.000,00
AP01098 - HAMPTON GARDENS - AU 110m² -03 
dormitórios sendo 01 suíte (todos com armários 
planejados), WC social (c/armários e box blindex), 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia 
planejada e varanda,garagem para 2 autos. Con-
domínio com completa área de lazer (piscina, hidro, 
sauna, churrasqueira, salão de festas, quadra 
poliesportiva). R$ 530.000,00
AP03019 - WINDS - AU 103,47 - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala de estar/jantar, 
lavabo, varanda gourmet, cozinha, área de ser-
viço, garagem para 02 autos.**Condomínio com 
infraestrutura de lazer completa**R$ 680.000,00
AP02218 - HAMPTON GARDEN- DUPLEX - 
AU.201,39M² - piso superior: 03 dormitórios sendo 
01 suíte master com closet,02 suítes integradas. 
Piso Inferior: sala para 3 ambientes, lavabo, co-
zinha planejada, despensa, lavanderia, 4 vagas 
de garagem. Condomínio com lazer completo: 
quadra poliesportiva, piscina, hidromassagem, 
sauna, churrasqueira, salão de festas,academia. 
Excelente apartamento, condomínio com apenas 
uma torre, em frente aos lagos do Parque Ecoló-
gico. Excelente acabamento R$ 1.000.000,00 ** 
aceita permuta *
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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.



06B Mais Expressão

VENDE-SE

O P O R T U N I D A D E  Ú N I C A 
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 INVES-
TIMENTO: 05 Residências Edifica-
das 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 INVES-
TIMENTO: 02 Residências Edifica-
das 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! IMPERDÍ-
VEL!! Lote De 250M² Com 02 
Residencias E Grande Espaço 
De Terreno Livre. Em Local Privi-
legiado Da Morada Do Sol, Com 
Renda De R$1.100,00. 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- Lavande-
ria, Garagem. 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 Mon-
te Mor: Boa Topografia; R$22,50 P/
M².Ac. Veículo, Ou Imóveis F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294.

SÍTIO VENDE-SE

SÍTIO EM TOLEDO, Próximo A 
Bragança Paulista.13.000M², Casa 

Semi-Acabada C/ 03 Dormitórios, 02 
Wcs – Toda Avarandada, Gramada, 
Pasto, Pomar, Boa Topografia, 
Água De Mina, 02 Tanques Com 
Peixes Sendo Um Copartilhado E 
Outro Exclusivo, Diversas Aves, 
Animais E Árvores Frutíferas, A 08 
Km Do Centro, A Beira Do Asfalto, 
R$280.000,00 Aceita Imóvel Em 
Indaiatuba De Igual Ou Menor 
Valor. F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.
CHÁCARADE 1.100M² EM SAL-
TO SP. Casa De 01Dormitório 
Avarandada, Gramada, Diversas Ár-
vores Frutíferas, Róximo Ao Centro, 
R$300.000,00. Aceita Apartamento 
Em Indaiatuba. Estuda Entrada 
Mais Parcelamento F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

JARDIM NAIR MARIA –SALT0 
SP-Excelente Casa De 03 Dormitó-
rios Sendo Um Suite Sala/Cozinha 
Americana, Wc Social, Garagem 
Para 02 Autos, Edificada Em Lote 
De 180M² Nova! R$320.000,00 
Troca Por Apartamento Em In-
daiatuba. 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-23). 01-Dorm, Sala.coz –Wc –  
Garagem R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-27)(Fundos)01-Dorm, Sala.
coz –Wc – Sem Garagem R$550,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-27)(Frente)01-Dorm, Sala.
coz –Wc – Garagem R$700,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-34). 01-Dorm, Sala.coz –Wc 
–  R$500,00 Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57).  01-Dorm - Sala-Coz 
–Wc – Lav –Garagem R$ 700,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57). (Pav Inf) - Sala-Coz –Wc 
– Lav.  (Pav.sup) Suite –Espaço P/ 
Moto R$ 650,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-58).(Pav.sup) 02-Dorm, 
Sala.coz –Wc –  R$800,00 + 
Iptugarantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-58).(Pav.inf) 02-Dorm, Sala.
coz –Wc – Garagem R$900,00 +Iptu 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00(Obs: Imovel Em Cima De 
Salão Comercial) Garantia:fiador/
Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00 (Obs: Imovel Em Cima De 
Salão Comercial) Garantia:fiador/
Calçãolocaticia

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-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
B A I R R O: J D .M O R A D A D O 
SOL (ANT-82) Frente.  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 500,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-86) Fundos.  01-Dorm-
-Coz –Wc – Lav- R$ 500,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
B A I R R O :  T A N C R E D O N E -
VES (FRENTE) 02-Dorm-Lav-
-Coz –Wc – Lav- R$ 700,00 +Iptu 
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.

SALAO COMERCIAL

BAIRRO: JARDIM MORADA DO 
SOL :RUA 70  (Proximo A Loja 
Sonho Meu)  R$600,00  Garantia: 
fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JARDIM MORADA DO 
SOL :  Rua 70  R$700,00      Garan-
tia: fiador/Calção Locaticia

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL

DO SEU 
CORRETOR!

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.231 – VL.PIRES DA CUNHA – R$180 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc, garagem coberta 
para 2 carros.
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc.
COD.252 – JD. PAULISTA – R$280 MIL – 
2doms(1st), sala, coz, wc, churrasqueira, garagem 
fechada para 3 carros.
COD.223 – CIDADE JARDIM – R$310 MIL – 
2dorms(1st c/closet).sala de estar e jantar, coz 
planejada, wc, churrasqueira, garagem

CASAS DE 2 DORMS

FINANCIAMENTO PELA CAIXA ECÔNOMICA 
DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO

CONSULTE - NOS

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, escritorio, dispensa, lavanderia, churrasquei-
ra com pia, aquecedor solar, garagem para 4 carros.

JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, coz 
planejada, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga de 
garagem coberta.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, 
ec, garagem (SEM CONDOMINIO)
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.PAU-PRETO – R$1.200,00 – 3dorms, 
sala, coz, wc, garagem coberta para 1 carro. 
(INCLUSO CONDOMINIO)
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, 
churrasqueira com pia, salão de festa, 2 
piscinas com wc, entrada de carro.

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 – 45m², wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – 34m², pia, mesa-
nino com wc e tanque.
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.
JD.MORADA DO SOL – R$1.300,00 – SOBRADO 
– 2dorms, sala, coz, 2wc, sacada grande, lavan-
deria com wc, garagem para 2 carros.
VL.RUZ PERES – R$1.300,00 – 2dorms, sala, 
copa, coz, , wc, garagem
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

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.MORADA DO SOL – R$630,00 – dorm, 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

PERMUTO P/ APTO DE MENOR 
VALOR OU VENDO CASA TÉRREA 
COND. VISTA VERDE - 3 dorms (1 su-
íte) c/ armários, sala 2 ambientes, coz. 
Americana planejada (cooktop, forno 
a gás e coifa) lavanderia c/ armários, 
churrasq., quintal, garag. p/ 3 carros 
(sendo 1 coberta) F. (19)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 ne-
gócio F. 3875-0469 / 997519921 CRECI 
65362. Aceita terreno em Indaiatuba.
VILLAGIO DE ITAICI - Casa de fino 
acabamento, c/ 3 dorm. (sendo 1 
suíte) wc social, coz. americana, sala, 
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.
JD. CARLOS ALDROVANDI - 02 
dorms, coz. Americana, 1 WC, corredor 
amplo, garag. p/ 2 carros descoberta  
F. (19) 99783-2900 / 99952-2500 / 
3329-3512

PORTAL DE ITAICI - Casa térrea 
AT300m², AC180m², sala grande, 
escritório, 3 suítes, garag. coberta, 
piscina, churrasq. e muito mais. R$ 
890.000,00. F. 3875-0469 / 997519921 
CRECI 65362.
JD. MONTREAL - Excelente casa térrea 
com 106m² – AT150m², 3 dorm. (1 suí-
te),  escritório opcional, coz. c/ balcão e 
mesa de granito, sala de jantar e sala de 
visita, churrasq., aquec. solar, ar condic., 
porcelanato, esquadrias em alumínio 
branco, tudo mais, garag. coberta. R$ 
398.000,00 s/ contra oferta. Aceito 
financ. F. 3875.0469 / 99751-9921 direto 
c/ proprietário.
COND. JD. RES. VILA SUÍÇA - Em 
cima: 2 suítes, roupeiro, sala de TV, 
escritório. Em baixo: sala ampla com 
dois amb. (TV e jantar), WC/lavabo, 
coz. projetada, despensa, lavand., WC, 
1 suíte, área de refeições c/ churrasq. 
Fora da casa: bela piscina com SPA, 
jardim, quartinho, à frente cascata c/ 
laguinho e peixes, garag. coberta. AT 
570m² AC 300m². Aquec. solar e ar 
condic. R$ 1.550.000,00 F. 3875.0469 
/ 19-9.97519921 CRECI 65362
JD. BRASIL – 2 dorms R$ 170 mil F. 
98136-7331 CRECI 74.092
CIDADE NOVA com 3 dorms(1st), sala, 
coz, WC, AS, churrasq., portão eletrô-
nico, 2 vaga de garagem R$ 360 mil F. 
98136-7331 CRECI 74.092
VL. PIRES DA CUNHA – 2 dorms, sala, 
coz, WC, lavand., garag. coberta para 
2 carros  R$ 180 mil F. 98136-7331 
CRECI 74.092
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
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 aparta-
mento no Brooklin  São Paulo) F. (19) 
99887-7771
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
MORADA DO SOL - 3 cômodos em 
lote de 250m R$ 260 mil, aceita terreno, 
carro, Parcelamento F. 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue a cobrar.
ITAMARACÁ - 3 dorms, sala, coz,  WC 
social, lava nos fundos garag. coberta. 
Aceita terrenos ou 50% do valor e as-
sumir financ. R$ 250 mil F. 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue a cobrar

MORADA DO SOL - com 2 dorms, sala, 
cozinha,  wc, lavanderia, garag. p/ 2 car-
ros. 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 casa - 2 dorm.,  sala,  
coz,  WC, garag. – 2ª casa - 1 dorm,  
sala e coz.  – 3ª casa  - 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 dorms,  sendo 2 suíte, sala copa e 
coz., lavand., piscina garag. p/ 2 carros 
(Aceita permuta por chácara) R$ 600 mil 
F. 3017-6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar Ipiranga
JD. REGENTE - Monte Verde (Nova) 
com 3 dorms sendo 1 suíte, sala 
copa e coz., lavand.,  garag. p/ vários 
carros área gourmet (Aceita Terreno 
e Financiamento) R$ 380 mil. F 3017-
6659/ 99758-1971/ 99301-7320 ligue 
a cobrar
MORADA DO SOL - (Casa Nova)  1 
dorms, sala, coz., WC, vaga para p/ 4 
carros. Aceita terreno, Financiamento 
R$ 225 mil. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
JD. NAIR MARIA – c/ 3 cômodos em 
ponto de andaime com estrutura p/ 
sobrado R$ 110 mil F. 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue a cobrar.
JD. PAULISTA - 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre R$ 170 mil F. 
3017-6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar.
MORADA DO SOL - CASA NOVA  2 
dorms,  sala, cozinha,  WC,  vaga para 
p/ carros. Aceita terreno aceita financ. 
R$ 245 mil F. 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320 ligue a cobrar
JD. CAMARGO ANDRADE - 2 CASAS 
- 1ª casa 2 cômodos (pronta) - 2ª casa  
3 cômodos (falta terminar). AT 9x15 R$ 
150.000,00 aceita carro como parte do 
pagamento F. 3017-5224 Imobiliária 
Sta Rita
 
 
 

JD. BRASIL - CA06303 - AT 150m²AC 
90m² - 02 Dorm., WC Social, sala, coz., 
lavand., churrasq., 01 garag. coberta. 
R$ 900,00 + IPTU F. 3816-0006
CECAP II - CA06454 - AT. 100m² AC. 
60m² - 2 dorm., sala, coz., WC social, la-
vand. e garag. Ótima localização e isen-
to de IPTU R$ 1.000,00 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$1.100,00 + IPTU 
F. 3816-0006
VILA INGLESA - CA05762 - AT 250m², 
AC 120m² - Casa antiga c/ 02 dorm., WC 
social, sala, coz., lavand., amplo quintal, 
estacionamento na frente R$ 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, la-
vand. e garag. p/ 02 autos. R$1.600,00 
+ IPTU F. 3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 150m² 
AC 120 m² - sobrado c/ 03 dorm. sendo 
01 suíte c/ varanda, 03 banheiros, 
escritório, lavabo, sala, coz., lavand., 
área gourmet, cisterna para captar 
água, alguns acabamentos por fazer. R$ 
1.500,00 +IPTU F. 3816-0006
JD. CRISTINA - CA04257 - AT 300m² 
, AC 250m² - 03 dorm. sendo 01 suíte 
com closet, WC social, sala de estar, 
sala de jantar, sala de TV, porão, edícula 
c/ 02 dorm., WC social, sala, coz., área 
de lazer com sauna, garag. para 02 
autos R$ 1.900,00 + IPTU F. 3816-0006
CENTRO - CA05988 - AT 200m², AC 
150m² - Imóvel comercial c/ salas am-
plas, 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 co-
berta R$ 2.800,00 + IPTU F. 3816-0006
MORADA DO SOL - R$ 700 - 1 dorms 
suíte, coz., lavand.,  vaga p/ até 4 carros 
F. 3017-6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar
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
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ALUGO QUARTO - p/ aeromoça R$ 
500,00 F. 3875-9922 / 99128-3922 / 
99883-8135
SOLAR DO ITAMARACA -  CA06463 
– AT- 312m²- AC- 230m²- Casa c/ 3 
dorm. c/ armários, sendo uma suíte, 
coz. completa planej., banheiro social, 
ampla área de serviço, sala de jantar 
e sala com 2 amb., vagas para 4 de 
garag., sendo 2 cobertas. Ao fundo, 
edícula com 2 andares, sendo no térreo, 
churrasq., lavabo e dispensa. No andar 
superior 3 cômodos: 1 suíte, escritório 
e sala de ginastica R$ 2.800,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. DOM BOSCO - CA06462 – AT- 
406M²- AU- 222 M²- Casa térrea c/ 03 
dorm., sendo 01 suíte, 2 salas, coz. 
Planej., wc social com banheira, hall 
dos quartos, área gourmet, quintal 
amplo.2 vagas de garag. cobertos, e 
02 descobertas. R$ 3.000,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. ESPLANADA II - CA05787 – AT 
300m² AC 158m², boa Localização c/ 3 
suítes, sala 2 amb. c/ lavabo e área de 
luz, coz. americana, lavand. fechada, 
área gourmet com churrasq., e pia, 
quintal, entrada lateral de serviço, 
garag. p/ 4 carros sendo 2 cobertas, 
jardim, portão preparado p/ automação, 
preparação p/ energia solar R$ 3.200,00 
+ IPTU F. 3816-0006
MORADA DO SOL - R$ 850 - 1 dorms 
suíte, sala, cozinha, lavand. vaga para 
3 carros F. 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320 ligue a cobrar independente
MORADA DO SOL - R$ 1.000 2 dorms 
suíte, sala, copa, coz., lavand., vaga 
coberta p/ até 2 carros. F. 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue a cobrar
 

 
 

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/ gabine-
te, espelho e box blindex. Direto com a 
proprietária F. 99773-2423 c/ Fátima
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., pisci-
na, 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
APTO NOVO SALTO - 2 dorms, sala, 
coz, WC social, lavand. Aceita Financ. 
Aceita terreno, ou R$ 100 mil e parcelas 
de R$ 680,00 F. 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320 ligue a cobrar

 
 

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
VALE DO SOL - Vendo ou troco, cháca-
ra 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
CHÁCARAS EM PORANGABA, à partir 
de 1000m² (lindas) R$ 40.000,00 a R$ 
50.000,00 3 KM do centro com asfalto 
F. 3935-6376 / 99658-1449 CRECI 
118013 Teresinha  
TERRAS DE ITAICI - Sobrado c/ 3 
suítes (1 máster c/ closet e hidro), 
lavand., coz. projetada, copa, sala, wc’s, 
varanda, garag. coberta, 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 - Cháca-
ra com 3 dorm., ampla casa remo-
delada AC 210m² AT 1020m² com 
varanda, piscina, churrasq., pomar. 
R$ 600.000,00. Estuda residência 
térrea de menor valor na região cen-
tral 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 paga-
mento 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, va-
randa, churrasq., piscina, pomar, jardim, 
canil e muito mais. R$1.050.000,00. Na 
negociação, discute parte em chácara 
ou imóvel de menor valor. F. 3875-0469 
/ 99751-9921. CRECI 65362

PQ.DA GRAMA - com muitas árvores 
frutíferas 5.130m² R$ 220 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092
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, plano, na 
quadra A, com escritura e registro, 
R$159.000,00. Discute-se proposta. 
F. 3875.0469 / 19-9.97519921 com o 
proprietário 
JD. CARLOS ALDROVANDI - 2 terre-
nos c/ 270m² cada  F. (19) 99783-2900 
/ 99952-2505 / 3329-3512
VALE DAS LARANJEIRAS - 2.830m² 
R$ 350.000,00 F. 99887-7771
CARDEAL – 9 alqueires próximo aero-
porto 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.
JD. COLIBRIS - Lote de 150m² com 
ótima topografia, um tapete R$ 115 mil 
topografia R$ 100 mil F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue a cobrar
JD. UNIÃO  - Lote de 150m² com ótima 
topografia R$ 105 mil topografia R$ 100 
mil F. 3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320 ligue a cobrar
JD. MORADA DO SOL - Lotes de 
125m² com ótima topografia R$ 100 mil 
F. 3017-6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar
SALTO JD. NAIR MARIA - lote de 180 
m², R$ 100 mil, com alicerce p/ 2 dorms 
+ parcelas F 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320 ligue a cobrar 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -  Lote de 
200 m², + parcelas de R$ 490,00, 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. MONTREAL RESIDENCE - Quadra 
“O” 7,5x20 R$ 127.500,00 + parcelas de 
R$ 522,00 por mês F. 3318-0164
 
 

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 RETA - R$ 350,00 
F. 3835 3350 c/ Paulo
BICICLETA - dupla de alumínio F. 
2516-5110 c/ Fernando
TRANSFORMADOR -220/110w ou 
110/220w 7500wts R$ 500,00 F. 
3835-3350 c/ Paulo 
CABEÇOTE Yveco Daly  3510, 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$ 35.000,00 F. 3835 3350

PISCINA 5.000 litros R$ 350,00 F. 
3835 3350 c/ Paulo
JUMP/ CAMA/ ELÁSTICA - R$ 
210,00 cada F. 3816-7908 ate 13 
horas
PASSO O PONTO - restaurante e co-
zinha industrial F. 3394-1303 c/ Paulo
INSTRUMENTO REPIQUE - R$ 
200,00 F. 98802-3619
MANICURE E PEDICURE - Pé e mão 
R$ 20,00 / Sobrancelhas R$ 5,00 
Atendimento à domicilio F. 99332-
1128 / 3935-0499 recado
CAMA HOSPITALAR - manual, ( 3 
manivelas) 5 meses de uso, acompa-
nha colchão e mesa de alimentação 
F. 3834-2869 c/ Maristela
ALUGO - mesas e cadeiras, freezer, 
caixa térmica e painel de bexigas 
Rua Lucia Bernadeni 143 (ant. 3) 
Jd. Carlos Aldrovandi F. (19) 99783-
2900 / 99952-2505 / 3329-3512 
(atendimento de segunda a segunda)
MASSAGEM RELAXANTE  -  mas-
sagem tântrica para homens, local 
discreto e hora marcada F. 98303-
4512 c/ Bel
PASSO O PONTO - Loja de diversos, 
14 anos no mercado, com carteira 
de cliente Rua Pe Bento Pacheco 
1145 Centro

 
 
 

FORD KA 1999, motor e pneus 
novos com nota fiscal, cor Prata, R$ 
8.500,00 F. 98298-8897 
PEUGEOT, ano 2005, Presence 206 
1.6 completo (trava, direção, vidro,) 
pneus novos, bancos de couro, 
preto, com NF, R$ 13.200,00, F. 
98298-8897
Caminhão MB 1113 - 1975 com 
direção hidráulica, freio a AR e car-
roceria de madeira. Está comigo há 
20 anos. Pneus bons. Doc. OK toda 
R$ 29.000,00 F. 3875-5666
S10 - 99, preta, cabine dulpa R$ 
20.800,00 F. 98240-8439
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 
preço 37.000,00 com 19000km veicu-
lo novo F. 99900-2088 ou 3312-0858 
aceito troca
 
 
 

OFEREÇO-ME para serviços de 
cuidador de chácara em Indaiatuba 
(tenho referência) F. 3315-1803 
c/ Janete
OFEREÇO-ME para cuidar de crian-
ças  F.99662-4145 c/ Monique
OFEREÇO-ME como cuidadora de 
idosos, crianças, enfermos, pessoas 
com necessidades especiais e etc. 
Atendimento hospitalar e residencial. 
Cursando enfermagem falar com 
Evelyn F. 9875-9902 / 99273 0181
OFEREÇO-ME como churrasqueiro 
e cozinheiro- F. 99793-4700
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
diarista, (terça, quinta e sexta) com 
experiência F. 98205-2077 Rosa 
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Comparecer ou enviar CV para Expert Consultoria
Rua Voluntário João dos Santos, 795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou cadastre-se em nosso
site: www.expertconsultoria.com.br

AJUDANTE DE COZINHA - Candidato com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função, desejável em cozinha industrial. Possuir disponibilidade para 
trabalhar em escala 6 x 1 e aos finais de semana. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVA - Com Graduação em Administração de Empre-
sas, fluência no idioma japonês falado e escrito, possuir domínio em planilhas 
de excell e conhecimentos em rotinas administrativas. Residir em Indaiatuba 
ou Votorantim.
ANALISTA ADMINISTRATIVA DE VENDAS - Com Graduação em Administração 
de Empresas, inglês nível intermediário, domínio em informática no pacote Office 
e conhecimentos em Power Point, com experiência na função, preparação e 
acompanhamento de orçamentos  de peças e serviços, suporte administrativo 
à área de vendas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA - Candidato com formação Técnica em 
Eleto-eletrônica ou Engenharia Mecânica, inglês intermediário, bons conhecimen-
tos em informática pacote Office,  leitura e interpretação de desenhos, com expe-
riência na função e desenvoltura em  tratativas nos processos de certificação de 
eletrodomésticos junto ao INMETRO. Residir em Campinas, Indaiatuba ou Salto.   
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino Médio Completo, com experiência na fun-
ção em empresa do segmento farmacêutico ou químico. Residir em Indaiatuba.
CONSULTORA COMERCIAL - Candidata com Graduação em Comex ou 
Administração de Empresas, inglês avançado, com experiência em rotina 
comercial no segmento de logística, comercialização  de fretes internacionais. 
Possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR DE VENDAS - Com Graduação Completa, com experiência 
na função no segmento industrial, montadora ou abrasivos. Residir em Indaia-
tuba, Itu ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA - Cursando a partir do 4º semestre, 
desejável inglês intermediário e bons conhecimentos em informática pacote 
Office, possuir disponibilidade para estágio de 06:00 horas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA MECÂNICA - Cursando a partir do 4º semestre, 
desejável inglês intermediário e bons conhecimentos em informática pacote 
Office, possuir disponibilidade para estágio de 06:00 horas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE EXTRUSORA - Com Ensino Médio Completo, com experiência 
em extrusora plástica balão e possuir disponibilidade de horário de trabalho para 
turnos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO - Candidato com Ensino Fundamental Completo, 
com experiência na função em carteira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Candidato com Ensino Médio 
Completo, desejável experiência em rotina administrativa ou operacional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SELECIONADORA DE PESSOAL - Graduação em Psicologia, com experiência 
na função em recrutamento e seleção, aplicação e correção de testes psicoló-
gicos. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR - Com Ensino Fundamental Completo, com curso de Solda e 
experiência na função com solda elétrica e eletrodo revestido. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 

ESTAMOS CADASTRANDO CURRICULOS PARA BANCO DE DADOS PARA 
AS VAGAS ABAIXO:

AJUDANTE GERAL
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR MULTIFUNCIONAL

Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre loja sala 2 em cima da 
Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba-SP

Fone: (19) 3801-4029  
atendimentoindaia@workcell.com.br

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

Auxiliar de Limpeza – Feminino. Experiência na função. 
Disponibilidade de horários. Desejável ter condução própria.

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 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 co-
nhecimentos 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

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
Desejável inglês intermediário



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 

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Pedro de Toledo, 341 – sala 03 - Galeria Carvalho 
Centro – Indaiatuba/SP - (em frente à Casa da Esfiha)

Acesse nosso site: www.mgarh.com.br

ADMINISTRADOR:  Superior completo. Administrar matérias, recursos 
humanos, elaborar planejamento organizacional, implementar programas 
e projetos, realizar controle do desempenho organizacional, prestar 
consultoria. Residir Indaiatuba ou Salto.
ALMOXARIFE: Ensino médio completo, curso de empilhadeira. Experiên-
cia na função. Experiência empilhadeira elétrica, separação de materiais 
para as linhas de produção, organização de estoque. Recebimento e 
expedição de materiais, realização de inventário. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  FINANCEIRO: Superior completo. Su-
porte  ao setor financeiro. Experiência na função, experiência no sistema 
SAP será diferencial. Residir Indaiatuba
AUXILIAR CONTÁBIL: Experiência com lançamento de despesas, re-
ceitas, 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.
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.

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JR. – Experiência na área de vendas 
internacionais ou como assistente de exportação. Conhecimentos na área 
aduaneira. Inglês fluente. Espanhol básico a intermediário. Técnicas de 
negociação, disponibilidade para viagens.   
ANALISTA DO CONTROLE DA QUALIDADE JÚNIOR – Superior 
Completo ou Cursando. Experiência em indústria farmacêutica ou similar. 
Conhecimentos com técnicas UV, HPLC, análise de bancada e com boa 
prática de laboratório. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Superior em Administração. Experi-
ência em rotinas administrativas, financeira, recursos humanos. Realizar 
planejamentos, avaliações de desempenho.
ASSISTENTE DE CONTROLE DA QUALIDADE – Curso de Farmácia/
Química. Experiência em indústria farmacêutica ou similar. Desejável 
conhecimentos com técnicas UV, HPLC, análise de bancada e com boas 
práticas de laboratório. 
BALCONISTA – Experiência em atendimento/balcão, ramo alimentício 
(sobremesas). Para trabalhar aos finais de semana. 
COMPRADOR JÚNIOR – Ensino Médio ou Superior. Conhecimentos 
em aço, chapas, fundidos. Diferencial: conhecimentos em metalurgia. 
CONSULTOR DE PÓS VENDAS JÚNIOR. – Ensino Médio Completo. 
Desejável Tec. Mecânica. Experiência na área comercial, atendimento 
ao cliente. Usuário do pacote Office. Noções de pneumática, elétrica, 
hidráulica, metrologia. Desejável conhecimento e vivência em mecânica.
COORDENADOR DE PRODUÇÃO – Experiência na função, setor de 
estamparia. 
ENGENHEIRO DE PRODUTOS – Experiência em desenvolvimento de 
produtos, acompanhamento de projetos, cronograma, controle de peças. 
Experiência no setor de estamparia. 
ESTÁGIO ELETRO-ELETRÔNICO – Cursando Técnico Eletro-eletrônico. 
Experiência em montagem de painéis elétricos, conhecimentos em CLP. 
Desejável conhecimento em elétrica automotiva, eletropneumática e 
eletrohidráulica. NR 10. 

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

AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – Possuir experiência na área de 
produção. Ensino fundamental. 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.
OPERADOR DE FORNO – Para trabalhar em empresa do ramo de Trata-
mento 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.
PASSADOR (A) – Para trabalhar em empresa do Ramos de Lavanderia 
Industrial. Possuir experiência na área de produção. Ensino fundamental. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos. 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.
PORTEIRO – Possuir experiência na função comprovada em carteira. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em escala noturna.
SECRETÁRIA BILÍNGUE - Ensino Superior completo. Experiência na Fun-
ção. Inglês Fluente e Espanhol (Desejável). Residir em Indaiatuba ou Região.

ESTAMOS CADASTRANDO

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) – Possuir experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) – Ensino médio completo. Bons conhe-
cimentos em Informática. Experiência com atendimento ao público. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA CONVENCIONAL - Possuir experiência na fun-
ção. Possuir cursos e conhecimentos em metrologia e leitura e interpretação 
de desenho mecânico. Disponibilidade de Horário. Residir em Indaiatuba.
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
Advogado Advogado Advogado Auto Mecânica

Auto Elétrica Dentista Jóias

Papelaria Pousada Litoral Norte Restaurante Reparos e Reformas

Segurança PatrimonialRestaurante Telefonia Digital e Internet Vidraçaria

Auto Mecânica
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