
Posto de combustível em 
Indaiatuba é alvo de investigação
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Criado com o objetivo de 
mapear as cidades com maior 
potencial de desenvolvimento 
no Brasil, o “Ranking Con-
nected Smart Cities 2016” 
colocou Indaiatuba como a 
55ª cidade mais Inteligente 
do País.

De 27 de junho a 24 de 
julho, acontece no Colégio 
Le Perini o tradicional curso 
de férias, desta vez, trazendo 
muitas novidades. A proposta 
é incentivar a interação dos 
alunos e acolhê-los no período 
de férias. 

A partir da próxima terça-
-feira, dia 21, a Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatubana 
(Lidi) dará início ao proje-
to “Crescendo no Esporte”, 
subsidiado com recursos da 
Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte.

Indaiatuba 
recebe 59 no-
vos Guardas 
Civis de tercei-
ra classe, que 
foram incor-
porados pela 
Secretaria de 
Segurança Pú-
blica, no último 
sábado, dia 11. 
A formatura 
do 15º pelotão 
aconteceu na 
Praça do Lago, 
no Jardim Mo-
rada do Sol. 

O projeto Embaixador do Esporte do Banco do Brasil con-
firmou, nesta quinta-feira, dia 16, a participação da ex-jogadora 
de vôlei da seleção Brasileira, Virna, no Caminhando com o 
Seprev, evento que acontece amanhã, dia 19, a partir das 8 
horas, no Parque Ecológico de Indaiatuba.

A partir de segunda-feira, 
dia 20, estarão abertas as 
inscrições para o vestibular 
do primeiro curso de Nível 
Superior da Fiec. As inscri-
ções para o tecnólogo em 
Químicos podem ser feitas até 
7 de julho.
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Cidade aparece 
como a 55ª mais 
inteligente 

Curso de Férias 
tem como tema 
Olimpíadas

Lidi cria projeto 
para dar aulas a 
crianças carentes

Inscrição para  
tecnólogo começa 
segunda 

Ex-Seleção Brasileira de 
vôlei participa de evento

Guarda Civil forma o 15º pelotão de aspirantes

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO DEIC 

MARCELLA OLIVEIRA 

DIVULGAÇÃO  

Policiais Deic realizaram a Operação Petroleiros na segunda-feira, dia 13, em cinco cidades da região de Campinas, incluindo 
Indaiatuba. Foram presos oito integrantes de uma quadrilha, acusada de atuar no roubo, adulteração e venda de combustíveis.
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02A Mais Expressão

O que você acha 
do trabalho 
desenvolvido pelos 
atuais vereadores?

Radares dia 18 a 24/06

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

“Odeio política e não me interes-
so mais em saber. Estou desiludi-
da com a situação atual e quem é 
comerciante sabe a situação ruim 
que está o mercado. Ainda assim, 
acho que  Indaiatuba tem política 
boa perto do País, mas tem que 
melhorar"
Amanda Miola, 36 anos, co-
merciante

“Sinceramente acho que no geral 
deixam a desejar, pois são nossos 
representantes perante ao poder 
público e a cidade ainda tem mui-
tos problemas na saúde, educação 
e principalmente transporte nos 
bairro mais afastados. O único 
vereador que me ajudou quando 
precisei foi o Hélio Ribeiro"
José Donizete Ferreira de Sou-
za, 48 anos, motorista

“Não sei informar direito, pois 
não acompanho o trabalho deles. 
Eu gosto da minha cidade e não 
tenho muito o que reclamar”.
Gleice Morais de Almeida, 32 
anos, desempregada 

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

"Difícil falar, mas para mim o 
Bruno Ganem é um bom vere-
ador, que participa, atende as 
pessoas. Já os outros eu só vejo 
em período eleitoral"
José Roberto Ripabelo, 55 
anos, Porteiro

“Não acompanho o trabalho de-
senvolvido por eles, mas sempre 
que preciso de um conselho bus-
co falar com o Bruno Ganem. Ele 
sempre me ouve e me incentiva 
nos estudos, viabilizando o uso 
de um computador com internet, 
por exemplo”
Alex de Sá, 26 anos, pintor

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.) 

Mídias sociais: como minha empresa deve se comportar?
É estranho pensar que deve haver uma espécie de código de bom comportamento empresarial dentro das redes 

sociais. Um ambiente tão livre e que sempre incentiva essa liberdade, como a internet, pode parecer isento desse tipo de 
normatização, e utilizar uma espécie de guia de conduta pode parecer estar na contramão dessa liberdade de expressão.

O ponto é que não estamos falando apenas de opiniões e posições pessoais. Quando a rede social é da empresa, 
ela deve se posicionar como empresa. Ou seja, os mesmos valores e missão que valem dentro da empresa, valem 
para sua imagem na web.

Como empresa, você deve representar a solidez e ética que seu consumidor espera. Seu público aceita que haja 
maior descontração? Ótimo! Mas não é sempre assim, muitas vezes os clientes e público alvo da empresa são justa-
mente pessoas mais conservadoras, e arriscar demais pode te fazer ser mal visto.

Além disso, é importante que você converse sempre com seu alvo e, se seu alvo comercial tem opiniões diversas, é 
bom não tomar partidos. Um exemplo comum são discussões políticas. Para a empresa, não importa a posição pessoal 
do seu fundador, do seu analista de redes sociais, ou mesmo da maioria de acionistas. O que importa é o cliente e o 
consumidor, e se ele está em ambos os lados de uma discussão, é bom simplesmente se isentar.

Essas restrições se estendem aos principais chefes da empresa. A imagem deles está atrelada demais à da empresa, 
então sim, sua liberdade como indivíduo fica um pouco tolhida, mas isso não é o fim do mundo. 

É bom sempre buscar ser idôneo e partilhar apenas aquilo que te mantém seguro. Da mesma forma que você 
não fornece seus dados pessoais para um estranho que te liga, você não deve fazê-lo na internet, seja lá em qual rede 
social você esteja.

Sua postura como empresa faz a diferença, e as pessoas estão de olho. Além disso, os próprios mecanismos de 
Big Data se aproveitam disso. Se sua empresa mostra uma postura e investe naquela rede social, ela vai aparecer 
principalmente para o tipo de consumidor que se alinha às suas ideias.

Ou seja, assumir uma posição te ajuda a estar entre aqueles que você está buscando quando investe em campanhas 
online. É bom sempre montar uma estratégia de posicionamento de marca que se reflita nas redes sociais.

Ações de marketing devem considerar o ambiente online, mas devem se perguntar coisas simples, como “estou 
ofendendo alguém?”, “para quem estou falando isso?”, “estou alinhado como minha missão e valores como empresa?”.

É bom contar com analistas e pessoas especializadas para cuidar de sua estratégia de marketing. Às vezes, algo 
inofensivo a seus olhos, pode fazer toda a diferença para a empresa em um futuro próximo - e não é toda marca que 

consegue suportar críticas pesadas, mesmo que momentâneas, até que haja correções de uma 
postura.

Tome cuidado antes de fazer uma conta em uma rede qualquer e sair por aí falando e com-
partilhando tudo que vê. Essas coisas demandam estratégia e isso será visível em termos de 
prevenção de perdas, gerenciamento de crise e, inclusive, na captação de novos leads. Mídia 
social, hoje em dia, é coisa série e, como tal, merece planejamento e atenção.
Daniel Galvão é publicitário especializado em mídias digitais e fundador da Mango Digital. Sobre 
a Mango Digital: www.mangodigital.com.br / (11) 3424-3250. Informações para a imprensa: Infor-
maMídia Comunicação

Saúde tem que ter 
ainda mais prioridade

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Quem tem direito à aposentadoria por invalidez?
O ser humano trabalha para poder se sustentar, vendendo a sua mão de obra em troca de 

uma remuneração para manter-se com moradia, vestuário, alimentação, educação, sua ou de 
sua família.

Quando o trabalhador sofre algum tipo de limitação física, permanente ou temporária, em 
decorrência de acidente ou doença, fica incapacitado para exercer o seu trabalho e, por conse-
quência, não pode prover para si o seu sustento.

Daí o Estado por meio da Seguridade Social, protege esse trabalhador, conferindo benefícios 
que provê meios de subsistência desse e de sua família.

Um dos benefícios requeridos assim que o empregado fica incapacitado para o trabalho é o 
auxílio doença, que pode ser concedido em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional 
chamado de auxílio doença acidentário ou acidente e doença comum, quando é chamado de 
auxílio doença previdenciário.

Tal benefício é concedido quando se verifica que a incapacidade para o trabalho é temporá-
ria, porém quando se verificar que a incapacidade é permanente ou temporária e impossível a 
reabilitação do trabalhador no mercado, o benefício concedido é a aposentadoria por invalidez.

Na prática, o empregado acidentado o acometido de doença que o incapacite para o trabalho, 
deve requerer no INSS o auxílio doença e quando ocorrer a perícia e ficar constatado que a 
incapacidade é permanente, o pedido do benefício é convertido em aposentadoria por invalidez.

Não se exige carência (nº de contribuições) para requerer os benefícios, basta o requerente estar 
na qualidade de segurado (ter contribuído anteriormente a 12 meses da data do requerimento).

Algumas doenças são consideradas incapacitantes e isentam o segurado de carência, como 
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e inca-
pacitante, dentre outras definidas pela Previdência Social.

Resumindo, o segurado que sofrer acidente de trabalho ou não, ou for acometido de doença 
ocupacional ou comum, pode requerer o benefício de aposentadoria por invalidez, agendando 

no INSS o requerimento de auxílio doença e após constatada a incapacidade 
em perícia, o pedido será convertido em aposentadoria por invalidez. 

Caso de negativa do INSS, somente pela via judiciária será possível o 
deferimento do benefício.

Em que aquário você vive?
As pessoas têm uma tendência a reagir  negativamente a tudo que oferecem-lhe para 

seu crescimento e desenvolvimento emocional como uma defesa para esconder seus 
medos e inseguranças daquilo que não pode controlar ou saber de antemão como serão 
os acontecimentos quando estiver naquele novo ambiente. Muitas vezes me dizem que 
os chefes, gerentes e diretores não tem tempo para fazer nossos treinamentos de autodes-
cobertas,  que tem também entre vários, o  objetivo de estruturá-los emocionalmente e 
trabalhar o stress da árdua tarefa que é administrar as corporações que lhe dão emprego. 
Normalmente se aplicam totalmente em uma das únicas saúdes, a financeira, zerando a 
social, a familiar, a física e a intelectual, definhando o emocional, chegando a depressão, 
algumas vezes à síndrome do pânico e sendo infelizes. A carpa japonesa (koi) tem a 
capacidade natural de crescer de acordo com o tamanho do seu ambiente. Assim, num 
pequeno tanque, ela geralmente não passa de cinco ou sete centímetros -- mas pode atin-
gir três vezes esse tamanho, se colocada num lago. Da mesma maneira, as pessoas têm 
a tendência de crescer de acordo com o ambiente que as cerca. Só que, neste caso, não 
estamos falando de características físicas, mas de desenvolvimento emocional,  social, 
espiritual e intelectual. Enquanto a carpa é obrigada, para seu próprio bem, a aceitar 
os limites do seu mundo, nós estamos livres para estabelecer as fronteiras de nossos 
sonhos. Se somos um peixe maior do que o tanque em que fomos criados, em vez de 
nos adaptarmos a ele, devíamos buscar o oceano -- mesmo que a adaptação inicial seja 

desconfortável e dolorosa.Pense nisto. Existe um oceano esperando por 
você.Leader Training da Signa  dias10-11 e 12-07-2015. Inscreva-se 
www.signatreinamentos.com.br - 01--3875 7898-999234440.

Os investimentos na saúde de Indaiatuba são muitos, 
mas nunca é demais. O “Ranking Connected Smart Cities 
2016”, que listou as cem cidades mais inteligentes do 
País, alerta o Município que o setor ainda está longe de 
ser o ideal. 

Segundo pesquisa, Mobilidade, Empreendedorismo 
e Saúde foram os itens que fizeram com que Indaiatuba 
caísse oito posições no ranking deste ano. 

Para o estudo, esse saldo negativo da cidade pode estar 
relacionado há alguns fatores como o número de leitos e 
médicos por habitantes na cidade. 

A pesquisa é categórica: a queda nas pesquisas signi-
fica que outras cidades cresceram de uma maneira mais 
forte do que Indaiatuba e que o Município precisa focar 
investimentos nessas áreas (Mobilidade, Empreendedo-
rismo e Saúde).

Um dos fatores apontados, o número de leitos, real-
mente é um problema antigo da cidade. Porém, é um dos 
trabalhos que vem sendo priorizado pelo Município, com 
a ampliação do Haoc e a criação do curso de Medicina. 

Já a questão dos médicos é algo muito comentado e alvo 
de reclamação dos moradores que garantem: Indaiatuba 
tem estrutura física, mas faltam profissionais para atender 
a demanda. 

Espera-se que tal ranking, atrelado a reclamação dos 
pacientes, possa levar a cidade a investir e dar prioridade 
cada vez mais à saúde pública.
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Curso de Férias traz novidades 
olímpicas no Colégio Le Perini 

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

Cidade aparece em ranking como 
a 55ª mais inteligente do País

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

Criado com o objetivo 
de mapear as cidades 
com maior poten-

cial de desenvolvimento no 
Brasil, a consultora Urban 
Systems divulgou na semana 
passada o “Ranking Connec-
ted Smart Cities 2016”, que 
lista as cem cidades mais in-
teligentes do País. Indaiatuba 
aparece na 55ª colocação, 
caindo oito posições.

O estudo, que está em 
sua segunda edição, analisou 
700 cidades a partir de 73 
indicadores divididos em 11 
eixos setoriais, que foram 
Mobilidade, Urbanismo, Tec-
nologia e Inovação, Empre-
endedorismo, Governança, 
Educação, Energia, Meio 
Ambiente, Saúde, Segurança 
e Economia.

São Paulo ficou em pri-
meiro lugar no ranking geral, 
seguida por Rio de Janeiro. 
Na pesquisa feita anterior-
mente, ambas as cidades apa-
reciam em ordem contrária.

Seis cidade da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC) estão entre as 
100, incluindo Indaiatuba. 
Campinas e Vinhedo vieram 
na frente em 10º e 40º, res-
pectivamente. Na sequência 
aparece Paulínia em 71º, 
Valinhos em 75º e Jaguariúna 
na posição 86º.

No caso de Indaiatuba, 
os setores que puxaram a 
nota da cidade para uma 
queda foram Saúde, Mobili-
dade e Empreendedorismo. 

“Isso significa que outras 
cidades cresceram de ma-
neira mais forte do que In-
daiatuba, que precisa focar 
investimentos nessas áreas”, 
explica o coordenador de 
inovação e conteúdo do Ma-
rketing da Urban Systems, 
Willian Rigon. 

Entretanto, a cidade teve 
melhor desempenho no se-
tor de Energia, Tecnologia 
e Inovação (subiu quatro 
posições) e Economia (su-
biu 25). “O fato de ter um 
desempenho tão bom em 
Economia é positivo, pois 
ele é considerado um dos 
principais quando anali-
sados separadamente.  É 

através do desenvolvimento 
econômico da cidade que se 
torna possível o desenvolvi-
mento social, ao gerar maior 
renda para a população e 
maior receita para a cidade, 
que retorna investimento em 
favor de seus habitantes”, 
ressalta.

No conceito de Cidades 
Inteligentes, os municípios 
precisam ter um equilíbrio 
entre os 11 eixos analisa-
dos, uma vez que eles são 
conectados entre si, e seus 
desenvolvimentos refletem 
um no outro. 

 “O invest imento em 
educação básica e superior 
geram profissionais qua-
lificados na cidade, que 
permitem a atração de novas 
empresas (economia) que 
irão gerar novas receitas 
para a cidade (governança) 

que permitiram o investi-
mento e o retorno para a 
população (meio ambiente, 
mobilidade, saúde, etc.)”, 
lembra Rigon.

Entre os indicadores ava-
liados estão, por exemplo, 
no eixo Mobilidade a quan-
tidade de ciclovias, total de 
ônibus por habitante, trans-
porte rodoviário, número de 
voos semanais. Em Saúde 
levou-se em conta o número 
de leitos e de médicos por 
habitante, etc. Já em segu-
rança foram contabilizados 
os homicídios, acidentes de 
trânsito, entre outros. 

De acordo com Rigon, 
uma cidade inteligente não 
é aquela mais conectada ou 
com mais tecnologia, mas 
sim aquela que investe na 
sua população e consegue 
criar uma sustentabilidade 

econômica que permitirá 
crescimento social e um de-
senvolvimento sustentável.  
O representante acredita 
que apesar da listagem, as 
cidades brasileiras vivem 
um momento ainda um pou-
co atrás do conceito das 
europeias e americanas. 
“Ainda não atingimos os 
níveis de infraestrutura bá-
sica em saúde, saneamento, 
segurança, mobilidade e 
educação”, lembra.

Já Assumpção acredita 
que o projeto poderá des-
pertar no poder público e 
iniciativa privada novas 
maneiras de perceber as 
cidades. “É preciso que 
representantes tenham cons-
ciência dos investimentos e 
aprimoramentos que devem 
ser realizados nas diversas 
áreas mapeadas”. 

No primeiro ano da pes-
quisa, em 2015, Indaiatuba 
ocupava o número 47 na 
listagem das cidades mais 
inteligentes do Brasil. 

Diferente de Campinas 
que figurava na posição 21ª 
e alcançou a 10ª, e Vinhedo 
que saltou da 100ª para a 40ª. 
Hoje, o 100º lugar está com a 
cidade de São João do Meriti 
(RJ). 

Também foram elabora-
dos rankings a partir de cada 
setor analisado, com destaque 
para Belo Horizonte, 1º lugar 
em Meio Ambiente, a capital 
carioca que ficou no topo em 

Empreendedorismo e Econo-
mia, e a capital paulista com o 
1º lugar em Mobilidade.

O CEO da Urban Systems, 
Thomaz Assumpção, afirma 
que a obtenção de informa-
ções foi uma das maiores 
dificuldades do estudo, que 
se baseou apenas em dados 
oficiais. "Às vezes, a per-
cepção da população não é a 
mesma, mas a gente não lida 
com percepção, a gente lida 
com números", explica.

Indicadores
De acordo com o coor-

denador de inovação e con-

Foram avaliados 700 municípios e Indaiatuba teve seu melhor desempenho em Economia

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI

DIVULGAÇÃO

teúdo do departamento de 
marketing da consultora, 
Willian Rigon, após a publi-
cação da pesquisa em 2015, 
houve um alinhamento com 
prefeituras, formadores de 
opinião e grupos de ensino 
e universidades para acertar 
novos indicadores para esta 
edição. Indicadores estes que 
também foram atualizados ao 
longo do ano, até a publica-
ção de sua segunda versão.

A inserção de oito novos 
indicadores e a retirada de 
cinco outros levou há algu-
mas alterações pontuais em 
relação ao ranking de 2015.

Saúde, Mobilidade e Empreendedorismo foram os piores setores

A maioria dos especia-
listas concorda, que até os 7 
anos e orientada pelos seus 
potencias internos, a criança 
é mais voltada para si mesma, 
e, é por esse motivo, que em-
bora compreenda as regras de 
um jogo, ela tem dificuldade 
em segui-las. 

A diversidade de brinca-
deiras, com especial atenção 
aos jogos coletivos, ajuda 
os pequenos a trabalharem a 
mente e colocar o corpo em 
movimento incentivando a 
cognição, socialização, além 
de acrescentar emoção e va-
lores ao seu comportamento. 
Já na pré-adolescência e na 
adolescência, treinada e mo-
tivada ao esporte, lidar com 
algumas situações diárias em 
que haja disputa e concor-
rência, acaba ficando mais 
tranquilo e trazendo menos 
conflitos.  

De 27 de junho a 24 de 
julho, acontece no Colégio 
Le Perini o tradicional curso 
de férias, desta vez, trazendo 
muitas novidades. A proposta 
é incentivar a interação dos 
alunos, acolhe-los no período 
de férias e promover lazer e 
diversão. Porém, com foco no 
humano, a equipe Le Perini 
oferece mais.  

A primeira das novida-
des será o tema do evento 
de férias: “Olimpíadas Le 
Perini”. Inspirada nos jogos 
que acontecem no Brasil este 
ano, a equipe do Colégio, 
aproveitando a energia da 
garotada, programou mui-
tas brincadeiras, atividades 
físicas, jogos competitivos 
e cooperativos, tudo para 
interagir e motivar alunos de 
2 a 11 anos. A outra novidade 
é que o Le Perini vai abrir as 

portas para receber alunos de 
outras escolas, cujos pais pre-
cisam desse tipo de prestação 
de serviços, durante as férias 
dos pequenos. 

A fórmula para atender 
essa demanda foi criar um 
intensivo orientado de jogos, 
brincadeiras e muita diver-
são. “O desafio é proporcio-
nar um período de interativi-
dade e descobertas dentro de 
um ambiente seguro e aco-
lhedor aliados à aprendiza-
gem. Além disso, a proposta 
também é experimentar com 
releitura e muita criatividade, 
em jogos e brincadeiras, as 
modalidades olímpicas, para 
que as crianças se movimen-
tem, exercitem e superem 
suas limitações desenvol-
vendo seu potencial físico”, 
resumi Léia.  

A proposta com o curso de 
férias inclui ainda afastar as 
crianças do vídeo game, TV, 
computador, celular e outras 
tecnologias que as prendam e 
as isole dentro de casa, assim 
como passar para os alunos 
muita informação não só so-
bre os benefícios da prática 
de esportes, mas também 
sobre alimentação saudável, 
a importância do sono e a 
relação entre beleza, saúde 
e qualidade de vida. “Mente 
sã – corpo são”. 

Para participar é preciso 
realizar a inscrição no Colé-
gio Le Perini, (nova marca 
dos Colégios Cata-Vento e 
Ipec), que está localizado 
na Rua Armando Sales de 
Oliveira, 623, no Centro. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones: (19) 
3875-4731 e/ou (19) 3825-
6551 ou por e-mail rosana.
silva@leperini.com.br.

Para participar do curso é preciso fazer inscrição no colégio
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3º Sarau Rodin é sucesso 
de público e solidariedade

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

Até o próximo dia 29 
(quarta-feira), mora-
dores de Indaiatuba e 

quem mais desejar podem fazer 
sua doação para a Campanha 
do Agasalho 2016, realizada 
pelo Fundo Social de Solida-
riedade (Funssol). Agasalhos, 
cobertores e calçados podem 
ser entregues em vários pontos 
espalhados pela cidade. 

Os postos de coletas ficam 
na Academia Steel, na Rua 
Oswaldo Cruz, 50, no Jardim 
Rosignati; Clínica Femina, que 
fica na Rua Ademar de Barros, 
53; Fisioterapia Stifter, locali-
zada na Rua Humaitá, 1.357; 
Mil Milkshakes, situado à Rua 
Bernardino de Campos, 519; e 
nos supermercados Pague Me-
nos e Sumerbol.

Também são pontos de cole-
ta a Guarda Civil de Indaiatuba; 
Delegacia da Mulher, na Rua 
Ademar de Barros, 125; Polícia 
Militar, localizada na Rua Ar-
mando Sales de Oliveira, 473, 
na Vila Todos os Santos; Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae), na Rua Bernardino de 
Campos, 799; e no Serviço de 
Previdência e Assistência Social 
dos Funcionários Municipais 
(Seprev), que fica na Rua dos 
Ipês, 125, no Jardim Pompéia.

A campanha recebe ainda 
coletas feitas em instituições 
particulares, entre seus alunos 
e funcionários, como nos co-
légios Escala, Objetivo, Polo 

Educacional, Renovação, além 
das empresas Eldor do Brasil 
Componentes Automotivos, Eu-
rofins Brasil, Foxconn, General 
Motors e Jonh Deere Hitachi. 
A empresa Irani Embalagens 
fez a doação das caixas para a 
campanha.

Para quem precisa receber 
cobertores é necessário passar 
por triagem nos Centros de Re-
ferência da Assistência Social 
(Cras) ou Plantão Social da Pre-
feitura de acordo com a área de 
abrangência de moradia, e não 
pode ter recebido o material nos 
últimos dois anos.

A entrega dos produtos ar-
recadados acontece somente no 
prédio da antiga Subprefeitura, 
Jardim Morada do Sol, as terças 
e quintas-feiras, das 8h às 11 

horas e das 13h às 16 horas.

Geada
O final de semana passado 

foi marcado por um novo recor-
de de frio registrado no ano. Os 
termômetros marcaram 2,6ºC 
em Indaiatuba no domingo, dia 
12, segundo dados do Centro 
Integrado de Informações Agro-
meteorológicas (Ciiagro).

Na segunda-feira, dia 13, 
o frio continuou e chegou a 
registrar uma temperatura de 
2,8ºC às 6h40.

De acordo com o Clima-
tempo, os próximos dias serão 
de temperaturas mais amenas, 
com mínimas entre 15ºC e 16ºC 
e máxima de 26ºC para hoje e 
amanhã, dias 18 e 19. Não há 
previsões de chuva. 

Ação 
Em decorrência das baixas 

temperaturas registradas nos 
últimos dias, a Secretaria Muni-
cipal da Família e do Bem Estar 
Social (Semfabes), a Defesa 
Civil e o Funssol promoveram 
na noite de sexta-feira, dia 10, 
uma ação conjunta em busca de 
pessoas em situação de rua para 
orientação, oferecimento dos 
serviços da rede socioassisten-
cial e também a distribuição de 
agasalho e cobertores.

De acordo com a diretora 
do Departamento de Proteção 
Social Especial da Família e do 
Bem Estar Social, Sandra Maria 
de Moraes, foram localizadas 26 
pessoas, sendo 23 homens e três 
mulheres, que não quiseram ser 
recolhidas a um abrigo. 

Com o objetivo de aproxi-
mar a família e a escola e pro-
mover um espaço para a ex-
pressão artística dos alunos, 
o Colégio Rodin realizou, no 
último dia 7, a terceira edição 
do Sarau Rodin.

Aberto ao público,  o 
evento trabalhou a temática 
“A Magia do Cinema”. Alu-
nos, professores e convida-
dos protagonizaram belas 
atrações de canto, música, 
dança, poesia e teatro, desta-
cando a riqueza do universo 
cinematográfico.

Cerca de 730 pessoas 
passaram pelo evento, entre 
alunos, pais, convidados e 
visitantes da cidade. Como 
ingresso solidário, cada par-
ticipante deveria doar 1kg de 
alimento não-perecível ou 1 
litro de leite, mantimentos 
que seriam doados para a As-
sociação Beneficente Abid, 
de Indaiatuba. Ao todo, fo-
ram arrecadados 535kg de 
mantimentos, sendo 350 
litros de leite e 185kg de 
alimentos.

Na pesquisa pós-evento, 
a organização observou am-
pla aceitação do público. “O 

evento foi bastante elogiado 
pelos participantes, tanto na 
hora quanto na pesquisa que 
fizemos ao final e ficamos 
muito felizes com o resul-
tado. Das pessoas que parti-
ciparam da pesquisa, 100% 
afirmaram que retornariam 
ao nosso Sarau e 97% indi-
cariam a um amigo”, afirma 
Luiz Moreira, gerente de 
marketing do colégio.

Para Natália Lopez, mo-
nitora do colégio e uma das 
organizadoras do evento, 
“quando trabalhamos com 
a arte, conseguimos fazer 
com que as pessoas fiquem 
unidas, é como uma con-
fraternização. É muito bom 
ver as famílias dos alunos 
apoiando-os nesses eventos”.

Mais informações sobre 
o 3º Sarau Rodin estão dis-
poníveis no site www.cole-
giorodin.com.br ou no www.
facebook.com/colegiorodin.

O Colégio Rodin está 
localizado na Rua Padre 
Anchieta, 484, Jardim Pau 
Preto, em Indaiatuba. Mais 
informações podem ser ob-
tidas pelo telefone: (19) 
3392-6008. 

Temperatura atingiu 2,6ºC em Indaiatuba no último domingo

Campanha do Agasalho 
prossegue até dia 29

ELIANDRO FIGUEIRA SCS/PMI
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Ex-jogadora de vôlei Virna confirma 
presença na caminhada do Seprev

ILUSTRE

Vida Luz completa 24 anos de atendimento 
eficiente e produtos de qualidade 

especial Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Destaque no ramo de ma-
teriais para construção, 
a Vida Luz, situada na 

antiga Rua 80 do Jardim Mora-
da do Sol, comemora este mês 
24 anos de atuação no mercado. 
Para celebrar uma data tão es-
pecial, aos sábados a loja vem 
realizando momentos de con-
fraternização com os clientes. 

Todos os sábados deste mês, 
só na Vida Luz do Morada do 
Sol, o cliente tem, além de aten-
dimento diferenciado e produ-
tos de qualidade, café da manhã 
especial para comemorar a data.

Mas para hoje, dia 18, além 
do delicioso café da manhã, 
os clientes que forem à loja 
poderão levar seus filhos, os 
quais vão degustar de pipoca e 
algodão doce, além de brincar 
muito no pula-pula, no evento 
que acontece em parceria com 
o fornecedor Eucatex. 

E tanto hoje quanto nos 
demais sábados, clientes e 
colaboradores têm motivos de 
sobra para comemorar as quase 
três décadas de atuação da Vida 
Luz em Indaiatuba. 

A loja iniciou suas ativida-
des em junho de 1992, quando 
dois sócios decidiram “montar” 
a Eletro Vida Luz do Jardim 
Morada do Sol, com a intenção 
de disponibilizar aos clientes 
os melhores produtos elétricos 
e hidráulicos.  

Com atendimento de quali-
dade e comprometimento com o 
cliente, não demorou muito para 
a loja se expandir. Em 1995, por 
exemplo, a Vida Luz decidiu 
aumentar o leque de produtos, 
passando para a revenda de 
materiais para construção, do 
básico ao acabamento. 

E o crescimento não parou 
por aí. Depois de firmar parce-
rias de sucesso com os melhores 
fabricantes e representantes, a 
empresa passou a oferecer sua 
marca de sucesso em Indaiatuba 
e região. 

Para isso, em 2007 a loja 
expandiu no Município com a 
criação de sua segunda unidade, 
localizada no bairro Itaici. Sem-
pre com o comprometimento de 
oferecer o que há de melhor no 
mercado, em 2010, a Vida Luz 
teve novo crescimento, dessa 
vez com idealização da primeira 
loja fora de Indaiatuba, na cida-
de de Salto.  

Com muitos investimentos 
ano a ano, a Vida Luz expandiu 
seus serviços e produtos para 
outras cidades da região, com 
clientes em Salto, Elias Fausto, 
Campinas, Capivari, Itu, Itupe-
va, Monte Mor e outras.  

Com uma equipe de 44 co-
laboradores, divididos nas três 

O projeto Embaixador do 
Esporte do Banco do Brasil 
confirmou, nesta quinta-feira, 
16, a participação da ex-jogado-
ra de vôlei da seleção Brasilei-
ra, Virna, no Caminhando com 
o Seprev, evento que ocorre 
amanhã, dia 19, a partir das 8 
horas, no Parque Ecológico de 
Indaiatuba.

A caminhada, promovida 
pelo Serviço de Previdên-

unidades, a Vida Luz oferece 
atualmente todo material para 
construção, desde o básico ao 
acabamento, incluindo ferra-
mentas e alguns eletrodomés-
ticos, totalizando mais de 12 
mil itens.  

Além da qualidade de seus 
produtos, a Vida Luiz se des-
taca ainda no mercado por 
outros motivos. “A rapidez 
nas entregas é o diferencial da 
Vida Luz, pois contamos com 
profissionais qualificados e 
frota de caminhões. A cada ano 
nos sentimos mais fortalecidos 
e num constante aprendizado, 
buscando diariamente a con-
quista de nossos e novos clien-
tes”, salienta um dos sócios-
-proprietários, o empresário 
João Pitarelo.

Já para a administradora 
da Vida Luz, Luciana Lucheta 
Pitarelo, comprometimento, 
honestidade e muito trabalho 
também são focos de trabalho 
do grupo. “Temos que manter 
a qualidade de nossos produtos 
e atendimento ao cliente, con-
quistando novos clientes. Para 
isso, temos como princípios a 
honestidade, transparência e 
pontualidade na entrega, e com 
isso conquistando a satisfação 
do cliente”, finaliza.

cia e Assistência Social dos 
Funcionários Municipais de 
Indaiatuba (Seprev) tem como 
objetivo reforçar a prática da 
atividade física e será aberta a 
toda população. 

A concentração se dará a 
partir das 8 horas, no Estacio-
namento do Parque Ecológico 
de Indaiatuba e o trajeto seguirá 
até a pista de skate e retornará 
ao ponto de partida.  

Visite-nos
Loja 1 - Rua Antonio Angelino Rossi (antiga 80), 636, Jardim Morada do Sol
Loja 2 - Avenida Coronel Antonio Estanislau do Amaral, 1.557, Itaici
Loja 3 - Rua Rui Barbosa, 145, no Centro em Salto 

JEAN MARTINS

Vida Luz comemora 24 anos com três  lojas e equipe com mais de 40 colaboradores 

A programação ainda in-
clui exercícios de alongamen-
to e uma aula de dança con-
duzida pela educadora física 
Maria das Graças de Araújo 
Massimo, do Fundo Social 
de Solidariedade (Funssol) 
de Indaiatuba. Ao final do 
trajeto acontecerá uma aula 
de Zumba, coordenada por 
professores da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes. 
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18ª Festa do Peão Caipira Country 
do Colégio Objetivo ocorre no dia 25

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

Indaiatuba e outras seis 
cidades do Estado de São 
Paulo conquistaram nota 

10 e estão no topo do Ranking 
Nacional da Transparência 
do Ministério Público Fede-
ral (MPF), num total de 124 
cidades brasileiras. Essa foi 
a segunda fez que o estudo 
foi divulgado. Em 2015, o 
Município ficou com nota 9,3, 
sendo a maior do Estado e o 
sétimo colocada no País. 

O Índice Nacional de 
Transparência subiu de 3,92, 
em 2015, para 5,15, em 2016. 
Foram avaliados portais de 
5.567 municípios, 26 estados 
e Distrito Federal.

Segundo ainda o estudo, 
na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), Indaiatuba 
é a única a receber nota 10 na 
avaliação de transparência nas 
contas públicas. A segunda 
melhor posição na Região 
ficou com Itatiba, que recebeu 
nota 8,5. O terceiro lugar foi 
de Campinas, com nota 8,3.  

Dos 5.567 municípios ava-
liados em todo o País, apenas 
124 receberam nota 10 na 
avaliação do Ministério Pú-
blico Federal. No Estado de 
São Paulo, este ano Indaiatuba 
divide a liderança do Ranking 
com outros seis municípios: 

Sorocaba, Guarujá, Caçapava, 
Marília, Santos e Taboão da 
Serra.

Os pontos que mais favo-
receram Indaiatuba na con-
quista da nota máxima foram a 
divulgação de diárias e passa-
gens por nome de favorecido 
e constando, data, destino, 
cargo e motivo da viagem; os 
relatórios estatísticos conten-
do a quantidade de pedidos 
de informação recebidos, 
atendidos e indeferidos no 
Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informações ao Cidadão 
(e-SIC) e a disponibilização 
de mecanismo mais simples 
e ágeis de consulta das des-
pesas, com filtros para propor-
cionar melhores resultados na 
intenção de busca. 

De acordo com o levanta-
mento divulgado pelo Minis-
tério Público, os pontos em 
que Indaiatuba mais evoluiu 
são os mais ausentes em ou-
tros municípios. 

A primeira avaliação do 
MPF foi feita entre 8 de se-
tembro e 9 de outubro de 
2015, com o ranking divul-
gado em 9 de dezembro, Dia 
Internacional de Combate à 
Corrupção. Na ocasião foram 
expedidas mais de 3 mil re-
comendações aos que não es-
tavam cumprindo obrigações 
legais, dando o prazo de 120 
dias para as adequações. 

Vencido o prazo, o MPF 
fez nova avaliação nacional 
entre 11 de abril e 27 de 
maio deste ano, para verificar 
se as recomendações foram 
cumpridas, o que resultou no 
Ranking Nacional de Trans-
parência, divulgado em junho. 

Metodologia
O Ranking Nacional da 

Transparência foi idealizado 
pela 5ª Câmara de Coordena-
ção e Revisão do Ministério 
Público Federal (Combate à 

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba promoverá a sua 18ª Festa 
do Peão Caipira Country no dia 
25 de junho, no Espaço Socio-
ambiental do Colégio, localiza-
do à Rodovia João Ceccon, 183, 
das 10h às 22 horas. 

O convite individual custa 
R$ 10 e pode ser adquirido nas 
recepções da escola a partir de 
segunda-feira, dia 20.

A festa tradicional do Colé-
gio, que reúne alunos, famílias 
e convidados, contará com a 
locução de Zum do Prado e a 
participação das instituições 
filantrópicas: Associação Be-
neficente Abid, Organização 
Assistencial Bolha de Sabão, 
Cirva e Volacc com barracas de 
alimentação, além da barraca de 
doces em prol da formatura dos 
alunos dos 9ºs anos, de bebidas, 
de churrasco e do tradicional 
lanche de pernil.

As crianças poderão se diver-
tir nas barracas com brincadeiras 
tradicionais de festa junina e nos 
brinquedos infláveis.

As apresentações de danças 
terão início às 10h30min com 
os alunos da Educação Infantil. 
O período integral Bilíngue 

Corrupção) e concentra-se na 
clareza das contas públicas 
como instrumento para forta-
lecer a participação social no 
controle das receitas e des-
pesas. O projeto contemplou 
5.567 municípios, 26 estados 
brasileiros e Distrito Federal e 
foi feito a partir da avaliação 
da transparência passiva e 
ativa, incluindo itens como 
divulgação de salários de 
servidores, diárias, cópias de 
contratos, licitações, empe-
nhos, entre outros.

também fará sua apresentação 
com uma dança praticada nos 
Estados Unidos, a Bluegrass 
Folk Dance. Às 13h30min co-
meçarão as apresentações de 
danças folclóricas dos alunos 
do Ensino Fundamental 1 e às 
17h30min será a vez dos alunos 
do Ensino Fundamental II, com 
dança country.

A diversão também será 
garantida pela irreverência da 
“Quadrilha invertida” dos alu-
nos do Ensino Médio, profes-
sores e funcionários, que se 
apresentará às 19 horas.

Às 20 horas haverá a queima 
de fogos (somente efeitos visu-
ais) e a dupla sertaneja Bruno di 
Marco e Cristiano sobe ao palco 
para animar o público e encerrar 
a festa. “Convidamos a comu-
nidade escolar e estendemos o 
convite a toda Indaiatuba para 
participar de nossa tradicional 
Festa do Peão. Venham prestigiar 
os alunos e contribuir com as ins-
tituições de nossa cidade!”, con-
vida Loide Rosa, mantenedora 
do Colégio Objetivo Indaiatuba.

O evento conta com o patro-
cínio do Yázigi Indaiatuba, da 
RS Print e da JB Print.

REPRODUÇÃO

Indaiatuba divide a liderança do ranking com outras 123 
cidades brasileiras

Município e seis cidades do Estado 
recebem nota 10 em transparência
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Colégio Montreal realiza seu sétimo Arraial hoje

cidade

Inscrição para curso de  
Química na Fiec começa 2ª

INFORME PUBLICITÁRIO

A partir de segunda-
-feira, dia 20, esta-
rão abertas as ins-

crições para o vestibular 
do primeiro curso de Nível 
Superior da Fundação In-
daiatubana de Educação e 
Cultura (Fiec). As inscri-
ções para o tecnólogo em 
Processos Químicos podem 
ser feitas até 7 de julho, pelo 
site www.fiec.com.br. Ao 
todo serão 40 vagas, para o 
período noturno, com três 
anos de duração.

O candidato poderá impri-
mir o boleto bancário e efe-
tuar o pagamento da taxa de 
R$ 50 em qualquer agência 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF) ou rede bancária. 

Computadores serão dis-
ponibilizados nas duas uni-
dades da Fiec para os can-
didatos se inscreverem. Na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 3.405, no 
Jardim Regina; e na Rua Al-
berto Santos Dumont, 1.849, 
no bairro Cidade Nova.

Para ingressar no curso 
o candidato deve possuir 
certificado de conclusão do 
Ensino Médio com publica-
ção ou equivalente. 

A prova acontece no dia 
17 de julho, das 9h às 13 
horas, e os locais serão di-
vulgados com a antecedência 
de até três dias da data do 
exame, no quadro de avisos 

da Fiec, no site e na Impren-
sa Oficial do Município.

O candidato deverá che-
gar uma hora antes do início 
das provas, ou seja, às 8 ho-
ras, para localização da sala 
e identificação pelo fiscal. 
Os portões dos locais, onde 
serão realizadas as provas, 
serão fechados às 8h55.

O gabarito será dispo-
nibilizado no dia seguinte 
a prova, na segunda-feira, 
dia 18, a partir das 10 horas, 
também no site e quadros 
de avisos da instituição. O 
resultado final sai dia 21 de 
julho e as aulas começam dia 
8 de agosto.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o superinten-
dente da Fiec, João Neto 

salienta que já são mais de 
mil técnicos formados em 
Química pela instituição e 
essa demanda necessitava 
de um curso superior para 
aprimorar suas habilidades e 
conquistar mais oportunida-
des no mercado de trabalho. 
“Indaiatuba tem mais de 200 
indústrias que utilizam o tra-
balho do técnico de química, 
por isso nós buscamos dar um 
'up grade' e disponibilizar o 
curso tecnólogo”, explica. 

Técnicos
Em tempo, a Fiec também 

realiza o Vestibulinho 2016 
para seis cursos técnicos. As 
inscrições já se encerraram e 
a prova acontece no próximo 
dia 26 (domingo), das 9h às 

12 horas. 
Serão 240 vagas para os 

cursos de Técnico em Logís-
tica, Cozinha, Informática, 
Administração, Mecatrônica 
e Edificações. 

Nos últimos dois anos, 
todas as vagas oferecidas 
na Fiec foram atendidas 
pelo Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), porém, 
excepcionalmente neste ano, 
as turmas serão custeadas 
pelo Município. 

Segundo João Neto, por 
dois anos a cidade não pre-
cisou atuar no custeio, pois 
o programa era suficiente, 
contudo, por este ser um ano 
político, nenhuma vaga foi 
disponibilizada para a Fiec.

Concurso público vai contratar professor para curso superior
Novidade na Fundação In-

daiatubana de Educação e Cul-
tura (Fiec), o curso tecnólogo 
de Processos Químicos recebe 
até o dia 24 de junho inscrições 
do concurso público de provas 
e títulos, para professores.

São de cinco a seis vagas 
inicialmente, segundo o supe-
rintendente da Fiec, João Neto, 
para professores tecnólogos 1, 
2 e 3.

Na primeira opção, o can-
didato deverá ter graduação em 
Química, Química Industrial ou 
Engenharia Química, com pós-
-graduação Lato Sensu (espe-
cialização) na área de Química 

e mais três anos de experiência 
na docência do Ensino Superior. 

Para professor tecnólogo 
2, o candidato deve possuir 
mesma graduação citada acima, 
além de mestrado na área de 
Química. Já na última opção, a 
diferença exigida é doutorado 
em Química.

As inscrições podem ser 
feitas no horário das 8h30 às 
12 horas e das 13h às 16h30 
de segunda a sexta-feira, no 
Departamento Pessoal da Fiec, 
situado na Avenida Engenheiro 
Fabio Roberto Barnabé, 3.405, 
no Jardim Regina.

Para inscrever-se, o candi-

dato ou seu procurador deverá 
apresentar cópia do documento 
de identidade original (carteira 
de identidade ou carteira pro-
fissional).

Ele deverá ainda preencher e 
assinar a ficha de inscrição, re-
cebendo no ato o comprovante 
com a indicação de seu número 
de inscrição e o boleto bancário 
no valor de R$ 100, referente à 
taxa de inscrição, que deverá ser 
quitado na rede bancária até o 
dia 24 de junho.

O Concurso Público será 
composto por prova escrita, 
prova prática e tempo de ex-
periência.

A prova escrita está mar-
cada para o dia 10 de julho. 
No dia seguinte será divul-
gado o gabarito, após as 14 
horas. A pontuação da prova 
estará disponível no dia 15 
de julho.

Mais informações referentes 
ao concurso público poderão ser 
obtidas através do site www.
fiec.com.br ou e-mail concurso.
tecnologo@fiec.com.br.

Todas as fases do concurso 
serão expostas no quadro de edi-
tais da Fiec, no site e no jornal 
Imprensa Oficial do Município. 
Cabe ao candidato acompanhar 
a divulgação das etapas.

Para o tecnólogo em Química, serão 40 vagas para o período noturno com duração de três anos

O Colégio Montreal reali-
zará hoje, dia 18, o 7º Arraial 
Montreal. 

A festa terá início às 16 
horas com a abertura da praça 
de alimentação e das barracas 
de brincadeiras. Às 17 horas 
começam as apresentações de 
música e danças típicas dos 
alunos do Mini Maternal ao 
Ensino Médio. E às 22 horas 
haverá a tradicional quadrilha 
com alunos e convidados. No 
dia da festa o convite indivi-
dual custará R$ 20.

A coordenadora pedagó-
gica do Colégio Montreal, 
Mauricéia Pereira, conta que 
o tema da festa este ano será 
a Arte Cordel. A literatura 
de cordel é uma expressão 
literária popular caracterís-
tica do interior do Nordeste, 
escrita em versos e impressa 

Serviço 
7º Arraial do Montreal

Data: hoje, dia 18
Horário: das 16h às 23 horas
Local: Colégio Montreal
Convite individual: R$ 20 

em papel jornal, ilustrada com 
xilogravuras. Os primeiros 
folhetos de cordel coletados 
no Brasil foram trazidos pelos 
colonizadores portugueses. 
Esses folhetos ficam expostos 
em cordas, que é de onde se 
origina o nome “literatura de 
cordel”.

Para envolver os alunos na 

preparação da festa, o Colégio 
realizou um concurso que 
contou com a participação 
de todos os alunos do Ensino 
Fundamental 2 ao Ensino Mé-
dio. “Os alunos entregaram 
lindos trabalhos, mas a arte 
escolhida para divulgar a festa 
foi a do aluno Henrique Ams-
talden Zumbini, do 7º ano. 

Estão todos de parabéns!”, 
elogia a coordenadora. 

De acordo com Mauricéia, 
as famílias também puderam 
contribuir com a decoração do 
Arraial. “Cada aluno recebeu 
uma bandeira para ser deco-
rada de acordo com o tema 
do evento. No dia da festa, 
essas bandeiras farão parte da 
decoração do nosso Arraial. 
Convidamos a comunidade 
de Indaiatuba para prestigiar 
a nossa festa! Vai ter muita 
música, dança, comidinhas e 
diversão para toda a família”, 
conta a coordenadora.

MARCELLA OLIVEIRA
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Dono de posto de combustível em 
Indaiatuba é preso em operação do Deic

políciaClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Policiais do Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais (Deic) realiza-

ram a Operação Petroleiros na 
segunda-feira, dia 13, em cinco 
cidades da região de Campinas, 
incluindo Indaiatuba. Foram 
presos oito integrantes de uma 
quadrilha, acusada de atuar no 
roubo, adulteração e venda de 
combustíveis.

Segundo o Departamento de 
Comunicação do Deic, entre os 
presos estão dois empresários 
considerados líderes do esque-
ma, sendo Davi Barbosa Filho, 
dono de uma transportadora em 
Paulínia, para onde os combus-
tíveis eram levados e passavam 
por adulteração antes de serem 
comercializados; e Marcelo 
Moreira Contijo, sócio de Filho 
em postos de combustíveis da 
rede Garateia, que possui uma 
unidade em Indaiatuba.

Ambos foram detidos em 
condomínios de luxo onde 
moram, em Paulínia. Eles se 

Em Indaiatuba, a unidade do 
posto de combustível Garateia, 
localizada na Avenida Ário 
Barnabém, no Jardim Morada 
do Sol, passa por investigação 
para identificar se foi um dos 

locais que teria recebido os 
produtos adulterados. 

Nesse posto, o valor dos 
combustíveis é menor do que 
o praticado em outros esta-
belecimentos concorrentes 

localizados na mesma avenida 
e que  é bandeirado.   

Enquanto o álcool é vendido 
a R$ 2,27, num outro posto na 
mesma avenida, o preço é de 
R$ 2,48. 

Já a gasolina comum custa 
R$ 3,29 e a aditivada R$ 3,59 
no Garateia. 

No posto concorrente os 
preços praticados são de R$ 
3,59 a gasolina comum e R$ 

3,72, a aditivada. 
A reportagem do Mais Ex-

pressão procurou representan-
tes da rede de postos Garateia, 
porém um funcionário infor-
mou que ninguém da empresa 

iria se pronunciar.
A Secretária Estadual da Fa-

zenda deverá realizar fiscaliza-
ção nas unidades da empresa e 
a Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) foi notificada.

intitulavam petroleiros, daí o 
nome da operação. 

Os outros seis foram pre-
sos, são eles: José Orlando de 
Souza Serafim, o Bahia; Clóvis 
Aranha Próbio, o Baixinho; 
além de Hiago Gomes Siquei-
ra, Carlos Henrique Wimmers, 
vulgo Carlinhos, Mauro Sér-
gio Franco da Costa e Rafael 
Antonio Vedovello. Eles eram 
operacionais e colaboravam no 
roubo, transporte, administração 
e distribuição. 

O grupo vendia em média 
600 mil litros de etanol, gasolina 
e óleo diesel por mês, segundo a 
investigação.

O esquema começou a ser 
apurado em outubro do ano pas-
sado por agentes da 2ª Delegacia 
de Investigações sobre Roubo 
e Furto de Cargas (Divecar) e 
que agora busca confirmar ou-
tros destinos de distribuição do 
produto e outros integrantes da 
quadrilha, além de novos tipos 
de fraude.

A Operação Petroleiros que 
envolveu cerca de 60 policiais 
cumpriu, além dos oito manda-

dos de prisão, outros 11 man-
dados de busca e apreensão em 
Paulínia, onde  foram  apreendi-
dos celulares, dinheiro, armas, 
computadores e aparelhos que 
inibem o sinal de rastreadores.

Carros e caminhões também 
foram apreendidos e pelo menos 
um dos veículos estava com as 
placas e o chassi alterados. A 
investigação quer saber agora 
se os veículos estão com tanques 
adulterados.

Esquema
A ação desvendou o mis-

tério envolvendo um trecho da 
Rodovia Professor Zeferino 
Vaz, no trecho entre Paulínia e 
Cosmópolis, conhecido como 
“Buraco Negro”. Na ocasião, 
os caminhões-tanques desapa-
reciam dos equipamentos de 
monitoramento e, horas depois, 
eram abandonados a 50 qui-
lômetros do local, com todo o 
combustível descarregado.

As equipes de segurança 
realizaram um trabalho de le-
vantamento dos horários dos 
ataques, locais de encontro dos 

caminhões e das câmeras de se-
gurança das rodovias. Os dados 
coletados revelaram uma estru-
tura organizada da quadrilha.

O próprio ataque era realiza-
do como uma precisão logística. 
O caminhão é cercado na rodo-
via e “desaparecia” devido ao 
uso de dispositivos inibidores de 
sinais de rastreamento. 

A etapa seguinte seria des-
carregar os produtos em grandes 
tanques dentro de empresas 
especializadas nesse tipo de 
transporte. Mas com um detalhe: 
as firmas pertencem aos chefes 
da quadrilha.

O destino dos combustíveis, 
na maioria das vezes, era abaste-
cer a rede de postos da quadrilha 
instalados em Indaiatuba, Cam-
pinas, Valinhos, Hortolândia, 
Mogi Guaçu e Piracicaba. 

A quadrilha contava ainda 
com um aparato técnico para 
evitar problemas de qualida-
de dos produtos. Um quími-
co orientava procedimentos 
e manipulações de reagentes 
para melhorar a qualidade da 
gasolina.

Combustível comercializado em posto investigado por operação é vendido abaixo do valor comum 

Preso em operação do Deic é proprietário de um posto de 
combustível localizado no Jardim Morada do Sol

JEAN MARTINS
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Homem sofre sequestro relâmpago em shopping da cidade

Dupla que realizava furtos 
pela cidade é presa 

Traficante é preso no Jardim 
Morada do Sol após denúncia

Guarda Civil forma o 15º 
pelotão de aspirantes

TENSÃO

MONITORAMENTO

ENTORPECENTE

Indaiatuba recebeu 59 novos 
Guardas Civis de terceira 
classe, que foram incorpo-

rados pela Secretaria Municipal 
de Segurança Pública, no últi-
mo sábado, dia 11. A formatura 
do 15º pelotão aconteceu na 
Praça do Lago, no Jardim Mo-
rada do Sol. 

A cerimônia contou com a 
apresentação dos formandos, 
juramento, desfile e desfile 
do policiamento do Grupo de 
Apoio Preventivo (GAP), canil, 
administrativo e viaturas da 
Guarda.

O secretário de Segurança 
Pública, Alexandre Guedes 
Pinto, destacou que escolher 
trabalhar na área da segurança 
pública é optar por se dedicar ao 
próximo 24 horas por dia. “As 
vezes pode ser uma profissão 
incompreendida pela socieda-
de, mas a gratidão e um muito 
obrigado de uma pessoa aten-
dida não tem preço”, comenta. 

O prefeito licenciado Rei-
naldo Nogueira (PMDB) e 

várias autoridades de todos 
os setores de seguranças e da 
política da cidade também 
prestigiaram o evento. 

Todos os aspirantes pas-
saram por concurso público, 
testes de aptidão física e exames 
médicos e no total foram seis 
meses de curso de formação.

Foram trabalhadas disci-
plinas de práticas operacionais 
como tiro, abordagem, arma-
mento, munição, defesa pesso-
al, etc. Também foram inclusas 
natação, patrulhamento ostensi-
vo, ética, cidadania, legislação, 
primeiro socorros, homofobia, 
violência doméstica, comu-
nidade escolar, preservação 
ambiental, entre outras.

A chefe da divisão de ensino 
e treinamento da Guarda Civil, 
a inspetora Marilsa Aparecida 
de Souza, informou que por 
determinação da Secretaria Na-
cional de Segurança Pública é 
exigido o mínimo de 500 horas 
aulas de curso, porém Indaia-
tuba realiza 800. “Estendemos 
no que definimos ser necessá-
rio para o guarda sair melhor 
preparado para a rua”, ressalta. 

O inspetor chefe e diretor 
da Guarda Civil, Mário Sérgio 
Zombini, completou dizendo 
que ainda restavam mais duas 
semanas de treinamento tático 
de direção evasiva e defensiva, 
em Limeira e de motocicleta 
na Honda. 

Feito isso, o pelotão deve 
aguardar a liberação do porte 
de arma por parte da Polícia 
Federal. Até a documentação 
ser concedida os novos Guar-
das Civis atuarão em postos 
fixos, conforme a necessidade 
da escala. 

Ao Mais Expressão, o dire-
tor afirmou estar emocionado. 
“São 32 anos de Guarda e a sen-
sação é como se fosse a minha 
formatura também”, lembra. 

Aspirantes
Durante a formatura três 

aspirantes que se destacaram no 
processo de preparação recebe-
ram portaria de elogio. Foram 
eles: Sérgio Martins Junior, 
Sérgio Henrique Garbo Pagni 
e Fernando da Silva Martins. 
Instrutores e palestrantes do 
curso também receberam uma 

Por volta das 19h30 do 
último sábado, dia 11, três 
bandidos, sendo pelo menos 
um armado, renderam e se-
questraram um programador, 
de 51 anos, que estava no esta-
cionamento do Polo Shopping.

O trio colocou a vítima 
no banco do passageiro do 
automóvel e seguiu em dire-

ção a uma agência da Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
situada na Avenida Presidente 
Vargas. No local, o homem foi 
obrigado a sacar a quantia de 
mil reais. Seus documentos 
também ficaram em posse dos 
sequestradores.

A vítima retornou ao carro 
e chegou a passar um tempo 

no interior do porta-malas, en-
quanto os criminosos seguiam 
pela cidade.

Por fim, a ação terminou 
quando o veículo foi abando-
nado no bairro Campo Bonito. 
O programador conseguiu 
então acionar a Guarda Civil, 
que prestou atendimento. 

O Polo Shopping emitiu 

comunicado oficial infor-
mando que colabora com as 
investigações e que o comple-
xo possui monitoramento por 
câmeras, além de vigilantes 
especializados em segurança 
patrimonial para garantir o 
bem estar de seus clientes. 
São 1,5 mil vagas no estacio-
namento.

A Guarda Civil prendeu 
em flagrante, com auxílio do 
Centro de Operação e Inteli-
gência (COI), na quinta-feira, 
dia 16, dois bandidos que 
realizavam furtos pela cidade. 
Willian Pedro Claudio, de 23 
anos e Wesley Paulo Mon-
teiro, de 20, confessaram a 
prática criminosa.

Durante o período da ma-
nhã, o automóvel, um Fiat/
Palio da cidade de Bauru, usa-
do pelos homens em crimes 
anteriores e que já tinha sua 
placa cadastrada no sistema de 
monitoramento, adentrou em 
Indaiatuba e então foi emitido 
o alerta para as viaturas.

Por volta das 13h45 o mes-
mo veículo acusou passagem 
por um ponto monitorado e 
passou a ser acompanhado 
pelas equipes de patrulhamen-
to preventivo, sendo que ao 
perceber a presença da Guarda 
Civil o condutor iniciou fuga 

No final da tarde de quar-
ta-feira, dia 15, a Polícia 
Civil apreendeu maconha e 
crack e deteve Ricardo So-
ares Costa, de 19 anos, por 
tráfico de drogas, no Jardim 
Morada do Sol.

Através de uma ligação 
no disk denúncia (181) no 
início do mês, que indicava 
a comercialização ilegal em 
uma residência situada na 
Rua Antônio Cantelli, no 
bairro citado, foi possível 
localizar o jovem.

De acordo com o delegado 
da 1ª Delegacia de Polícia 
(DP), Danilo Amâncio Leme, 
os policiais seguiram até o 
local e encontraram Costa, 
que confessou o crime.

Em sua mochila havia 
aproximadamente 2,8 kg de 

lembrança de todos os seus 
“alunos”. 

Dentre as cinco mulheres 
do pelotão, a guarda civil de 
3ª Classe, Rosana Camila de 
Oliveira Fernandes, de 30 anos 
contou que já na adolescência 
começou a se interessar pela 
profissão. Ela era instrutora de 
autoescola quando começou 
a se preparar para encarar o 
desafio.

O processo de treinamento 
foi difícil, segundo Rosana. 
“Treinei bastante estudei pra 
prova, fiz academia, corrida e 
mesmo assim não foi moleza”, 
diz.

Apesar de estar num grupo 
de maioria masculina, o trata-
mento funciona de modo igual 
para todos. Mesma quantidade 
de flexão e corrida e todos se 
respeitam, de acordo com a 3ª 
Classe.

Também integrante do gru-
po de formandos, Eduardo 
Turati, de 29 anos, decidiu 
ingressar na corporação quando 
tomou a decisão de migrar para 
a área de segurança pública. 
“Como repórter fotográfico eu 
já acompanhava os trabalhos 
das polícias e bombeiros desde 
2008 e então fui criando uma 
grande admiração pelo traba-
lho”, conta.

O objetivo do jovem Guarda 
é crescer, se graduar, e desen-
volver o trabalho da melhor 
forma. Já seu maior medo é a 
morte: “Acho que é o medo de 
qualquer um que entra para a 
área de segurança pública. Mui-
tas das vezes vamos lidar com 
situações aonde esse perigo vai 
ser eminente”.

Porém a preparação, segun-
do ele, designa papel importan-
te nessa hora. “O treinamento 
que recebemos nesses meses 
de preparação foi ótima. Temos 
o França, nosso excelente ins-
trutor de técnicas operacionais 
que pegou pesado para que 
possamos enfrentar qualquer 
desafio”, ressalta. 

pela rodovia. O cerco tático 
teve êxito próximo ao pedágio 
da SP-75. 

Feita a abordagem, no 
interior do carro foram en-
contrados três televisores, 
bebidas e outros produtos sem 
nota fiscal. 

Os bandidos confessaram 
o crime realizado em uma 
residência no Jardim Espla-
nada. Os guardas foram até 
o endereço indicado, onde 
localizaram o proprietário 
do imóvel que prontamente 
reconheceu os pertencentes 
levados de sua casa. 

Tudo e todos foram con-
duzidos até a Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão diante das evidências 
ratificou a voz de prisão da 
dupla de furtadores, que ficou 
à disposição da Justiça. Os 
produtos foram devolvidos ao 
proprietário após a perícia rea-
lizada pela Polícia Cientifica. 

maconha, 280g de crack e 
uma balança de precisão, 
que também foi apreendida. 
No mês de fevereiro o jovem 
já havia sido autuado em 
flagrante pelo mesmo delito. 

Preso em flagrante, ele 
foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Campinas.

Força tarefa
O delegado informou ain-

da que todo mês a Polícia 
Militar de todo o Estado de 
São Paulo realiza uma ope-
ração semanal focada em 
cumprir mandados de busca 
e apreensão e prisão, também 
procura solucionar processos 
em aberto provenientes de 
disk denúncia, como flagran-
tes conforme o efetuado no 
caso acima. 

O curso de formação dos novos guardas civis durou seis meses e contou com 800 horas aula

Jovem possuía quase três quilos de maconha

MARCELLA OLIVEIRA
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Natação PCD garante mais um atleta nos Jogos Paralímpicos
REPRESENTANTE 

Lidi cria escola de futebol 
para crianças carentes 

TABELA

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 19
Horário  Partida    Local
9h  Florence x Mastiga Samba  Osan
9h  União Paraná x Operário    Oliveira Camargo
11h  U.A. Cardeal x Ponte Preta  Cardeal
11h  Santa Cruz x Paulistinha   Osan
15h30  Camisa 10 x São Francisco  Califórnia 

Resultados da última rodada 
União Paraná 3 x 1 Santa Cruz   
União Cardeal 2 x 1 Florence  
Ponte Preta 1 x 3 Paulistinha    
São Francisco 1 x 5 Mastiga Samba   
Operário 4 x 1 Camisa 10     

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 19
Horário  Partida    Local
11h  Pimenta x Bahia   Pimenta
11h  Vale Verde x Atlético Paulista  Vale Verde
11h  Cardeal x Jardim Brasil    Cardeal 
11h  Morada do Sol x Bandeirantes  Sociapan
13h30  Nacional Independente x Benfica  Pimenta
13h30  Manchester x Elias Fausto  São Conrado
13h30  Minas x Galo   Cruzeiro 
15h30  Huaxipato x LBC   São Conrado

Resultados da última rodada 
Bandeirantes 3 x 2 Minas
Bahia 4 x 2 Nacional Independente
Cardeal 5 x 1 Morada do Sol
Atlético Paulista 0 x 5 Elias Fausto
Comercial 1 x 2 Vale Verde  
Atlético Oliveira 1 x 0 Huaxipato 
Manchester 0 x 2 Pimenta  
LBC 1 x 1 Jardim Brasil     

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho

Rodada hoje, dia 18
Campo 3
Horário  Partida    Categoria 
15h   Ice Bears x Escritório Central/Voga     Adulto 
16h   Cato Supermercados x Unilabor   Adulto

Rodada amanhã, dia 19
Campo 1 
Horário  Partida    Categoria 
8h   Casa das Embalagens x Hot Flowers   Super Máster 
9h15   Tukka's Lanchonete x Cavifer   Super Máster 
10h30   DD Max x LG Vacker/Vacker & Bueno  Super Máster

Campo 2 
Horário  Partida    Categoria 
8h   Lofts Empreendimentos x Thunder Vision Super Máster 
9h15   Tecnosemillas x Balilla    Máster 
10h30   PCB Informática x Belle Santé  Máster 

Campo 3 
Horário  Partida    Categoria 
9h   SSA Brasil x Embalimp    Veterano 
10h15   Visual Formaturas x Birô - Brio!    Veterano 
11h15   Smart Ar Condicionado x Centermaq   Veterano

Resultados da última rodada 
Fisiomag 6 (4) x (3) 6 Centerbor/Marquinhos Tintas (Adulto) 
Smart Ar Condicionado 2 x 4 Vizzent Calçados (veterano) 
Luxafit Transportes 2 (5) x (4) 2 Centermaq
Grupo Fênix 1 x 2 Embalimp (Veterano) 
Jornal Exemplo 3 x 1 Belle Santé Odontologia (Máster) 
Jacitara 5 x 1 Freegelo/Big & Strong (Máster) 
Cavifer 5 x 0 Thunder Vision - Portaria Remota - GTA (Super Máster) 
DD Max 4 x 1 Visão Imóveis/2G Bebidas (Super Máster) 
Lofts Empreendimentos 0 x 1 Pai & Filhos (Super Máster) 
Posto Tremendão 1 x 1 Colégio Meta (Super Máster) 
A.E. Dirce/Race Pneus 1 x 0 Vieira de Abreu Empreendimentos (Máster)

Copa Colégio Renovação Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 19
Horário  Partida 
8h  RIP Serviços x São Camilo
9h10  Nobel x Marquinhos Tintas

Resultados da última rodada
RZ Comunicação 6 x 1 Hot Flowers
Colégio Renovação 2 x 0 Brasiltex
     

Copa Hot Flowers Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 19
Horário  Partida  
10h15  Casagrande Turismo x Criar Filmes 

Resultados da última rodada
Vizzent Calçados 1 x 0 Império 
Grupo Marquinhos 3 x 5 Verona Restaurante

20ª Torneio Municipal Intersecretarias de Futebol Mini Campo

Rodada hoje, dia 19, na Vila Avaí 
Horário  Partida  
8h30   Saae B x Cultura/Educação/Bombeiros 
9h30   Segurança Pública x Saae A 
10h30   Saúde/Gabinete/Fiec x Administração/Fazenda/Engenharia 
11h30  Esportes x Semurb/Semop

Resultados da última rodada 
Esportes 4 x 3 Saae A
Saúde/Gabinete/Fiec 0 x 3 Cultura/Educação/Bombeiros
Semurb/Semop 4 x 1 Segurança Pública
Administração/Fazenda/Engenharia 6 x 1 Saae B

A partir da próxima 
terça-feira, dia 21, a 
Liga Regional Des-

portiva Indaiatubana (Lidi) 
dará início ao projeto “Cres-
cendo no Esporte”. Com sub-
sídios vindos por intermédio 
da Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte, a entidade promoverá 
aulas de futebol semanalmen-
te para crianças carentes de 8 
a 17 anos. 

Para se inscrever, os alu-
nos devem comparecer com 
os pais ou responsável na 
sede da Lidi, que fica na Rua 
Padra Francisco Cabral Vas-
concellos, 1.466, no Parque 
das Nações; ou então nos 
dias e locais onde ocorrem as 
aulas, sendo nos campos do 
Polo Esportivo Cruzeiro e no 
Complexo Parque Indaiá. 

A princípio, o projeto será 
destinado a 250 alunos, po-
dendo chegar a capacidade 
máxima de até 300. Entretan-
to, o projeto já foi divulgado 
em algumas escolas do Mu-
nicípio e 100 vagas já foram 
preenchidas. 

Os treinos ocorrem nos 
dois campos, tanto de manhã 
quanto à tarde, para não in-
terferir no horário de estudo. 

No Parque das Nações, as 
aulas acontecem de terça e 
quinta-feira, enquanto que no 
Cruzeiro de quarta e sexta. Os 
treinos são das 8h às 9 horas, 
para crianças de 8 a 11 anos; 
das 9h às 10 horas, aos alunos 
de 13 a 15; e das 10h às 11 
horas aos alunos com 17 anos. 

No período da tarde, alunos 
do Sub-17 treinam 14h às 15 
horas; de 13 a 15 anos, das 
15h às 16 horas; e crianças de 
8 a 11 anos das 16 às 15 horas. 
Todos os treinamentos serão 

aplicados, a princípio, por 
dois profissionais de educação 
física contratados pelo projeto.

Para o presidente da Lidi, 
Eliseu Marques, o trabalho 
com a base sempre foi uma 
prioridade da entidade. “Cria-
mos esse projeto por conta da 
dificuldade de nossos clubes 
em possuir uma escolinha”, 
salienta. “Atualmente há uma 
carência muito grande no Mu-
nicípio. Tem os locais particu-
lares, mas por não possuírem 
condições de arcar com os 
custos, algumas crianças aca-
bam ficando de fora.”

Segundo Eliseu, o “Cres-
cendo no Esporte” faz parte 
de um projeto maior desen-
volvido pela Lidi, que atual-
mente oferece atendimento 
odontológico e fisiológico aos 
atletas das equipes associadas. 
Porém, parte dos atendimen-
tos é pago pelos pacientes. 
Futuramente, a ideia é que 
esses serviços tenham custo 
zero, assim como a escolinha 
de futebol. 

Eliseu ressalta ainda que o 
projeto é, acima de tudo, edu-
cacional e tem por objetivo 
promover saúde às crianças. 
Entretanto, ele reconhece que 
ninguém gosta de ficar apenas 

treinando. “Também enten-
demos que, em todo o atleta, 
há um sonho de defender um 
time. Por isso, alguns jogado-
res que se destacarem poderão 
sim ser encaminhados a cate-
goria de base do Primavera 
ou de algum clube associado 

que dispute os campeonatos 
de base da Lidi”, explica. 
“Acredito que o maior ganho 
desse projeto é social, pois 
estaremos formando nossos 
futuros jogadores, porém com 
outra filosofia de trabalho, 
ainda com mais qualificação.”

A equipe de natação PCD 
ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes classificou mais 
uma atleta (o terceiro) para 
os Jogos Paralímpicos, que 
acontecem de 7 a 18 de se-
tembro no Rio de Janeiro. A 
nadadora Raquel Viel alcan-
çou o índice que garantiu sua 
vaga no IDM, disputado de 9 
a 12 de junho em Berlim. 

Além de conquistar ainda 
na competição dois recordes 

brasileiros nos 100m peito e 
100m costas e um recorde das 
Américas nos 50m peito.

Sob a coordenação do 
técnico Antônio Luiz Cân-
dido, a seletiva contou ainda 
com a participação de Cecília 
Kethlen, que também já está 
classificada para as Paralim-
píadas e estabeleceu recorde 
brasileiro nos 100m borbo-
leta, Lucas Mozela, também 
recorde brasileiro nos 100m 

costas, e Felipe Caltran, que 
atingiu o recorde brasileiro 
nos 200m medley e o recorde 
das Américas nos 200m livre. 
“Estamos muito satisfeitos 
com estes novos resultados, 
pois todos os atletas melho-
raram suas marcas pessoais, 
além de todos os recordes ob-
tidos e do índice da Raquel”, 
diz Cândido. “A equipe está 
de parabéns e agora é inten-
sificar o treinamento, pois 

ainda temos duas seletivas 
para as Paralimpíadas, em 
junho e julho, em São Paulo, 
onde vamos tentar ampliar a 
presença de Indaiatuba nos 
Jogos Olímpicos”, completa 
o técnico.

As equipes de natação 
ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes têm o apoio de 
Zé Ferreira Restaurante e 
G7 Cross Training Centro de 
Fitness.

Lei de Incentivo ao Esporte 
garante idealização do projeto 

O projeto da escolinha tem 
subsídio do Governo do Estado, 
através da Lei Paulista de Incen-
tivo ao Esporte, quando empre-
sas optam por doar o valor do 
ICMS, que iria para o Estado, 
para projetos esportivos. 

No caso do “Crescendo 
no Esporte”, as empresas 
que fizeram a doação dos 
valores foram: Plastek, Su-
permercado São Vicente e 
Mann+Hummel. Foi arrecada-
do R$ 153 mil, valor que será 
utilizado no projeto até maio 
de 2017, para pagar os encar-
gos trabalhistas dos dois trei-
nadores, além da compra de 
bolas, coletes, shorts e todos 
os equipamentos necessários 
para a realização dos treinos. 

Também pela mesma Lei, 

a Lidi já iniciou o trabalho de 
captação de recursos. A inten-
ção é conseguir parceiros para 
o “Crescendo no Esporte”, 
para que o mesmo possa ser 
desenvolvido no período de 
junho de 2017 a maio de 2018; 
e também para a Primeira e 
Segunda Divisão do Campe-
onato Amador 2017 quando, 
as empresas que doarem seu 
ICMS, terão suas marcas nos 
uniformes dos 28 times par-
ticipantes das competições, e 
também em banners e cartazes 
de divulgação. 

Os interessados em doar 
seu ICMS, incentivando a 
prática do esporte, pode tirar 
todas as dúvidas na Lidi, pe-
los contatos: 3329-7539 e/ou 
ligaindaiatuba@bol.com.br.   

Campo do Cruzeiro será um dos polos do projeto “Crescendo no Esporte”

DIVULGAÇÃO
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Aifa define campeão da ‘Segundona’ 
e realiza hoje a final da Série A

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.bresportes

Sub-20 perde clássico para 
a Ponte e cai para quarto

PAULISTA 

Aos poucos a Asso-
ciação Indaiatubana 
de Futebol Amador 

vem definindo os campeões 
da edição deste primeiro 
semestre da Copa Liga Re-
gional Grupo Marquinhos. 
Depois de definir o campeão 
da Segunda Divisão, União 
Tribuna e Schalke 83/Grillo 
entram em quadra hoje, dia 
18, às 15h30 na Sol-Sol, 
para ver quem levantará a 
taça da Série A do certame.

No último sábado, dia 
12, no ginásio da Sol-Sol, 
foi conhecido o campeão da 
“Segundona” do Certame.  
Num jogo disputadíssimo, 
o ML Informática/Mar-
quinhos Tintas garantiu o 
“caneco” após vitória de 9 x 
3 sobre o R5/Colégio Meta/
Restaurante Toque Mineiro. 

Quem abriu o marcador 
foi o ML, aos 8 minutos, 
com gol de Cleber. Mas o 
jogo estava equilibrado e no 
final do primeiro tempo R5 
deixou tudo igual, com gol 
de César. Antes mesmo do 

término da primeira etapa, 
ainda deu tempo para o R5 
virar, com gol de Cesar. 

Na segunda etapa, o ML 
voltou determinado a mudar 
a história do jogo. Aos 8 
minutos a reação começou, 
com gol de Guilherme. Me-
nos de um minutos depois, 
Juninho fez o dele e virou a 
partida: ML 3 x 2 R5. 

Melhor em quadra, o ML 
ganhou força e marcou duas 
vezes com Cleber. Com me-
nos de quatro minutos para 
o término do jogo, Felipe 
fez o sexto do ML. Perden-
do por 6 x 2, o R5 tentou 
goleiro linha e foi numa 
bobeada do setor defensivo 
que o time acabou sofrendo 
o sétimo gol. 

Mesmo com o placar, o 
ML não se dava por satisfeito 
e marcou o sétimo gol com 
Silva. O R5 até esbouçou 
uma reação e marcou o ter-
ceiro gol numa cobrança de 
falta de Cezar, mas a tarde era 
mesma do ML. Juninho rece-
beu um verdadeiro “presente” 
de Cleber, fez o segundo dele 
e o nono do time no jogo, 
garantindo o “caneco” de 
campeão para o R5.

O artilheiro da competi-
ção foi Juninho Milesi, do 
ML, que marcou 11 gols. O 
goleiro Valmir dos Santos 
do ML ficou com o troféu de 
defesa menos vazada, com 
18 gols sofridos. 

As duas equipes estão 
garantidas na Primeira Di-
visão na próxima edição do 
certame, no segundo semes-
tre deste ano. 

Decisão
Hoje, às 15h30, nova-

mente o ginásio da Sol-Sol 
será “palco” da final da 
Primeira Divisão da prin-
cipal competição de futsal 
da Aifa. Em quadra, em 
busca do “caneco”, estarão 
União Tribuna x Schalke 
83/Grillos A

Para chegar a final do cer-
tame, na semifinal realizada 
no último sábado, o União 
Tribuna bateu a Sol-Sol pelo 
placar elástico de 5 x 1, após 
perder três finais seguidas 
para os donos da casa. 

N a  o u t r a  p a r t i d a ,  o 
Schalke 83/Grillos con-
quistou a vaga na final após 
vitória apertada por 4 x 3 
sobre o Borussia Futsal.

ML Informática garantiu o caneco da Segunda Divisão da Copa Liga Regional depois de vencer o R5 por 9 x 3

Em busca da liderança, Fantasma acabou derrotado pela Macaca 

WERNER MÜNCHOW /TRIBUNA DE INDAIÁ 

ANGELO GOUVÊA 

O saldo no último final 
de semana não foi nada po-
sitivo para a equipe Sub-20 
do Esporte Clube Primave-
ra. No sábado, dia 12, diante 
da líder Ponte Preta, em Pe-
dreira, o time local acabou 
derrotado pelo placar de 1 
x 0. Com o resultado nega-
tivo, o Fantasma ainda caiu 
da segunda para a quarta 
colocação do Grupo 2.

O único gol da partida, 
da Macaca de Campinas, foi 
anotado por Gustavo, com 
10 minutos de bola rolando. 
Essa foi a primeira derrota 
do Tricolor na competição. 

Agora, jogando no Gi-
gante da Vila em Indaiatuba, 
os indaiatubanos enfrentam 
o Mogi Mirim hoje, dia 18, 
a partir das 15 horas. 

O time está na quarta 
colocação da chave, com 11 

pontos, cinco a menos que a 
líder Ponte Preta. Capivari e 
Mogi vêm logo em seguida, 
respectivamente com 13 e 
11 pontos.   

Quem também entrou 
em campo no sábado, mas 
em casa, foram as equipes 
Sub-15 e Sub-17. Diante do 
Grêmio Barueri, a primeira 
categoria empatou em 2 x 
2, enquanto que o Sub-17 
venceu por 2 x 1. 

As duas equipes voltam 
a campo hoje, contra o São 
Bento em Sorocaba. O Sub-
15 joga às 9 horas, enquanto 
que o Sub-17 às 10h45.

De folga na última rodada, 
quem também joga no final 
de semana são as equipe Sub-
11 e Sub-13. Os jogos ocor-
rem amanhã, dia 19, às 9h e 
as 10h30, fora de casa contra 
o União Agrícola Barbarense.

LIGA PAULISTA A equipe da ADI/Clube9/Pipocas Clac/
Secretaria Municipal de Esportes entrou em quadra na noite 
de quinta-feira, dia 16, em Sorocaba, e acabou derrotada 
por 3 x 1 para o Magnus Futsal. O jogo foi válido por mais 
uma rodada da Liga Paulista de Futsal.

Os gols dos sorocabanos foram marcados por Daniel, 
Keko e pelo craque Falcão. Flavinho fez o único gol dos 
indaiatubanos.

O próximo desafio da ADI será na próxima sexta-feira, 
dia 24, às 20 horas e no Clube 9 de Julho, contra o Alta 
Paulista/Drace/Tempersul. 

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR
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Parque Corolla recebe Festival da Cultura Popular

MARCELLA OLIVEIRA
cultura@maisexpressao.com.br

Horóscopo de 18 a 24/06 por Alex Costa Guimarães

O ariano estará ainda mais focado em trabalho e proje-
tos. O momento éstá muito propício para a manutenção da 
saúde (se tiver algum prolblema de saúde agora é hora de 
melhorar , busque um profissional e resolva de imediato. 
Em termos de relacionamento, tem uma gande oportuni-
dade de ampliar seus contatos, tenha cuidado com sua an-
siedade pois pode aumentar, nesse período. 

O taurino tende a sentir que os assuntos afetivos estão gan-
hando destaque por estes dias em sua vida. Inclusive pode 
melhorar seu magnetismo tornando o nativo mais atraente 
e novidades relacionadas a um namoro ou romance, ten-
dem a ocorrer. Em termos financeiros, o momento é de 
agitação e batalha, mas o dinheiro vem com certeza. Estará 
co facilidade para trabalhar com cordos e negociações que 
resultarão em benefícios. Aproveite a boa fase.

O geminiano estará focado em sua vida familiar, nos as-
suntos do seu lar, em  tudo o que envolve sua vida do-
méstica e os relacionamentos em família, pois estará mais 
caseiro e acolhedor. Bom momento para encontros com 
amigos dentro de casa. Apesar desse recolhimento gostoso 
o nativo pode sofrer de ansiedade e agitação pois sente 
uma força que o impulsiona para expansão em seus as-
suntos trabalhistas. Aproveite.

O canceriano tem em suas mãos uma possibilidade de se co-
municar de forma bem positiva e permitindo melhorar sua re-
lação trabalhista e seus acordos ou negócios, permitindo ex-
pansão de seus assuntos. As viagens e os estudos são também 
altamente beneficiados. Apesar dessa força de negociação, o 
nativo se sentirá mais introspectivo, voltado para sua vida 
íntima e emocional. Momento bom para reflexão e dinamcia 
espiritual (preces, contatos espirituais, etc). 

O leonino trabalha fortemente dois assutos nessa semana: 
como buscar sua melhora financeira e como diminiuir um 
egoísmo intenso que possa estar atrapalhando suas relações 
mais íntimas. Financeiramente, é uma boa semana pois há 
possibilidade do dinheiro vir mais rapidamente.  Um amor 
do passado pode voltar à sua vida. Projetos em andamentos 
tendem a dar muito certo. 

O virginiano entra em um período que sua vida profis-
sional adquire uma estabilidade tanto no que diz respeito 
ao bom ambiente de trabalho quanto a projetos que caem 
em suas mãos e o nativo consegue dar um bom prosse-
guimento. Bom momento para apresentar projetos e dar 
palestras. Ambiente de trabalho colaborativo e harmonico 
para com o nativo.

O libriano entra em uma fase de introspecção e planeja-
mento de novos passos relacionados a seus planos pes-
soais e profissionais. Esse momento envolve reflexão e 
decisões, que provavelmente serão tomadas adiante. O na-
tivo terá facilidade com pessoas que vem de longe ou com 
projetos de médio prazo, especialmente os que envolvem 
publicações e assuntos metafísicos. 

Semana que marca dias de intenso movimento e compro-
missos sociais, e isso facilitará a formação de novas am-
izades e possibilita a reformulação das antigas amizades. 
Um projeto social ou político, pode ganhar força, desde 
que o nativo faça apresentação ou explanação dele. Seu re-
lacionamento pode estar passando por uma reformulação. 

A vida profissional do sagitariano estará mais movi-
mentada que antes, indicando uma semana de boas nov-
idades em sua carreira e o nativo estará sendo direcio-
nado rumo ao seu sucesso, na direção do crescimento. 
Estará mais falante que nunca e isso pode ajudar a focar 
em seus relacionamentos pessoais (estará mais sensual)  
e/ou  profissionais.

O nativo estará tendo induções que o levam a entrar 
em contato com possibilidades de desenvolver trabal-
hos espirituais, acadêmicos ou receber visitas de pes-
soas que moram longe ou estrangeiras para entrar em 
contato com motivos espiritualizados. Um novo pro-
jeto pode trazer um novo movimento à sua vida. Você 
estará mais aberto e comunicativo. Um novo rumo está 
se formando em sua vida.

Nessa semana o aquariano está mais sensível e voltado 
para o seu mundo emocional, seus sentimentos profun-
dos por algo ou alguém podem aflorar, seu sentimento 
de continuidade nos relacionamentos ou de negociação 
em sociedade pode ficar abalado. É possível ter prazer 
e divertimento em um projeto realizado em equipe e 
novas amizades podem ocorrer.

O pisciano estará vivenciando momentos de grande 
agitação em seus relacionamentos. Seu relaciona-
mento tende a indicar a continuidade de uma nego-
ciação. Sua vida doméstica e familiar ganha um novo 
movimento e pode trazer momentos de alegria, mas 
a atenção para com o conjuge pode ser um ponto de 
dificuldade. 

ARQUIVO FIEC

cultura &  lazer

ATIVIDADES

Começou ontem, dia 17, 
e segue até amanhã, dia 
19, a 11ª edição do São 

João na Estação, festa junina 
típica realizada pela Fundação 
Indaiatubana de Educação e 
Cultura (Fiec). O evento acontece 
no Museu da Estação, localizado 
na Praça Newton Prado. Hoje, 
a festa tem início às 19 horas e 
amanhã a partir das 18 horas.

A comemoração montada 
ao “ar livre” tem por obje-
tivo arrecadar fundos para 
a formatura dos alunos da 
instituição, que acontecerá em 
julho. “Essa festa faz parte do 
calendário cultural da cidade 

e é, além de divertida, muito 
importante para a Fiec, pois 
são os alunos que ficam res-
ponsáveis por cada barraca e 
caixa”, ressalta o superinten-
dente da Fiec, 
João Neto.

S e g u n d o 
a inda  João, 
parte da recei-
ta também será 
destinada para 
a Associação 
de Pais e Mes-
tres (APM).  

O espaço 
conta com bar-
racas de comi-
das típicas com opções como 
pastel, quentão e vinho quen-
te, cachorro quente, cuscuz, 

churrasquinho, mini pizza, 
milho cozido, crepe e pão com 
linguiça. 

Na área de alimentação 
também há barracas de do-

ces contendo 
morango e uva 
no chocolate, 
maça do amor, 
algodão doce, 
entre outros. 

Brinquedos 
infláveis, barra-
cas de pesca e 
boca do palhaço 
são as diversões 
d i s p o n í v e i s 
para as crianças.

A festa recebe ainda os 
grupos locais da terceira 
idade, shows sertanejos e 

números de dança.
Hoje a Comitiva Taio (dan-

ça) se apresenta, depois acontece 
o show de Everton & Remy 
e na sequência a dupla Luik 
& Raphael sobe ao palco. No 
encerramento, amanhã, estão 
programados shows com Leo-
nardo Akis e Saulo Martin.

Ontem, dia 17, durante a 
abertura do São João na Estação, 
se apresentaram Leo Violeiro, 
a Comitiva Os Brutos e Roger 
Alves & Banda. 

Novidade
No calendário de eventos 

da Fiec, pela primeira vez, nos 
dias 29,30 e 31 de julho a “Festa 
Julina” na unidade 2, situada à 
Rua Alberto Santos Dumont, 
1.849, no bairro Cidade Nova 1.

Serão instaladas 11 barracas 
de comidas típicas, que terão 
seus produtos feitos e comer-
cializados pelos próprios alunos 
dos cursos de Gastronomia e 
Nutrição. A programação e 
horários ainda serão definidos.

Diferente do São João na 
Estação, a Julina terá sua verba 
destinada exclusivamente para 
a APM, que mantém e/ou cola-
bora com projetos educacionais 
desenvolvidos na Fiec. “Por 
exemplo, quatro alunos vão para 
Londres numa competição da 
Land Rover Jaguar este ano e 
a Associação custeou as passa-
gens. O poder público sozinho 
não consegue arcar com todos os 
gastos, então essa força tarefa é 
muito importante”, conta Neto.

Tradicional São João na Estação começou ontem e vai até amanhã 

São João na Estação 
prossegue até amanhã

O Parque Corolla recebe 
amanhã, dia 19, a partir das 10 
horas, as atrações do Festival da 
Cultura Popular e Tradicional. 
O evento, gratuito e promovi-
do pela Secretaria Municipal 
de Cultura, tem como intuito 
levar ao público uma mostra 
diversificada e eclética das ma-
nifestações culturais populares. 

Desta vez, o público poderá 
conferir a apresentação do gru-
po de forró 2 Dobrado, do Hip 
Hop 4 Elementos e da dança 
alemã. 

Já a oficina Palhaçaria, com 
o grupo Gandaiá, e a confecção 
de brinquedos infantis são os 
destaques para a criançada. Em 
caso de chuva, as atividades 
serão canceladas. 

ARQUIVO – ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

A entrada é franca. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3894-1867. O Parque 
Corolla fica localizado na 
Rua Serafim Gilberto Can-
dello, s/nº - Jardim Morada 
do Sol.

1º Festival da Cultura Popular e Tradicional
- Forró com o grupo 2 Dobrado 
- Dança Alemã 
- Hip Hop 4 Elementos 
- Palhaçaria 
- Oficina de brinquedos infantis 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultural  

Grupo de Forró 2 Dobrado está entre as atrações de amanhã

“Essa festa faz parte 
do calendário cultural 

da cidade e é, além 
de divertida, muito 

importante para a Fiec, 
pois são os alunos que 
ficam responsáveis por 
cada barraca e caixa”

João Neto, 
superintendente da Fiec
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Classificados GRATUITO por tempo limitado. Aproveite!cultura & lazer

COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ 
- Lançamento - Drama Romântico - Clas-
sificação 12 anos - 109 minutos DUBLA-
DO: Quinta (16), Sexta (17), Segunda 
(20), Terça (21) e Quarta (22): 17h40 
/ 20h30. Sábado (18) e Domingo (19): 
14h00 / 17h40 / 20h30. LEGENDADO: 
Quinta (16) a Quarta (22): 15h10 / 19h00.

AS TARTARUGAS NINJA: FORA 
DAS SOMBRAS - Lançamento - Ação 
/ Aventura - Classificação 10 anos - 112 
minutos. 3D DUBLADO: Quinta (16) 
a Domingo (19): 16h30. Segunda (20), 
Terça (21) e Quarta (22): 15h30. CON-
VENCIONAL LEGENDADO: Quinta 
(16) a Quarta (22): 21h30.

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 no Sábado (18): 13h40. *Aten-
ção: para o Cineclube os ingressos tem 
preço único de R$ 10,00 para o público 
em geral. Maiores de 60 anos pagam 
ingresso promocional R$ 5,00. 

INVOCAÇÃO DO MAL 2 - 2ª sema-
na - Terror / Suspense - Classificação 
14 anos - 130 minutos. DUBLADO: 
Quinta (16) a Quarta (22): 15h50 / 18h40. 
LEGENDADO: Quinta (16) a Quarta 
(22): 21h45.

TRUQUE DE MESTRE - O 2º ATO - 
2ª semana - Suspense / Ação - Classifica-
ção 12 anos - 130 minutos. DUBLADO: 
Quinta (16) a Domingo (19): 15h30. 
Segunda (20), Terça (21) e Quarta (22): 
16h10. LEGENDADO: Quinta (16) a 
Domingo (19): 18h20 / 21h10. Segunda 
(20), Terça (21) e Quarta (22): 20h00.

ANGRY BIRDS - O FILME - 6ª sema-
na - Animação / Comédia - Classificação 
livre - 90 minutos -  CONVENCIONAL 
DUBLADO  - Somente Domingo (19): 
13h40. “SESSÃO FAMÍLIA”: PARA 
ESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 
5,00 POR ESPECTADOR

CINEMAÓpera Dido e Enéas é 
atração gratuita no Ciaei COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ - 

Lançamento - Drama Romântico - Classifi-
cação 12 anos - 109 minutos DUBLADO: 
Quinta (16) a Quarta (22): 16h00 / 18h55. 
LEGENDADO: Quinta (16) a Quarta (22): 
17h25 / 21h40.

AS TARTARUGAS NINJA: FORA 
DAS SOMBRAS - Lançamento - Ação 
/ Aventura - Classificação 10 anos - 112 
minutos. 3D DUBLADO: Quinta (16), 
Sexta (17), Segunda (20), Terça (21) e 
Quarta (22): 19h20 / 22h00. Sábado (18) 
e Domingo (19): 14h00 / 19h20 / 22h00. 
CONVENCIONAL DUBLADO: Quinta 
(16) a Quarta (22): 16h30.

MAIS FORTE QUE O MUNDO - A 
HISTÓRIA DE JOSÉ ALDO* - Pré-
-estreia - Drama Biográfico - Classificação 
14 anos - 124 minutos. NACIONAL: 
Pré-estreias de Quinta (16) a Domingo 
(19): 20h50 *Lançamento nacional na 
próxima quinta, dia 23, diariamente em 
todas as sessões.

INVOCAÇÃO DO MAL 2 - 2ª semana 
- Terror / Suspense - Classificação 14 
anos - 130 minutos. DUBLADO: Quinta 
(16) a Quarta (22): 15h30 / 18h30 / 21h20. 
LEGENDADO: Quinta (16) a Quarta 
(22): 20h20.

WARCRAFT - O PRIMEIRO ENCON-
TRO DE DOIS MUNDOS  - 3ª semana 
- Ação / Aventura - Classificação 12 anos 
- 123 minutos. CONVENCIONAL DU-
BLADO: Quinta (16) a Quarta (22): 15h10.

ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO  - 4ª 
semana - Aventura / Fantasia - Classifica-
ção livre - 112 minutos. CONVENCIO-
NAL DUBLADO: Quinta (16) e Sexta 
(17): 18h10. Sábado (18) e Domingo (19): 
14h30 / 18h10. Segunda (20), Terça (21) e 
Quarta (22): 19h50.

MOGLI - O MENINO LOBO - Vol-
tando em cartaz - Aventura - Classifi-
cação 10 anos - 105 minutos - CON-
VENCIONAL DUBLADO: Somente 
Sábado (18) e Domingo (19): 13h40. 
“SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE 
FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 
POR ESPECTADOR.

A Sala Acrísio de Ca-
margo, no Centro In-
tegrado de Apoio à 

Educação de Indaiatuba, ofe-
rece mais uma atração gratuita 
hoje, dia 18, a partir das 20 
horas. Trata-se da ópera Dido 
e Enéas, de Henry Purcell, 
com a Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba sob a regência do 
maestro Paulo de Paula.

A apresentação conta ain-
da com o grupo Ópera Estúdio 
Unicamp e o Coro Contem-
porâneo de Campinas, ambos 
com a direção do professor 
Ângelo Fernandes. 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Verdadeira tragédia ope-
rística, o enredo traz a história 
de Dido, rainha de Cartago, 
que recebe Enéas em sua corte 
após a frota do herói troiano 
sofrer um naufrágio quando 
se dirigia para a Itália, onde 
ele fundaria a Nova Tróia - e 
que seria o Império Romano. 

Dido e Enéas estão apai-
xonados, mas uma feiticeira 
e as Bruxas planejam dar 
um fim a esta relação. A 
produção é uma realização 
da Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria de Cultu-
ra, com iluminação de Felipe 
Venâncio e direção cênica de 
André Saboya. A entrada para 
o espetáculo é gratuita. Mais 

informações pelo telefone 
(19) 3894-1867. 

A Sala Acrísio de Camargo 
fica localizada na Avenida En-
genheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, 3.665, no Jardim Regina

Orquestra 
Anteriormente denomina-

da Orquestra de Indaiatuba, 
a Orquestra Sinfônica de In-
daiatuba teve sua composição 
alterada em 2014, passando a 
agregar além de instrumentos 
de corda – como violinos, 
violas, violoncelos e contra-
baixo – também instrumentos 
de sopro, como flauta, clari-
nete e trompete, bem como 
percussão. Foi criada no iní-

cio de 2004 por iniciativa da 
Prefeitura Municipal e, desde 
seu surgimento, tem possibi-
litado a jovens instrumentis-
tas da cidade a oportunidade 
de se desenvolverem técnica 
e musicalmente, oferecendo 
aulas gratuitas de violino, 
viola e violoncelo e também 
permitindo sua participação 
nos ensaios e apresentações 
do grupo. Atualmente é for-
mada por 21 instrumentistas 
que são dirigidos pelo maes-
tro Paulo de Paula. 

Os projetos da Associação 
Mantenedora da Orquestra 
Jovem de Indaiatuba (Amoji) 
são custeados com verbas da 
administração municipal.

Apresentação acontece hoje, às 20 horas, com entrada gratuita no Ciaei 

RAFAEL RODRIGUES
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Leluh Kids: sempre realizando as 
melhores festas

Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza as colaboradoras Marinalva e Lucimar, 
que comemoram seus aniversários, respectivamente, hoje e 
amanhã, dias 18 e 19. Desejamos muito sucesso e saúde. Parabéns!

LucimarMarinalva

Luiz, Teresa, Mariana e Renato, na Noite do Flash Back, evento 
realizado pelo Indaiatuba Clube na noite de sábado, dia 11

Liliane e Raylma, na Noite do Flash Back, evento realizado pelo 
Indaiatuba Clube na noite do sábado

Liliane, Camila, Renata e Pedro, equipe do Renove Cabelo e Estética 
que inaugurou no último sábado. Ligue e agende um horário: 3816-
1160 ou vá conhecer na Rua João Martini, 632, Jardim Morada do Sol

Vanuza, da Mercearia Oliveira, com 
Ronaldo representante do Carvão IndaiáQueuri com cliente Luiz Brigato

Professor Luiz Carlos marcou presença na premiação da Aifa Futsal

Professor Luiz Carlos e Nilson Gaspar fazem visita à Fabrica da 
Systherm do Brasil

Larissa Ferraz, Tayná Oliveira e Gabrielli Munhoz, durante o 3º 
Sarau Rodin

Thaís Oliveira e Ana Ligia Sinardi da CEO Secretariado Virtual

Filipe e Cristiano, da Casa & Campo, que tem uma linha completa 
de produtos e acessórios para seu pet, produtos para piscina e 
jardinagem, clínica veterinária e muito mais. Vá conhecer na Avenida 
Coronel Antonio Estanislau do Amaral, 1.273 - Itaici - F: 3801-0277

Alunos e professores do Colégio Rodin expõem suas fantasias no 
3º Sarau Rodin

Adriana Ferrari, Douglas Mucci, Renan Gomes e Celina Sass, 
durante o 3º Sarau Rodin

A debutante Talita, com suas amigas, que ficaram ainda mais 
lindas na festa de 15 anos. Todas com produção Rosa Shock Hair 
& SPA. Ligue e agende seu horário: 3318-3507 e/ou 3875-9317

Ronaldo, representante do Carvão Indaiá, com 
Francielio do Mercado Real
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Você que vai casar certamente já está pensando 
naquele vestido de noiva de seus sonhos, maravi-
lhoso e deslumbrante, como a nova coleção Tutti 
Sposa. Então corra para "A Nova Loja" que é a 
melhor opção, oferecendo as mais famosas marcas 
em vestidos de noiva, super delicados com tecidos 
super nobres, com transparência, bordados, renda, 
brilho e pedrarias. Vale destacar também os vesti-
dos longos e curtos para festas em geral que a loja 
oferece na opção aluguel ou venda. Não existe nada 
melhor. Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760

Nesse friozinho nada melhor do que moleton, masculino e 
feminino que é a peça coringa de qualquer guarda-roupa. Os 
moletons vão bem para o look. Vá espiar na Paula Amorim. 
Rua 5 de julho, 449, no Jardim Pau Preto

Professor de bateria do Espaço Cultural Stahl Soler, Fernan-
do Vergel e também músico/produtor se apresentará em São 
Paulo com seu projeto "Mix x Jam" (Bateria & Dj), que conta 
com o músico/produtor Mauro TZero Dj, na próxima quinta-
-feira, dia 23, no lançamento da autobiografia do baterista Travis 
Barker (Blink-182). Em seu set vai estar diversos clássicos 
do Rap e do Rock como Nirvana, Hed Pe, Racionais, Public 
Enemy, 311, e clássicos da discografia de Barker em memória 
ao projeto TRV$DJAM. No Youtube vocês podem conhecer 
um pouco mais do trabalho do Mix X Jam. Mais informações 
pelo 3835-6247 

Aulas de taekwondo a partir de 2,5 anos. Turmas: Mini, 
Infantil, Juvenil e Adulto. Mais informações 3835-6247

Acaba de chegar na Vitorello muitas 
novidades da nova coleção inverno, como: 
vestidos de crochê, vestidos de lã, gran-
de variedade em jeans, (como jaquetas, 
camisas e calças), novidades em calça 
flair e muito mais. Aproveite também a 
promoção da loja toda de 30% 50% off, 
blusas de manga longa de R$25 a R$30, 
e muito mais. Imperdível!

Passe horas agradáveis 
fazendo peças maravilhosas 
com aulas da Calliopi, todas 
as quintas e sextas-feiras. 
Ligue já e faça sua matrícula 
na Escola de Arte em Cerâ-
mica Calliopi: (19) 3894-
8737/(11) 5521-3989/(11) 
5547-0454. Você vai adorar!

Na semana que vem, entre os dias 21 e 25, acontece o Arraiá 
da Flor de Lis, com comidinhas típicas e quentão para todas as 
clientes! Agende um horário e participe! Você vai adorar! Rua 
Alberto Santos Dumont, 1.209, no Cidade Nova 1 (entre as ruas 
Ademar de Barros e Tuiuti). Fone: 3825-0623 e 9.9921-7576

Aulas de arte

Vestidos de Noiva Coleçao Inverno

Lançamento da autobiografia do 
baterista Travis Barker 

Turmas de taekwondo do Espaço 
Cultura Stahl Soler

Novidades

Pratos Executivos a partir de 19,90

Aulas de Arte

Cairo - de R$ 31,90 por 
R$ 27,90 - Combinado árabe 
elaborado com filé de car-
neiro grelhado, arroz árabe 
e salada à Moda da Casa. Só 
na Casa da Esfiha, é claro!

A lindíssima noiva Natalie Fernandez. "A Nova Loja" agradece a 
preferência e deseja felicidade!

Os tosadores, da Clínica Veterinária Bicho Amigo, após o Banho 
e Tosa feito com muito carinho e profissionalismo. A clínica fica na 
Rua XV de Novembro, 1.050. Contate-nos: 3875-2715
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social

A belíssima noiva Dheine que teve um maravilhoso Dia 
da Noiva no Rosa Shock Hair & SPA

Karina Schulter veste coleção outono 
inverno Lojas Cris Bandeira

Gisele Oliveira conferindo as novidades da Nab 
Esmalteria

Dyllan Gonçalves prova os looks Lojas Cris 
Bandeira

Le Triskell e o Festival Sabores da 
Terra em Indaiatuba

Adote Amor Fashion Week

Concurso Rainha da Faici 

Débora e Serginho

2º Festival de 
Food Truck do 
Polo Shopping de 
Indaiatuba

O Le Triskell Bistrô recebeu na noite de quarta-feira, dia 15, a im-
prensa e amigos para apresentar o cardápio que fará parte do Festival 
Sabores da Terra, que inicia-se na próxima terça-feira, dia 20, indo até 
o dia 3 de julho. O cardápio virá com dois valores: R$ 45 o almoço 
e R$ 55 o jantar, ambos com entrada, prato principal e sobremesa.

Ao contrário do primeiro, o se-
gundo estava muito melhor. Sem 
tantas filas e com atendimentos 
corretíssimos. A tônica foram as 
comidas deliciosas, o único en-
trevero foi na saída do shopping, 
onde os seguranças mais atrapa-
lharam do que ajudaram.

O desfile Adote Amor Fashion Week foi um sucesso, com 
casa lotada e um belo desfile. Parabéns a todos os participantes, 
inclusive os lindos de quatro patas!

Tornados x São Bento pelo Paulista B de Rugby no Ceret

Grande jogo no sábado, dia 11, quando nossos meninos do Tornados jogaram contra o São Bento, pelo Paulista de Rugby,  no Ceret 
Tatuapé, em São Paulo. Uma lavada: Tornados 70 x 0 São Bento. Pensa em um torcedor feliz, este sou eu! Parabéns pelo jogaço, rapazes!

O concurso da Rainha 2016 está sendo acompanhado de perto 
pelo presidente da Faici, José Marques Barbosa, e pela Rainha 2015, 
Sheila Oleoze. A grande final está marcada para 22 de julho. Participe!

Serginho e Debora de Camargo 
Andrade receberam amigos e alguns 
fornecedores alemães, em comemo-
ração ao aniversário da amiga Cibele 
Lopes Moreira, na Casa da Esfiha 
em Indaiatuba.
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Alunos do Ensino Médio, diurno, no trote de formatura do Objetivo
Lucas Menezes, Matheus Neri e Gabriel Avila no trote de formatura 
do Ensino Médio do Objetivo

Alunos do 6º ano, do Colégio Rodin, fazem selfie durante 
apresentaçao do 3º Sarau Rodin

Cinco meses da linda Melissa Pereira de Lima

O lindo Pablo se divertindo com seu carro

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

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

Equipe da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro durante amistoso 
disputado em Salto

Alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em treinamento 
específico para goleiros

Alunos do 3º EM da manhã do Colégio Meta posam para foto de 
recordaçãoAlunas do 9º Ano do Colégio Meta fazem trote

Gabriel Braga em sua festa de 3 aninhos! Parabéns
Alunos do 3º EM Noturno do Colégio Meta posam para foto de 
recordação

A linda Isabela curtindo recente aniversário

Matheus com sua avó Ivani
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Vinicius, Matheus, Jaqueline e Thiago, no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 870, no Jardim América. Telefone: 3875-2974

Tatiane, Maciel, Gleici, Silene, Enivaldo, Luciane, Edileia, Angela, Tatiane Santos, 
Milca, Caroline, Fabiana e Emerson, em almoço no Pé d' Pequi

Paulo Salomão, na Casa da Moqueca, na 
Avenida Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1

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

Emerson, Allailson e Wellington, pizzaiolos da Pizzaria Babbo Giovanni, Av. Presidente 
Vargas, 1540 - F: 3834-1008

Antonio Dias e Eranilson, garçons da Casa da Moqueca, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Adriano, Adalto, Marcos Paulo e Matheus, garçons da Pizzaria Babbo 
Giovanni, na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Renato e Vitor, no Rincão Gaúcho, localizado na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 870, no Jardim América. Telefone: 3875-2974

As gêmeas, Larissa e Letícia, além de Júlia, na Oggi Sorvetes, 
Avenida. Cel. A. Estanislau do Amaral, 1.219, F: 3801-0069

Franciele, Fabiana e Joyce (da Job Line), almoçando no Pé d'Pequi, situado na Rua 
XV de Novembro, 1.131. Contate-nos: 2516-3202
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caderno de negóciosNº 701

AP03240 - BOSQUE DOS INDAIAS - AU 61M2 
- 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 1 GAR 
(DESCOBERTA). R$ 780,00 + COND + IPTU

AP03244 - DUETTO DI MARIAH - AU 82M2 - 3 DORM.(1 
SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. AMERICANA / WC / AS / 2 
GAR(DESCOB). VARANDA GOURMET. COND C/ ÁREA 

DE LAZER COMPLETA. R$ 1.200,00 + COND + IPTU

CA11134 - JD BELA VISTA - AT 250M2 AC 210M2 - 3 
DORM.(1 SUITE) / SALA 2 AMB. / ESCRIT. / WC / AS 
/ CHUR / PISCINA / 2 + 2 GAR CERCA ELÉTRICA. 

PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 2.600,00 + IPTU

CA11138 - RES MONTE VERDE - AT 
173,20M2 AC 110M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. 

/ WC / AS COBERTA C/ WC / QUINTAL /  2 
GAR. R$ 1.100,00 + IPTU

CA11139 - JD. VENEZA - AT 150 M - AC 99.30 
M² - 2 DORM / SUITE / SALA / COZ / AS / WC 

/ 2 GAR / CHURRAS / R$ 320.000,00.

CA11144 - JD BOM PRINCIPIO - AT 173M2 
AC 155M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. 

/ WC / AS / QUARTINHO / CHUR /  2 GAR. 
PORTÃO ELETRONICO. R$ 1.600,00 + IPTU

CA11146 - CIDADE NOVA - 3 DORM / SUITE 
/ 2 WC / COZ PLANEJADA/SALA 2 AMB / 
GAR - R$ 2.300,00+ IPTU / R$ 780.000,00

CA11147 - JD COLONIAL - 1 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / AS / 1 GAR. R$ 900,00 ISENTO IPTU

CA11148 - CENTRO - AC 110M2 - FRENTE: 
5 SALAS(1 C/ WC SOCIAL E WC P/ DEFICI-
ENTE) / 2WC. FUNDOS: 1 DORM. / COZ. / 

WC. R$ 4.000,00 + IPTU

CA11150 - CARLOS ALDROVANDI - AT 
75M² AC - 2 DORMT / 1 WC / SALA / COZ 

R$180.000,00

TE01888 - TERRA MAGNA - 360 M² 
R$220.000,00

TE01889 - JARDIM BRASIL- AT 250.00 
R$160.000,00
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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



05BMais Expressão

TERRENOS PARA VENDA
Terreno Jd. Dos Império 150M² - R$ 95.000,00
Terreno Jd. Dos Império 150M² 110.000,00.
Terreno Jd. Dos Colibris 150M² - R$ 110.000,00.
Terreno Jd. Colibris 150M² - R$ 105.000,00.

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANTO CORRE-
TORES CREDENCIADOS AO CRECI E 

COM CONDUÇÃO PRÓPRIA.

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

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

 

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

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(03 suites), 
sala 02 ambientes, sala de jantar, cozinha planejada,  
piscina, churrasqueira, com salão de festa, mini Campo 
de futebol – AT/3.000m² – AC/400 – R$ 1.200.000,00
CH2393  – Mosteiro de Itaici – 04 dorms(01 st),  todos 
com AE, sala 02 ambientes, copa/cozinha, lav, piscina, 
churrasqueira, 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/clo-
set), sala 02 ambientes, cozinha americana com AE,  
lavanderia, garagem – AT/ 150m² – AC/ 160m² – R$ 
650.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 
ambs, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 
portão eletrônico – AT/250m – AC/160m – R$ 450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 04 suites, lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha americana, área de serviço, piscina 
e churrasqueira, garagem – R$  900.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e banheiro – R$ 340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), 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.
CA2358 – Vila Homero – 02 dorms(01st), 02 salas c/
varanda, cozinha, lavanderia, garagem – AT/390m² – AC/ 
150m² (frente para o parque das frutas) – R$ 580.000,00 
OBS:aceita troca por casa térrea no Villagio de Itaici ou 
Vista Verde. 

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, cozi-
nha e Wc – R$ 290.000,00 – Aceita R$ 60.000,00 e trans-
fere 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 aeroporto  – 
R$ 2.000.000,00

TERRENO VENDE
TE1025 – Vale das Laranjeiras – 2.800m² – R$ 
350.000,00  
TE0017 – Mantova – 220m² – R$ 170.000,00 aceito carro 
como parte de pgto.
TE2367 – Alto de Itaici – 400m² – R$ 212.000,00
TE0026 – Itaici – Jd. Juliana – 220m² – R$ 140.000,00.
TE0050 – Jardim dos Laranjais -  3.000m² – alambra-
do 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, de-
pendência 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!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

LOCAÇÃO

R$ 650 Morada do Sol: aparta-
mento 1 dormitórios suite, sala, 
cozinha, lavanderia s/ garagem
R$ 1000 Morada do Sol: 2 dormi-
tórios suite, sala, copa, cozinha, 
lavanderia vaga coberta para até 
2 carros

TERRENOS

R$ 12 mil São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parcelas de R$ 
500,00 aceita carro ou moto.
R$ 100 mil Jd. Morada do Sol: Lo-
tes de 125m² com ótima topografia
R$ 105 mil Jd. União: Lotes de 
150m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
3 cômodos em ponto de andaime 
com estrutura p/ sobrado
R$ 115 mil Jd. Colibris Lotes de 
150m² com ótima topografia, UM 
TAPETE
R$ 110 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m² bem localizado.
R$ 150 mil Jd. Maritacas: Lote 
comercial de 162 m² na avenida do 
Paulista, aceita Carro parcelamen-
to de 50% direto com proprietário.

VENDAS

R$ 170 mil Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda livre.
R$ 170 mil apartamento Salto: 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia. Aceita Financiamento.
R$ 180 mil Morada do Sol: 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 par-
celas de R$ 680,00(Pega terreno 
até 100 mil)
R$ 210 mil Morada do Sol:  So-
brado 1 dormitório, sala cozinha, 
varanda, edícula com lavanderia 
nos fundo R$ 210 mil aceita finan-
ciamento, terreno
R$ 225 mil Morada do Sol: 1 dormi-
tórios, 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 ter-
reno, aceita financiamento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc social, lavan-

deria nos fundos garagem coberta. 
Aceita terreno, ou 50% do valor e 
assumir financiamento.
R$ 260 mil Morada do Sol: 3 cômo-
dos em lote de 250m, aceita terreno, 
carro, parcelamento.
R$ 290 mil Jd. Veneza: 2 dormitó-
rios, sala cozinha e 2 wc area gour-
met (Casa Linda), aceita terreno
R$ 320 mil Colibris: Casa Nova, 
3 dormitórios, sala cozinha e 2 wc, 
aceita financiamento terreno.
R$ 380 mil Monte verde: Excelente 
Sobrado Nova com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte e closet, sala copa e 
cozinha, lavanderia, garagem para 
vários carros Área gourmet (Aceita 
Terreno e Financiamento).
R$ 600 mil Cidade nova I: Ex-
celente casa com 3 dormitórios 
sendo 2 suíte, sala copa e cozinha, 
lavanderia, piscina garagem para 2 
carros (Aceita permuta por chácara).

CHÁCARA

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

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,  chur-
rasqueira, portão eletronico, garagem 
para 2 carros.
COD.373 – CAMARGO ANDRADE – 
R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, dispensa, churrasquei-
ra, 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, chur-
rasqueira com pia, aquecedor solar, 
garagem para 4 carros.

APARTAMENTOS

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

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

TERRENOS

TE.02 – JD.DOS IMPERIOS – R$112 
MIL – 150m²
TE.13 – VILA RICA – R$120 MIL 
– 150m²
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 
TE.23 – JD.MONTOVA – R$115 
MIL – 216m²
TE.30 – VENEZA – R$95 MIL – 150m²
TE.31 – COND.QUINTAS TERRACO-
TA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.34 – MONTREAL – R$130 MIL 
– 166m²
TE.35 – JD.DO IMPERIO – R$105 
MIL – 150m²

CHACARAS

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

COD.704 – VIDEIRAS – R$550 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, churras-
queira, 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 – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

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

JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – 
dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
CECAP III – R$880,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem
JD.MORADA DO SOL  R$900,00  - 
dorm, sala, coz grande, lavanderia 
coberta grande, garagem coberta para 
1 carro e descoberta para 3 carros.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
CECAP III – R$950,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem
JD.PAULISTA – 950,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, entrada de carro
JD.NOVA INDAIA – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dor-
ms, 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
PORTAL DO SOL – R$1.100,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, as, churras-
queira, entrada para 2 carros.
VL.RUZ PERES – R$1.300,00 – 2dor-
ms, sala, copa, coz, , wc, garagem
JD.AMERICA – R$1.300,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, copa, wc, quar-
tinho nos fundos, garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$1.300,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
para 2 carros.
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 – 
COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada de carro
CENTRO – R$2.500,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMER-
CIAL – 4 salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala 
ampla, coz c/a/e. fundos:dorm, coz, 
lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.ELDORADO – R$670,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC (com mobília), 1 vaga de 
garagem fechada e coberta
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, la-
vanderia, 1 vaga de garagem coberta.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lavan-
deria, 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 
CONDOMINIO)
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
coberta
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
A N D A L U Z  –  R $ 1 . 5 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st com ae), sala 2 ambien-
tes, 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
A N D A L U Z  –  R $ 2 . 6 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 
planejada, WC, varanda, 2 vagas de 
garagem, totalmente mobiliado

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 
– 45m², wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – 34m², 
pia, mesanino com wc e tanque.
VL.RUZ PERES – R$900,00 – 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 condi-
cionado, 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
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classificados

PERMUTO P/ APTO DE ME-
NOR VALOR OU VENDO 
CASA TÉRREA COND. VISTA 
VERDE - 3 dorms (1 suíte) c/ 
armários, sala 2 ambientes, 
coz. Americana planejada 
(cooktop, forno a gás e coifa) 
lavanderia c/ armários, chur-
rasq., quintal, garag. p/ 3 carros 
(sendo 1 coberta) F. (19)3394-
2197 / (11)98635-7556
JD. BRASIL – 2 dorms R$ 
170 mil F. 98136-7331 CRECI 
74.092
C I D A D E  N O V A  c o m  3 
dorms(1st), sala, coz, WC, AS, 
churrasq., portão eletrônico, 2 
vaga de garagem R$ 360 mil 
F. 98136-7331 CRECI 74.092

JD. DOS COLIBRIS - CA05663 
– AT 150m² AC80m² 02 suítes, 
Wc social, sala, cozinha, la-
vand., garag. para 02 autos. R$ 
1.500,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. AMÉRICA - CA05121 - AT-
-130m² AC- 100m², 03 dorm., 
sendo 01 suíte, WC social, 
sala. coz. c/ gabinete, lavand. e 
garag. p/ 02 autos. R$1.600,00 
+ IPTU F. 3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 
150m² AC 120 m² - sobrado c/ 
03 dorm. sendo 01 suíte c/ va-
randa, 03 banheiros, escritório, 
lavabo, sala, coz., lavand., área 
gourmet, cisterna para captar 
água, alguns acabamentos 
por fazer. R$ 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 co-
mercial c/ salas amplas, refor-
mado. 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, ga-
rag. para 02 autos. R$ 2.000,00 
+ IPTU F. 3816-0006
JD. JEQUITIBÁ - CA06488 
- AT 160,06m², AC 174,97m² 
- Casa ampla, reformada com 
03 dorm. sendo 01 suíte com 
closet, WC social, sala ampla, 
lavabo, coz. planej., área de 
serviço fechada, WC externo, 
dorm. externo, amplo quintal, 
garag. para 02 autos coberta 
R$ 2.800,00 + IPTU F. 3816-
0006
ALUGO QUARTO - p/ aeromo-
ça R$ 500,00 F. 3875-9922 / 
99128-3922 / 99883-8135

JD. DO VALLE - CA064380 - 
AT-270m², AC- 170m²- Casa 
térrea com 03 dorm., sendo 01 
suíte, sala, wc social, coz., sala 
de jantar, área de luz, quintal + 
WC social R$ 2.100,00 + IPTU 
F. 3816-0006
SOLAR DO ITAMARACA 
-  CA06463 – AT- 312m²- AC- 
230m²- Casa c/ 3 dorm. c/ 
armários, sendo uma suíte, 
coz. completa planej., banheiro 
social, ampla área de serviço, 
sala de jantar e sala com 2 
amb., vagas para 4 de garag., 
sendo 2 cobertas. Ao fundo, 
edícula com 2 andares, sendo 
no térreo, churrasq., lavabo e 
dispensa. No andar superior 3 
cômodos: 1 suíte, escritório e 
sala de ginastica R$ 2.800,00 
+ IPTU F. 3816-0006
JD. 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, en-
trada 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

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. co-
bertos, e 02 descobertas. R$ 
3.000,00 + IPTU F. 3816-0006
Morada do Sol: 2 dorm., suíte, 
sala, copa, cozinha, lavand. 
vaga coberta p/ até 2 carros R$ 
1.000,00 F 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320

TROCA APTO NO BUTANTÃ 
– 03 suítes, sala 02 ambientes, 
lavabo, coz. americana, varan-
da c/ churrasq., piscina, salão 
de festa, 02 vagas de garag., a 
duas quadras do metrô Butantã 
área de 131m²  R$ 1.200.000,00  
- Troco por chácara no Mosteiro 
ou Vale das Laranjeiras c/ 04 
dorms podendo dar volta em 
dinheiro F. 99887-7771.
APTO  BARBARA - 01 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 01 vaga 
de garag. R$ 210.000,00 F. 
99887-7771
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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
JD. CARLOS ALDROVANDI 
- 02 dorms, coz. Americana, 
1 WC, corredor amplo, garag. 
p/ 2 carros descoberta  F. (19) 
99783-2900 / 99952-2505 / 
3329-3518
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

COND. ALTO DE ITAICI – 04 
suítes, sala 02 amb, lavabo,  
coz., lavand., piscina e chur-
rasq., 400m² AC/ 300m² R$ 
900.000,00 F. 99887-7771
Morada do Sol - Sobrado 1 
dorm., sala, coz., varanda, 
edícula com lavand. nos 
fundo R$ 210 mil aceita fi-
nanc., terreno F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jd. Nair  Maria -  com 3 
cômodos em ponto de andaime 
com estrutura p/ sobrado R$ 
110 mil F 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Morada do Sol - casa nova 
2 dorm., sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ carros. Aceita 
terreno aceita financ. R$ 240 
mil F 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320 ligue a cobrar.

Jd. Paulista - 2 cômodos 
nos fundos, frente toda li-
vre. R$ 170 mil F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue 
a cobrar.
MOSTEIRO DE ITAICI – 04 
dorms (01 suíte),  todos com 
AE, sala 02 ambientes, copa/
coz., lavand., piscina, chur-
rasq., quarto despejo, casa 
caseiro, 04 garag. AT/2.800m² 
AC/ 396m² R$ 1.000.000,00 
(Aceita troca por apartamento 
no Brooklin  São Paulo) F. (19) 
99887-7771
Itamaracá - 3 dorm, sala, coz, 
wc social, lavand. nos fundos 
garag. coberta. Aceita terrenos 
ou 50% do valor e assumir fi-
nanc. R$ 250 mil F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Morada do Sol - 3 cômo-
dos em lote de 250m. R$ 
260 mil, aceita terreno, carro, 
parcelamento  F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Morada do Sol  -  com 2 
dorm., sala, coz., wc, lavand., 
garag. para 2 carros. Aceita 
Financ. R$ 255 mil Aceita 
t roca por lote de 250m². 
F 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320
Morada do Sol - 3 casas em 
lote de 250m² sendo a 1ª - 2 
dorm sala, coz, wc, gara – 2ª - 1 
dorm, sala e coz – 3ª - 1 dorm, 
sala e coz, quintal. R$ 300 mil 
F 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320

Cidade nova I - Excelente 
casa com 3 dorm sendo 2 suí-
te, sala copa e coz., lava, pis-
cina gara para 2 carros (Aceita 
permuta por chácara) R$ 600 
mil F 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320
Monte Verde - (Nova) com 3 
dorm. 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
Morada do Sol - (Casa Nova)  
1 dorm., sala, coz., wc, vaga p/ 
p/ 4 carros. Aceita terreno, Fi-
nanc. R$ 225 mil F. 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320

JD. BRASIL - CA06303 - AT 
150m²AC 90m² - 02 Dorm., 
WC Social, sala, coz., lavand., 
churrasq., 01 garag. coberta. 
R$ 900,00 + IPTU F. 3816-
0006
VILA TELLER - CA06394 - 01 
dorm., WC social, sala, coz., 
lavand., 01 vaga coberta R$ 
950,00 + IPTU F. 3816-0006
MORADA DO SOL - CA04769 
– AT 250m², AC94M² - 02 
dorm., sendo 01 suíte, WC so-
cial, sala, coz., lavand., garag. 
p/ 01 auto R$1.100,00 + IPTU 
F. 3816-0006
CECAP II - CA06454 - AT. 
100m² AC. 60m² - 2 dorm., 
sala, coz., WC social, lavand. 
e garag. Ótima localização e 
isento de IPTU R$ 1.000,00 F. 
3816-0006
VILA INGLESA - CA05762 - 
AT 250m², AC 120m² - Casa 
antiga c/ 02 dorm., WC so-
cial, sala, coz., lavand., amplo 
quintal, estacionamento na 
frente R$ 1.200,00 + IPTU F. 
3816-0006



classificados
Apto Novo Salto: 2 dorm, 
sala, coz, wc social, lavande-
ria. Aceita Financ. R$ 180 mil. 
Aceita terreno, ou 100 mil e 
parcelas de 680,00. F 3017-
6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar

ALUGO APTO. CENTRO - 
quarto, sala, coz., WC, área de 
serv, 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
Morada do Sol - apto 1 dorm. 
suíte, sala, coz., lavand. s/ 
garag. R$ 650,00 F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320  ligue 
a cobrar independente

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 BAN-
DEIRAS - 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 tro-
co, chácara c/ casa, 1.000m², 
com área gourmet, piscina e 
pomar por casa no centro de 
Indaiatuba F. 3816-2011
TERRAS ITAICI - 05 suítes, 
03 sala, escritório, lavabo, 
coz. planej., churrasq. R$ 
960.000,00. F. 99887-7771
Terreno Terras de Itaici - 
2.750M² R$ 330.000,00 F. 
9.9887-7771.

CHÁCARAS EM PORANGA-
BA, 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 CRE-
CI 118013 Teresinha  
SITIO EM PORANGABA - 15 
alqueires, 4Km do centro asfal-
to, 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
Terreno Vale das Laranjeiras 
- 2.830m² R$ 350.000,00 F. 
9.9887-7771
Área em Cardeal – 9 alquei-
res próximo aeroporto R$ 
2.000.000,00 F. 99887-7771
Terras de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00. Localização Rua 
Zenite Furakawa. Parte alta F. 
9.9887-7771

JD. CARLOS ALDROVANDI 
- 2 terrenos c/ 270m² cada  F. 
(19) 99783-2900 / 99952-2505 
/ 3329-3518
VALE DAS LARANJEIRAS 
- 2.830m² R$ 350.000,00 F. 
99887-7771
CARDEAL – 9 alqueires próxi-
mo aeroporto R$ 2.000.000,00 
F. 99887-7771
TERRAS DE ITAICI – 1.000m² 
- R$ 270.000,00 Localização 
Rua Zenite F. 99887-7771
TERRAS DE ITAICI - 2.750m² 
R$ 330.000,00 F. 99887-7771.
JD. MONTREAL RESIDEN-
CE - Quadra “O” 7,5x20 R$ 
123.500,00 + parcelas de R$ 
522,00 por mês F. 3318-0164
Jd. Colibris - Lote de 150m² 
com ótima topografia, um tape-
te 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$ 90 
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 dorm. + parcelas 
F. 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320 ligue a cobrar.
Ipiranga Elias Fausto: 3000 
m² - só terra, aceita casa de 
lote inteiro R$ 320 mil F. 3017-
6659/ 99758-1971/ 99301-7320

São José do Rio Preto: Lote 
de 200 m², + parcelas de R$ 
490,00, aceita carro ou moto 
R$ 20 mil. F 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320

TV 14” - em ótimo estado R$ 
100,00 F. 98802-3619
TV 21” 110w, R$ 100,00 F. 
98802-3619
GRILL GEORGE FORE-
MANN, 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
T R A N S F O R M A D O R  - 
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 IVE-
CO R$ 350,00 F. 3835-3350 
c/ Paulo
TROCO VÁRIAS BICICLE-
TAS 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 - restau-
rante e cozinha industrial F. 
3394-1303 c/ Paulo
INSTRUMENTO REPIQUE 
- R$ 200,00 F. 98802-3619
MANICURE E PEDICURE - 
Pé e mão R$ 20,00 / Sobran-
celhas R$ 5,00 Atendimento 
à domicilio F. 99332-1128 / 
3935-0499 recado
CAMA HOSPITALAR - ma-
nual, ( 3 manivelas) 5 meses 
de uso, acompanha colchão 
e mesa de alimentação F. 
3834-2869 c/ Maristela
ALUGO - mesas e cadei-
ras, freezer, caixa térmica e 
painel de bexigas Rua Lucia 
Bernadeni 143 (ant. 3) Jd. 
Carlos Aldrovandi F. (19) 
99783-2900 / 99952-2505 / 
3329-3518 (atendimento de 
segunda a segunda)
MASSAGEM RELAXANTE  
-  massagem tântrica para 
homens, local discreto e 
hora marcada F. 98303-
4512 c/ Bel

PASSO O PONTO - Loja de 
diversos, 14 anos no merca-
do, com carteira de cliente 
Rua Pe Bento Pacheco 
1145 Centro
PASSO O PONTO - Salão 
de beleza completo localiza-
do no Jd. Morada do Sol F. 
99206-8998

FORD KA 1999, motor e pneus 
novos com nota fiscal, cor Pra-
ta, R$ 8.500,00 F. 98298-8897 
PEUGEOT, ano 2005, Presen-
ce 206 1.6 completo (trava, 
direção, vidro,) pneus novos, 
bancos de couro, preto, com 
NF, R$ 13.200,00, F. 98298-
8897
Caminhão MB 1113 - 1975 
com direção hidráulica, freio 
a AR e carroceria de madei-
ra. Está comigo há 20 anos. 
Pneus bons. Doc. OK toda R$ 
29.000,00 F. 3875-5666
S10 - 99, preta, cabine dulpa 
R$ 20.800,00 F. 98240-8439
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 comple-
to Branco preço 37.000,00 
com 19000km veiculo novo 
F. 99900-2088 ou 3312-0858 
aceito troca
S10 - 2.000 - branca, GMV, 
R$ 5.000 + documentos F. 
3394-1303

OFEREÇO-ME para serviços 
de cuidador de chácara em 
Indaiatuba (tenho referência) 
F. 3315-1803 c/ Janete
OFEREÇO-ME para cuidar 
de crianças  F.99662-4145 c/ 
Monique
OFEREÇO-ME como cui-
dadora de idosos, crianças, 
enfermos, pessoas com ne-
cessidades especiais e etc. 
Atendimento hospitalar e resi-
dencial. Cursando enfermagem 
falar com Evelyn F. 9875-9902 
/ 99273 0181
OFEREÇO-ME como churras-
queiro 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 

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.
ANALISTA DE LICITAÇÃO: Elaborar e acompanhar processos de 
licitação, propostas técnicas, pesquisa editais, cadastrar a empresa em 
órgãos públicos e participar e negociar em pregões públicos ou eletrôni-
cos. Experiência na função. Residir Indaiatuba, Itu ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  FINANCEIRO: Superior completo. Su-
porte  ao setor financeiro. Experiência na função, experiência no sistema 
SAP será diferencial. Residir Indaiatuba
AUXILIAR DE LICITAÇÃO: Acompanha processos licitatórios, busca 
e analisa editais, cadastra e renova a empresa em órgãos públicos e 
privados a fim de viabilizar a participação em pregões eletrônicos e pre-
senciais, organizando toda a documentação necessário. Conhecimentos 
na área. Residir Indaiatuba, Itu ou Salto.
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.
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.
GERENTE COMERCIAL: Superior completo. Experiência em avaliar 
e planejar estratégias de vendas; estruturar, organizar e distribuir sua 
equipe de vendas; assegurar o cumprimento de metas; treinamento de 
equipe; gerenciamento das despesas do departamento, reuniões; visar 
aumento dos lucros. Residir  Indaiatuba ou Salto.

empregos
VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER INDAIATUBA

OS INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA 
recrutamento.indaia@grupoproficenter.com.br

MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO 

GRUPO PROFICENTER NO FACEBOOK! 

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – Centro - Indaiatuba.
Envie seu currículo pelo - E-mail: selecao@joblinerh.com.br

Acesse nosso site: www.joblinerh.com.br | Fone: (19) 3835-5215

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 Tratamento 
Térmico. Possuir curso Técnico em Mecânica, Metalurgia, Automação Industrial 
ou equivalente. Experiência em operar máquinas. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
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. Dispo-
nibilidade para trabalhar em escala noturna.
SECRETÁRIA BILÍNGUE - Ensino Superior completo. Experiência na Função. 
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 – Ensino médio completo. Bons conhecimentos em Informática. 
Experiência com atendimento ao público. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA CONVENCIONAL - Possuir experiência na função. 
Possuir cursos e conhecimentos em metrologia e leitura e interpretação de dese-
nho mecânico. Disponibilidade de Horário. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR OPERACIONAL - Ensino Médio Completo. Conhecimentos em 
Informática. Habilitação Categoria B. Experiência na Área de Segurança e Portaria. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em turnos.
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Mecânica Auto Elétrica Dentista

Jóias Papelaria Pousada Litoral Norte Restaurante

Reparos e Reformas Segurança PatrimonialRestaurante Vidraçaria

Auto Mecânica
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