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Desde a manhã de segun-
da-feira, dia 20, os servidores 
do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) iniciaram uma 
paralisação nas unidades de 
todo o Estado. 

Após longo jejum no Cam-
peonato Liga Regional Aifa 
Grupo Marquinhos de Futsal, 
o União Tribuna levantou o 
“caneco” da 15ª edição. Esse 
foi o quarto título da equipe 
no certame. Na grande final, 
a equipe venceu o Schalke83/
Grillos por 4 x 0.

Na madrugada de domingo, 
dia 19, o auxiliar de produção 
Rederson Silva de Camargo, 
de 21 anos, sofreu um aciden-
te fatal de moto na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, no Parque Ecológico. 

A Unidade de 
Pronto Atendi-
mento (UPA 24h) 
do Jardim Morada 
do Sol deve re-
ceber, em breve, 
uma farmácia que 
funcionará 24 ho-
ras. Ainda não há 
data de quando 
o serviço estará 
disponível a po-
pulação, porém o 
atendimento foi 
confirmado pela 
Secretaria Munici-
pal de Saúde.

O  p o l i t i c o 
Emanoel Messias 
Santos confirmou 
sua pré-candidatu-
ra para concorrer 
ao cargo de pre-
feito de Indaiatuba 
nas Eleições 2016, 
que ocorrem em 
outubro. Com 53 
anos, ele será o 
representante do 
Partido da Mobi-
lização Nacional 
(PMN).

De acordo com o Centro 
de Pesquisas Meteorológicas 
e Climáticas Aplicadas à 
Agricultura (Cepagri), desde 
o ano 2000 Indaiatuba e todo 
o Estado de São Paulo não ha-
viam registrado temperaturas 
tão baixas para a estação do 
outono.
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Servidores 
permanecem em 
greve na cidade 

União conquista 
mais um título 
no futsal da Aifa 

Jovem morre 
em acidente de 
moto no Parque

Outono é o mais 
frio dos últimos 
16 anos

Emanoel Messias Santos confirma 
pré-candidatura a prefeito pelo PMN   

UPA deve ganhar farmácia 24 horas
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02A Mais Expressão

De que forma 
a crise vem te 
afetando?

RADARES DIA 25/06 A 01/07

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

“Desde sempre fui uma pessoa 
econômica e cuidadosa com 
meus gastos, acredito que por 
isso eu não me sinto tão afetada 
com a crise"
Bene Silva, 25 anos, operadora 
de loja

“Perdi meu emprego e para 
conseguir pagar as contas, hoje 
eu sou autônomo e trabalho com 
vendas externas, o que não é mui-
to garantido, pois se vende tem 
dinheiro, se não vende, não tem. 
As contas não param de chegar 
e o custo de vida está a cada dia 
mais alto"
Wagner Santos, 44 anos, repre-
sentante comercial

“Tenho que abrir mão de alguns 
produtos do supermercado, por 
exemplo, por conta dos altos 
preços. Mas, por estar emprega-
da, ainda consigo pagar minhas 
contas. Difícil mesmo é para 
quem sofre com o desemprego”.
Stefanie Stahl, 24 anos, técnica 
em química 

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

"Pessoalmente não tenho sofrido 
com a crise, pois tenho emprego. 
Alguma situação ou outra de au-
mento no preço de algum alimen-
to ou na gasolina, por exemplo, 
tenho conseguido me adaptar. 
Não que eu ache a situação boa, 
mas como em muitas vezes, o 
brasileiro tenta se adequar"
Milene Fornaziero Silva, 47 
anos, analista de recursos 
humanos

“Minha família tem sido bastante 
afetada, pois tenho uma filha 
menor de idade que ainda não 
trabalha e outra que é especial, 
então quem sustenta a casa é 
meu marido, que foi demitido 
recentemente da empresa em 
que trabalhava e agora precisa 
trabalhar como autônomo”
Sidnéia Regina da Silva, 34 
anos, Do Lar

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.) 

Você já sentiu o impacto da crise econômica no seu relacionamento?
Se tem um assunto que não sai da cabeça de muita gente, esse assunto é a crise econômica. E, o pior 

é que, além de afetar o bolso, esse cenário também acaba assombrando muitos relacionamentos. Desde 
o último ano, estamos vivendo e sentindo os desdobramentos de uma crise com impactos profundos na 
rotina das famílias. Momentos como esse podem gerar um estado de tensão, ansiedade e ameaça que 
refletem diretamente na saúde emocional das pessoas, podendo também afetar suas relações. Mas, e você? 
Tem sentido esse impacto no seu relacionamento?

Para se ter uma ideia, um dos motivos que mais leva casais ao consultório em busca de terapia são as 
divergências em relação ao dinheiro que, muitas vezes, provocam separações por razões irreconciliáveis. 
É comum surgirem conflitos quando um dos parceiros perde o emprego ou quando há dificuldade em 
manter as contas em dia ou ainda quando projetos precisam ser adiados ou repensados, como a compra 
de uma casa própria, o planejamento de um filho, etc.

A crise está associada ao medo de não ser capaz de suprir as necessidades financeiras básicas da 
família e a impossibilidade de manter o padrão de vida vigente, trazendo repercussões psicológicas que 
vão acometer as pessoas em maior ou menor grau, dependendo dos recursos que cada casal tem em seu 
repertório para viver momentos de crise. Além disso, se houver ainda uma falta de perspectiva de futuro 
no relacionamento, esse momento acaba se tornando uma fonte ainda maior de estresse, aumentando a 
ansiedade e a propensão à depressão e ao consumo de álcool ou drogas.

Muitas vezes, por medo de causar desentendimentos e desgastes, alguns casais evitam dialogar sobre 
o assunto e, quando os problemas surgem, fugir parece ser a solução mais fácil. É comum buscarmos o 
apoio na família e nos amigos. Se o relacionamento está desgastado, a sensação de solidão é devastadora e 
os reflexos são sentidos na relação com o parceiro, através de cobranças.  Mas, assim como nos negócios, 
a crise pode gerar grandes oportunidades nos relacionamentos.

É importante que os casais entrem em um consenso em como utilizar o dinheiro. O assunto pode ser 
um tabu, mas conversar abertamente sobre isso é essencial para manter a saúde financeira do casal. Fazer 
ajustes e redirecionar projetos de vida podem trazer muitos benefícios para o relacionamento. Então, reserve 
um momento para conversarem sobre a situação, olhem os extratos bancários, investimentos, contas bási-
cas, boletos, faturas do cartão de crédito. Em seguida, analisem as contas e o orçamento atual e decidam 
quais gastos podem ser reduzidos e onde devem investir. Superar a crise sem afetar o relacionamento é 

um desafio para o casal e a família, mas é possível, basta ter em mente que é preciso 
sempre muita conversa. Aliás, esse é um dos aspectos da crise, trazer a proximidade do 
casal, cumplicidade e superação, são marcas positivas do enfrentamento de desafios. 

Tatiana Leite - (11) 9 98644-0000 - Graduada em psicologia pela Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), a profissional possui especialização em terapia familiar e de casal, pela Pontifica Universidade 
Católica (PUC/SP) e Pós-graduação em Sexualidade Humana, pela Faculdade de Medicina da USP. 
O conhecimento acadêmico aliado à experiência em atendimento clínico fazem de Tatiana Leite uma 
profissional completa, com um olhar apurado e sistêmico sobre as diferentes formas de relacionamento

O momento não é de julgar!

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Foco e Resultado
Trabalhamos nos nosso treinamentos para  o ser humano tocar ou  liberar todo seu 

grande potencial de competência e sabedoria que na maioria das vezes ficam submersos 
nas profundezas do inconsciente das pessoas e como não conseguem acessá-la passam pela 
vida comendo os restos que lhe são jogados ou atirados pelos detentores do poder  que 
dominam a sociedade. Houve um tempo em que todos os homens eram deuses. Mas eles 
abusaram tanto de sua divindade que Brahma, o mestre dos deuses, tomou a decisão de lhes 
retirar o poder divino. Resolveu então escondê-lo em um lugar onde seria absolutamente 
impossível reencontrá-lo. O grande problema era encontrar um esconderijo. Brahma con-
vocou um conselho dos deuses menores, para juntos resolverem o problema. Enterremos a 
divindade do homem na terra, foi a primeira ideia dos deuses. – Não, isso não basta, pois 
o homem vai cavar e encontrá-la. Então os deuses retrucaram: – Joguemos a divindade no 
fundo dos oceanos. Mas Brahma não aceitou a proposta, pois achou que o homem, um dia 
iria explorar as profundezas dos mares e a recuperaria. Então os deuses concluíram: – Não 
sabemos onde escondê-la, pois não existe na terra ou no mar lugar que o homem não possa 
alcançar um dia. Brahma então se pronunciou: – Eis o que vamos fazer com a divindade do 
homem: vamos escondê-la nas profundezas dele mesmo, pois será o único lugar onde ele 
jamais pensará em procurá-la. Desde esse tempo, conclui a lenda, o homem deu a volta na 
terra, explorou escalou, mergulhou e cavou, em busca de algo que se encontra nele mesmo. 
Utilizamos nos nosso treinamentos ferramentas facilitadores para acessar a grande força 

que há dentro de você. Inscreva-se no treinamento de julho para os dias 
15-16 e 17-07-2016 pelo site www.signatrreinamentos.com.br ou pelo 
telefone 019-38757898.

A prisão do prefeito Reinaldo Nogueira (PMDB) du-
rante a semana, suspeito de participação num esquema de 
compra, venda e desapropriação de áreas no Município, 
pegou todos de surpresa, porém acredita-se que não cabe 
agora julgamentos da população, sem uma base legal dos 
fatos. 

A indiganação é clara da sociedade e até certo ponto 
aceitável, mas cabe a Justiça, que vem investigando o 
possível envolvimento há anos, determinar se o prefeito 
é "culpado" ou não. Enquanto Reinaldo não for a juri, ele 
é apenas um suspeito e está sendo investigado. 

Por outro lado, não cabe também a população julgar tal 
ação realizada pelo Ministério Público e Polícia Militar. 
Não dá para acreditar que dois órgãos, considerados sérios 
no País, fariam uma prisão sem qualquer embasamento, 
apenas para desestruturar a cidade ou famílias. 

 Também não cabe ao cidadão misturar dois fa-
tores. O fato de o prefeito ter sido preso duran-
te uma investigação não lhe tira os créditos de ter 
executado uma boa administração no Município. 
E n t r e t a n t o ,  o  m e s m o  f a t o  d e  t e r  c u i d a -
do "tão bem" de Indaiatuba, não lhe dá o direito 
de ter uma má conduta dentro do administrativo. 
Enfim, nada foi provado e cabe a Justiça, com base em 
provas, determinar se Reinaldo está ou não envolvido no 
esquema. A população, bastar aguardar, e torcer para que 
a verdade prevaleça para o bem de Indaiatuba.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para tanto, deve ingressar com uma ação judicial em face da construtora 
para pleitear tais valores, observando o prazo prescricional de 5 anos para o 
ingresso da ação.
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Membros são empossados 
no Conselho Municipal de 
Política Cultural

Arraiá dos colégios Le Perini e Rodin acontece amanhã na Viber 

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

Funcionários do Detran seguem 
em greve também em Indaiatuba

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

REPRESENTANTES    

Desde a manhã de 
segunda-feira, dia 20, 
os servidores do De-

partamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran.SP) 
iniciaram uma paralisação nas 
unidades de todo o Estado. 
Eles reivindicam principal-
mente o reajuste salarial de 
28% e revisão do bônus por 
resultado, que caiu de 20% 
para 8%.

A autarquia informa que as 
unidades estão operando com 
pelo menos 30% do efetivo, 
além dos funcionários tercei-
rizados, conforme acordado 
com a categoria, com base 
na Lei de greve que garante 
a permanência parcial dos 
serviços públicos essenciais. 
A paralisação é feita apenas 
por servidores públicos.  

Em Indaiatuba, no Pou-
patempo, são realizados 420 
atendimentos diários pelo 
Detran, aproximadamente, 
de acordo com a assessoria de 
imprensa do órgão. 

Segundo uma gerente do 
Banco do Brasil, que funciona 
em conjunto com os serviços 
do mesmo posto na cidade, a 
greve prejudica o atendimen-
to. Ela afirma que chegou a 
atender apenas 50 pessoas 
diariamente, por causa da 
paralisação.

Apesar do Detran estar 
operando, os prazos para a 
conclusão de serviços como 
emissão de documentos, po-
dem ser ampliados, resultado 
da greve.

Os funcionários são res-
ponsáveis pela emissão da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), julgamento de 
processos de suspensão e cas-
sação da carteira, indicação 
de condutores que levaram 
multas, desbloqueio de Centro 
de Formação de Condutores, 
liberação de veículos, do exa-
me teórico e prático.

Outra reinvindicação da 
categoria, liderada pela Asso-
ciação dos Empregados Públi-
cos do Detran/SP e  Sindicato 
dos Cargos Administrativos 
da Carreira Regida pela Lei 
Estadual 1.080/2008 do Esta-
do de São Paulo (SindCaesp),  
já foi atendida pelo Detran, 
trata-se da concessão do vale-
-refeição para R$ 23.  

Para os oficiais de trânsito 
e oficiais administrativos lo-
tados no interior, o benefício 

representa um complemento 
de 18,33% em relação ao salá-
rio mensal. Já para os agentes 
de trânsito, equivale a um 
adicional de 11,24%.

Em nota, o órgão informa 
que tem mantido amplo diá-
logo com a categoria, através 
de reunião com o grupo de 
trabalho formado por repre-
sentantes dos servidores e que 
em um momento delicado do 
País, com crise econômica e 
queda de arrecadação, qual-
quer reajuste salarial deve ser 
amplamente debatido e anali-
sado para não comprometer o 
orçamento fiscal vigente.

Na quarta-feira, dia 22, 
o SindCaesp informou que 
ocorreu votação sobre a acei-
tação de uma proposta feita 
pelo Detran de eventual sus-
pensão da greve, porém o 
resultado foi de 17% a favor 
da suspensão e a maioria 83%, 
contra, o que dá continuidade 
na paralisação.

Já na quinta-feira , dia 23, 
o sindicato convocou nova 
Assembleia a ser realizada 
neste final de semana, para 
formatação e votação de con-
traproposta a ser apresentada 
pela categoria. O SindCaesp 
ressaltou a necessidade de que 
haja flexibilidade por parte 
da autarquia, a fim de que a 
negociação possa evoluir.

Online
O Detran orienta que antes 

de se descolar a um posto, o 
cidadão acesse o portal www.
detran.sp.gov.br e confira se o 
serviço que procura não está 

disponível online. 
Quase 30 serviços podem 

ser feitos pela internet, a 
exemplo da solicitação de 2ª 
via da habilitação e do recurso 
de multas. Outros, como o 
licenciamento de veículo e 
a troca da 1ª habilitação pela 
CNH Definitiva, podem ser 
solicitados eletronicamente 
diretamente na rede bancária. 
Basta pagar a taxa do serviço 
no caixa eletrônico ou no 
internet banking junto com o 
custo de envio pelos Correios, 
que é de R$ 11, para receber 
o documento em casa.

O prefeito em exercício de 
Indaiatuba, Antônio Carlos 
Pinheiro (PTB) empossou na 
última segunda-feira, dia 20, 
em seu gabinete, os membros 
do Conselho Municipal de Po-
lítica Cultural de Indaiatuba 
(Comcult). O Conselho visa 
promover a participação de-

O Arraiá do Colégio Le Perini 
acontece amanhã, dia 26, das 11h 
às 21 horas. A festa junina, que tem 
apoio e parceria do Colégio Rodin, 
acontece no salão da Viber. Danças, 
comidas e brincadeiras típicas ale-
grarão a festa num momento único 
para divertir e encontrar amigos, 
em um ambiente familiar e descon-
traído. 

A festa reunirá alunos, toda a 
equipe pedagógica e administrativa 
dos dois colégios, além de pais e 
convidados.

Todos os anos, ex-alunos e seus 
familiares, além de colaboradores 
e parceiros dos dois colégios par-
ticipam da festa reforçando nossos 
laços de amizade. 

As músicas, decoração e os 
detalhes deste grande evento são 
cuidadosamente pensados para que 

todos se sintam a vontade, afinal a 
proposta é a confraternização da 
comunidade escolar.

Este ano a novidade é o horário 
da festa que começa às 11 horas, 
horário do almoço, com uma grande 
área de alimentação e opções de 
cardápio para todas as idades.

Além de confraternizar, vamos 
comemorar o fechamento do 1° se-
mestre do ano letivo do Colégio, o 
que já é uma tradição da família Le 
Perini. Os alunos ensaiaram várias 
coreografias e os pais podem esperar 
pelas melhores fotos dos pequenos. 

Para completar, parte da renda do 
evento será revertida para o Fundo 
Social de Solidariedade (Funssol) 
de Indaiatuba. Assim, vamos unir 
cultura, diversão e solidariedade, 
afinal, solidariedade é uma ideia que 
não envelhece.  

Ainda que o serviço não 
possa ser feito online, é im-
portante que o usuário con-
sulte no portal a relação de 
documentos e demais infor-
mações necessárias para cada 
procedimento. Isso evita que 
o cidadão tenha de ir mais de 
uma vez à unidade e agiliza o 
atendimento. 

A unidade em Indaiatu-
ba fica no Poupatempo do 
Parquel Mall, na Rua das 
Primaveras, 1.050 e funciona 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17 horas, e aos sábados, 
das 8h às 12 horas. 

mocrática dos vários segmen-
tos da sociedade que integram 
a ação cultural de Indaiatuba

As reuniões do Comcult, 
acontecem sempre na segunda 
segunda-feira do mês, às 19 
horas, no Centro de Conven-
ções Aydil Bonachela e aberta 
à população.

Representantes eleitos da Sociedade Civil:
- Artes visuais - Titular: Renan Antonieto e Suplente: Marco 
Matos
- Culturas Populares - Titular: Marina Costa e Suplente: Jane 
Bonet
- Literatura - Titular: Guilherme Salla e Suplente: José Airton 
Sobrera
- Música – Titular: Bruno Fernandes e Suplente: Carmem Ajala
Artes da Cena - Titular: Nelson Polinário e Suplente: Fernanda 
Bugallo
Representantes do Poder Público:
- Secretaria Municipal de Cultura - Titular: Erika Hayahi Kikuti 
e Suplente: Fidelcino Laurenciano de Almeida
- Secretaria Municipal da Família e Bem Estar Social - Titular: 
Doroth de Assis Schimidt Doi e Suplente: Michele Meira
- Secretaria Municipal da Educação - Titular: Henrique Augusto 
Steves e Suplente: Valkiria Arthuzo.
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento - Titular: Elaine 
Gomes de Castro e Suplente: Sidnei di Santi Junior
- Fundação Pró – Memória - Titular: Denise Yonamine e Su-
plente: Thais J. Svicero

Paralisação afeta a conclusão de alguns serviços oferecidos no órgão

Festa junina dos dois colégios ocorrem amanhã 

MARCELLA OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO 
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Colégio Montreal oferece 
Cursos de Férias 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

MELHORIA

INFORME PUBLICITÁRIO

O político Emanoel 
Messias Santos con-
firmou sua pré-candi-

datura para concorrer ao cargo 
de prefeito de Indaiatuba nas 
Eleições 2016, que ocorrem 
em outubro. Com 53 anos, ele 
será o representante do Parti-
do da Mobilização Nacional 
(PMN). A pré-candidatura foi 
confirmada durante encontro 
na noite de segunda-feira, dia 
20, no Plenarinho da Câmara. 

Além de pré-candidato 
a prefeito, o partido lançou 
também o nome de 13 pessoas 
que são pré-candidatas a ve-
reador em Indaiatuba, sendo 
desse número quatro mulhe-
res. Porém, segundo Messias, 
apenas dez devem realmente 
disputar as Eleições. 

Essa será a primeira vez 
que Messias disputará o cargo 
de prefeito. Na última eleição 
municipal, ele acabou tento 
sua candidatura impugnada 
por não atingir coeficiente 
de mulheres como pré-can-
didatas.

Nas Eleições do ano pas-
sado, Messias foi uma das 
opções para deputado fe-
deral em Indaiatuba e, com 
800 votos, acabou não sendo 
eleito. 

Ao todo, Messias foi três 
vezes candidato a vereador 
e outras três oportunidades 
como deputado federal, po-
rém não venceu nenhuma das 
disputas.

Essa também será a pri-
meira vez que o PMN lança 
um pré-candidato a prefeito 
em Indaiatuba. Messias, que 
era do PHS, acabou vendo 
seu antigo partido optar pelo 
apoio ao também pré-candida-
to a prefeito, o vereador Bruno 
Ganem (PV). 

Na semana passada, Mes-
sias acertou com o PHN, 
quando assumiu também o 
cargo de presidente do partido 
em Indaiatuba. 

Falta agora o pré-candida-
to definir quem será seu vice. 
“Era para ser o ator Lima 
Duarte. Como o conheço, fiz a 
proposta a ele que ficou de me 

dar um retorno. Mas depois 
não tivemos a oportunidade 
de acertarmos. Mas agora 
não dá mais tempo, pois ele 
não está filiado a um partido”, 
esclarece Messias. 

Mesmo estreante nas Elei-
ções Municipais, com um 
novo partido e diante de ad-
versários de “peso” na política 
local, Messias acredita que dá 
para vencer este ano. 

Segundo o pré-candidato, 
sua popularidade no Municí-
pio será um dos pontos posi-
tivos na campanha. “Quem 
me conhece tem visto meus 
projetos aqui em Indaiatuba”, 
diz. “Considero que atualmen-

te estou lá atrás na ‘corrida’ 
para prefeito, mas vejo grande 
possibilidade de crescer. Sou 
uma pessoa popular e meu 
investidor nessa campanha 
será o povo.”

Pesquisa
Em entrevista ao Mais 

Expressão, Messias também 
comentou sobre a pesquisa 
divulgada na semana retra-
sada, realizada pelo Instituto 
FLS Pesquisa e Marketing, a 
pedido da Rede Bom Dia de 
Jornais e Pelo Diário de São 
Paulo, a qual sequer citou seu 
nome como pré-candidato a 
prefeito de Indaiatuba. 

Segundo Messias, tal pes-
quisa não transmite confiança. 
“Acredito que eles (instituto) 
não achavam que eu seria pré-
-candidato, por isso não fui 
citado. Mas não sou muito de 
confiar em pesquisa política. 
No caso dessa última, vejo o 
Ganem com 20% e não 38%. 
E logo em seguida estariam 
empatados os demais pré-can-
didatos (Gaspar e Gervasio), 
ambos com média de 19% dos 
votos”, analisa. 

Se conseguir reverter essas 
porcentagens e consequen-
temente vencer as Eleições, 
Messias garante que vai atuar 
pelo povo. “Comigo, Indaia-
tuba ganhará uma cidade mui-
to mais humana. É cuidar dos 
problemas daqui e não atrair 
os de fora. Vamos também 
agir com responsabilidade, 
para que possamos manter, 
pelo menos, a qualidade de 
vida que o indaiatubano tem 
atualmente”, garante. 

Pré-candidatura de Emanoel Messias foi confirmada durante evento no Plenarinho

Curso de férias é destinado à crianças de  1 a 10 anos de idade 

JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO 

Sempre que se aproxima 
o período de férias escolares 
a preocupação dos pais que 
trabalham fora ressurge, espe-
cialmente para aqueles não têm 
com quem deixar os filhos. 

Pensando em atender a de-
manda dessas famílias, o Colé-
gio Montreal oferece o Curso de 
Férias para os alunos com idade 
entre 1 e 10 anos e que pode ser 
contratado de 4 a 29 de julho.

De acordo com a diretora pe-
dagógica do Colégio Montreal, 
Lúcia Voudouris, as atividades 
promovidas nesse período pro-
porcionam às crianças momen-
tos de lazer e diversão. “O Curso 
de Férias do Colégio Montreal 
tem o objetivo de proporcionar 
atividades específicas para as 
diferentes fases, sempre pre-
paradas e orientadas por uma 
equipe qualificada que oferece 
atenção especial e cuidado”, 
afirma a diretora. “O Colégio 
possui um espaço privilegiado, 
com área verde que favorece 
as brincadeiras, além da qua-
dra e da proximidade com o 
Parque Ecológico, um convite 
às atividades ao ar livre. Como 
muitas famílias moram em 

apartamentos, muitas vezes 
não conseguem oferecer essa 
vivência saudável aos filhos. Por 
isso, muitos pais preferem trazer 
os filhos para a escola nas férias 
a deixá-los em casa, limitados a 
assistir à TV, navegar na internet 
ou brincar com jogos eletrôni-
cos. Afinal, aqui eles ainda têm 
a oportunidade de brincar em 
companhia de outras crianças”, 
ressalta Lúcia.

Ela conta que no Curso de 
Férias os alunos participam 
de jogos de tabuleiro, jogos 
construídos com materiais reci-
cláveis, oficinas de reciclagem, 
de jardinagem e de culinária, 
parque, piquenique, cinema nas 
férias, muito esporte e as antigas 
brincadeiras de rua. 

A alimentação é outro dife-
rencial oferecido pelo Colégio 
Montreal. “Temos um cardápio 
equilibrado e diferenciado, su-
pervisionado pela nutricionista 
da escola, para que os alunos 
tenham prazer também na ali-
mentação. O mais importante é 
que a criança se sinta em férias 
e passe conosco momentos de 
muita diversão em companhia 
dos colegas”, conclui a diretora.

Emanoel Messias lança 
pré-candidatura a prefeito

O Departamento de Trânsito da Secretaria de Obras e Vias 
Públicas desativou a rotatória que ficava Rua Christiano Sele-
guin, no Parque Residencial Indaiá, e construiu um recuo para 
o ponto de ônibus que foi instalado no local. A rotatória ficava 
na confluência com as ruas Pedro Salvaterra e Genaro Borsari, 
na altura do condomínio Solar dos Girassóis. 

ARQUIVO SCS/PMI 
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Objetivo investe na 
preparação dos alunos para 

as olímpiadas científicas 

INFORME PUBLICITÁRIODoação de sangue pode 
ser feita hoje na Fiec 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A Fundação Indaiatu-
bana de Educação e 
Cultura (Fiec) realiza 

hoje, dia 26, das 9h às 12 
horas, a campanha de doação 
de sangue em parceria com o 
Centro de Hematologia e He-
moterapia da Unicamp (He-
mocentro). Os interessados 
devem comparecer à Avenida 
Engenheiro Fábio Barnabé, 
3.405, no Jardim Regina. 

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazen-
do algum tipo de tratamento, 
usando medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado a vaci-
na contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não tiver 
parceiro (a) fixo (a), pesar 
menos de 50 quilos, tiver 
feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida alcoó-
lica na noite anterior, fumar 
horas antes, etc.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de 
documento oficial com foto. 
Ter entre 16 (dos 16 até 
18anos incompletos, apenas 
com consentimento formal 
dos responsáveis) e 67 anos, 
11 meses e 29 dias; não es-

tar em jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos nas 
quatro horas que antecedem 
a doação.

Segundo informações do 
setor de triagem do Hemocen-
tro, a zika, a dengue e a chi-
kungunya sem ter tido, mas 
se foi para região endêmica, 
devem aguardar 30 dias, mais 
se teve e confirmou uma delas 
são 90 dias sem sinais e sin-
tomas da doença.

A H1N1 se teve, são 30 
dias e se tomou a vacina, são 
48 horas. A Fiec mantém par-
ceria com a empresa Corpus 
e faculdade Max Planck que 

contribuem com os lanches 
e sucos oferecidos aos doa-
dores, o desjejum ou após a 
doação.

O evento conta com o 

Promover o hábito de es-
tudar é um trabalho que deve 
ter início desde muito cedo, 
logo que se inicia o processo 
da alfabetização. 

Organizar o espaço onde 
se vai estudar, reservar o tem-
po necessário para cumprir a 
tarefa e superar os desafios 
propostos pelos exercícios 
devem se tornar parte da ro-
tina do estudante. Os frutos 
logo serão colhidos: a dis-
ciplina, a responsabilidade, 
a capacidade de superação, 
a persistência, a vontade de 
aprender cada vez mais e de 
compartilhar o conhecimento. 

Em 2008, o Colégio come-
çou a investir na preparação 
de alunos para as olimpíadas 
científicas. Na época, eram 
apenas 20 alunos envolvidos 
e já no ano seguinte houve a 
conquista do primeiro prê-
mio: uma Menção Honrosa 
na Olimpíada Brasileira de 
Física. 

Desde então, a cada ano, o 
número de atletas nas olimpía-
das científicas vem crescendo 
no Colégio. Assim como au-
mentou a diversificação das 
áreas das olimpíadas. Este 
ano, por enquanto, o Objetivo 
Indaiatuba está disputando 15 
olimpíadas científicas: são 
provas de Física, Química, 
História, Geografia, Informá-
tica, Robótica, Matemática e 
Biologia, somando até agora 

apoio da Secretaria Municipal 
de Saúde, que disponibiliza 
uma ambulância durante todo 
o período de doação, seguin-
do assim normas da Unicamp.

562 participações. Só na se-
mana passada, duas alunas 
participaram da fase final da 
Olimpíada de Química do 
Estado de São Paulo, 33 fi-
zeram a prova da Olimpíada 
Brasileira de Matemática e 
75 alunos participaram da 
Olimpíada Paulista de Física. 

“Atualmente, muitos parti-
cipam porque querem aprimo-
rar o conhecimento para entrar 
numa boa faculdade. Outros 
porque gostam de desafios. Os 
alunos mais velhos dizem aos 
mais novos que a antecipação 
dos conteúdos oferecidos 
pelas aulas de preparação 
olímpica ajuda a ‘detonar’ nas 
avaliações da escola. Isso só 
é possível porque se destacar 
em olimpíadas, aqui no Obje-
tivo, passou a ser uma curtição 
e não um rótulo de aluno nerd 
chato. E as conquistas conse-
guidas, até agora, mostram 
que não é impossível se con-
quistar uma medalha”, explica 
o coordenador das Olimpíadas 
Científicas, professor Luiz 
Carlos Marques.

“O hábito de estudar, o 
prazer de aprender e vencer 
desafios já se tornou uma 
cultura em nossa escola. E 
isso é gratificante não só para 
os alunos, como para os pais, 
professores e toda a equipe 
do Objetivo”, declara a man-
tenedora do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, Loide Rosa. 

Confira as datas das coletas nos dias úteis
12/07 – Terça-feira
09/08 – Terça-feira
13/09 – Terça-feira
13/10 – Quinta-feira
08/11 - Terça-feira.

Confira as datas das coletas aos sábados
25/06 - 30/07 - 27/08 - 24/09 - 29/10 - 26/11 - 17/12

• Em dezembro permanecerá somente a do sábado, dia 17

Coleta de sangue na Fiec acontece hoje, dia 26, das 9 às 12 horas

DIVULGAÇÃO
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Defesa Civil realiza palestra 
sobre o perigo do cerol 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

CONSCIENTIZAÇÃO 

UPA do Jardim Morada do Sol 
deve ganhar farmácia 24 horas

A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 
24h) do Jardim Mo-

rada do Sol deve receber, em 
breve, uma farmácia que fun-
cionará 24 horas. Ainda não 
há data de quando o serviço 
estará disponível a popula-
ção, porém o atendimento foi 
confirmado pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

Via Secretaria de Comu-
nicação Social, a Saúde infor-
mou que já há até um espaço 
para este fim no prédio da 
UPA. 

Diferente das demais far-
mácias existentes no Municí-
pio, esta unidade funcionará 
24 horas, porém fornecerá 
remédios apenas para casos 
emergenciais, de pacientes 
que comprovem que foram 
atendidos no pronto-socorro 
da própria UPA ou no Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). 

Segundo ainda a Secreta-
ria da Saúde, quando estiver 
pronta, a farmácia da UPA 
fornecerá gratuitamente 41 
tipos de remédio. 

A criação da farmácia foi 
anunciada pelo Líder de Go-
verno na Câmara, o vereador 
Túlio José Tomass do Couto 

(PMDB), durante a última 
Sessão Ordinária da Câmara, 
realizada na segunda-feira, 
dia 20. 

Segundo o vereador, 
“tudo” foi acertado durante 
reunião com membros da Se-
cretaria Municipal da Saúde. 
De acordo ainda com  Túlio, a 
farmácia deve começar a fun-
cionar nas próximas semanas.

Pedido 
Quem também chegou a 

protocolar Indicações para 
a criação da Farmácia 24 
horas é o também vereador 
Gervasio Silva (PP). Segun-
do ele, o pedido foi enca-
minhado ao Executivo nos 
anos de 2007, 2012, 2013, 
2014 e 2015.

Para Gervasio, a criação 

Em virtude do início das 
férias escolares de julho a De-
fesa Civil de Indaiatuba está 
aproveitando os últimos dias 
de aula para ministrar palestra 
nas em escolas municipais so-
bre combate ao uso do cerol. 

“Estamos mostrando às 
crianças do quinto ano da rede 
municipal os perigos e riscos 
que uso do cerol pode trazer 
a quem usa e a terceiros como 
os motociclistas. Também 
falamos das consequências 
criminais e multas”, comple-
ta o coordenador da Defesa 
Civil, Paulo Cesar Feijão. 
Até o próximo dia 1º as se-
guintes unidades receberão 
as palestras: Campo Bonito, 
Emeb. Profª  Maria José Am-
biel Marchini, Emeb. Profª 
Elizabeth de Lourdes Cardeal 
Sigrist, Emeb. Profª Renata 
Guimarães Brandão Anadão, 
Emeb. Prof. Leoel José Vitori-
no Ribeiro, Emeb. Prof. Nizio 
Vieira – Fundamental, Emeb. 
Prof. Padre Joaquim Apareci-
do Rocha, Emeb. Profª Maria 
Ignez Pinezzi -  Emeb. Prof. 
Sergio Mario de Almeida, 

da farmácia é uma questão 
de coerência. “Se o Municí-
pio fornece o remédio, não 
tem porque ficar fechada”, 
diz. “Acredito que doença 
não tem hora para chegar. 
Muitas vezes o paciente 
não tem dinheiro e acaba 
não conseguindo na rede 
pública pelo fato do local 
estar fechado.”

Emeb. Prof. Wladimir Olivier 
e Escola Pública Estadual 
Randolfo Moreira Fernandes. 

Proibido 
A multa para quem estiver 

utilizando a linha é de até 10 
Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo (Ufesp), que 
em 2016, corresponde a R$ 
235,55, conforme determina 
a Lei Municipal 5.657. Tam-
bém pode ser enquadrado 
dentro da Lei Estadual 12.192, 
que prevê multa de cinco 
Ufesps. Em caso de menor os 
pais são os responsáveis pelo 
pagamento das multas. 

Em caso de comercializa-
ção de cerol ou outro agente 
cortante utilizado em linha 
para empinar pipa a mul-
tado é de 50 Unidades Fis-
cais do Estado de São Paulo 
(Ufesp), que corresponde a 
R$ 1.177,50 e o cancelamento 
do alvará do estabelecimen-
to. Qualquer denúncia pode 
ser feitas pelo indaiatuba@
indaiatuba.sp.gov.br ou pelos 
telefones 0800-7707702 e 153 
de maneira anônima.

JME

Em situações de emergência, pacientes poderão retirar remédios na farmácia da UPA 24 horas
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cidade

Cidade registra outono mais 
frio dos últimos 16 anos

De acordo com o pes-
quisador do Centro 
de Pesquisas Meteo-

rológicas e Climáticas Apli-
cadas à Agricultura (Cepagri), 
Hilton Silveira Pinto, de 73 
anos, desde o ano 2000 In-
daiatuba e todo o Estado de 
São Paulo não haviam regis-
trado temperaturas tão baixas 
para a estação do outono.

Não é incomum, segundo 
ele, porém as frentes frias 
trouxeram uma massa polar 
de maior intensidade, o que 
ocasionou os registros re-
cordes. Indaiatuba chegou a 
marcar sua temperatura mais 
baixa do ano, de 2,6 ºC, no 
último dia 12, segundo dados 
do Centro Integrado de Infor-
mações Agrometeorológicas 
(Ciiagro).

Na segunda-feira seguinte, 
dia 13, deu sequência à sen-
sação congelante e chegou a 
registrar 2,8ºC às 6h40, além 
de geada em alguns pontos 
da cidade.

O pesquisador informou 
que a mesma estação em 2014 
foi marcada pelo tempo seco e 
não pelo frio excessivo, como 
este ano. “O tempo mais seco 

é uma característica comum 
de junho e julho, geralmente 
as chuvas são ralas, mas há 
variabilidade, o que condicio-
na um clima diferente a cada 
ano”, explica Hilton.

Desde a segunda-feira, 
dia 20, teve início o inverno 
e de acordo com Hilton, não 
é possível afirmar se será o 
mais frio dos últimos tempos, 
justamente por conta dessa 
variabilidade do 
clima.

Ainda assim 
os termômetros 
marcaram no 
primeiro dia da 
nova estação 
temperaturas 
mais baixas do 
que nos últimos 
t rês  anos no 
Estado de São 
Paulo, segun-
do o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet). 

O meteorologista do Ins-
tituto, Marcelo Schneider, 
informou que as temperaturas 
devem ficar mais baixas que 
a média histórica, cuja mí-
nima é de 12,4ºC e máxima 
de 22,2ºC em junho e julho; 
mínima de 13ºC e máxima de 
24ºC em agosto, e mínima de 

14ºC e máxima de 25ºC em 
setembro.

Ele explica que houve de-
clínio do fenômeno El Niño, 
que vinha bloqueando a en-
trada de frente fria pelo sul do 
País. Com isso, a expectativa 
é de temperaturas em queda, 
mas dentro da normalidade e 
com oscilação entre períodos 
mais amenos e frios. 

De acordo com a meteoro-
logista do Cen-
tro de Previsão 
de Tempo e Es-
tudos Climáti-
cos (CPTEC), 
que faz parte do 
Instituto Nacio-
nal de Pesqui-
sas Espaciais 
(Inpe), Caroli-
ne Vidal Fer-
reira da Guia, 
a estação seca 
começou já em 

abril, com a passagem de uma 
frente fria que veio do sul e 
seguiu até a região norte do 
Brasil. "Depois recebemos 
uma segunda frente fria, e 
por última a passagem de uma 
massa polar", explica.

A meteorologista, assim 
como o pesquisador do Ce-
pagri concordam que não 
há como prever com muita 

antecedência como será o 
inverno daqui pra frente, mas 
adiantam que, por conta das 
últimas variações observadas, 
como chuvas atípicas em São 
Paulo, os próximos dias serão 
de “altos e baixos”.    

Previsão
A previsão climática no 

CPTEC coloca a temperatura 
dentro ou acima da média 
em julho, que seria de 16ºC 
a mínima e 18ºC a máxima 
para a Região Metropolitana 
de Campinas (RMC). 

Com relação à chuva, o 
Inmet estima uma precipita-
ção entre 10% e 15% maior 
que as médias históricas, que 
são de 44 mm para julho, 37 
mm para agosto e 76 mm para 
setembro.

Para hoje e amanhã, dias 
25 e 26, o CPTEC prevê a 
temperatura mínima de 13ºC 
e a máxima de 23ºC para 
Indaiatuba. Na segunda feira, 
dia 27, a média deve variar 
entre 12ºC e 21ºC. Não há 
previsão para chuva durante 
o período.

No sul e sudoeste do Es-
tado de São Paulo haverá sol 
entre nebulosidade variável, 
também sem previsão para 
chuva.

Baixas temperaturas marcaram os últimos dias do outono em Indaiatuba e no Estado de São Paulo 

“O tempo mais seco 
é uma característica 
comum de junho e 

julho, geralmente as 
chuvas são ralas, mas 
há variabilidade, o que 
condiciona um clima 
diferente a cada ano”
Hilton Silveira Pinto, 
pesquisador do Cepagri

MARCELO BASTOS DE ALMEIDA
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Aracê, jardim de infância baseado na
Pedagogia Waldorf, abre novas turmas

Caminhada do Seprev recebe ex-atleta 
Virna e reúne 200 participantes

INFORME PUBLICITÁRIO

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

promovida pelo Serviço de 
Previdência e Assistência 
Social dos Funcionários Mu-
nicipais de Indaiatuba, con-
tou com a participação da 
ex-jogadora de vôlei Virna 
no último domingo, dia 19, 
no Parque Ecológico.

A ação, que tinha como 
intuito reforçar a prática da 
atividade física para todos e 
não somente aos beneficiá-
rios, contou ainda com 200 
participantes e a animação 
do palhaço Koringa. 

Logo pela manhã, às 8 
horas, as pessoas começaram 
a se concentrar no estaciona-
mento do Parque e puderam 
desfrutar de uma mesa com 
bananas e copos d’água. Ca-
misetas da edição também 
foram distribuídas.

Como programado, o tra-
jeto da caminhada seguiu até 
a pista de skate, retornando 
ao ponto de partida. 

Para aquecer e alongar, 
exercícios e uma aula de 
dança foram conduzidos 
pela educadora física, Maria 
das Graças de Araújo Mas-
simo, do Fundo Social de 
Solidariedade (Funssol) de 
Indaiatuba.

Ainda durante o evento, 
os participantes puderam 
fazer teste de glicemia e 
aferição de pressão. 

Já ao final do trajeto uma 
aula de zumba foi coordena-
da por professores da Secre-
taria Municipal de Esportes. 
Na sequência, brindes foram 
sorteados aos presentes.

Integrante do “Projeto 
Embaixadores do Esporte do 
Banco do Brasil”, a ex- joga-
dora de voleibol brasileiro, 
Virna Dias, veio novamente 
prestigiar o evento. Ela já 
havia comparecido na edição 
de 2014. No ano passado, o 
projeto enviou o atleta do 
mesmo esporte, o jogador 
André Heller. 

Também medalhista olím-
pica, a ex-atleta aproveitou 
para incentivar a prática de 
esportes em todas as idades. 

“O esporte é sadio, educa, 
disciplina, tira crianças da 
droga e violência, é bom 
também na melhor idade”, 
lembra. 

Da mesma opinião, a di-
retora do departamento de 
Assistência Saúde do Seprev, 
Rosemeire Bueno, também 
recomendou a atividade fí-
sica. “A pessoa pode iniciar 
o gosto pelo exercício físico 
através da caminhada. Todos 
podem fazer e é uma opção 
para quem não gosta do am-
biente de uma academia, por 
exemplo”, incentivou. “A ca-
minhada é um exercício que 
promove diversos benefícios 
para o corpo e mente, além 
de prevenir doenças como 
hipertensão, osteoporose, 
ansiedade e gerar bem estar 
e qualidade de vida.”

Olimpíadas
Comentarista contratada 

pela emissora de televisão 
Band para acompanhar as 
Olimpíadas do Rio 2016, 
Virna acredita no potencial 
do atual time de voleibol. 
“Temos a chance de quebrar 

o recorde de medalhas con-
quistadas na última Olimpía-
da e levar de quebra o tricam-
peonato”, disse empolgada.

A esportista indica os 
estados Unidos e a China, 
como os maiores adversários 
do Brasil atualmente.

Sobre a Olimpíada ser re-
alizada no País, Virna expla-
nou a atual situação negativa 
política e econômica e disse 
que, por ser justamente um 
momento difícil, o esporte 
vem como uma forma do 
brasileiro voltar a sorrir.

No início do mês, ela 
conduziu a Tocha Olímpica 
em sua cidade, Natal, e a en-
tregou para o ex-jogador de 
basquete e seu amigo, Oscar 
Schmidt. 

O “Caminhando com o 
Seprev” contou com o pa-
trocínio de Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), Hospital Santa Ig-
nês, Hospital e Maternidade 
Santa Tereza, Instituto do 
Radium de Campinas, Cen-
trolab Medicina Laborial, 
Centro de Imagem Diagnós-

tica (CID), Laboratório Dra. 
Edna Jaguaribe, Confiance 
Medicina Diagnóstica, MF 
Diagnóstico por Imagem, 
Métodos Radiológicos e 
Imagens (MRI) e Hospital 
da PUC-Campinas.

Além do apoio da Pre-
feitura, por intermédio da 
Secretar ia  de  Espor tes , 
Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec), 
Vita Migliore Residence 
Hospital e Programa de Pré-
-Aposentadoria do Seprev 
(Preap).

A Aracê Indaiatuba, 
instituição de ensino in-
fantil orientada pela Peda-
gogia Waldorf, abre novas 
vagas de maternal e jardim 
para o segundo semestre.

Os trabalhos fundamen-
tados por essa pedagogia, 
considerada curativa, har-
monizam o pensar, o sentir 
e o agir do ser humano. 
Respeitando o desenvol-
vimento neurológico da 
criança, acolhe integral-
mente a uma de suas neces-
sidades intrínsecas até os 
sete anos: o brincar. Com 
isso, promove a liberdade 
de expressão e a satisfação 
das vontades do pequeno 

aprendiz ao mesmo tempo 
em que acontecem sua 
estruturação psicomotora 
e o desenvolvimento dos 
sentidos do corpo (equi-
líbrio, vital, cinestésico e 
tato), a partir de atividades 
que permitam esse livre 
“brincar”.

Introduzida por Ru-
dolf Steiner em 1919, na 
Alemanha, a Waldorf está 
presente hoje em mais de 
60 países e suas iniciativas 
estão em plena expansão 
no Brasil. É apontada pela 
Unesco como “o modelo 
de pedagogia capaz de 
responder desafios edu-
cacionais de nosso tempo, 

principalmente nas áreas 
de grandes diferenças cul-
turais.”

A Aracê iniciou as ati-
vidades em março deste 
ano com aproximadamente 
20 crianças, de 1 a 6 anos 
de idade. Atende nos pe-
ríodos da manhã (7h30 às 
12h) e tarde (13h às 17h30) 
e adota modelo associativo 
de escola, sendo mantida 
pela Associação Esperan-
to, grupo de pais e amigos 
que se identificam com a 
pedagogia. 

Mais informações no 
escolaarace@associacao-
esperanto.com.br/ e (19) 
3264-0580/9.9513-6313.

FOTOS: MARCELLA OLIVEIRA

Destaque pela Seleção Brasileira de vôlei, Virna marcou 
presença no evento realizado domingo no Parque EcológicoAlém da caminhada, os mais de 200 participantes fizeram ainda aulas de alongamento e zumba 
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Jovem morre em acidente de moto no Parque Ecológico
FATAL

Prefeito de Indaiatuba e pai são presos 
em investigação do Ministério Público

A semana foi marcada 
pela prisão do pre-
feito licenciado de 

Indaiatuba, Reinaldo No-
gueira (PMDB), e mais cinco 
pessoas, incluindo seu pai, 
Leonício Lopes Cruz, durante 
operação do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público (MP). 
A ação contou com o apoio do 
Batalhão de Ações Especiais 
da Polícia Militar (Baep).

O chefe do Executivo foi 
preso preventivamente na tar-
de da última quinta-feira, dia 
23, por suspeita de participar 
em um esquema fraudulento 
de compra e venda de terrenos 
que seriam desapropriados 
pela Prefeitura e comerciali-
zados por um valor maior que 
o de mercado.

Segundo o promotor do 
Gaeco, José Cláudio Baglio, 
o mandado de prisão foi expe-
dido pelo Tribunal de Justiça 
(TJ) ainda na quarta-feira, dia 
22, e o cumprimento ocorreu 
no dia seguinte na própria casa 
do prefeito licenciado, em um 
condomínio de Indaiatuba. 

Já o pai de Nogueira, Le-
onício Lopes Cruz, foi detido 
preventivamente na manhã 

de quarta-feira, junto com 
mais quatro investigados no 
esquema, o empresário Josué 
Eraldo da Silva, proprietário 
de construtora Jacitara, Ro-
gério Soares da Silva, irmão 
de Josué, e Adma e Camila 
Galassi proprietárias da incor-
poradora Bela Vista. 

Por meio de nota, a cons-
trutora Jacitara informou que 
“ainda busca informações 
a respeito dos fatos envol-
vendo seu residente, Josué 

Na madrugada de domingo, 
dia 19, por volta das 3h30, o au-
xiliar de produção Rederson Silva 
de Camargo, de 21 anos, sofreu 
um acidente fatal de moto na Ave-
nida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, no Parque Ecológico, 
sentido o bairro Jardim Morada 
do Sol.

O jovem pilotava sua moto 
CG 150 Titan preta quando per-
deu o controle e bateu contra 
uma árvore, que foi arrancada 
com o impacto. De acordo com 
o Boletim de Ocorrência (BO) 
registrado, o acidente não envol-
veu mais pessoas e o veículo foi 
apreendido.

A vítima chegou a ser socor-
rida pelo Corpo de Bombeiros e 
encaminhada ao Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo (Haoc), 
porém não resistiu aos ferimentos.

O jovem foi enterrado no 
mesmo dia, no Cemitério Parque 
dos Indaiás.

Faleceu aos 49 anos, na noite de quarta-feira, dia 22, o 
guarda civil Ewerton Luiz Godoy. Ele sofreu um infarto 
fulminante e não resistiu. 

Há 24 anos atuando na segurança da cidade, Godoy dei-
xa três filhos, Liliane (27), Guilherme Luiz (21) e Gabriel 
Henrique Godoy (19); uma enteada, Marcely Vitória, de 
20 anos e a esposa Gilvania Dias de Oliveira, de 41 anos. 

O amigo e também guarda civil, Ademir da Silva Freitas, 
prestou sua homenagem ao colega e disse ser uma grande 
perda para toda a corporação. “Fomos companheiros na 
turma de formação em 1992 e esse tempo todo sempre tive-
mos muita amizade. Ele foi um grande guarda e uma ótima 
pessoa, sempre estava sorrindo. É uma perda lamentável 
para mim e para todos”. 

Emocionada, a filha de Godoy disse que o pai sempre 
amou seu trabalho e que seu dever foi cumprido. 

O velório e enterro aconteceram no Cemitério Municipal 
Parque dos Indaiás, na tarde de quinta, dia 23.

Eraldo da Silva. A empresa 
esclarece que, ao contrário 
do noticiado na imprensa, 
nenhum funcionário foi deti-
do na operação do Ministério 
Público em Indaiatuba e que 
as demais pessoas envolvidas 
nas investigações não têm 
qualquer ligação com a Jaci-
tara, conforme já esclarecido 
anteriormente”.

“A Jacitara reafirma que 
todas as suas atividades e 
obras continuam normalmen-

te, que acredita na Justiça e é 
a maior interessada no escla-
recimento dos fatos o mais 
breve possível”.

Em segredo de Justiça, o 
processo que tramita no TJ 
reúne escutas telefônicas e 
quebra de sigilo bancário que 
justificam os mandados de 
prisão. O inquérito apura ain-
da o desvio de verba pública, 
organização criminosa e asso-
ciação do grupo de pessoas na 
prática desses crimes, também 

de acordo com o promotor.
A ação também cumpriu 

cinco mandados de busca e 
apreensão, que segundo o 
quinto promotor de justiça de 
Indaiatuba, Michel Romano,  
levou mais de R$ 27 mil, cerca 
de 800 dólares, 890 euros e 32 
folhas de cheque em valores 
diversos. Sete automóveis de 
luxo e três motocicletas tam-
bém foram apreendidos.

Delegacia
Após chegar à Delegacia 

de Campinas e passar por exa-
mes no Instituto Médico Legal 
(IML), Reinaldo Nogueira 
afirmou não ter nenhuma con-
denação e não sabe o porquê 
de estar ali.

Seu advogado, José Luis 
Mendes de Oliveira Lima, 
disse à imprensa que não há 
sentido no pedido de prisão. 
"Uma vez que o prefeito já 
tinha se afastado do cargo, 
inclusive foi protocolado na 
Câmara e TJ, para que ele 
pudesse se dedicar exclusiva-
mente à sua defesa, então essa 
decisão não encontra respaldo 
legal. Nas provas da investi-
gação que eu vi não há abso-
lutamente nada que pudesse 
incriminar o prefeito", diz. 

Quando explicou o motivo 
da licença de 45 dias, em maio 
desde ano, em um vídeo publi-

cado no Facebook, o chefe do 
Executivo afirmou que cuida-
ria de "coisas particulares" e 
ajudaria na campanha do pré-
-candidato a prefeito, Nilson 
Alcides Gaspar (PMDB). 

Até o fechamento desta 
edição, ontem, dia 24, o secre-
tário municipal de comunica-
ção, Odair Gonçalves, infor-
mou que o prefeito havia sido 
transferido da 1ª Delegacia 
Seccional de Campinas, onde 
passou a primeira noite, para 
a Penitenciária de Tremembé, 
em São Paulo.

Procurados, os advogados 
dos envolvidos no caso, Ral-
ph Tórtima Stettinger Filho e 
José Luis Mendes de Oliveira 
Lima não atenderam as liga-
ções do Mais Expressão.

O caso
Segundo o Gaeco, a ope-

ração é uma nova etapa de 
uma primeira realizada  em 
outubro 2015, que investiga 
as supostas fraudes em de-
sapropriação de imóveis. Na 
ocasião foram apreendidos 
R$ 2,3 milhões em espécie na 
casa de Reinaldo Nogueira e 
R$ 450 mil em seu gabinete.

À época, ele afirmou que 
o dinheiro encontrado na casa 
era de "origem lícita" e não 
tinha relação com a atuação 
pública.

DOMINIQUE TORQUATO/AAN

Reinaldo foi levado para Campinas e depois transferido para o presídio de Tremembé 

DIVULGAÇÃO

Rederson Silva de Camargo morreu na madrugada de domingo após acidente de moto

ARQUIVO PESSOAL
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Ginástica Artística garante nove medalhas no Troféu Destaque
REPRESENTANTES 

Vencer e reconquistar 
a princípio a vice-
-liderança do Grupo 

2 do Campeonato Paulista é 
um dos objetivos do Sub-20 
do Primavera. Mas para que 
isso aconteça, além de torcer 
por um tropeço do Capivaria-
no, o time comandado pelo 
técnico Julio César precisa 
vencer o lanterna Rio Bran-
co, adversário do Fantasma 
hoje, dia 25, às 15 horas, em 
Americana.  

Depois da derrota por 1 
x 0 para a líder Ponte Preta, 
fora de casa, o time de Indaia-
tuba perdeu a invencibilidade 
e também caiu da segunda 
para a quarta colocação no 
grupo. 

Mas no último sábado, 
dia 18, a equipe Tricolor se 
redimiu e voltou a sonhar 
com as primeiras posições. 
Pelo placar apertado de 1 x 0, 
o Fantasma da Ituana bateu 
o Mogi Mirim no Gigante 
da Vila. O gol solitário foi 
marcado por Mateus, aos 42 
minutos da segunda etapa. 

Agora, além de vencer 
o Rio Branco, o Primavera 
torce ainda por uma derrota 
do Capivariano que, também 

hoje, joga contra a Itapirense 
na Arena Capivari às 10 horas.  

Com o resultado, o time 
ocupa agora a terceira posi-
ção, com 14 pontos ganhos, 
sendo quatro vitórias, dois 
empates e uma derrota. A 
equipe possui ainda a segunda 
melhor defesa do grupo, com 

quatro gols sofridos. Já o ata-
que balançou as redes em sete 
oportunidades. 

Na liderança do Grupo 2 
está a Ponte Preta, com 19 
pontos, seguida pelo Capiva-
riano com 16. O Mogi Mirim 
é o quarto colocado na tabela 
com 11 pontos. 

Com dez pontos estão Pau-
lista de Jundiaí e Independente 
de Limeira. O Ituano é o 
sétimo colocado, com oito 
pontos, e o São Bento de So-
rocaba vem logo em seguida 
com sete. 

Três times vêm logo abai-
xo com seis pontos: Itapirense, 
União Agrícola Barbarense e 
Atlético Sorocaba. Na lanterna 
está justamente o Rio Branco 
de Americana, com apenas um 
ponto somado. 

Base
Outras equipes da base 

do Fantasma também entram 
em campo no final de semana 
pelo Campeonato Paulista. As 
equipes Sub-11 e 13 jogam em 
casa amanhã, dia 26, quando 
enfrentam o Amparo. Os jo-
gos acontecem às 9 horas e às 
10h30 respectivamente 

Na última rodada, fora de 
casa, o Sub-11 acabou derro-
tado por 3 x 1 para o União 
Agrícola Barbarense e o Sub-
13 por 2 x 1

Hoje, as equipes Sub-15 e 
17 vão à Cotia para enfrentar o 
São Paulo. As partidas também 
ocorrem às 9 horas e às 10h30. 
Na última rodada, em Soroca-
ba, o Sub-15 empatou em 0 x 
0 com o São Bento, enquanto 
que o Sub-17 ficou no 1 x 1. 

ANGELO GOUVÊA

Sub-20 ganhou novo fôlego na competição depois de vencer o Mogi

Equipe de ginástica foi destaque durante competição em São Caetano do Sul 

Tabela

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi) 

Rodada amanhã, dia 26

Horário Partida Local
11h Ponte Preta x Camisa 10 CET 1
11h Mastiga Samba x Santa Cruz Cruzeiro 
11h São Francisco x União Paraná Sociapan
15h30 Operário x Florence Belo Horizonte
15h30 Paulistinha x UA Cardeal Osan 

Resultados da última rodada
Florence 1 x 2 Mastiga Samba
União Paraná 2 x 0 Operário
União Agrícola Cardeal 1 x 2 Ponte Preta
Santa Cruz 1 x 0 Paulistinha
Camisa 10 2 x 1 São Francisco

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi) 

Rodada amanhã, dia 26

Horário Partida Local
9h Benfica x Pimenta CET 2
10h Elias Fausto x Bahia Elias Fausto
11h Nacional x Comercial  CET 2
11h Jardim Brasil x Bandeirantes Jardim Brasil
13h30 Atlético Paulista x Manchester Pimenta
13h30 Galo x Morada do Sol Osan
13h30 Minas x Atlético Oliveira CET 1
15h30 LBC x Cardeal CET 1

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

20ª edição do Torneio Municipal Intersecretarias

Rodada hoje, dia 25, no minicampo da Vila Avaí

Horário Partida
8h30  Saúde/Gabinete/Fiec x Saae B
9h30  Esportes x Segurança Pública
10h30  Administração/Fazenda/Engenharia x Cultura/Educação/Bombeiros
11h30  Semurb/Semop x Saae A

Resultados da última rodada 
Saae B 1 x 3 Cultura/Educação/Bombeiros
Segurança Pública 3 x 3 Saae A
Saúde/Gabinete/Fiec 1 x 4 Administração/Fazenda/Engenharia
Esportes 5 x 3 Semurb/Semop

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 26

Horário Partida
8h Nobel x RIP Serviços
9h10 RZ Comunicação x Colégio Renovação 

Resultados da última rodada 
Centro São Camilo 0 x 1 RIP Serviços 
Nobel 2 x 1 Marquinhos Tintas 

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube) 

Rodada amanhã, dia 26

Horário Partida
10h15 Vizzent Calçados x Grupo Marquinhos 

Resultados da última rodada 
Casagrande Turismo 4 x 0 Criar Filmes 

Campeonato de Futebol de Minicampo do Clube 9 de Julho – 2016

Rodada amanhã, dia 26

Campo 1

Horário Partida  Categoria 
8h  Madeireira Glaudeimar x Freegelo/Big & Strong  Máster
9h15  Jornal Exemplo x Jacitara   Máster
10h45  Sanare x Centerbor/Marquinhos Tintas   Adulto
11h45  Madeireira Madelasca x Unilabor  Adulto
 
Campo 2

Horário Partida  Categoria 
8h  Balilla x Auto Escola Dirce/Race Pneus   Máster
9h15  Luxafit Transportes x Grupo Fênix  Veterano
10h30  Birô - Brio! Informática x Atento Segurança Veterano
 
Campo 3
Horário Partida  Categoria 
9h  Casa das Embalagens x Pai & Filhos  Super Máster
10h15  Hot Flowers x Colégio Meta   Super Máster 
11h15  Visão Imóveis/2G Bebidas x Tukka’s   Super Máster

Resultados da última rodada 
SSA Brasil 2 (3) x (2) 2 Embalimp (Veterano)
Visual Formaturas 2 x 4 Birô - Brio! Informática (Veterano) 
Smart Ar Condicionado 1 x 4 Centermaq (Veterano) 
Tecnosemillas 0 x 1 Balilla (Máster)
PCB Informática 0 (1) x (0) 0 Belle Santé Odontologia (Máster)
Casa das Embalagens 3 x 2 Hot Flowers (Super Máster)
Tukka’s Lanchonete e Restaurante 3 x 1 Cavifer (Super Máster)
DD Max 4 x 2 LG Vacker/Vacker & Bueno (Super Máster)
Lofts 0 x 1 Thunder Vision - Portaria Remota - GTA (Super Máster) 
Atento Segurança e Serviços 0 x 4 Vizzent Calçados (Veterano)
Posto Tremendão 5 x 4 Visão Imóveis/2G Bebidas (Super Máster)
Colégio Meta 1 x 1 Lofts Empreendimentos (Super Máster)
Jacitara 4 x 2 Balilla (Máster)

Sub-20 do Primavera 
'mira' a vice-liderança 

A ginástica artística de 
Indaiatuba garantiu nove me-
dalhas na 2ª Etapa do Troféu 
Destaque, disputada no últi-
mo final de semana em São 
Caetano do Sul. No sábado, 
dia 18, as atletas do Feminino 
trouxeram duas medalhas de 
ouro e cinco de prata, alcan-
çando ainda o 2º lugar no 
ranking geral por equipes. Já 
no domingo, dia 19, os atletas 
do Masculino conquistaram 
uma medalha de bronze e o 3º 
lugar por equipes na categoria 
Sub-16

Com formato similar aos 
Jogos Regionais, o Troféu 
Destaque premia os melho-
res competidores durante as 
quatro etapas ao longo do ano, 
com a somatória dos pontos 
de todas as fases.

DIVULGAÇÃO 
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Horóscopo de 25/06 a 01/07 por Alex Costa Guimarães

O ariano continua envolto em sua busca pela me-
lhor forma de se relacionar, de lidar com os outros 
e de conseguir controlar seus medos e ansiedades 
nos relacionamentos. Seu trabalho está dando 
possibilidades de crescimento, mas tem que se 
esforçar um pouco. Saúde delicada, cuidado com 
sua alimentação.

Momento de descobrir novos valores pessoais. O 
taurino estará aprendendo muito com os outros e 
com os fatos que ocorrem, nesta fase de sua vida. 
Estes serão seus maiores ganhos, pois uma nova fi-
losofia de vida pode estar sendo reformulada. Largue 
seus conceitos antigos e deixe vir novos.

Geminianos estão com sua aparência mais carinhosa 
e menos fria. Os outros tendem a ver o nativo com 
outros olhos, pois estará mais afetuoso que antes. 
Apenas sua mente pode ficar um pouco com dificul-
dades em se expressar corretamente e esse deverá 
ser seu aprendizado nessa fase.

O nativo estará mais voltado para seu lar, ou para 
sua família, por estes dias. No final desta semana 
tende a ficar mais irritado com fatos que necessitem 
de diplomacia. Sua mente tende a ficar um pouco 
limitada para quem não fez o aniversário ainda.

Em pleno inferno astral, o leonino pode ter algumas 
dificuldades em sua vida sexual ou em suas amiza-
des. Saúde muito instável, recomenda-se que cuide 
de sua alimentação e realize atividades físicas. Pode 
ter algumas atitudes que atropelem os outros, cuide 
para que isso não gere discussões.

O virginiano pode estar enfrentando fortes mudan-
ças em seus afetos e em sua forma de amar. Risco de 
término de relacionamento pode ocorrer. Sua mente 
está sob forte cerebração, é comum sentir um forte 
cansaço neste período. Cuidado pois gastos podem 
ocorrer de forma inesperada.

Continua a fase onde término de relacionamentos 
podem ocorrer, algumas amizades podem ficar meio 
estremecidas, mas novos relacionamentos tendem 
a surgir e com isso o nativo pode acrescentar novas 
formas de ver a vida.

O nativo está em uma boa fase afetiva-sexual, estará 
mais atraente e magnético levando a ser paquerado 
por diversas pessoas. O momento pede para ter 
diálogo nos relacionamentos, algumas pessoas 
podem parecer muito confusas diante dos olhos do 
escorpiano.

Viagens para longe, nesse momento trazem grandes 
reformas em sua filosofia de vida, em sua religio-
sidade. O nativo tende a se lembrar de sonhos que 
possuem uma grande importância por estes dias. 
Sua maneira de falar, de expressar o que está dentro 
de si e a necessidade de se libertar de padrões de 
pensamento que prendem sua visão, são os pontos 
a serem focados.  

A consciência do nativo sobre certos fatos que envol-
ve sua postura pessoal e seus relacionamentos tende 
a ser muito forte nesse período. Isso significa que o 
capricorniano fará mudanças intensas, mas sólidas 
em seus projetos de vida. Dificuldades nos relacio-
namentos podem ocorrer. Risco de acidente nos 
joelhos ou ossos, cuidado com sua rigidez mental.

Semana em que a mente do aquariano tende a mudar. 
Ocorre o entendimento de seus medos materiais 
(aqueles de não ter certeza se conseguirá concretizar 
algo material ou não). Uma expansão interior pode 
ocorrer. Trabalhe na percepção dos seus valores 
pessoais.

Algumas dificuldades financeiras o pisciano pode 
enfrentar, outros buscam a libertação de seu trabalho 
(aposentadoria) mas não importa a situação que 
esteja, o nativo tem que trabalhar mesmo é com os 
novos valores de libertade interior: perdão aos outros 
e a si mesmo, coragem para iniciar uma nova fase. 
Facilidade em relacionamentos amorosos.

FUTSAL 

União conquista o quarto título 
do Campeonato Liga Regional

“Não esperava esse 
placar, pois sabíamos das 
dificuldades que teríamos 

na partida, até porque 
perdemos para eles na 

primeira fase. Mas fomos 
melhores, principalmente 

na segunda etapa, e o 
título veio com méritos.”

Jefferson Henrique 
da Silva, técnico do 

União Tribuna

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

Após longo jejum no 
Campeonato Liga Re-
gional Aifa Grupo 

Marquinhos de Futsal, o União 
Tribuna levantou o “caneco” 
da 15ª edição. Esse foi o quarto 
título da equipe no certame. Na 
grande final, realizada sábado, 
dia 18, na Sol-Sol, a equipe 
venceu o Schalke83/Grillos 
pelo placar de 4 x 0.

Com duas equipes “leves” 
em quadra, a partida começou 
movimentada, com chances de 
gols para os dois lados. Mas 
quem saiu na frente no mar-
cador foi o União, com gol de 
Alexandre, já no finalzinho da 
primeira etapa. 

Os demais gols ficaram 
reservados para o segundo 
tempo. Mais concentrada em 
quadra, a equipe do União 
aproveitou melhor as oportuni-
dades. O segundo gol do União 
saiu dos pés de Alessandro.  

Em tarde inspirada, Ale-
xandre, irmão de Alessandro, 
marcou pela segunda vez e fez 
3 x 0 para o União. 

Antes mesmo do apito 
final, ainda deu tempo da 
equipe marcar o quarto gol, 
com Daniel. 

Com três finais já dispu-
tadas no futsal, esse foi o 
segundo título do União no 
ano. A equipe comandada pelo 
técnico Jefferson Henrique da 
Silva venceu também a Copa 
Regional de Itu e foi vice no 
regional de Elias Fausto. 

Ao final da partida, o téc-
nico do União ressaltou que 
o título foi merecido. “Não 

esperava esse placar, pois 
sabíamos das dificuldades que 
teríamos na partida, até porque 
perdemos para eles na primei-
ra fase”, lem-
bra Jefferson. 
“Mas fomos 
melhores, prin-
cipalmente na 
segunda etapa, 
e o título veio 
com méritos.”

A l é m  d e 
título de cam-
peão, o União 
garantiu ainda 
dois troféus. 
O primeiro de 
defesa menos 
vazada, com o goleiro Junior 
Pavão tomando apenas 11 gols 
em toda a competição. Outra 
conquista foi de artilheiro, 

com Alexandre marcando oito 
gols. Nessa ocasião, o troféu de 
artilheiro foi “dividido” com 
Rafael, do Meninos do G5, 

que também 
balançou as 
redes em oito 
oportunidades. 

O  t r o f é u 
Fair Play, cuja 
a disputa acon-
tece pelas três 
divisões do cer-
tame, foi para a 
Nova Aliança/
XII de Junho, 
time que sofreu 
quatro cartões 
a m a r e l o s  e 

apenas um vermelho, na Ter-
ceira Divisão do campeonato.  

Com três troféus garanti-
dos, o técnico Jefferson salien-

tou o trabalho que vem tendo 
há anos com alguns atletas. 

“Desde 2012 o União 
não vencia a competição. 
Alguns jogadores e eu ven-
cemos três títulos seguidos 
pela Sol-Sol e viemos para 
cá (União) para fazer com 
que o time fosse campeão 
novamente. Fizemos a adap-
tação com quem já estava 
aqui e o novos atletas que 
chegaram comigo, e o re-
sultado foi positivo, com o 
título hoje (sábado), num 
campeonato que só perde-
mos cinco pontos”.    

Agora, o União se pre-
para para outra competição, 
a Copa TV Sol de Futsal, 
também organizada pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). 

Com vitória de 4 x 0 na final, União Tribuna conquista o quarto título do futsal da Aifa

JEAN MARTINS

As equipes de futsal da 
base da ADI/Secretaria Muni-
cipal de Esportes terão grande 
desafio amanhã, dia 26, em 
São Paulo. Os jogadores via-
jam para disputar a primeira 
rodada da semifinal do Cam-
peonato Metropolitano A2 da 
Federação Paulista de Futsal. 

Sob a coordenação do téc-
nico João Paulo Miyake, o 
Sub-12 enfrenta o São Ca-
etano, o Sub-14 joga contra 
Caieiras e o Sub-17 pega o São 

Bernardo Futsal. 
Em todas estas categorias 

os indaiatubanos consegui-
ram a classificação de forma 
antecipada, ainda na primeira 
fase das quartas de final, onde 
o segundo jogo, no último 
sábado, dia 18, teve como pla-
cares 3 a 2 contra o Mogiano 
no Sub-12; 3 a 1 contra o São 
Paulo no Sub-14; e 6 a 1 contra 
o Taubaté no Sub-17. 

A segunda rodada da se-
mifinal acontece contra os 

mesmos adversários no dia 1º 
de julho, também na Capital.

Estadual 
As equipes de futsal Meno-

res ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes/Clube 9 de Julho, 
das categorias Sub-8 e Sub-9, 
participaram no último final 
de semana de rodada dupla do 
Campeonato Estadual Série 
Única – Iniciantes da Federa-
ção Paulista de Futsal. 

No sábado, dia 18, em In-

daiatuba, o Sub-8 venceu por 
3 a 2 e o Sub-9 empatou em 0 
a 0, ambos contra o Basf. Já 
no domingo, dia 19, o adver-
sário foi a Portuguesa EM São 
Paulo, onde as equipes saíram 
derrotas: de 6 a 1 no Sub-8 e 5 
a 3 no Sub-9. 

Os times voltam a disputar 
nova rodada em casa no próxi-
mo domingo, dia 26, no Clube 
9 de Julho, a partir das 9 horas, 
contra o Santo André Futsal. A 
entrada é gratuita.
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CINEMA

INDEPENDENCE DAY: O RESSURGIMENTO

Pró-Memória segue com 
campanha e inscrição para 
Escola do Patrimônio

INDEPENDENCE DAY: O 
RESSURGIMENTO - Lança-
mento - Ação / Ficção - Classifi-
cação 10 anos - 119 minutos. 3D 
DUBLADO: Quinta (23) a Segun-
da (27) e na Quarta (29): 16h30 / 
21h55. 3D LEGENDADO Quinta 
(23) a Segunda (27) e na Quarta 
(29): 19h10 *Atenção: excepcio-
nalmente na terça, dia 28, não será 
exibida a versão 3D legendada no 
Polo. CONVENCIONAL DU-
BLADO: Sábado (25) e Domingo 
(26): 13h50.

MAIS FORTE QUE O MUNDO 
- A HISTÓRIA DE JOSÉ ALDO 
- Lançamento - Drama Biográfico 
- Classificação 14 anos - 124 mi-
nutos. NACIONAL: Quinta (23) a 
Quarta (29): 15h25 / 18h25 / 21h05.

COMO EU ERA ANTES DE 
VOCÊ - Lançamento - Drama 
Romântico - Classificação 12 
anos - 109 minutos DUBLADO: 
Quinta (23) a Quarta (29): 15h00 
/ 18h50. LEGENDADO: Quinta 
(23) a Quarta (29): 16h05 / 21h30.

AS TARTARUGAS NINJA: 
FORA DAS SOMBRAS - Lança-
mento - Ação / Aventura - Classi-
ficação 10 anos - 112 minutos. 3D 
DUBLADO: Quinta (23), Sexta 
(24), Segunda (27), Terça (28) e 
Quarta (29): 20h00. Sábado (25) 
e Domingo (26): 17h05 / 20h00. 
CONVENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (23), Sexta (24), Segunda 
(27), Terça (28) e Quarta (29): 
15h40. Sábado (25) e Domingo 
(26): 14h30.

INVOCAÇÃO DO MAL 2 - 3ª 
semana - Terror / Suspense - Clas-
sificação 14 anos - 130 minutos. 
DUBLADO: Quinta (23) a Quarta 
(29): 17h40 / 20h30. 

ALICE ATRAVÉS DO ESPE-
LHO - 5ª semana - Aventura / 
Fantasia - Classificação livre - 112 
minutos -  CONVENCIONAL 
DUBLADO - Somente Sábado (25) 
e Domingo (26): 13h35

Festival da Cultura Popular termina hoje no Centro  
ATIVIDADES

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

cultura &  lazer

A Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba 
segue com a cam-

panha de recolhimento de 
documentos e objetos sobre a 
história de Indaiatuba e tam-
bém com inscrições abertas 
para a Escola do Patrimônio 
2016.

A campanha de recolhi-
mento de documentos e ob-
jetos sobre a história de In-
daiatuba tem como objetivo 
contribuir ainda mais para o 
entendimento da história da 
cidade e da participação dos 
mais diversificados grupos na 
compreensão de sua formação 
histórica e cultural. 

“Assim, o recolhimento 
de objetos e documentos visa 
abarcar impreterivelmente as 
seguintes linhas: História da 
contribuição Afro-descen-
dente em Indaiatuba; Histó-
ria da contribuição Indígena 
em Indaiatuba; História da 
contribuição dos Migrantes 
e Imigrantes em Indaiatuba”, 
comenta o superintendente 
da Fundação, Carlos Gustavo 
Nóbrega de Jesus. 

As doações poderão ser 
feitas por qualquer cidadão 
até o dia 31 de agosto de 

O 1º Festival da Cultura 
Popular e Tradicional encer-
ra suas atividades hoje, dia 
25. As apresentações ocor-
rem a partir das 10 horas, na 

2016 no Casarão Pau Preto, 
que fica na Rua Pedro Gon-
çalves, 477, no Jardim Pau 
Preto; e no Arquivo Público 
Municipal “Nilson Cardoso 
de Carvalho”, localizado na 
Avenida Doutor Jácomo Na-
zário, 1.046, Cidade Nova 1.

Os procedimentos devem 
ser de acordo com o regula-
mento que se encontra no site 
da Fundação Pró Memória de 
Indaiatuba, no www.prome-
moria.indaiatuba.sp.gov.br.

praça Dom Pedro II. 
O evento, desenvolvido 

em parceria com os artistas 
da cidade com o objetivo de 
compor uma mostra diversi-

Inscrição 
O Pró-Memória também 

está com as inscrições abertas 
para a Escola do Patrimônio 
2016. A atividade está sendo 
possível após uma parceria 
entre a Fundação Pró-Me-
mória e o departamento de 
História da Unicamp. 

Os cursos foram dividi-
dos em dois módulos, sendo 
o segundo mais técnico e 
direcionado especificamente 
para questão da preservação 

ficada e eclética das mani-
festações culturais popula-
res em suas várias vertentes, 
ofereceu ao longo do mês de 
junho uma série de atrações 
gratuitas para a população. 

Dessa vez o destaque 
serão as apresentações de 
dança cigana, dança japo-
nesa, dança gaúcha, dança 

Programação – hoje, dia 25

Horário  Atividades
10h Aula de Dança Afro-Brasileira com Marina Costa
10h45  Dança Cigana com Grupo Rosas de Santa Sarah
 da professora Ming Kalim
11h15  Dança Gaúcha com Centro de Tradições Gaúchas (CTG)
11h30  Dança Japonesa com Associação Cultural Esportiva Nipo 
 Brasileira de Indaiatuba (Acenbi)
12h Dança Suíça com grupo de dança da Helvétia
12h30  Capoeira Maya com Mestre Claudinei 

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura 

do Patrimônio Histórico. “No 
entanto os dois módulos fo-
ram abertos ao público geral, 
bastar ter concluído o ensino 
médio”, lembra Jesus. 

As inscrições são gratuitas. 
“Lembrando que o curso tem 
vagas limitadas e sempre se-
rão abertas com duas semanas 
de antecedência para módulo 
2, diretamente na página da 
Fundação Pró-Memória”, 
avisa o superintende do Pró-
-memória.

LAIS FERNANDES – SCS/PMI

As duas atividades são promovidas pela Fundação Pró-Memória

Dança gaúcha será uma das atrações na manhã deste sábado 

suíça e capoeira. O público 
poderá participar ainda de 
uma aula aberta de dança 
afro-brasileira, com diver-
são garantida para toda a 
família. 

Em caso de chuva, as 
atividades serão canceladas. 
Mais informações pelo (19) 
3894-1867.

DIVULGAÇÃO

INDEPENDENCE DAY: O RES-
SURGIMENTO - Lançamento 
- Ação / Ficção - Classificação 10 
anos - 119 minutos. 3D DUBLADO: 
Quinta (23) a Quarta (29): 20h20. 
CONVENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (23) a Quarta (29): 14h40. 
CONVENCIONAL LEGENDADO: 
Quinta (23) a Quarta (29): 17h25 
/ 21h35

COMO EU ERA ANTES DE 
VOCÊ - Lançamento - Drama Ro-
mântico - Classificação 12 anos - 109 
minutos DUBLADO: 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 - Lança-
mento - Ação / Aventura - Classi-
ficação 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 - Sessão do Cineclube 
Indaiatuba, com debate após a exi-
bição* - Drama - Classificação 18 
anos - 110 minutos. LEGENDADO: 
Somente no Sábado (18): 13h40. 
*Atenção: para o Cineclube os in-
gressos 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 
semana - Terror / Suspense - Clas-
sificação 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 - 
Classificação 12 anos - 130 minutos. 
DUBLADO: Quinta (16) a Domingo 
(19): 15h30. Segunda (20), Terça 
(21) e Quarta (22): 16h10. LEGEN-
DADO: Quinta (16) a Domingo (19): 
18h20 / 21h10. Segunda (20), Terça 
(21) e Quarta (22): 20h00.

ANGRY BIRDS - O FILME - 6ª 
semana - Animação / Comédia - 
Classificação livre - 90 minutos 
-  CONVENCIONAL DUBLADO  
- Somente Domingo (19): 13h40. 
“SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE 
FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 
5,00 POR ESPECTADOR
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Tiago, Lalau e Adriana Larangeira, da Visão Imóveis no Restaurante Açafrão, que fica na Rua Quinze 
de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Rodrigo e Carlos, no Restaurante Ranchão das Costela, que fica na 
Rodovia José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Os momentos mais simples são os melhores na Oggi Sorvetes, 
Avenida. Cel. A. Estanislau do Amaral, 1.219. Telefonte: 3801-0069

José Carlos no Restaurante Cintra. Av. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Goiano e Lucimara do Pé d'Pequi, que fica localizado na Rua 
Quinze de Novembro, 1.131, F. 2516-3202

Em visita a Indaiatuba, o advogado Victor Rossi e Eliana, no Restaurante 
Caipirão, situado na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. F: 3885-5434

Denizie com seu filho Mauro, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica 
na Avenida Presidente Kennedy, 1145 - Cidade Nova I - Tel: 3885-0866

Lucas e Ariane em delicioso almoço no Pé D'pequi, Rua XV de 
Novembro, 1.131, F. 2516-3202

Altair, Gilberto e Leonardo, no almoço de negócios no Rincão Gaúcho, 
que fica na Av. Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. América, Tel. 3875-2974

Alex, Francisco e Marcelo, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica 
na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova I - Tel: 3885-0866
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A linda Julia, com sua fantasia de caipira, pronta para curtir Festa Junina Alunos do Colegio Rodin na premiaçao da Copa Intervalo 2016

Alunos do Colegio Rodin na premiaçao da Copa Intervalo 2016

Alunos do Colegio Rodin na premiaçao da Copa Intervalo 2016

Alunos do Colegio Rodin na premiaçao da Copa Intervalo 2016

Alunos durante treinamento na Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe em treinamento na Escola de Futebol Oficial do CruzeiroEquipe em treinamento na Escola Oficial do Cruzeiro

Equipe em treinamento na Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Setenta e cinco alunos do Colégio Objetivo Indaiatuba que 
participaram da prova  Olimpíada Paulista de Física, em Campinas

Júlia Araújo, Manuela Silveira, Luíza Canal e Ana Sophia Oliveira 
no intervalo do Objetivo

As alunas Karen Zanche e Luíza Razori que participaram da prova da 
Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, na USP, em São Paulo

Alunos do Objetivo fazendo a prova da Olimpíada Brasileira de 
MatemáticaAlunos do 5º ano da manhã no intervalo do ObjetivoAlunas do 4º ano da manhã no intervalo do Colégio Objetivo

O lindo e charmoso Enzo
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
RotaKids e a última reunião da 
gestão de Gabriel Calazans

Torcetex 60 anos

Prova Track&Field Run Series Galleria 
Shopping reúne 1,5 mil  atletas 

Iguatemi Campinas inicia 
promoção de Inverno

‘Diálogos de Balcão’ apresenta os bastidores 
do cotidiano de um barman campineiro

Indaiatuba Clube entrega R$ 32 mil para entidades beneficentes

Jantar no Abbraccio arrecada R$ 4.430,00 
para os Embaixadores da Prevenção

O RotaKids de Indaiatuba fez sua Reunião Ordinária na ma-
nhã de sábado, dia 18, quando ocorreu a despedida do presidente 
Gabriel Calazans Tonini Alves, na gestão 2015/2016. A reunião  
contou com posse de duas novas associadas e muita emoção. Co-
meçando com Gabriel, outorgado com o título de "Companheiro 
Paul Harris”, uma das mais altas honrarias dada pelo Rotary, a 
qual foi entregue pelas mãos do companheiro e presidente do 
Rotary Club de Indaiatuba, Cleonir Bertipaglia, que também fez a 
doação do R$ 1 mil para a Fundação Rotária em nome de Gabriel. 
Também foi entregue o cheque simbólico de R$ 1,6 mil para a 
compra e entrega da cadeira adaptada ao pequeno Marcos Shulz 
Siqueira, filho do companheiro Alaor e sua cônjuge Sabrina. 
Manhã de muitas  emoções e muita choradeira na despedida de 
Gabriel. Parabéns "meu sobrinho" querido, que sua vida daqui 
para frente só venha a crescer em felicidade e amor.

Plinio, Carmen e família receberam Amigos, familiares, im-
prensa e parceiros, no Leluh Salão de Festas, para comemorar os 
60 anos de sua Torcetex, fábrica que mistura sua história com a 
de Indaiatuba. A festa, que foi um luxo só, contou com grande 
parte da nata Indaiatubana, muita gente linda em um ambiente 
agradável. O evento contou com jantar realizado pelo Buffet 
Cláudia Porteiro, cerimonial de Kleber Patrício e encerramento 
com um delicioso show de Jane Duboc e Eduardo Santhana. 
Parabéns, Plinio e Carmen, por essa festa maravilhosa!

Os atletas Valdemilson de Miranda, de Hortolândia, e Car-
men Patricia Martinez Aguiler, de Campinas, foram os grandes 
vencedores da 12ª edição da prova Track&Field Run Series Gal-
leria Shopping, realizada na manhã deste domingo, dia 19. Com 
circuitos de 10 km e 5 km, a prova reuniu 1,5 mil atletas, que não 
se intimidaram com o frio e o vento gelado, com temperatura na 
casa dos 12 graus no horário de largada 

Marcando a chegada da nova estação, o Iguatemi Campinas 
realiza, até quinta-feira, dia 30, o Compre e Ganhe de Inverno. 
Nesse período, a cada R$ 350 em compras nas lojas do empre-
endimento, os consumidores poderão trocar suas notas fiscais 
por uma linda pashmina, em três opções de cores.

Para retirar o brinde, basta apresentar as notas fiscais de com-
pra no Posto de Troca da promoção – localizado no primeiro piso, 
ao lado da loja Lindt. O limite é de dois itens por CPF durante 
todo o período da ação.

Diz o velho ditado que 
ninguém faz amigos be-
bendo leite. Mas, fazendo 
drinks, rende amizades, 
histórias e até livro. "Diálo-
gos de Balcão", escrito pelo 
barman campineiro Douglas 
Miranda Maiochi – vulgo 
Doug! - 32 anos, será lança-
do no próximo sábado, dia 
25, na Riva Rock Discos.

O livro relata, do pon-
to de vista irreverente do 
narrador, as situações e 
diálogos mais improváveis 
em suas 64 páginas, além de 

receitas especiais de drinks – afinal, é por isso que o livro nasceu! -, com projeto gráfico – um capítulo à parte! - ela-
borado pelo designer gráfico Gabriel Cardoso Martins, também de Campinas. A festa de lançamento vai ser tripla: uma 
tarde especial no sábado, com direito a autógrafos do barman e discotecagem do “Riva”, personalidade já conhecida na 
cidade, um “bailinho” especial, com a banda Kozmica ao vivo no Woods Bar e um futuro lançamento mais intimista na 
capital, na loja de instrumentos de um dos seus melhores amigos

As entidades beneficentes 
de Indaiatuba que participa-
ram da Festa Junina reali-
zada pelo Indaiatuba Clube 
no último dia 3 de junho, 
receberam nesta semana os 
recursos obtidos com a venda 
dos ingressos e dos produtos 
comercializados durante o 
evento. A soma da bilhete-
ria, da venda dos produtos 
alimentícios e das bebidas 
do bar do IC fizeram com 
que o Clube repassasse para a 
Casa da Mulher, Educandário 
Deus e a Natureza, Irmã Dul-
ce, Lar de Velhos Emmanuel, 
Volacc, Lions Club e Rotary 
Clube um total de R$ 32 mil. 
Esse montante foi dividido 
entre as sete entidades e 
entregue pelo presidente do 
Clube, Marcos Poli – Mug, em uma reunião que contou com a presença de quatro representantes. Durante a entrega os mem-
bros agradeceram o presidente pelo auxílio oferecido pelo Indaiatuba Clube durante a realização da Festa e disseram que o 
dinheiro vai ajudar muito na realização dos serviços prestados aos assistidos.

Um jantar beneficente realizado nesta semana, no Abbrac-
cio Cucina Italiana, arrecadou R$ 4.430,00 para os Embaixa-
dores da Prevenção. Mais de 100 pessoas foram ao restaurante 
localizado no Iguatemi Campinas para apoiar a entidade e 
conferir o cardápio especial da casa preparado para a ocasião.

A verba será utilizada na continuidade dos trabalhos da 
instituição. Criado em 2011 por Sandra Maria Sahd, que teve 
passagem na Instituição Padre Haroldo, o Embaixadores da 
Prevenção trabalha com uma equipe multifuncional que atua 
nas creches municipais de Campinas, desenvolvendo por meio 
de atividades artístico-educacionais, a prevenção de drogas 
e má conduta. A proposta da entidade é trabalhar tanto com 
as crianças quanto com os adultos que atendem nas creches. 
Hoje são atendidos em torno de 1.820 crianças de três a seis 
anos e 300 adultos. 
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Arte em 
Cerâmica

Tutti Sposa

Festival Gastronomico Itinerante
Sabores da Terra

Espaço Cultural Stahl Soler em recente apresentaçao

Moda Fitness Novidades

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

"A Nova Loja" é a representante exclusiva da marca Tutti 
Sposa (moda noivas e festas), que é reconhecida como uma das 
mais belas do mundo, através de estilistas como D.M. & Cos-
mobella. Com isso, a loja pode trabalhar com preços especiais 
e inacreditáveis com venda ou aluguel! Vá conferir! Agende 
seu horário. Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760

O Festival Gastronômico Sabores da Terra começou 
esta semana e segue até o dia 3 de julho. A Casa da Esfiha 
participará com menu especial fechado com entrada, prato 
principal e sobremesa. Obs: Somente consumo no local

No jantar salada a 
moda + Combinado 

Árabe + tartuff de 
nozes so R$ 55

No almoco: Combinado 
de pates + Combinado Ára-
be + Malabie so R$ 45

A Vitorello acaba de rece-
ber muitas novidades da nova 
coleção inverno, que está 
simplesmente maravilhosa. 
Aproveite também diversas 
promoções a preços inacredi-
táveis. Imperdível!

Nao deixe de espiar 
na Paula Amorim os 

maravilhosos macacões 
fitness que acabaram 

de chegar. Confira 
também a nova coleção 

inverno que esta sur-
preendente! Rua 5 de 

Julho, 449 - Jardim Pau 
Preto ou F: 3392-3400

Vinicius Stegani, aluno de flauta tranversal da 
professora Fabrícia, acompanhado Karen no piano

Professora Jessica, com suas alunas de violino: 
Sophia, Melina e Manoela

Na Flor de Lis Depilação & Esmalteria até as crianças se divertem!
Eles adoram o espaço kids. Levem os seus filhos! Agende um 
horário através dos telefones (19) 3825-0623 ou (19) 9.9921-7576

A lindíssima debutante Bruna. Que Deus continue te abençoando 
sempre, que você tenha uma vida repleta de amor, felicidades e 
sucesso. "A Nova Loja" agradece a preferência

Guilherme Furiato Barrach, aluno de pianoDavi Aguirre de Oliveira, aluno de piano

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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Leluh Kids: sempre realizando 
as melhores festas

Cristina, da Fofão Baby, sempre muito atenciosa com seus clientes

O Vereador Massao Kanesaki prestigiou neste domingo o evento 
Caminhando com o Seprev, com a diretora do órgão, Rosemeire 
Bueno, a ex-jogadora de vôlei Virna, a nadadora paralímpica Julia 
Weiss e o coordenador de Esporte Competitivo da Secretaria de 
Esportes Heleno da Silva

 O Programa Base representado por Luan Akaboshi, Bernardo 
Penalver, Lilian Myagawa e Rosana Nascimento, além de os 
alunos Base do Time Oficial de Beisebol da Acenbi Categoria T-Ball 
Rodrigo Donegá, Alexandre Ferreira, Gustavo de Oliveira e Emilý 
Falceti, com o Vereador Massao Kanesaki, no Dia da Comunidade

Em entrevista para TV Digital GW Esporte, o Vereador Massao 
Kanesaki falou sobre o futuro do Beisebol em Indaiatuba para 
Tadeu Beline e Rogério Barbosa

Edson Chiche, da Leardi Imóveis, em visita a redaçao do Grupo 
Mais Expressao

Sabrina Manrique

O ator Lima Duarte conferindo a promoção da Bono Pneus, 
anunciada no Mais Expressão  

Larissa Anacleto

Janete, Adilson, Mônica e Eduardo no Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube

Alunos da Galpão 1 Academia de Dança participaram no sábado, dia 
18, do projeto Na Dança com a SPCD. A Academia foi convidada para 
acompanhar a rotina da São Paulo Companhia de Dança em um dia 
de espetáculo no Teatro Sérgio Cardoso. Os alunos acompanharam 
aulas, conheceram particularidades do repertório, da coordenação 
e da direção da Companhia e também assistiram ao espetáculo O 
Sonho de Dom Quixote, adaptação de Marcia Haydée.

Faculdade Max Planck e o Conselho Regional de Farmácia (CRF-
SP) promoveram curso de Técnicas de Aplicação de Injetáveis, 
com a presença do diretor do CRF-SP, Dr. André Luis dos Santos

Débora e Fabrício Lopes 
no Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube

Cliente Sonia Maria com a funcionária Joana

Belanisse e Jefereson Ré 
no Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube

As novidades não param nas Lojas Cris Bandeira, combinações  
perfeitas pra você arrasar!
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caderno de negóciosNº 702

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

AP03254 GRAND VILLE - AU 63M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / 
SALA / COZ. / WC / AS / 1 GAR. COND. C/ ÁREA DE LAZ-
ER COMPLETA. R$ 1.200,00 (SEM MOBILIA) + COND + 

IPTU / R$ 1.500,00 (MOBILIADO) + COND + IPTU

AP03255 - SOLAR DOS GIRASSÓIS - 2 
DORM / COZ / SALA / WC / GAR - R$ 790,00 + 

COND + IPTU

AP03256 PORTAL DAS FLORES - AU 66M2 - 
3 DORM. / SALA / COZ. PLANEJ. / WC / AS / 1 
GAR. ARMÁRIO EM 1 DORM. COND C/ ÁREA 

DE LAZER. R$ 1.300,00 + COND + IPTU

CA11141 JD ELDORADO - AT 125M2 AC 
97M2 - 2 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / WC 

/ AS / 1 GAR. R$ 1.000,00 + IPTU

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

IPTU

CA11154 - JARDIM ESPLANADA  - 3 DORMT / 
2 SUITES COM ARMARIOS / 1  CLOSET / COZ 
/ SALA / GAR /PISCINA / CHUR R$750.000,00

CA11155 - JARDIM REGENTE - 3 DORMT / 1 
SUITE / WC/ SALA / COZ / AS R$365.000,00

CA11158 - JARDIM DO VALLE  - 3 DORMT 
/ WC/ COZ / SALA/ AS / GAR 2 CARROS - 

R$340.000,00

CA11165 - VILA RUBENS - 3 DORMT / 1 
SUITE / 3 WC / COZ / SALA /R$350.000,00

CA11173 - JARDIM MORADA DO SOL - 3 
DORMT / 1 SUITE / WC / COZ /  SALA 

R$285.000,00

SL01744 CIDADE NOVA - 3 SALAS / COZ. 
/ WC / QUARTINHO DESPEJO(EDICULA) / 

RECUO NA FRENTE P/ 2 VAGAS. TEM 2 AR 
CONDICIONADO. R$ 2.500,00 + IPTU
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LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ banheiro – R$ 
900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial – Piso 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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CA06480- JARDIM DO VALLE II - AT-270M²- AC- 
170M²- Casa térrea com 03 dormitórios, sendo 01 
suite, sala, wc social, cozinha, sala de jantar, área de 
luz, quintal + wc social.R$2.100,00 +IPTU

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

CA06344 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 150m² 
AC. 94 m² - 3 dormitórios planejados(1 suíte), WC 
Social, cozinha planejada, despensa, lavabo, sala de 
estar, sala de jantar, área gourmet com churrasqueira 
e pia, lavanderia e garagem para 2 autos. Ótimo 
acabamento!!!Condomínio com portaria 24 horas, 
piscina, churrasqueira e playground. R$ 2.000,00 + 
COND+IPTU.

CA06545- RESIDENCIAL MONTE VERDE - 
AT250M2- AC130M³- Casa com 03 dormitórios, 
sendo 01 suite, WC Social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 02 carros. R$ 1700,00 ISENTO 
DE IPTU.

CA04960 - JARDIM PAU PRETO - AT 138m², 
AC 176m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
hidro, WC social, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia, área de 
lazer com churrasqueira, garagem para 02 autos. 
R$ 2.200,00 + 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,  churrasquei-
ra, quintal, garagem para 02 autos, sendo 01 coberta. R$ 
2.200,00 + COND + IPTU

CA05377 - VILA VITORIA - AT176M² AC156M² 03 
dormitórios(01 suíte)WC social, sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 autos cobertas, aquecedor 
solar. R$ 2.200,00

CA06546- VILA HAVAÍ  - AT250M² AC200M²- 
Sobrado com 03 dormitórios, sendo 01 suite com 
armários, sala, cozinha, WC, lavabo, lavanderia, 
churrasqueira, 02 vagas de garagem cobertas. 
R$ 1700,00 + IPTU.

CA06465 - ALTOS DE ITAICI - AT 396m², AC 
259m² - Casa ampla com 03 dormitórios sendo 
01 suítes master com varanda, home theater, 
sala ampla três ambientes, deposito (pode 
ser revertido em dormitório), lavabo, cozinha 
planejada, despensa com prateleiras, lavan-
deria, área gourmet com churrasqueira, WC 
externo, paisagismo, amplo quintal. - Previsão 
para instalação de Jacuzzi na varanda da 
suite master, que também conta com acesso 
remoto pela área gourmet/Alarme e 4 câme-
ras de monitoramento remoto por wi-fi, basta 
instalar o app./Sistema de som ambiente por 
wi-fi, dividido em 5 setores separados (sala 
de estar/jantar, cozinha, área gourmet e 2 
varandas)./Espera para ar condicionado nos 
3 quartos, home Theater e salas de jantar/
estar. As condensadoras não ficam aparentes 
na fachada. R$ 1.200.000,00

AP03060 AU:151m² DUETTO DI MARIAH - 
Cobertura com 3 dormitórios sendo uma suíte, 
banheiro social com box e espelho, sala dois 
ambientes, cozinha planejada e lavanderia. 
Piso superior com ampla sala, escritório (pode 
ser utilizado como quarto), banheiro e área 
gourmet coberta com churrasqueira e vista 
panorâmica, 03 vagas de garagem cobertas. 
Ótimo acabamento em porcelanato, travertino 
e preparação para instalação de jacuzzi na área 
gourmet. Condomínio com área de lazer com-
pleta: salão de festas, churrasqueira, piscina, 
quadra poliesportiva, parquinho, academia e 
sauna. Venda: 795.000,00
CA06449 AT:225m² AC:130m² CASA CHÁ-
CARA BELVEDERE em INDAIATUBA com 03 
dormitórios, sendo 01 suíte com sacada (todos 
os dormitórios planejados), banheiro social 
planejado, hall de entrada, lavabo, sala de es-

tar, jantar, cozinha planejada, lavanderia, área 
gourmet c/ churrasqueira., aquecedor solar, 
quintal e duas vagas de garagem. O Condomínio 
possui área de lazer com churrasqueira, piscina, 
sauna, academia e salão de festas. ACEITA 
PERMUTA COM TERRENO em condomínio. 
R$ 570.000,00.
CH01578 - CHACARAS VIDEIRAS DE ITAICI 
- AT:1150m² AC:345m² - avarandada com 3 
dormitórios planejados, sendo 1 suíte, sala de 
estar,, cozinha planejada com copa, banheiro 
social, área de serviço, quarto de despejo, 
garagem para 2 carros, piscina, pomar, estru-
tura para orquidário, portão eletrônico, horta, 
poço artesiano e paisagismo. Casa de caseiro 
com sala, dormitório, cozinha e banheiro) R$ 
800.000,00 - aceita permuta com casa.
CA06489 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT 
360m², AC 320m² - 03 suítes sendo 01 máster 

com closet, escritório, lavabo, sala ampla 02 
ambientes, cozinha planejada, despensa, lavan-
deria com armários, área gourmet com cozinha, 
sala de TV acoplada, ampla varanda, piscina 
com preparação para aquecimento. Suíte de 
empregada com armários. Garagem para 04 
autos.Ar condicionado em toda casa **Aceita 
permuta por apartamento de menor ou igual 
valor**R$ 1.500.000,00
CH01581 -Excelente CHÁCARA para Venda 
Jardim Panorama, Indaiatuba - AT 5080 m2 - 
AC 300 m2 = com 4 dormitórios sendo 1 suite 
mastes com hidro e closet - 3 suítes - Escritorio 
-2 salas com pe direito e 4 metro - Cozinha 
planejada com despensa- Lavanderia - Churras-
queira com fogao a lenha e pia - Piscina e wc 
-, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas - Area 
em construcao de 70m2 com amplo salao + sala 
+ Escritorio e 2 WC. R$ 1.600.000,00

ESPECIAL CASA

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
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CA00807 – Vila Verde  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 400.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMÓVEIS A VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANTO CORRE-
TORES CREDENCIADOS AO CRECI E 

COM CONDUÇÃO PRÓPRIA.

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

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

 

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

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(03 suites), 
sala 02 ambientes, sala de jantar, cozinha planejada,  
piscina, churrasqueira, com salão de festa, mini Campo 
de futebol – AT/3.000m² – AC/400 – R$ 1.200.000,00
CH2393  – Mosteiro de Itaici – 04 dorms(01 st),  todos 
com AE, sala 02 ambientes, copa/cozinha, lav, piscina, 
churrasqueira, quarto despejo, casa caseiro, 04 gara-
gens – AT/2.800m² – AC/ 396m² – R$ 1.000.000,00 
(Aceita troca por apartamento no Brooklin – São Paulo).
CH2210 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st com 
closet), sala 02 ambientes,  cozinha planejada, chur-
rasqueira, portão eletrônico – AT/ 1.000m² – AC/ 200m² 
– R$ 900.000,00.(casa nova).
CH2358 – Terras de Itaici – 04 suite (01 c/ closet),  
sala 02 ambientes, sala de jantar,  cozinha planeja-
da, lavanderia, dependência de empregada, piscina   
AT/1.900m² – AC/ 420m² – R$ 900.000,00. (Aceita 
50% em permuta).
CH2339 – Mosteiro de Itaici – 05 suites, sala 03 amb, 
sala jantar, cozinha planejada, churrasqueira c/ salão 
de festa, piscina em alvenaria, quadra poliesportiva, 
casa de caseiro – AT/ 5.500m² – AC/ 800m² – R$ 
1.500.000,00.
CH0858 – Terras de Itaici – 05 suites, lavabo, sala 03 
ambientes, escritório, cozinha planejada, lavanderia,  
churrasqueira. Aquec.solar e poço artesiano.  AT/ 
1.500m² – AC/ 370m² – R$ 960.000,00.
CH0008 – Terras de Itaici – 03 suites,  sala 03 am-
bientes, cozinha, lavanderia,  espaço gourmet, 1.000m² 
– AC/ 189m² – R$ 900.000,00 – Aceito permuta de 
preferência em condomínio(Villaggio de Itaici ou Vista 
Verde que o valor seja até R$ 600.000.00). 

CH0026 –  Itupeva – 03 dorms(01st), sala 02 amb, 
cozinha, churrasqueira, piscina, mais lavanderia com 
escritório e despejo – AT/ 1.000m² – AC/ 300m² – R$ 
700.000,00 (troca por imóvel em Indaiatuba, no Mosteiro 
ou Vale com volta em dinheiro) 

CASA VENDE
CA0144 – Villaggio de Itaici – 03 suites(01st c/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.
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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$ 600 Morada do Sol: apartamento 
1 dormitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia s/ garagem
R$ 1000 Morada do Sol: 2 dormitó-
rios suite, sala, copa, cozinha, lavan-
deria vaga coberta para até 2 carros
R$ 1300 Morada do Sol: + ou – 60 
m², 2 wc

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: Lotes 
de 125m² com ótima topografia
R$ 95 mil Jd. Colibris: Lote de 150 m².
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$ 150 mil Jd. Maritacas: Lote 
comercial de 162 m² na avenida do 
Paulista, aceita Carro parcelamento 
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 Finan-
ciamento.
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 Financia-
mento (Nova), ou 100 mil e parcelas 
de R$ 680,00(Pega terreno até 
100 mil)
R$ 210 mil Morada do Sol:  Sobra-
do 1 dormitório, sala cozinha, va-
randa, edícula com lavanderia nos 
fundo  aceita financiamento, terreno
R$ 225 mil Morada do Sol: Nova 
1 dormitórios, sala, cozinha, wc, 
vaga para p/ 2 carros are nos funos. 
Aceita terreno, Financiamento.
R$ 245 mil Morada do Sol: CASA 
NOVA 2dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ carros. Aceita 
terreno, aceita 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 
cômodos 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: Excelen-
te casa com 3 dormitórios sendo 2 
suíte, sala copa e cozinha, lavande-
ria, 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 plane-
jada, 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 ESPERAN-
ÇA – R$450 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, lavanderia, 
wc,  churrasqueira, portão eletroni-
co, garagem para 2 carros.
COD.373 – CAMARGO ANDRA-
DE – R$320 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, lavanderia, dispen-
sa, churrasqueira, garagem para 
2 carros
COD.394 – CIDADE NOVA – 
R$795 MIL – 3dorms c/armarios 
(2st), sala 3 ambientes, coz pla-
nejada, lavanderia, churrasqueira, 
edicula, garagem coberta para 2 
carros e descoberta 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
VL.SUIÇA - R$800,00 – dorm, sala, coz, 
lavanderia, garagem para moto
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$800,00 
– 2dorms, sala, coz, wc
CECAP III – R$830,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, lavanderia, garagem
CECAP III – R$830,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$850,00 – 
dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
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.FURLAN – R$900,00 – dorm, sala, 
coz, wc, garagem para 3 carros
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
JD.PAULISTA – 950,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, entrada de carro
JD.NOVA INDAIA – R$950,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem.
VL.BRIZOLA – R$1.100,00 – 2dorms)1st), 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
PORTAL DO SOL – R$1.100,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, as, churrasqueira, 
entrada para 2 carros.
VL.RUZ PERES – R$1.300,00 – 2dorms, 
sala, copa, coz, , wc, garagem
JD.AMERICA – R$1.300,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, copa, wc, quartinho 
nos fundos, garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$1.300,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, garagem 
para 2 carros

VL.FURLAN – R$1.400,00 – 3dorms, 
sala, coz, wc, quintal, garagem Fundos 
;dorm, wc.
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.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 – 3dor-
ms, 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 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st 
com ae), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, WC, 2 vagas de gargem coberta
VL.  BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 
2 ambientes, coz planejada, lavanderia, 
2 wc, 2 vagas de garagem
ANDALUZ – R$2.600,00 – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, WC, 
varanda, 2 vagas de garagem, total-
mente 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.
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 condicio-
nado, 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 MENOR 
VALOR OU VENDO CASA TÉR-
REA COND. VISTA VERDE - 3 
dorms (1 suíte) c/ armários, sala 2 
ambientes, coz. Americana plane-
jada (cooktop, forno a gás e coifa) 
lavanderia c/ armários, churrasq., 
quintal, garag. p/ 3 carros (sendo 
1 coberta) F. (19)3394-2197 / 
(11)98635-7556
JD. BRASIL – 2 dorms R$ 170 mil 
F. 98136-7331 CRECI 74.092
CIDADE NOVA com 3 dorms(1st), 
sala, coz, WC, AS, churrasq., portão 
eletrônico, 2 vaga de garagem R$ 
360 mil F. 98136-7331 CRECI 
74.092
VL. PIRES DA CUNHA – 2 dorms, 
sala, coz, WC, lavand., garag. 
coberta para 2 carros  R$ 180 mil F. 
98136-7331 CRECI 74.092
CASAS - c/ 2 dorms – Financia-
mento pela Caixa Econômica do 
terreno e da construção, consulte-
-nos F. 98136-7331/ 3885-4500 
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
VILA SUÍÇA - 3 suítes com closet, 
AT 300m², AC 252, mais 1 suíte 
no térreo e 1 suíte para empre-
gados, fino acabamento, demais 
dependências de alto padrão. 
R$ 820.000,00 F. 3875 0469 / 
997519921 creci 65362. Aceita 
terreno em Indaiatuba.
MOSTEIRO DE ITAICI – 04 dorms 
(01 suíte),  todos com AE, sala 
02 ambientes, copa/coz., lavand., 
piscina, churrasq., quarto despejo, 
casa caseiro, 04 garag. AT/2.800m² 
AC/ 396m² R$ 1.000.000,00 (Aceita 
troca por apartamento no Brooklin  
São Paulo) F. (19) 99887-7771
COND. ALTO DE ITAICI – 04 
suítes, sala 02 amb, lavabo,  coz., 
lavand., piscina e churrasq., 400m² 
AC/ 300m² R$ 900.000,00 F. 99887-
7771
JD. CAMARGO ANDRADE - 2 CA-
SAS - 1ª casa 2 cômodos (pronta) 
- 2ª casa  3 cômodos (falta terminar). 
AT 9x15 R$ 150.000,00 aceita carro 
como parte do pagamento F. 3017-
5224 Imobiliária Sta Rita
JD. 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.

JD. AMERICA - CA04989 - AT 
175m², AC 150m² - 03 dorm. sendo 
01 suíte, WC social, sala, coz., la-
vand., quintal, garag. para 02 autos. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. JEQUITIBÁ - CA06488 - AT 
160,06m², AC 174,97m² - Casa am-
pla, reformada com 03 dorm. sendo 
01 suíte com closet, WC social, sala 
ampla, lavabo, coz. planej., área de 
serviço fechada, WC externo, dorm. 
externo, amplo quintal, garag. para 
02 autos coberta R$ 2.800,00 + 
IPTU F. 3816-0006
JD. 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
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 supe-
rior 3 cômodos: 1 suíte, escritório 
e sala de ginastica R$ 2.800,00 + 
IPTU F. 3816-0006
ALUGO QUARTO - p/ moça próx. 
ao Carrefour F. 3875-1181
JD. DO VALLE - CA064380 - AT-
-270m², AC- 170m²- Casa térrea 
com 03 dorm., sendo 01 suíte, 
sala, wc social, coz., sala de jantar, 
área de luz, quintal + WC social R$ 
2.100,00 + IPTU F. 3816-0006

JD. ESPLANADA II - CA05787 
– AT 300m² AC 158m², boa Locali-
zação c/ 3 suítes, sala 2 amb. c/ la-
vabo e área de luz, coz. americana, 
lavand. fechada, área gourmet com 
churrasq., e pia, quintal, entrada 
lateral de serviço, garag. p/ 4 carros 
sendo 2 cobertas, jardim, portão 
preparado p/ automação, prepara-
ção p/ energia solar R$ 3.200,00 + 
IPTU F. 3816-0006
ALUGO QUARTO - p/ aeromoça R$ 
500,00 F. 3875-9922 / 99128-3922 
/ 99883-8135
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
JD DO VALE - 3 dorms, suíte, WC 
social, sala, copa, coz., garag. p/ 2 
carros R$ 1700,00 F. 99479-0454
CIDADE NOVA - 2 dorms, sala, 
coz., WC social R$ 800,00 + IPTU 
F. 99479-0454
 

APTO  BARBARA - 01 dorm, sala, 
coz. e banheiro, 01 vaga de garag. 
R$ 210.000,00 F. 99887-7771
APTO - 2 dorms, sala, coz., WC, 
coz. planejada 1 vaga de garag. R$ 
150.000,00 F. 99479-0454
APTO NOVO SALTO - 2 dorm, sala, 
coz, wc social, lavanderia. Aceita 
Financiamento R$ 180 mil. Aceita 
terreno, ou 100 mil e parcelas de 
680,00. F 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320 ligue a cobrar.

TROCA APTO NO BUTANTÃ 
– 03 suítes, sala 02 ambientes, 
lavabo, coz. americana, varanda 
c/ churrasq., piscina, salão de 
festa, 02 vagas de garag., a duas 
quadras do metrô Butantã área 
de 131m²  R$ 1.200.000,00  - 
Troco por chácara no Mosteiro ou 
Vale das Laranjeiras c/ 04 dorms 
podendo dar volta em dinheiro F. 
99887-7771.

 

ALUGO APTO. CENTRO - quar-
to, 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 plane-
jados, 1 vaga de gar. R$ 1.600,00 
+ cond e IPTU. F.98219 6633
APTO PARQ SAO LOUREN-
ÇO - 3 dorms, sala, coz., suíte, 
WC social, 1 vaga de garag. 
R$ 1000,00 + condomínio F. 
99479-0454
MORADA DO SOL - apto 1 
dorms, suíte, sala, coz., lavand., 
s/ garag. R$ 600,00 F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue a 
cobrar independente
MORADA DO SOL - 2 dorms, 
suíte, sala, copa, coz., lavand., 
vaga coberta para até 2 car-
ros R$ 1.000,00 F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue 
a cobrar.
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SOBRADO -  3 dorms, 2 WC social, 
sala, coz., 2 vaga de garag. R$ 
200.000,00 F. 99479-0454
JD. PAULISTA - 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. R$ 170 mil 
F 3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320 ligue a cobrar.
JD. COLIBRIS - Lote de 150m² com 
ótima topografia, um tapete R$ 115 
mil topografia R$ 100 mil F 3017-
6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar.
MORADA DO SOL - CASA NOVA  
- 2 dorms, sala, coz., WC, vaga 
para p/ carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 240 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
MORADA DO SOL - Sobrado 1 
dorms, sala coz., varanda, edícula 
com lavand. nos fundo R$ 210 mil 
aceita financ., terreno F. 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
MORADA DO SOL - 3 cômodos 
em lote de 250m. R$ 260 mil, aceita 
Terreno, carro, Parcelamento  F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar.
JD. ITAMARACÁ - 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lavand. nos fundos 
garag. coberta. Aceita terrenos ou 
50% do valor e assumir financia-
mento. R$ 250 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.
MORADA DO SOL - com 2 dorms, 
sala, coz., wc, lavand., garag. para 
2 carros. Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil Aceita troca por lote de 
250m². F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
CIDADE NOVA I - Excelente casa 
com 3 dorm sendo 2 suíte, sala 
copa e cozinha, lava, piscina gara 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara). R$ 600 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar Ipiranga
MONTE VERDE -  (Nova) com 3 
dorms sendo 1 suíte, sala, copa 
e coz., lavand., garag. para vários 
carros Área gourmet (Aceita 
Terreno e Financiamento), R$ 380 
mil. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
JD. MONTREAL - Excelente casa 
térrea com 106m² – AT150, 3 D (1 
suíte),  escritório opcional, coz. c/ 
balcão e mesa de granito, sala de 
jantar e sala de visita, churrasq., 
aquec. solar, ar condic., porce-
lanato, esquadrias em alumínio 
branco, tudo mais, garag. coberta. 
R$ 425.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921 direto c/ proprietário
JD. VALENÇA  - Sobrado com 3 d 
(1s) AC160m², garag. coberta com 
portão eletrônico. R$ 590.000,00. 
Aceita financ. e/ou chácara na 
região como parte de pagamento ou 
troca F. 3875.0469 / 19-9.97519921.
creci 65362.

VILLAGIO DE ITAICI - Casa de fino 
acabamento, c/ 3 dorm. (sendo 1 
suíte) wc social, coz. americana, 
sala, churrasq., lavand., garag. 
coberta, aquec. solar. Local c/ área 
de lazer, piscina, salão de festas, 
quadra esportiva e muito mais. 
R$ 525.000,00. F. 3875.0469 / 
997519921.creci 65362.
PORTAL DE ITAICI - Casa térrea 
AT 300m2, AC180m², sala grande, 
escritório, 3 suítes, garag. coberta, 
piscina, churrasq. e muito mais 
R$ 890.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362.
COND. RESIDENCIAL VILA SUÍ-
ÇA - Em cima: 2 suítes, roupeiro, 
sala de TV, escritório. Em baixo: 
salas de visita e jantar, wc/lavabo, 
coz. projetada, despensa, lavand., 
wc, 1 suíte, área de refeições com 
churrasq. Fora da casa: bela piscina 
com SPA e hidro, jardim, quartinho, 
à frente cascata c/ laguinho e 
peixes, garag. coberta. AT 570m2 
AC 300m². Aquecimento solar e 
ar condicionado. R$1.550.000,00 
F. 3875.0469 / 997519921. creci 
65362.
TERRA MAGNA - Magnífica resi-
dência desencostada das divisas 
em local privilegiado com vista 
fantástica imutável. AT 540m², AC 
300m² IPTU R$ 245,00, Taxa de 
Cond. R$ 422,00. Em cima: 3 Suítes 
e closet, sacadas fascinantes e bela 
escada de acesso. Em baixo: Salas 
de visita, jantar, TV, escritório e 
mais, coz. projetada, lavabo, depen-
dência de serviço, armários. Área 
gourmet ampla, piscina 12x3 com 
prainha, hidro massag. e cascata, 
WC, vestiário e aquec. solar. Garag. 
para vários carros. Documentada. 
R$ 1.300.000,00, discute imóvel 
até R$ 700.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921creci 65362.
JD ALICE - 2 dorms, sala, coz., 
WC social garag. P/ 2 carros R$ 
230.000,00 F. 99479-0454
MORADA DO SOL - (Casa Nova) 1 
dorms, sala, coz., wc, vaga para p/ 4 
carros. Aceita terreno, Financiamen-
to R$ 225 mil. F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a cobrar

RES. HELVETIA PARK 1 - Espeta-
cular residência com AC 365m²- AT 
490m², três suítes com closet e 
armários (sendo uma com hidro) e 
varandas. Sala ampla de dois am-
bientes, sala de TV, quarto de hós-
pede, escada revestida em granito 
especial e corre mão em alumínio, 
wc social, lavand., piscina, vestiá-
rio, wc, varanda gourmet e estar, 
churrasq., entradas laterais, garag. 
p/ seis carros (três cobertos). R$ 
1.800.000,00, discute imóvel como 
parte. Documentada F. 3875.0469 
/ 997519921 creci 65362.
JD BRASIL - 3 cômodos, garag. R$ 
150.000,00 F. 99479-0454
JD. MONTREAL - Excelente casa 
térrea com 106m² – AT150, 3 D (1 
suíte), coz. projetada com cook top, 
forno e micro-onda, sala de jantar 
e sala de visita, churrasq., aquec. 
solar, preparada para ar condi-
cionado, porcelanato, esquadrias 
em alumínio branco, tudo mais, 
garag. coberta. R$ 465.000,00 F. 
3875.0469 / 997519921 creci 65362
CENTRO AREA COMERCIAL -  2 
dorms, (Suíte) WC social, sala, coz. 
americana garag. R$ 500.000,00OU 
troca por casa antiga ou de menor 
valor F. 99479-0454
JD. OLIVEIRA CAMARGO -  2 
cômodos c/ garag. R$ 120.000,00 
F. 99479-0454

 
JD. BRASIL - CA06303 - AT 
150m²AC 90m² - 02 Dorm., WC 
Social, sala, coz., lavand., churrasq., 
01 garag. coberta. R$ 900,00 + 
IPTU F. 3816-0006
CENTRO - CA05988 - AT 200m², 
AC 150m² - Imóvel comercial c/ 
salas amplas, reformado. Excelente 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 3816-0006
MORADA DO SOL - CA04769 – AT 
250m², AC94M² - 02 dorm., sendo 
01 suíte, WC social, sala, coz., la-
vand., garag. p/ 01 auto R$1.100,00 
+ IPTU F. 3816-0006

VILA TELLER - CA06394 - 01 
dorm., WC social, sala, coz., la-
vand., 01 vaga coberta R$ 950,00 
+ IPTU F. 3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 
150m² AC 120 m² - sobrado c/ 03 
dorm. sendo 01 suíte c/ varanda, 03 
banheiros, escritório, lavabo, sala, 
coz., lavand., área gourmet, cisterna 
para captar água, alguns acaba-
mentos por fazer. R$ 1.500,00 
+IPTU F. 3816-0006
CECAP II - CA06454 - AT. 100m² 
AC. 60m² - 2 dorm., sala, coz., 
WC social, lavand. e garag. Ótima 
localização e isento de IPTU R$ 
1.000,00 F. 3816-0006
VILA INGLESA - CA05762 - AT 
250m², AC 120m² - Casa antiga 
c/ 02 dorm., WC social, sala, coz., 
lavand., amplo quintal, estaciona-
mento na frente R$ 1.200,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. DOS COLIBRIS - CA05663 – 
AT 150m² AC80m² 02 suítes, Wc 
social, sala, cozinha, lavand., garag. 
para 02 autos. R$ 1.500,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. AMÉRICA - CA05121 - AT-
-130m² AC- 100m², 03 dorm., 
sendo 01 suíte, WC social, sala. 
coz. c/ gabinete, lavand. e garag. 
p/ 02 autos. R$1.600,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. DOM BOSCO - CA06462 – 
AT- 406M²- AU- 222 M²- Casa 
térrea c/ 03 dorm., sendo 01 suíte, 
2 salas, coz. Planej., wc social 
com banheira, hall dos quartos, 
área gourmet, quintal amplo.2 
vagas de garag. cobertos, e 02 
descobertas. R$ 3.000,00 + IPTU 
F. 3816-0006



classificados
APTO BELVEDERE - 3 dorms 
(suíte) WC social, sala, coz., área 
de lazer, piscina sauna, Academia, 
salão de festas, quadra de esportes 
R$ 1.600,00 incluso condomínio F. 
99479-0454

 

VALE DO SOL - Vendo ou troco, 
chácara c/ casa, 1.000m², com 
área gourmet, piscina e pomar por 
casa no centro de Indaiatuba F. 
3816-2011
TERRAS ITAICI - 05 suítes, 03 sala, 
escritório, lavabo, coz. planej., chur-
rasq. R$ 960.000,00. F. 99887-7771
Terreno Terras de Itaici - 2.750M² 
R$ 330.000,00 F. 9.9887-7771.
Terreno Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350.000,00 F. 9.9887-
7771
Área em Cardeal – 9 alqueires 
próximo aeroporto R$ 2.000.000,00 
F. 99887-7771
TERRAS DE ITAICI - Sobrado 
com 3 suítes (1 máster com closet 
e hidro), lavand., coz. projetada, 
copa, sala, wc’s, varanda, garag. 
coberta, churrasq., sala para sauna, 
área gramada p/ campinho, acaba-
mento de primeira e muito mais. AT 
1000m² e AC 330m²  mais piscina 
de 7x3,5 em quinze dias. R$ 850mil. 
Opcional c/ mais 1000m²  juntos 
por mais R$ 375mil F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362.
Terras de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00. Localização Rua Zenite 
Furakawa. Parte alta F. 9.9887-7771
PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² R$ 
220 mil (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
VALE DO SOL - Chácara à VENDA, 
AT 1000m², amplas acomodações, 
setor gourmet, piscina, jardim, 
pomar, R$ 550.000,00. Aceita 
parte de pagto ou troca com casa 
em região centralizada de Indaia-
tuba. F. 3875.0469 / 99751.9921 
creci 65362
ALTOS DA BELA VISTA - Chácara 
c/ 3 d, ampla casa remodelada 
AC 210m² AT 1020m² com va-
randa, piscina, churrasq., pomar. 
R$ 595.000,00. Estuda residência 
térrea de menor valor na região 
central de Indaiatuba F. 3875.0469 
/ 997519921.creci 65362.
MOSTEIRO DO ITAICI - Chácara 
no Recanto dos Pássaros – AT 
5000m²  c/ três casas amplas e 
boas com dorms, wc’s, salas, coz., 
despensas, varanda, churrasq., 
piscina, pomar, jardim, canil e muito 
mais R$ 1050.000,00.  Na negocia-
ção, discute parte em chácara ou 
imóvel de menor valor. F. 3875.0469 
/ 997519921. creci 65362.

CHÁCARA VALE DO SOL - com 
casa, 2 dorms (suíte), WC social, 
sala, coz., R$ 330.000,00 ou troca 
por casa de menor ou no mesmo 
valor aceita carro até no valor de R$ 
50.000,00 F. 99479-0454

JD. CARLOS ALDROVANDI - 2 ter-
renos 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 RESIDENCE - 
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 tapete R$ 115 
mil topografia R$ 100 mil F. 3017-
6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jd. União - Lote de 150m² com 
ótima topografia R$ 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.
PARK REAL  -  150 mts R$ 
115.000,00 F. 99479-0454
JD. UNIÃO - Lote de 150m² com 
ótima topografia R$ 90 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
JD PAULISTANO -  150 mts R$ 
140.000,00 ou troca por casa de 
maior  F. 99479-0454
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
JD. BRÉSCIA - Oportunidade 
única, terreno c/ 200m², plano, na 
quadra A, com escritura e registro, 
R$ 150.000,00. Discute-se proposta 
F. 3875.0469 / 997519921 c/ o 
proprietário.

TERRA MAGNA - Magnífica resi-
dência desencostada das divisas 
em local privilegiado com vista 
fantástica imutável. AT 540m², AC 
300m² IPTU R$ 245,00, Taxa de 
Cond. R$ 422,00. Em cima: 3 Suítes 
e closet, sacadas fascinantes e bela 
escada de acesso. Em baixo: Salas 
de visita, jantar, TV, escritório e 
mais, coz. projetada, lavabo, depen-
dência de serviço, armários. Área 
gourmet ampla, piscina 12x3 com 
prainha, hidro massag. e cascata, 
WC, vestiário e aquec. solar. Garag. 
para vários carros. Documentada. 
R$ 1.300.000,00, discute imóvel 
até R$ 700.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921creci 65362.
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 dormitórios + parcelas F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
ELIAS FAUSTO - 3000 m² - só 
terra, aceita casa de lote inteiro R$ 
320 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -  Lote 
de 200 m² + parcelas de R$ 500,00, 
aceita carro ou moto R$ 12 mil. F 
3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320 ligue a cobrar
COND. JARDINS DOS LAGOS 
- 525M² R$ 255.000,00 F. 99640-
5024
COND. JARDINS DOS LAGOS - 
R$ 275.000,00 Aceita permuta F. 
99797-3729

TV 14” - em ótimo estado R$ 100,00 
F. 98802-3619
TV 21” 110w, R$ 100,00 F. 98802-
3619
GRILL GEORGE FOREMANN, 
110W, R$ 99,00 F. 98802-3619
MAQ COSTURA RETA - R$ 350,00 
F. 3835 3350 c/ Paulo
BICICLETA - dupla de alumínio F. 
2516-5110 c/ Fernando
TRANSFORMADOR -220/110w 
ou 110/220w 7500wts R$ 500,00 
F. 3835-3350 c/ Paulo 
CABEÇOTE Yveco Daly  3510, 
ano 1997, R$ 3.000,00 F. 3835-
3350 c/ Paulo
MOTOR ARRANQUE IVECO R$ 
350,00 F. 3835-3350 c/ Paulo
TROCO VÁRIAS BICICLETAS 
ALUMÍNIO por carro valor de 
mais ou menos R$ 35.000,00 F. 
3835 3350
JUMP/ CAMA/ ELÁSTICA - R$ 
210,00 cada F. 3816-7908 ate 
13 horas

PASSO O PONTO - restaurante 
e cozinha industrial F. 3394-1303 
c/ Paulo
INSTRUMENTO REPIQUE - R$ 
200,00 F. 98802-3619
CAMA HOSPITALAR - manual, 
( 3 manivelas) 5 meses de uso, 
acompanha colchão e mesa de 
alimentação F. 3834-2869 c/ 
Maristela
ALUGO - mesas e cadeiras, 
freezer, caixa térmica e painel 
de bexigas Rua Lucia Bernadeni 
143 (ant. 3) Jd. Carlos Aldrovandi 
F. (19) 99783-2900 / 99952-2505 
/ 3329-3518 (atendimento de 
segunda a segunda)
PASSO O PONTO - Loja de di-
versos, 14 anos no mercado, com 
carteira de cliente Rua Pe Bento 
Pacheco 1145 Centro
PASSO O PONTO - Salão de 
beleza completo localizado no 
Jd. Morada do Sol F. 99206-8998
PASSO O PONTO - Serralheria de 
porte médio, bem localizada, em 
funcionamento, aprox. mil clientes 
inclusive indústrias automotivas R$ 
70.000 F. 98954-4414
 

ONIX LT 1.4  - 2015 completo 
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/ Mo-
nique
OFEREÇO-ME como cuidadora de 
idosos, crianças, enfermos, pesso-
as com necessidades especiais e 
etc. Atendimento hospitalar e re-
sidencial. Cursando enfermagem 
falar com Evelyn F. 9875-9902 / 
99273 0181
OFEREÇO-ME como churrasquei-
ro e cozinheiro- F. 99793-4700
OFEREÇO-ME para trabalhar 
como diarista, (terça, quinta e 
sexta) com experiência F. 98205-
2077 Rosa 
OFEREÇO-ME para trabalhar 
como babá com dispónibilidade 
p/ os finais de semana F. 2516-
0217 c/ Maria
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Comparecer ou enviar CV para Expert Consultoria
Rua Voluntário João dos Santos, 795 - Pau Preto - Indaiatuba 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTAMOS CADASTRANDO

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

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 conheci-
mentos com serviços de portaria, limpeza, jardinagem, pequenos 
reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

20B Mais Expressão

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 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Superior completo. Experiência em 
rotinas administrativas, faturamento, financeiro e compras.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  FINANCEIRO: Superior completo. 
Suporte  ao setor financeiro. Experiência na função, experiência no 
sistema SAP será diferencial. Residir Indaiatuba
AUXILIAR DE COMPRAS: Técnico em administração ou mecânica. 
Experiência na função, irá entrar em contato com fornecedores, realizará 
cotações, montar tabelas, controlar pedidos de compras e acompanha-
mento de entregas. Residir em 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 
presenciais, organizando toda a documentação necessário. Conheci-
mentos 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 habi-
lidade em comunicação. Desenvolver atendimento ao cliente. Residir 
Indaiatuba.
DOMÉSTICA: Ensino médio. Lavar, passar e limpeza casa. Experiência 
na função. Residir Indaiatuba.
ELETRICISTA: Ensino Médio Completo, com experiência em montagem 
de painel, comandos CLP e inversor; Saber parametrizar inversor; Mon-
tar motores elétricos; Conhecer bem circuitos de comando a nível de 
manutenção elétricas em máquinas; será treinado para dar assistência e 
startup; Disponibilidade para pequenas viagens. Residir em 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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ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Pedro de Toledo, 341 – sala 03 - Galeria Carvalho 
Centro – Indaiatuba/SP - (em frente à Casa da Esfiha)

Acesse nosso site: www.mgarh.com.br

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JR. – Experiência de 02 a 03 anos na área de vendas 
internacionais ou como assistente de exportação. Conhecimentos na área aduaneira. 
Inglês fluente. Espanhol – básico a intermediário. Técnicas de negociação, disponibilidade 
para viagens.   
ANALISTA DO CONTROLE DA QUALIDADE JÚNIOR – Superior Completo ou Cursando 
Farmácia/Química/Eng. Química ou área afins. Experiência de 01 ano em indústria 
farmacêutica ou similar (como analista em laboratório físico químico). Conhecimentos 
com técnicas UV, HPLC, análise de bancada e com boa prática de laboratório. Trabalhar 
com análise de matéria prima. 
COMPRADOR JÚNIOR – Ensino Médio ou Superior – cursando ou completo. 
Conhecimentos em aço, chapas, fundidos. Diferencial: conhecimentos em metalurgia. 
MONTADOR MECÂNICO I – Ensino Médio ou Técnico. Conhecimentos desejáveis: 
hidráulica, pneumática, elétrica. Cursos de leitura e interpretação de desenho e Metrologia. 
CNH B. Disponibilidade para viagens. 
CONSULTOR DE PÓS VENDAS JÚNIOR. – Ensino Médio Completo. Desejável Tec. 
Mecânica. Experiência na área comercial, atendimento ao cliente. Usuário do pacote 
Office. Noções de pneumática, elétrica, hidráulica, metrologia. Desejável conhecimento 
e vivência em mecânica.
ESTÁGIO TÉCNICO – Cursando Técnico Mecânica/Automação/Mecatrônica. Curso Senai. 
Desejável: AutoCad. Estagiar na área de ferramentaria. 
GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO – Experiência como gestor/coordenador. 
Conhecimentos em fechamentos mensais e anuais, conciliações bancárias, contas a 
pagar e a receber, impostos, obrigações fiscais, análise de balancetes, DRE, balanço 
patrimonial, análise de despesas. Curso superior completo. Inglês fluente. Excel avançado. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK – Ensino Médio completo. Experiência comprovada 
em Carteira. CNH D ou E. Conhecer bem a região de Campinas e Grande São Paulo. 
OPERADOR DE MÁQUINAS C – SOLDADOR – Curso Técnico ou profissionalizante. 
Experiência em soldas diversas. Desejável conhecimentos em processo de brasagem 
por indução. Disponibilidade de horários. 
OPERADOR DE MÁQUINAS DE FERRAMENTAS/AFIADOR – Curso Técnico ou 
profissionalizante. Experiência em afiação de ferramentas (brocas e metal duro), 
experiência e bons conhecimentos em máquinas WALTER, ANCA e AFIADORA CNC 5 
EIXOS. Desejável conhecimentos em ferramentas da Qualidade.



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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