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O prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB) e seu secretá-
rio de Administração, Núncio 
Lobo Costa, viraram réus 
numa ação civil pública que 
investiga casos de nepotismo 
na Prefeitura. Os dois são acu-
sados de terem empregado no 
Executivo duas irmãs, o genro 
e dois cunhados do secretário.

Em ação contra o tráfico 
de drogas e facção criminosa 
realizada na manhã de terça-
-feira, dia 28, o Grupo de Atu-
ação Especial de Repressão ao 
Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público, com 
o apoio do Baep, cumpriu 20 
mandados de prisão.

O pedágio da Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), no 
perímetro de Indaiatuba, já 
está mais caro desde ontem, 
dia 1º. Segundo a Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp), no Mu-
nicípio o aumento foi de R$ 
1,10, elevando o valor para 
R$ 12,60.

Depois da vinda dos 
ex-jogadores do São 
Paulo, na manhã do úl-
timo sábado, dia 25 de 
junho, agora é a vez do 
ex-craques do Timão 
pisarem no gramado 
da Escolinha Oficial do 
Cruzeiro Toquinha da 
Raposa. A partida está 
marcada para o dia 24 
de setembro.

Integrando o 
Circuito das Fru-
tas, a Aeei, com 
apoio da Prefeitura, 
realiza a 19ª Festa 
das Nações Uni-
das de Indaiatuba 
(Fenui) de 8 a 10 
de julho (sexta a sá-
bado), na Viber. A 
entrada custa R$ 5 
para cada dia, e no 
domingo, durante o 
período do almoço, 
a entrada é franca.

O Partido dos Trabalhado-
res (PT) confirmou o nome do 
fisioterapeuta Rinaldo Wolf, 
de 49 anos, como pré-candi-
dato a prefeito de Indaiatuba 
Eleições Municipais 2016. 
Sua vice deve ser a presiden-
te do SSPMI, Jaciara Lages 
Dutra. Segundo a delegada Fernanda Montemor Hetem, a menina apresentava hematomas e marcas de mordidas por todo o corpo.
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Prefeito e 
secretário são 
alvos de ação

Baep prende 
suspeito de 
chefiar facção

Pedágio na SP-
75 já está R$ 
1,10 mais caro

PT define pré-
candidato a 
prefeitura 

Fenui divulga programação e vencedores do 
concurso realizado nas escolas municipais  

Neto e ex-craques 
do Timão devem 
jogar na cidade 
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O que você acha 
da realização das 
Olimpíadas no 
Brasil?

RADARES DIA 02 A 08/07

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

“Com crise econômico, acho 
que não deveríamos receber 
uma Olimpíada. As obras estão 
atrasadas, não tem dinheiro, acho 
muito desnecessário gastar com 
isso, enquanto pessoas estão sem 
emprego"
Maria Carolina Lopes, 17 anos, 
estudante

“Acho legal, pois é uma oportu-
nidade do Brasil ter visibilidade 
e ser reconhecido em todo o 
mundo"
Marivane Segatto de Souza, 32 
anos, autônoma

“Quase não acompanho esportes, 
mas acredito ser um incentivo 
para futuros atletas que desejam 
disputar uma Olimpíada e seguir 
carreira no esporte”
Marcos Roberto Fedri, 50 anos, 
aposentado 

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

"Acho ruim, pois o País não tem 
estrutura em segurança para rece-
ber um evento como esse. Vemos 
nos noticiários muitos crimes 
acontecendo, fora acidentes 
com os operários das obras das 
Olimpíadas e as próprias obras 
“caindo”, como a ciclovia no Rio 
de Janeiro"
Aline Maria da Silva, 21 anos, 
faxineira

“Não deveria ter, pois o País 
está em crise. Já foi gasto um 
dinheiro com a copa, que deixou 
estádios sem utilidade no país e 
agora acredito que vá acontecer 
o mesmo”
Elso Brito Santos Junior, 28 
anos, autônomo

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-99648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. 
(Richard Bach.) 

Inovar em tempos de crise: risco ou oportunidade?
A crise brasileira é o assunto mais recorrente nas rodas de conversa ultimamente. No meio corporativo, um velho 

ditado diz que em momentos como este, também surgem novas oportunidades. Na prática, milhares de empreendedores e 
empresários perdem o sono com questões como: será que consigo inovar com recursos escassos? Como se sobressair diante 
da concorrência sem apelar para a velha estratégia da guerra de preços? Neste cenário de incertezas, o empresário precisa 
entender três pontos quando se depara com questões como estas: o cliente, o contexto e a forma como conduz o seu negócio. 

O primeiro passo para repensar o modelo de negócio é criar processos, canais e equipes transversais que sejam capazes 
de entender o perfil e as condições momentâneas do seu cliente e rapidamente; adaptar produtos, serviços e ofertas para a 
nova realidade. Isso, sem abrir mão dos elementos que sustentam os princípios da marca. Algumas empresas, por estarem 
há mais tempo no mercado, preferem adotar modelos tradicionais, afinal de contas, a fórmula funcionou até aqui. Porém, ao 
olharmos para os negócios que mais crescem nos períodos de crise, são justamente aqueles capazes de se reinventar.  E não 
necessariamente o fazem investindo muito dinheiro, mas tempo, estratégia e equipes com focos determinados.

Um aspecto que vem influenciando a inovação nas organizações é o que os especialistas definem como Transformação 
Digital.  Dentre outros fatores, o uso de novas tecnologias e da internet modificaram a forma como produzimos, consumimos 
e nos relacionamos. Os negócios passam a ser negócios digitais, e é, portanto, nesse ambiente que surgem novas ideias.  
Vale ressaltar que apenas ter uma página online ou alguns canais em redes sociais não significa que a empresa está, de fato, 
extraindo as oportunidades deste novo contexto. É um trabalho ativo de relacionamento com este consumidor que hoje faz 
uma busca profunda e constante para saber mais sobre o produto que pretende adquirir, estreita laços com a empresa, ques-
tiona, reclama, elogia, e um descuido pode acabar com qualquer reputação e a credibilidade. 

Outra questão é que além do produto, o consumidor exige qualidade em toda a experiência envolvida. Desde o processo 
e facilidade de compra, o atendimento, formas de pagamento, manutenção e até a facilidade de acesso aos canais e platafor-
mas. Em todos esses processos a empresa pode adotar iniciativas que reduzam o custo durante os períodos econômicos mais 
difíceis, mas de maneira coordenada proporcionem ao cliente uma boa relação custo-benefício.  

Para qualquer organização, inovar significa correr riscos para se obter melhores resultados.  Cabe a cada líder e equipe 
definir o quanto estão dispostos a correr na busca pela sobrevivência.  Não existe uma fórmula mágica, mas uma regra simples 
é que ao definir possibilidades de inovação para a sua organização, selecione alguns critérios alinhados a sua realidade (custo, 
tempo, competências internas e tempo de retorno) e as ideias mais simples e baratas, faça agora. Aquelas complexas ou de 
retorno em longo prazo, procure parceiros, fontes de financiamento, ou seja, não corra os riscos sozinho.  

Além de repensar a comercialização e novos produtos, é fundamental que o empresário olhe para dentro do seu em-
preendimento. A inovação nasce de uma cultura voltada para a inovatividade. O que significa criar as condições para que a 
criatividade e a inovação floresçam.  Estas questões passam pelos estímulos, processos, pelo espaço físico e até as regras não 
declaradas do jogo. Será que que hoje a sua empresa cria condições e prepara as pessoas para testarem novas ideias?  Ou as 
relações são baseadas apenas no medo de errar, na insegurança e sem um suporte para desenvolver as competências necessárias?

Se você optou por inovar, saiba que este é um caminho apaixonante e sem volta, portanto, seguem alguns pontos que 
podem ajudá-lo nesse processo, principalmente em momentos de crise.

1. Liderar consciente: O empresário precisa adotar uma postura de condutor do processo de inovação na empresa, 
estabelecer uma visão e apoiar iniciativas, delegar equipes dedicadas e definir a inovação como um tema estratégico.

2. Definir uma Estratégia: Analisar o contexto da crise e correlacionar com os maiores desafios da organização, defi-
nindo objetivos, planos e ações. 

3. Identificar facilitadores e multiplicadores: Em todas as empresas existem inovações ou boas práticas. Mapear, 
reconhecer e empoderar os inovadores, tenha certeza que outros seguirão.

4. Estimular a cultura de inovação: Criar regras, ambientes e preparar as pessoas para tornarem a criatividade e a 
inovação um hábito.

5. Tirar as ideias do papel: Não adianta planejar e não executar. Coloque as ideias em prática, teste rápido. Erre e 
melhore fazendo.

6. Articular redes de inovação:  A inovação pode vir de fora da empresa. A inovação aberta 
pode acontecer com fornecedores, universidades e até concorrentes.

7. Insista apesar das adversidades: Inovação é determinação. Se um caminho não funcionar, mude. 
8. Enfrente a Crise: É exatamente aí que surgem as oportunidades, principalmente em um cená-

rio incerto econômica e politicamente. Inovar é correr riscos e pequenas alterações podem promover 
grandes impactos.

*Rafael de Tarso Schroeder é especialista em Sustentabilidade, empreendedorismo e inovação, e 
atua como professor do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), de Curitiba (PR)

O perigo muitas vezes mora em casa 

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Vendendo Mais
Ganhando a vaga de emprego. Por mais preconceituoso que possa ser, as pessoas têm mais facilidade 

de se relacionarem com seus conhecidos. E isto deve ser levado em conta por um vendedor que pretende 
conquistar um novo cliente, principalmente se for uma grande empresa. Passei, inclusive, por uma situ-
ação bem pitoresca neste sentido, mas do outro lado da mesa. No início dos anos 1990, trabalhava em 
uma multinacional  e preparava uma campanha de incentivo a vendas para nossos revendedores, tendo 
chamado várias empresas para apresentarem seus projetos. Até hoje me lembro da secretária entrando 
pela porta da sala, rindo e dizendo que tinha um senhor fantasiado de marinheiro e mais duas pessoas me 
esperando para uma reunião. Acontece que aquele fornecedor iria propor um tema náutico para a ação 
e o sujeito decidiu ir vestido de capitão de navio para expor o projeto. Juro que tentei agir com a maior 
naturalidade, mas devo ter deixado escapar algo, pois ele passou mais tempo explicando o porquê de ele 
estar vestido daquela forma – originalidade, criatividade e coisa e tal –, do que a campanha em si. E olha 
que era uma empresa de propaganda grande... Decidimos por um fornecedor menor, que apresentou um 
projeto mais compatível com o que buscávamos. Ou, pensando melhor – agora depois de tantos anos –, 
será que foi porque ele “se apresentou” mais compatível? Para evitar este tipo de deslize, todo profissional 
de vendas deve pesquisar a cultura da empresa com a qual ele deseja fazer negócios. Imagine ter um tra-
balhão para conseguir uma primeira reunião e jogar tudo pelo ralo pela forma com a qual você apareceu 
lá? Hoje em dia, é muito fácil achar fotos e entrevistas na internet. Se você vai se encontrar com algum 
diretor ou gerente, são altas as probabilidades de você conseguir pescar alguma informação antes de sua 
reunião de negócios. Vale à pena pesquisar também nas redes sociais, como o Facebook, Linkedin.  Lá 
você poderá achar várias dicas de como as pessoas se apresentam. Certa vez, um aluno me disse que já 
havia passado pela porta do escritório de um cliente potencial, só para ver como as pessoas iam vestidas 
para trabalhar. Você conhece alguém que conhece alguém que tem um vizinho que trabalha no cliente? 
Pergunte; se informe. Na impossibilidade de obter informações, opte sempre pela neutralidade. Veja, 
não sou nenhum consultor de modas, mas a regra do bom senso pode ajudar você a escapar de conceitos 

prévios. Prepare-se para a vida, faça nosso treinamento Signa1, nos dias 15-16 e 17-
07-2016 e seja um conquistador do sucesso. Inscreva-se www.signatreinamentos.
com.br -  telefone 3875.7898

A prisão de um mecânico de 25 anos, acusado de 
agredir uma criança de apenas três anos, com mor-
didas e até mesmo queimando o pé da mesma, é um 
alerta para os pais começaram a suspeitar que, apesar 
da violência pelo mundo afora, o maior risco pode 
estar dentro da própria casa. 

Nesse caso, durante a semana em Indaiatuba, a 
violência só pode ser descoberta graças a ação dos 
avós, que não acharam nada normal vários hematomas 
pelo corpo da menina e, tendo como justificativa do 
agressor, que a mesma havia se machucado durante 
uma brincadeira.

E esse é apenas um dos muitos casos de violência 
pelo mundo, onde crianças são violentas, muitas ve-
zes com o agravante da violência sexual, na maioria 
das vezes por pessoas que são amigas o parentes da 
família e são passivos de qualquer suspeita. 

Com isso, no combate a violência contra as 
crianças, é fundamental que os pais passem a dar 
mais atenção a seus filhos, conversando com eles, 
percebendo comportamentos anormais e até mesmo 
verificando com frequência se há sinais de possível 
violência física. 

Características do Benefício Auxílio-Doença
A proteção social compreende o direito à saúde, previdência social e assistência social, primado no 

trabalho e garantia a meios de subsistência do cidadão.
Os benefícios previdenciários são devidos aos segurados do Regime de Previdência Social quando 

contribuem na forma da lei, em especial como empregado, cuja contribuição depende da remuneração e 
é descontada mês a mês em seu pagamento.

Especificamente quanto ao auxílio doença, é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho 
ou atividade habitual, desde que ainda esteja na qualidade de segurado e ter no mínimo 12 contribuições 
ao Regime de Previdência.

O empregado acidentado ou que adoece e fica impossibilitado para o trabalho, será afastado por de-
terminação médica e quando o afastamento for superior a 15 dias, ingressará perante ao INSS um pedido 
administrativo do benefício Auxílio Doença seja acidentário ou previdenciário quando for o caso.

Em caso de acidente, o empregador deve emitir um Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) em 
até o dia seguinte do acidente, encaminhar ao INSS e se a incapacidade para o trabalho for superior a 15 
dias, a partir do 16º dia o empregado começara a receber o benefício “B91”. Consequentemente, após o 
seu retorno, terá direito a estabilidade acidentária de até 1 ano após o retorno.

Em caso de acidente que não ocorra durante o trabalho ou no percurso, ou doença comum que incapacite 
o empregado segurado para o trabalho por mais de 15 dias, a partir do 16º dia deverá ser encaminhado 
ao INSS para requerer o benefício auxílio doença previdenciário “B31” que não lhe confere estabilidade.

Se o segurado encontra-se desempregado e sem contribuições por menos de 12 
meses, também terá direito ao benefício.

Lembrando que o valor do benefício correspondente a 91% do salário benefício.
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Vereadores aprovam criação da CPI do transporte público durante Sessão Ordinária da Câmara 

Feira das Indústrias ocorre em 
agosto e deve reunir 90 estandes 

Prefeito e secretário viram réus 
em processo por nepotismo 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INVESTIGAÇÃO 

NEGÓCIOS 

O prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB) 
e  seu  secre tá r io 

de Administração, Núncio 
Lobo Costa, viraram réus 
numa ação civil pública 
que investiga casos de ne-
potismo na Prefeitura. Os 
dois são acusados de terem 
empregado no Executivo 
duas irmãs, o genro e dois 
cunhados do secretário.

No dia 14 de junho, a 
petição inicial foi recebida 
pela juíza da 1ª Vara Civil de 
Indaiatuba, Patrícia Bueno 
Scivittaro.

A ação é assinada pelo 
promotor do Município, 
Michel Romano. A primeira 
a ser nomeada foi a irmã de 
Núncio, Neuci Lobo Costa 
da Silva, a qual foi contra-
tada para o cargo de diretora 
de Departamento da Secreta-
ria da Educação, no dia 29 de 
janeiro de 2009. 

Na sequência, o genro de 
Núncio, Marcos Paulo de 
Oliveira, foi nomeado como 
gerente do Departamento de 
Rendas da Secretaria Muni-
cipal da Fazenda, em 2011. 

Noeli Lobo Costa Mar-
colino tornou-se diretora 
do Departamento de Almo-
xarifado, também em 2011, 
e os cunhados de Núncio, 
Antonio Marcos Marcolino 
e Roque Souza da Silva, 
foram nomeadas na função 
de “assessoramento nível 
estratégico”.

A Constituição Federal 
proíbe nomeação, para car-
gos públicos, comissionados 
cônjuges, companheiros ou/e 
parentes em linha reta, co-
lateral ou por afinidade, até 
terceiro grau. 

Com isso, todos foram 
exonerados de seus cargos 
este ano, após o Ministério 
Público instaurar inquérito 
para apurar o caso. 

Na ação civil, é pedido a 
exoneração dos cinco paren-
tes, além da suspensão dos 
direitos políticos tanto de 
Núncio quanto de Reinaldo. 

Também é determinado o 
pagamento de multa de até 
cem vezes o valor da re-
muneração recebida pelos 
comissionados em todos 
anos de trabalho, além de 
uma condenação de R$ 100 
mil aos políticos por danos 
morais ao Município.

Silêncio 
O Mais Expressão con-

tatou a Prefeitura que, por 
intermédio da Secretaria de 
Comunicação Social, infor-
mou que não iria se manifes-
tar sobre o caso. 

Em maio deste ano, du-
rante depoimento ao MP, 
Núncio alegou que seus 
parentes são funcionários de 
carreira e foram nomeados 
para os cargos comissiona-
dos e gratificados “a pedido 
de respectivos superiores 
hierárquicos”.

Núncio informou ainda 
exonerou os parentes a pe-
dido do Ministério Público, 
conforme recomendação 
feita pelo MP no dia 21 de 
março de 2016. Segundo 
Núncio, Reinaldo não sabia 
das nomeações. 

Nomeações de parentes de Núncio (à esq.) foram irregulares segundo ação civil

ARQUIVO JME

Os vereadores aprovaram 
na noite de segunda-feira, dia 
27 de junho, o requerimento 
que pede a instauração de 
uma Comissão Parlamentar 
de Inquério (CPI) para in-
vestigar a responsabilidade 
da Prefeitura na degradação 
da qualidade do transporte 
público. A aprovação aconte-
ceu durante Sessão Ordinária. 

O requerimento foi assi-
nado pelos vereadores Ger-
vasio Silva (PTB), Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o 
Linho, e Derci de Lima, am-
bos do PT; além de Bruno 
Ganem (PV). 

Apesar de aprovada, os 

“trabalhos” da CPI devem 
acontecer mesmo somente 
em agosto, quando os vere-
adores retornam do recesso. 

Durante a Sessão Ordi-
nária de segunda-feira, o 
presidente da Câmara, Luiz 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), pediu para que os 
líderes da Casa indicassem os 
membros da comissão, o que 
não ocorreu até o momento. 

Além da aprovação da 
CPI, a última Sessão Ordi-
nária do primeiro semestre 
foi marcada ainda pela des-
pedida do vereador Helton 
Antonio Ribeiro, que deixa 
o cargo em favor do titular 

da vaga, Adalto Missias de 
Oliveira que durante os últi-
mos anos ocupou uma vaga 
junto à Secretaria da Família 
e Bem-Estar Social.

Sessão 
Já na Ordem do Dia, os 

vereadores aprovaram nove 
projetos. Dois deles rece-
beram votos favoráveis em 
regime de urgência especial: 
o PLC 005 – projeto de auto-
ria da Mesa da Câmara, que 
altera o inciso IV do Artigo 
13 da Lei Complementar nº 
30 de 23 de Junho de 2016; e 
o projeto do vereador Helton 
Ribeiro (PP) que concede o 

título “Cidadão Indaiatuba-
no” ao capitão da PM Jesus 
André Alves.

Além desses dois pro-
jetos, os vereadores apro-
varam as seguintes propo-
situras: Projeto de Decreto 
Legislativo nº 0008/2016 
do Vereador Djalma César 
de Oliveira (PMDB), que 
dispõe sobre a concessão de 
Título Honorífico de “Cida-
dão Indaiatubano” a Rubens 
de Queiroz Filho; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
0009/2016 do vereador Ce-
bolinha, que dispõe sobre a 
concessão de Título Hono-
rífico de Cidadão Indaia-

tubano ao Sr. Palimércio 
Baptista Alves.

Também do vereador Cé-
sar, foi aprovado o Projeto 
de Lei nº 0081/2016, que 
denomina Rua Ivan Carlos 
Jacintho da Silva, o logra-
douro público do loteamento 
Jardim Residencial Dona Lu-
cilla. Outro PL do vereador, 
nº 0082/2016, denomina Rua 
Wolney Figueira, logradouro 
público do loteamento Par-
que Residencial Sabiás.

Já o Projeto de Lei nº 
067/2016 do vereador Tú-
lio José Tomass do Couto 
(PMDB) institui no Municí-
pio “A Semana da Capoeira 

e Cultura Afro-Brasileira” a 
ser comemorado no dia 8 de 
outubro.

Foi aprovado também o 
PL nº 020/2016, do vereador 
Linho, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inscrições 
que especifica nos veículos 
de transporte coletivo. 

Do Executivo, recebeu 
voto favorável o Projeto de 
Lei nº 0078/2016 que dispõe 
sobre o estágio de estudan-
tes e a concessão de bolsas 
de estudos a estagiários 
pelo Serviço de Previdência 
e Assistência Social dos 
Funcionários Municipais 
(Seprev). (Jean Martins)

A 7ª edição da Feria das 
Indústrias de Indaiatuba e 
Região acontece este ano de 
23 a 25 de agosto. Promovida 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento, o evento ocorre das 15h 
às 21h, no Pavilhão da Viber. 
O evento reunirá 90 estandes 
entre indústrias e prestadores 
de serviços, além de palestras 
voltadas aos empresários. 

A Feira visa apresentar para 
a população o que é produzido 
em Indaiatuba e em sua região, 
assim como fomentar negócios 
entre expositores, movimen-
tando a economia. O evento 
conta com o patrocínio da 
Unimed e tem apoio do Sebrae, 
Grupo GTA, Laktus e Arganet. 
A entrada é gratuita.

As empresas já confirma-
das para o evento são: SEW 
Eurodrive; Kion South; Big & 

Strong; Marca Brindes; Daran 
Automação; Argus; Finita 
Móveis; Acquametal; Meta-
sil; Sofos; Torcetex; Yanmar 
South; Shopstar Uniformes; 
Birô; J.Feres Embalagens; 
Polychem Produtos Quími-
cos; Foccus; TK Logística; 
Balilla; Ivesa; Jeep; Manitec 
Geradores; Visinox; Platz 
Marketing; Seriprint; Grupo 
Rekiman; Ferrari Metalúrgi-
ca; Concceito Mix; Engelo; 
Maxlan Tecnologia; Sethi 
3D; Rodomago; Inset Clean; 
G.A.Automação; Megatec; 
ASK Tech; Dunex Logística; 
Aliberti; Printline; Prisma 
Projetos; Action Technology; 
ERS Serviços de Reciclagem; 
Total Medical; Dynamic Hi-
dráulica e Pneumática; Casa 
Americana Artigos de Labo-
ratórios.

Evento acontece entre 23 e 25 de agosto no salão da Viber 
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Colégio Objetivo tem representante em concurso de redação 
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INFORME PUBLICITÁRIO

Multifacetada: Pelé Motos passa
a oferecer Consórcio Colombo

A partir desta segun-
da-feira, dia 4, a 
Pelé Motos começa 

a oferecer consórcios na-
cionais convencionais da 
marca Colombo. De eletro-
domésticos, passando por 
imóveis, até valores gerais, 
as consumidores poderão 
usufruir da forma que achar 
conveniente. 

Com mais de 17 anos no 
mercado, a loja e oficina, 
que é a única representante 
oficial de Indaiatuba e re-
gião da Colombo Motors, 
com as marcas de motos 
Shineray, Traxx e Iros, já 
possui consórcio para a 
compra dos veículos.

O plano de consórcio, 
diferente de muitos, tem 
a entrega antecipada em 

além de consertos e manu-
tenção em geral de qualquer 
modelo, com sistema leva 
e traz. O estabelecimento 
também efetua a venda de 
veículos novos e seminovos. 

Parceria de sucesso, al-
gumas seguradoras da cida-
de enviam as motos danifi-
cadas de seus clientes para 
consertar na Pelé Motos.  

Sobre as marcas traba-
lhadas, Sueli acredita que 
o grande desafio hoje é 
quebrar alguns tabus de que 
somente a marca x ou y é 
boa. “A Shineray é impor-
tada da China, é nova, tem 
apenas 15 anos de existên-
cia, porém nós confiamos 
muito, ela está à altura das 
concorrentes e só temos a 
satisfação do cliente que a 
compra”, salienta.

Ela completa dizendo 
que “existe mercado para 
todos e as pessoas têm a 
oportunidade de levar um 
produto de qualidade por 
um preço bem mais justo, 
o que seria uma ótima so-
lução para esse período de 
dificuldade financeira que 
o País passa, por exemplo”, 
diz Sueli.  

História
Desde 1999 (oficialmen-

te) a oficina Pelé Motos, que 
promovia consertos gerais 
e vendia algumas peças e 
acessórios, foi estabelecida 

na cidade.
No início, seu fundador 

Antonio Aparecido Perei-
ra, mais conhecido como 
Pelé, fez de tudo um pou-
co. “Meu pai era mecânico 
autônomo, já teve loja de 
carro, depois ele foi fun-
cionário em uma oficina e 
na sequência voltou a ter a 
própria oficina, até conse-
guir se firmar no próprio 
negócio”,  conta o f i lho 
de Pelé e esposo de Sueli, 
Leandro Aparecido Pereira, 
de 35 anos.

 Foi em 2011 que pai e 
filho tornaram-se sócios, a 
fim de alavancar o negócio, 
mas no mesmo ano Pelé 
veio a falecer repentina-
mente, aos 54 anos, e Le-
andro então deu sequência 
ao trabalho.

A grande mudança acon-
teceu no ano passado, quan-
do a Colombo Motors con-
vidou a Pelé Motos para se 
tornar representante da Shi-
neray, Traxx e Iros. Desta 
forma, a oficina tornou-se 
loja de motos, além das 
peças e acessórios que já 
eram oferecidos.

Visite-nos:
Avenida  Ário  Barnabé, 
365, Jardim Morada do Sol

Contate-nos
(19) 3936-4560/3394-3120
Facebook.com/pelemotos

no máximo 15 dias e não 
precisa de lance. Estão dis-
poníveis modelos de motos 
com entradas a partir de R$ 
569 e parcelas de R$ 189. 

“Para quem deseja uma 
moto, o custo benefício é 
muito interessante”, ressalta 
a diretora financeira da loja, 
Sueli Pereira, de 34 anos.

Composta por uma equi-
pe de seis pessoas, a Pelé 
Motos, é conhecida na ci-
dade por oferecer serviços 
de customização em motos, 

A loja é a única representante das marcas Shineray, Traxx e Iros em Indaiatuba e região

Júlia Christiano Januzzi teve a sua redação selecionada

MARCELLA OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO 

Escrever bem faz toda a 
diferença para estudantes e 
também para qualquer profis-
sional atuante no mercado de 
trabalho. Por isso, o hábito da 
leitura e a prática na produção 
de textos devem começar cedo 
e ser encarados com muita 
seriedade.

Para capacitar e estimular 
seus alunos, além de trabalhos 
obrigatórios e outros produzi-
dos em avaliações, o Colégio 
Objetivo Indaiatuba oferece a 
oportunidade de participação 
em concursos de redação. 

Neste ano, os alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental 
foram estimulados a participar 
do concurso promovido por 
uma emissora de TV da região. 
“Nosso objetivo foi que eles 
participassem não por obriga-
ção, para ter nota e, sim, pelo 
prazer em escrever. Para quem 
gosta, é uma oportunidade de 
praticar mais o ato da escrita e 
ainda ser reconhecido pelo tra-
balho desenvolvido”, comenta 
a professora de redação, Lilian 
Costa. 

O tema proposto pelo con-

curso deste ano é “O Brasil 
que vou ajudar a construir”. O 
gênero textual é livre. Partici-
pam deste concurso cerca de 
100 mil estudantes de escolas 
públicas, particulares, do Sesi e 
do EJA da região. Os melhores 
textos serão premiados.

De acordo com a profes-
sora, os alunos mostraram 
interesse em participar, mas 
apenas uma redação foi esco-
lhida para representar a escola. 
“Os alunos são muito críticos 
na abordagem dos temas. Eu 
me surpreendi com a qualidade 
dos textos”, declara Lilian. A 
seleção foi feita por um grupo 
de professores, além da pro-
fessora de produção de texto. 

A aluna Júlia Christiano 
Januzzi, que teve a sua redação 
selecionada, conta que sempre 
gostou de escrever. “Eu sempre 
quis participar desse concurso, 
desde pequena. Eu fiquei em 
dúvida sobre qual gênero es-
colheria, mas me decidi pela 
crônica porque acho que é o 
gênero que escrevo melhor. 
Escrevi mais ou menos seis 
redações para chegar ao texto 
final. É uma coisa que eu me 
sinto bem em fazer: ler e es-

crever. E como na escola temos 
que estudar bastante, acaba 
ajudando muito no vocabulá-
rio, a desenvolver a mente e a 
imaginação”, afirma a aluna.

A divulgação dos resulta-
dos do concurso está prevista 
para o mês de outubro.
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Colégio Montreal de Indaiatuba promove segunda edição dos Jogos Internos

Anhanguera oferece 760 
vagas em cursos gratuitos 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

OPORTUNIDADE 

INFORME PUBLICITÁRIO

O Partido dos Trabalha-
dores (PT) confirmou o 
nome do fisioterapeuta 

Rinaldo Wolf, de 49 anos, como 
pré-candidato a prefeito de 
Indaiatuba nas Eleições Mu-
nicipais 2016, que acontecem 
em outubro. Sua vice deve ser 
a presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
de Indaiatuba (SSPMI), Jaciara 
Lages Dutra. 

Nascido em Indaiatuba, há 
24 anos Wolf é formado em 
Fisioterapia, com especialização 
em Acupuntura. 

Na política, ele está no PT 
desde 1994, porém há 27 anos 
é militante do partido. Essa será 
a terceira eleição que o pré-
-candidato participará, porém 
a primeira como pré-candidato 
a prefeito. 

Seu primeiro ano na “corri-
da” por um cargo na política foi 
em 2004, quando foi candidato 
a vice-prefeito de Zé Aristeia 
do PT. 

Em 2012, 
Wolf foi candi-
dato a vereador 
na cidade, tam-
bém pelo PT. 
Ele conquistou 
611 votos, po-
rém insuficien-
tes para garantir 
uma "cadeira" 
na Câmara. O 
pré-candidato 
do PT também foi conselheiro 
de saúde. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, a presidente do PT de 
Indaiatuba, Daniela Pellizzari, 
o nome de Wolf surgiu natural-
mente para ser pré-candidato a 
prefeito. “Ele é um companheiro 

“Parece que a cada semana 
o cenário local passa por 

mudanças e tende a mudar 
ainda mais, pois muita coisa 
deve acontecer. Não pode ser 
considerado favorito o pré-
candidato que tem menos de 

40% dos votos”
Rinaldo Wolf, pré-candidato 

a prefeito pelo PT 

Pela primeira vez, Rinaldo Wolf será pré-candidato a prefeito 

JEAN MARTINS

de longa data e de muita cami-
nhada. É um nome de consenso 
no PT e acima de tudo tem 
disposição, coragem, é deter-
minado, preza pela coletividade, 
tem liderança, discernimento, e 
representa o que o PT tem de 
melhor. É um indaiatubano que 
muito nos honra em levar as 
propostas do PT nesta eleição”, 
garante. 

Agora o próximo passado, 
sendo Wolf, é criar o plano 
de governo. Segundo o pré-
-candidato, a ideia é pelo menos 
manter a qualidade atual dos 
serviços, mas sempre buscar 
melhorias. “A saúde é boa, 
mas o setor de exames ainda 
precisa melhorar. Ainda temos 
problemas com falta de vagas 
em creches e um déficit grande 
de moradias. Estamos também 
acabando com nosso setor rural 
e precisamos dar uma atenção 
a mais com a violência contra a 
mulher”, enumera. 

Em entrevista, o pré-candi-
dato do PT diz estar confiante 
e acredita que nem mesmo o 

afastamento da 
presidente de 
Dilma Rousseff 
(PT), do cargo 
de presidente, 
tende a prejudi-
car de alguma 
forma sua cam-
panha. 

Ao contrá-
rio, para Wolf, 
a ideia é mostrar 
para o indaia-

tubano o que o Partido dos 
Trabalhadores fez para a cidade, 
principalmente no período em 
que Dilma esteve a frente do 
País.  

“Acredito que a partir desse 
ano, depois do que aconteceu, as 
pessoas vão começar a entender 

mais sobre política”, diz. “A 
volta ou não da Dilma ao cargo 
de presidente não altera em 
nada. Mas se ela voltar, vamos 
ganhar muito, pois não podemos 
deixar o País nas ‘mãos’ desses 
golpistas.”

Pesquisa
Por ter anunciado no final de 

semana sua pré-candidatura, o 
nome de Wolf não apareceu na 
primeira pesquisa de intenção 
de votos realizada pelo Instituto 
FLS Pesquisa e Marketing, a 
pedido da Rede Bom Dia de Jor-
nais e Pelo Diário de São Paulo. 

Na ocasião, o candidato 
Bruno Ganem (PV) seria eleito 
prefeito de Indaiatuba com 38% 

O Colégio Montreal promo-
veu esta semana o 2º Join - Jogos 
Internos do Colégio Montreal. 
O evento teve como objetivos 
estimular a prática de esportes, 
o trabalho em equipe, a organi-
zação e a responsabilidade dos 
participantes.

De 27 a 30 de junho, os alu-
nos do Ensino Fundamental 2 
e do Ensino Médio disputaram 
nas modalidades: dama, xa-
drez, tênis de mesa, queimada 
(do 6º ao 8º anos), peteca, han-
debol, voleibol, basquetebol 
e futebol. Os alunos foram 
divididos em três equipes: 
Brasil, Alemanha e Espanha 
que disputaram nas categorias 

pré-mirim (6º e 7º anos) e na 
categoria mirim (8º e 9º anos, 
1ª e 2ª série do Ensino Médio).

Foram dias de muita supe-
ração e união entre as equipes.  
“Dentro do Join temos o cuidado 
de organizar várias modalidades 
desportivas e não desportivas a 
fim de incentivar a participação 
de todos, como, por exemplo, a 
queimada e os jogos de tabulei-
ro, dama, xadrez e tênis de mesa. 
Os alunos que participaram 
no ano passado, estimularam 
e tranquilizaram os colegas 
que participaram este ano pela 
primeira vez. Estavam mais mo-
tivados e aguardavam ansiosos 
o início dos Jogos”, comentou 

Flávio Cardoso, professor de 
Educação Física.

“Este é o segundo ano do 
Join e o evento cresceu! Os 
alunos se envolveram, apren-
deram muito e se divertiram. 
Foi uma forma saudável e di-
vertida de encerrar o semestre. 
Espero que a cada ano tenha-
mos mais alunos participando. 
Afinal, através do esporte os 
alunos aprendem a conviver, 
tolerar, superar dificuldades, 
ser solidário, aprendem a im-
portância do comprometi-
mento e ainda fortalecem a 
amizade”, afirmou Mauricéia 
Pereira, coordenadora peda-
gógica do Colégio Montreal.

dos votos. 
Segundo Wolf, ainda é cedo 

para saber quem “corre” na fren-
te, mas acredita numa disputa 
sadia entre os pré-candidatos. 
“Parece que a cada semana o ce-
nário local passa por mudanças e 
tende a mudar ainda mais, pois 
muita coisa deve acontecer”, 
diz. “Não pode ser considerado 
favorito o pré-candidato que tem 
menos de 40% dos votos.”

Além de um pré-candidato 
a prefeito, o PT deve concorrer 
as Eleições Municipais com 18 
candidatos a vereador, sendo 
50% homem e 50% mulher, 
com a intenção de manter as 
mesmas duas cadeiras que pos-
sui atualmente na Câmara.

Para auxiliar no apri-
moramento profissional 
da população, a Faculdade 
Anhanguera de Indaiatuba 
anuncia a abertura da tem-
porada de cursos gratuitos 
de férias. 

As capacitações, nas 
áreas de recursos humanos, 
administração, saúde, entre 
outras, acontecem de 11 a 
15 de julho no campus da 
instituição. 

Os interessados podem 
consultar a programação 
completa e realizar sua ins-
crição no portal: aperfeico-
ar.anhanguera.com. 

São 760 vagas disponí-
veis para toda a comunidade 
e os participantes ainda 
receberão certificado de 
conclusão do curso. 

A unidade local da Anhan-
guera fica localizada na Rua 
Cláudio Dal Canton, 89. 

CONFIRA OS CURSOS

- Curso: Assistente Administrativo
Data: 11/07 - Horário: das 19h às 23h
- Curso: Ambiente Seguro para os Idosos: você sabe 
como promover?
Data: 11 e 12/07 - Horário: das 19h às 22h
- Curso: Como se portar em entrevistas de emprego e 
elaborar currículo
Data: 11 e 12/07 - Horário: das 19h às 22h
- Curso: Assistente Contábil
Data: 12/07 - Horário: das 19h às 23h
- Curso: Solid Works
Data: 12 e 13/07 - Horário: das 19h às 22h
- Curso: O desenvolvimento e a importância da logística 
para as empresas
Data: 13/07 - Horário: das 19h às 23h
- Curso: Primeiros Socorros em Pediatria: técnicas que 
salvam
Data: 13 e 14/07 - Horário: das 19h às 22h
- Curso: Cuidando da dor: Uma abordagem simples de 
controle da dor
Data: 13 e 14/07 - Horário: das 19h às 22h
- Curso: A orientação de carreira no mercado de tra-
balho
Data: 15/07 - Horário: das 19h às 22h

Fonte: Anhanguera Indaiatuba 

Rinaldo Wolf é pré-candidato a 
prefeito com Jaciara como vice

Jogos Internos do Colégio Montreal promovem a integração entre os alunos

DIVULGAÇÃO
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Frutos de Indaiá 2016 estende 
período de campanha publicitária

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Para melhor atender a 
todos, o 11º Frutos de 
Indaiá 2016, principal 

festa de premiação dos me-
lhores empresários e marcas 
do ano em Indaiatuba, esten-
deu o período de campanha 
publicitária e remarcou a 
data de entrega do prêmio 
para 3 de dezembro. O ho-
rário e local permanecem 
os mesmos, a partir das 20 
horas no Indaiatuba Clube. 

A atração principal da 
grande noite de gala já foi 
revelada. O Grupo Mais 
Expressão vai presentear o 
público com o show de uma 
das bandas de rock mais 
populares do Brasil, a RPM.

Na edição anterior, a ce-
rimônia contou com a apre-
sentação de Elba Ramalho, 
trazendo ritmos do forró. 
“Buscamos sempre atender 
aos mais diversos gostos 
dos participantes. Mesclar 
os estilos a cada ano é uma 
maneira de fazer isso”, res-
salta o presidente do Grupo, 
Admilson Redecopa.

Para este ano, 120 em-
presas/empresários foram 
escolhidos pelos moradores 
locais como os melhores de 
2015, cada um em seu seg-

mento, e terão o privilégio 
de participar de um jantar 
agradável, com música de 
qualidade, além de ter o 
nome de sua empresa divul-
gada por todo o Município 
após contratação da campa-
nha de mídia.

Enquanto os preparativos 
seguem a todo vapor, alguns 
empresários compartilharam 
suas impressões do prêmio, 
especialmente sobre a im-
portância de se investir em 
uma certificação como esta, 
em um ano de crise econômi-
ca e política no País.

Para a proprietária da Tre-
vizan Arquitetura, Rozimeire 

Trevisan , todo ano de crise 
necessita de criatividade por 
parte dos empresários. “Pre-
cisamos transformar a crise 
num ganho, então acredito 
que investimento com propa-
ganda e marketing é essencial 
para não deixar de ser visto e 
procurado”, ressalta.

Pela quarta vez partici-
pando do Frutos, o sócio-
-proprietário da Ovos Kato, 
Augusto Hirofumi Kato, 
acredita que o prêmio é im-
portante pela maneira como 
é feito. “A pesquisa que cul-
mina no resultado do prêmio 
é uma forma de valorização 
da marca e produto, pois a 

resposta vem com o respaldo 
do consumidor”, afirma. 

Já para o proprietário da 
Atento Sistema de Seguran-
ça e Serviços, o empresário 
Adriano do Carmo Paolini, 
esse ano a participação no 
Frutos não é um investimen-
to e sim um retorno do ano 
anterior. 

Segundo ele, apesar de 
colher resultados de 2015, a 
política de agora atrapalha 
sim, mas mesmo nesse cená-
rio, a empresa tem conseguido 
crescer e o Frutos vem para 
acrescentar. 

Sobre o musical que ani-
mará a noite nesta edição, os 

três empresários concordam 
ter sido uma boa escolha. 
“Achei muito legal, vou re-
lembrar minha adolescência”, 
diz Rozimeire. “Até agora a 
organização sempre ‘bateu’ 
com meus gostos musicais”, 
acrescenta Kato. “É bem 
difícil agradar a todos, mas 
eu gostei sim, o som deles é 
excelente”, completa Paolini.

RPM
A RPM surgiu em meados 

dos anos 80, e com um som 
que mesclava música ele-
trônica ao pop rock e letras 
engajadas conseguiu emplacar 
vários hits que a tornaram a 

banda de maior vendagem 
naquele momento, com cerca 
de cinco milhões de cópias.

Paulo Ricardo (vocal 
e baixo), Luiz Schiavon 
(teclados), Fernando Delu-
qui (Guitarra) e Paulo P.A. 
Pagni (bateria) passaram a 
integrar uma das mais que-
ridas bandas de rock do País. 

“Olhar 43”, “A Cruz e a 
Espada”, "Alvorada Voraz", 
“Rádio Pirata”, “Louras Ge-
ladas”, "London, London" 
e a música que batizara o 
nome da banda (“Revolu-
ções por Minuto”), foram 
os principais sucessos que o 
quarteto emplacou durante 
os anos de 1984 a 1989, 
quando lotaram estádios e 
protagonizaram uma verda-
deira beatlemania no Brasil.

Segundo o presidente do 
Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa, a es-
colha do RPM ocorreu por 
ser uma banda que motivará 
a animação da noite de gala 
do Frutos de Indaiá. “Eles 
estão desde 1983 na estrada 
e proporcionaram muitas 
emoções ao público que 
estará presente no evento”, 
lembra. “Espero que nossos 
convidados gostem do show 
como em anos anteriores, 
pois, tudo é planejado para 
a satisfação dos presentes!”.

ARQUIVO JME

Melhores empresários/empresas do ano passado serão premiados na 11ª edição do Frutos de Indaiá em dezembro 
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Nova rodoviária começa receber 
estruturas pré-moldadas 

Proerd e Programa Viver realizam formaturas de alunos

OBRAS

CERTIFICADO

cidade

Pedágio em Indaiatuba já 
está mais caro desde ontem 

O pedágio da Rodovia 
Santos Dumont (SP-
75), no perímetro do 

Município, já está mais caro 
desde ontem, dia 1º. Segundo 
a Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp), 
todas as rodovias do Estado 
tiveram aumento de 9,32%. 
Em Indaiatuba o aumento foi 
de R$ 1,10, elevando o valor 
para R$ 12,60.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Artesp, o valor 
O reajuste anual é baseado no 
IPC-A acumulado dos últimos 
12 meses, de acordo com o 
estipulado nos contratos de 
concessão.   

Com o reajuste, o pedágio 
de Indaiatuba continua sendo 
um dos mais caros do Estado 
de São Paulo. Das 80 praças 
de pedágio no Estado, a de 
Indaiatuba tem o sexto maior 
valor. 

Uma simples ida para 
Campinas, com passagem 
pela praça de pedágio princi-
pal, pode gerar um custo ao 
indaiatubano de R$ 25,20. 

Questionada sobre as últi-
mas melhorias na SP-75, a AB 
Colinas, administradora da 
Santos Dumont, informou que 
entre junho de 2015 e maio de 
2016, investiu cerca de R$ 9 
milhões em obras e trabalhos 
de conservação da rodovia em 
todo o seu trecho, que liga as 
cidades de Campinas e Itu, 

De 27 a 30 junho os alu-
nos do Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas 
e a Violência (Proerd), da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, e do Programa 
Viver da Prefeitura, de pre-
venção e combate às drogas, 
receberam seus certificados 
de formatura.

As solenidades aconte-
ceram no Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 

Com a conclusão das estacas 
e blocos de fundação do prédio 
que abrigará o novo Terminal 
Rodoviário de Indaiatuba, a 
construtora responsável pela obra 
iniciou nesta semana a instalação 
das estruturas pré-moldadas. A 
obra foi iniciada há três meses e 
recebe investimentos no valor de 
R$ 9.398.767,42. O prazo para 
conclusão é de um ano. 

A nova Rodoviária está em 
construção no final da Rua dos 
Indaiás e será uma rodoviária 
moderna e de fácil acesso, con-
siderando a proximidade com a 
rodovia SP-075. 

Pelo projeto desenvolvido 
pela Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Engenharia 
o prédio terá 4.145,96 m² de 
área construída em um terreno 
de 25.190,99 m². A área da 

passando por Indaiatuba. 
Entre os serviços realiza-

dos estão as obras de reparos 
e manutenção do pavimento, 
conservação de dispositivos 
de retorno, implantação e 
manutenção de sinalização 
horizontal e vertical e con-
servação de rotina como poda 
de vegetação e limpeza das 
rodovias.

A Colinas salienta ainda 
que, por ser uma rodovia já 
totalmente duplicada e com 
diversos dispositivos e via-
dutos de acesso e retorno, 
grande parte dos investimen-
tos na SP-75 são voltados à 
manutenção da qualidade do 
serviço oferecido pela con-

Indaiatuba (Ciaei),  com 
a participação de escolas 
municipais ,  es taduais  e 
particulares que integram 
os programas em suas ati-
vidades. 

Várias autoridades da 
cidade e da PM prestigia-
ram as  cer imônias ,  que 
contou com a apresentação 
da banda da Polícia Militar 
e do Programa Vidart, com 
números circenses.

Rodoviária será composta por 
15 guichês, um posto policial, 
um posto do Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem 
e do Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São 
Paulo (DNER-DER), uma área 
de espera com sanitários aces-
síveis, e área de embarque e 
desembarque, com 15 baias para 
ônibus intermunicipais.

O público terá à disposição 
um saguão com telefones públi-
cos, caixas eletrônicos, guichê 
de informações e 35 lojas de 
12m² cada. A área de apoio terá 
um depósito e lixeira.

A nova Rodoviária oferecerá 
50 vagas de estacionamento e 
um Terminal Urbano com sani-
tários acessíveis e baia para seis 
ônibus do transporte coletivo 
urbano.

cessionária na via que, além 
das obras, também acontece 
por meio dos recursos dispo-
níveis aos usuários 24 horas 
por dia como os veículos de 
inspeção de tráfego, guinchos, 
atendimento de resgate e 
manutenção dos telefones de 
emergência instalados na via. 

A AB Colinas informa 
ainda que o reajuste da tarifa 
de pedágio em todas as praças 
das rodovias concessionadas 
do Estado de São Paulo se 
aplica é estipulado pelo go-
verno estadual, por meio da 
Artesp. Conforme contrato 
de concessão, o reajuste da 
tarifa acontece em julho de 
cada ano.

Investimento
Segundo a Artesp, a re-

ceita dos pedágios viabi-
lizou R$ 4,7 bilhões em 
investimentos em obras, 
manutenção e  operação 
nos 6,4 mil quilômetros de 
rodovias paulistas sob con-
cessão. O órgão informou 
que outros R$ 451,7 milhões 
foram repassados para 264 
prefeituras relativos ao ISS-
-QN, imposto municipal 
que incide sobre a tarifa de 
pedágio. Essa verba pode 
ser utilizada pelas adminis-
trações municipais para in-
vestimentos em prioridades 
nas cidade.

ARQUIVO AB COLINAS

Pedágio está R$ 1,10 mais caro para quem trafega na Rodovia Santos Dumont

DIVULGAÇÃO

Ambos os 
programas 
trabalham 
prevenção e 
combate às 
drogas
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Empresários dos bairros Belo Horizonte e 
Umuarama reclamam da criminalidade 

CONSEG 

políciaClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Homem é preso suspeito de 
agredir criança de três anos

Na tarde da última 
quinta-feira, dia 30 
de junho, André Fe-

lipe Schneider, de 25 anos, 
foi preso preventivamente, 
acusado de agredir a filha de 
sua namorada, uma criança de 
três anos.

O caso ocorreu na sexta-
-feira, dia 24, porém só foi 
apresentado na Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM), 
na terça-feira, dia 29, após 
denúncia dos avós para a Po-
lícia Militar.

De acordo com a delegada 
Fernanda Montemor Hetem, a 
menina apresentava hematomas 
e marcas de mordidas por todo o 
corpo, além de uma queimadura 
no pé, provocada por água quen-
te, como constatado por médicos 
do Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). 

No Boletim de Ocorrência 
(BO), a mãe da menina relata 
que saiu para trabalhar de ma-
nhã e deixou a filha em casa 
com o namorado. Ao chegar e 
presenciar a filha machucada, 
disse não ter denunciado o 
companheiro por medo dele.

A avó materna relatou que 
foi avisada na quarta-feira 
(28) de que a neta teria sido 
agredida por Schneider e ao 
seguir até a casa da criança, 

no bairro Santa Cruz, na com-
panhia do filho de 29 anos, 
disse ter sido ameaçados pelo 
namorado da filha, com uma 
faca. Mesmo assim, a neta foi 
retirada e levada ao Haoc. 

A mãe não estava presente 
no momento e somente foi en-
contrar a criança e os parentes 
no hospital, após a chegada 
dos policiais.

No registro consta ainda 
que o acusado relatou que a 
menina havia sofrido uma 
queda no parquinho e depois 
outra queda de uma banheira, 
mesma informação passada à 
mãe, na sexta, e mantida em 
depoimento na Delegacia. 

Sobre as marcas de mor-
didas encontradas na criança, 
ele disse ter feito de brinca-
deira. 

O Conselho Tutelar foi 
acionado e a criança passou 
por exames de corpo de delito. 
A menina ficou temporaria-
mente sob os cuidados da avó 
materna. 

Já o homem teve sua pri-
são preventiva decretada por 
tortura, ameaça e maus tratos, 
e a mãe poderá ainda ser indi-
ciada por omissão de socorro.

Ocorreu na tarde da última 
quarta-feira, dia 29, no Plenarinho 
da Câmara, a 6ª reunião do Conse-
lho Comunitário de Segurança de 
Indaiatuba (Conseg). 

Desta vez, os assuntos discuti-
dos foram a falta de segurança nos 
bairros Belo Horizonte e Umuara-
ma, a dificuldade na abordagem à 
pessoas em situação de rua e, por 
mais uma reunião os presentes tam-
bém mencionaram a importância 
dos projetos “Vizinhança Solidá-
ria” e “Câmera Cidadã”.  

De acordo com a presidente do 
Conseg, Aparecida Invernizzi, a 
reunião contou com a participação 
de empresários das imediações de 
ambos os bairros citados, os quais 
reclamaram sobre o alto índice de 
delitos registrados por eles. Um 
morador chegou a afirma que 
está cansado de fazer Boletim de 
Ocorrência.

Também presente, o chefe 
do Setor de Investigações Gerais 
(SIG), da Polícia Civil, Glauco 
Verdu, explicou que a confecção 
de Boletim é essencial para que os 
problemas sejam identificados e 
ações sejam tomadas. 

Os proprietários de empresas 
e comércios acreditam que o au-

mento da presença de “moradores 
de rua”, por conta do desemprego, 
uso de drogas e ou causas sociais, 
pode ser um dos agravantes na 
situação de crimes cometidos 
constantemente na região. “Velho 
problema existente não somente 
nestes bairros como em todas as 
cidades”, destacou a presidente.

Responsável pela assistência 
social da Secretaria da Família 
e do Bem Estar Social, Antônia 
Canobel, conhecida como “Toni-
nha”, se colocou à disposição dos 
empresários e ainda ressaltou sobre 
a dificuldade em ajudar e encami-
nhar essas pessoas em situação de 
rua aos projetos sociais oferecidos 
pela Prefeitura.

Também presente na reunião, 
Glauco Verdu, chefe do setor de 
Investigações Gerais da Polícia 
Civil, falou sobre a possibilidade 
de haver uma operação que já 
aconteceu no passado, batizada 
de “Bom dia Cidadão”, onde os 
policiais abordam e encaminham 
os “moradores de rua” aos órgãos 
assistenciais responsáveis por fazer 
uma triagem e auxiliar cada um 
deles conforme sua necessidade.

Apesar de contar com a cola-
boração das forças de segurança 

MARCELLA OLIVEIRA

A vítima, filha da namorada 
do agressor, apresentou 
hematomas por todo o corpo

do município na conscientização 
dessas pessoas e no auxílio no que 
for necessário, como por exemplo, 
na recuperação de documentos 
extraviados, Toninha afirma que 
a maioria volta para a mesma situ-
ação inicial, por vontade própria.

Combate
Na pauta foi retomado ainda 

o assunto discutido no último 
encontro, sobre a implantação, 
importância e maior divulgação 
do projeto “Vizinhança Solidária”, 
que estimula a união de vizinhos 
como ferramenta de apoio no com-
bate ao crime, além do cadastro no 
“Câmera Cidadã”.

Segundo a presidente, as pesso-
as que possuem câmeras em casa, 
podem e devem cadastrá-las na Pre-
feitura, pois auxiliam o trabalho do 
Centro de Operações de Inteligência 
(COI) na investigação de crimes.

Já nos bairros da cidade, os 
moradores podem forma um nú-
cleo que se comunica sempre que 
algo suspeito acontece nos entornos 
de suas casas. A adesão ao projeto 
“Vizinhança Solidária” é espontâ-
nea e para implantar os moradores 
devem procurar a Companhia da 
Polícia Militar ou o Conseg. 



10A Mais Expressão

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

Traficante é preso em flagrante 
no Veredas da Conquista

Habeas Corpus do prefeito Reinaldo 
Nogueira deve ser julgado em Brasília

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!polícia

HERÓIS 

ILÍCITO

AÇÃO 

Em ação contra o trá-
fico de drogas e a 
uma facção crimi-

nosa, realizada na manhã 
de terça-feira, dia 28 de 
junho, o Grupo de Atuação 
Especial de Repressão ao 
Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público, com 
o apoio do Batalhão de 
Ações Especiais da Polícia 
Militar (Baep), cumpriu 20 
mandados de prisão.

Somente em Indaiatuba, 
duas pessoas foram deti-
das, suspeitas de chefia-
rem quadrilhas que atuam 
na região, dentro e fora 
dos presídios. Um deles, 
Willian Ferreira da Silva, 
de 23 anos, é considerado 
peça chave do controle fi-
nanceiro do bando. 

Na residência do jovem, 
no Jardim Morada do Sol, 
foram apreendidos dinheiro 

ram elas: Aguaí, Campi-
nas, Hortolândia, Sumaré, 
Monte Mor, Mogi Mirim, 
Rio Claro e Santa Barbara 
d’Oeste. 

Ao todo, 16 indivíduos 
foram presos na ação que 
foi denominada “Avaros” 
(do latim avareza), que teve 
como foco localizar o nú-
cleo do controle financeiro 
e da articulação jurídica da 
organização criminosa. 

Outros dois alvos da Polí-
cia morreram após trocar tiros 
com a polícia em Hortolândia 
e Santa Bárbara d’Oeste. 

Além das prisões, o Ga-
eco ainda realizou 29 man-
dados de busca e apreensão, 
que recolheu armas, carros, 
computadores, dinheiro e 
tijolos de maconha e crack. 

Os suspeitos e os ma-
teriais apreendidos foram 
encaminhados para o 4º 
Distrito Policial de Cam-
pinas, onde a ação foi con-
centrada.

em espécie, pen drives e 
computadores. 

A operação fez diligên-
cia em, além de Indaiatuba, 

outras oito cidades do in-
terior paulista, sendo sete 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC). Fo-

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

Willian é considerado peça chave do controle financeiro da facção

Guardas civis prestaram 
socorro ao recém-nascido com 
até então três dias de vida, Be-
nício, que estava engasgado e 
sem respirar. O fato ocorreu no 
início da noite de domingo, dia 
26 e a criança passa bem.

Por volta das 18 horas, a 
mãe do menino, Raquel Stroh 
Correr Chiriquello, de 28 anos, 
que estava em sua residência 
no Jardim Recanto do Valle, 
na companhia do marido e do 
filho mais velho, de dois anos, 
percebeu que o bebê não estava 
respirando e então tentou dar 
“tapinhas” nas costas e sugar 
o nariz, porém sem sucesso.

Imediatamente a família 
buscou ajuda fora de casa, 
quando uma moça que passa-
va pela rua, Luciana Ribeiro, 
parou seu automóvel e se ofe-
receu para levá-los ao hospital. 
Mãe e filho seguiram, enquan-
to o pai ficou para cuidar do 
outro filho.

Uma equipe da Guarda 
Civil estava em patrulhamento O menino tinha apenas três dias de vida

Guardas civis de Indaiatuba salvam bebê 
engasgado a caminho do hospital

O Tribunal de Justiça (TJ-
-SP) negou recurso da defesa 
do prefeito licenciado Reinal-
do Nogueira (PMDB), que 
segue preso em Tremembé 
(SP). O advogado José Luiz de 
Oliveira Lima tenta o habeas 
corpus no Superior Tribunal 
de Justiça, em Brasília.

O chefe do executivo, que 
foi preso no dia 23, durante 
operação do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), 
é acusado pelo Ministério 
Público como um dos líderes 
num esquema fraudulento em 
desapropriação de imóveis. 

Na mesma ação, que con-
tou com o apoio do Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
Militar (Baep), porém um dia 
antes, foram detidos outros 
cinco suspeitos, sendo o pai 
do prefeito, Leonício Lopes 
Cruz, o proprietário da cons-
trutora Jacitara, Josué Eraldo 
da Silva, o empresário Rogério 
Soares da Silva e as proprie-

tárias da Incorporadora Bela 
Vista, Adma Galacci e Camila 
Galacci.

Na quarta-feira, dia 29, 
a Justiça concebeu soltura 
para Adma Patrícia Gallaci e 

Camila Gallaci, por conside-
rar que ambas possuem bons 
antecedentes criminais, resi-
dência fixa e teriam empres-
tado apenas os nomes para as 
negociações.

O advogado delas, Ral-
ph Tórtima Stettinger Filho, 
afirmou que as clientes reco-
nhecem o erro, mas que não 
quiseram acobertar atos ile-
gais. Todos os outros suspeitos 
citados continuam presos.

As investigações indicam 
que os terrenos eram com-
prados por pessoas ligadas à 
Nogueira e que depois eram 
desapropriados. O valor co-
mercializado seria maior que 
o de mercado e parte do lucro 
seria destinado ao prefeito.

Em segredo de justiça, o 
processo que tramita no TJ reú-
ne escutas telefônicas e quebra 
de sigilo bancário. O inquérito 
apura ainda o desvio de verba 
pública, organização criminosa 
e associação do grupo de pes-
soas na prática desses crimes.

Baep prende morador 
local suspeito de chefiar 
facção criminosa

DOMINIQUE TORQUATO AAN

DIVULGAÇÃO

Reinaldo Nogueira segue de-
tido no presídio de Tremembé

Cão Max deu apoio à guardas em averiguação de tráfico

pela Avenida Engenheiro Fá-
bio Roberto Barnabé quando 
avistou o carro de Luciana em 
alta velocidade. 

Ao abordar o veículo, os 
guardas identificaram o proble-
ma e rapidamente iniciaram os 
procedimentos de reanimação. 
Segundo Raquel, o filho voltou 
a respirar, porém desmaiou 
no caminho para o Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). 

A criança foi atendida, 
passou a noite em observação 
e no dia seguinte recebeu alta. 
“Nunca desejei tanto ouvir 
o choro do meu bebê, foi o 
choro mais feliz na minha 
vida, agradeço imensamente a 
todos que me ajudaram”, disse, 
emocionada, a mãe.

A Guarda Civil realizou na 
quarta-feira, dia 29, a prisão de 
mais um traficante que estava em 
posse de 390 porções de entor-
pecentes, entre crack e cocaína e 
mais 15 tijolos de maconha. 

Desta vez, duas equipes da 
corporação foram averiguar de-
núncias de tráfico de drogas em 
uma praça no bairro Veredas da 
Conquista. No local os guardas 
avistaram A.J.A.F., de 19 anos, 
deixando sua bicicleta e seguin-
do para uma mata com a lanterna 
do celular ligada.

O jovem retirou uma sacola 
plástica e ao retornar para perto 
de sua bicicleta, foi abordado 
pelos agentes de segurança. Ele 
chegou a jogar a sacola e no chão 
e tentar fuga, mas foi contido 
pelos guardas alguns metros 
depois.

Foi constatado então que o 
material abandonado continha 
substância semelhante a entor-
pecentes. O indivíduo alegou 
que apenas fazia a guarda e o 
transporte para quem vendia, 
sendo que o procedimento era 
repetido de acordo com a venda. 

Devido a dificuldade do ter-
reno e visibilidade por se tratar 
do período noturno, foi solici-
tado o apoio do cão Max que 
localizou mais outra quantidade 
de drogas escondida no mato. 

Tudo e todos foram con-
duzidos até a Delegacia, onde 
a autoridade de plantão, após 
ouvir as partes e receber o laudo 
do Instituto de Criminalística de 
Campinas confirmando se tratar 
de cocaína, crack e maconha, 
determinou a prisão em flagrante 
do traficante.
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Natação PCD de Indaiatuba é campeã da 1ª etapa do Circuito Loterias Caixa 
DESEMPENHO 

Após São Paulo, jogo beneficente deve 
reunir ex-craques do Timão em setembro 

Depois da vinda dos 
ex-jogadores do São 
Paulo, na manhã do 

último sábado, dia 25 de junho, 
agora é a vez dos ex-craques do 
Timão pisarem no gramado da 
Escolinha Oficial do Cruzeiro 
Toquinha da Raposa, para a se-
gunda edição do “Todos Juntos 
Contra o Câncer Infantil”, em 
prol do Instituto Bruno Boeira 
de Barretos.

A partida está marcada para 
o dia 24 de setembro, num sába-
do. Entre os confirmados para 
essa partida, estão ex-jogadores 
que fizeram sucesso no Corin-
thians como o meia-armador 
Neto, o meia Zenon, o volante 
Ezequiel, o zagueiro Batata e o 
do lateral-direito Vitor. 

O evento terá perfil seme-
lhante ao realizado no último 
sábado. Será disponibilizada 
uma cota de 600 ingressos, os 
quais começam a ser vendidos 
do dia 15 de julho. 

O convite individual custará 
R$ 5 e no dia do jogo amistoso 
o torcedor deverá levar ainda 
um tubo de creme dental ou 
um sabonete. Todo o dinheiro 
e mantimentos arrecadados 
serão doados ao Instituto Bruno 
Boeira de Barretos que cuida e 
trata de crianças com câncer.

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, um dos organizadores 
do evento, Rafael Eugênio, o 
Zeca, disse que a ideia é realizar 
sempre um evento beneficente 
e, para despertar a atenção 

do público, másters de outros 
clubes devem ser convidados. 

“Este ano já veio o São 
Paulo e no segundo semestre 
é a vez do Corinthians. No 
próximo ano vamos em busca 
do Palmeiras e do Santos”, diz. 
“Os jogos servem tanto para as 
crianças da escolinha terem um 
contato com os ex-atletas quan-
to para ajudar as entidades.”

Beneficente
O primeiro jogo benefi-

cente aconteceu na manhã do 
último sábado e contou com a 
presença de 400 pessoas, que 
pagaram R$ 5 para acompanhar 
a partida. 

Na ocasião, foi arrecadado 

ainda 400 litros de leite e 350 
quilos de alimentos não pe-
recíveis. “Tudo” foi enviado 
ao Instituto Bruno Boeira de 
Barretos. 

D u r a n t e  o 
evento, crianças 
da escolinha do 
Cruzeiro e fanáti-
cos pelo Tricolor 
Paulista puderam 
ver em campo ex-
-jogadores como 
Macedo, Mülher, 
Vitor, Pavão e 
outros.

Pela segunda vez em In-
daiatuba no ano, Müller res-
saltou a importância dos jogos 
beneficentes. “É sempre muito 

bom participar de um evento 
em prol do próximo e, estando 
nesses jogos, fazemos a nossa 
contribuição”, salienta. “A festa 

está boa e esta-
mos felizes com a 
hospitalidade do 
pessoal de Indaia-
tuba.”

Um dos prin-
cipais jogadores 
brasileiros na dé-
cada de 90, com 
passagens glorio-
sas por São Paulo 
e Palmeiras, Mül-

ler ainda deu “um toque” aos 
pais presentes que sonham em 
ver seus filhos nos principais 
gramados do mundo. 

“Quando é criança, de 8 a 10 
anos de idade, tem que respeitar 
o processo natural. Pois daqui 
a pouco, com 12 a 13 anos, já 
vai para o campo e aí quem 
tiver talento com certeza vai 
permanecer e se tornará um 
grande jogador”, diz. 

Além do jogo amistoso, 
outras partidas foram realizadas 
com os alunos da escolinha. O 
evento ofereceu as crianças e 
demais presentes, gratuitamen-
te, pipoca e algodão, além de 
brincadeiras no escorrega, cama 
elástica e piscina de bolinhas.

Máster do São Paulo esteve presente em Indaiatuba para jogo beneficente

Müller foi o jogador mais assediado durante o evento

Evento contou também com diversas brincadeiras 

“Este ano já veio 
o São Paulo e no 

segundo semestre é a 
vez do Corinthians. No 
próximo ano vamos em 

busca do Palmeiras e do 
Santos”

Rafael Eugênio, o 
Zeca, organizador 

A equipe de natação PCD 
ADI/Secretaria Municipal 
de Esportes sagrou-se cam-
peã na divisão Classe Alta 
e no Ranking Geral na 1ª 

DIVULGAÇÃO 

FOTOS: JEAN MARTINS

Equipe garantiu o primeiro lugar no ranking geral com 35 medalhas 

Etapa Nacional do Circuito 
Loterias Caixa. A competi-
ção foi disputada na última 
sexta-feira, dia 24, no Cen-
tro Paralímpico do Comitê 

Brasileiro Paralímpico em 
São Paulo. 

Competindo com cerca 
de 70 equipes,  o  grupo 
indaiatubano se destacou, 
conquistando 35 medalhas 
para a cidade, sendo 14 de 
ouro, 12 de prata e nove de 
bronze, sob a coordenação 
do técnico Antônio Luiz 
Cândido. 

O próximo desafio acon-
tece no próximo final de 
semana no Campeonato 
Paulista Infantil, que será 
preparatório para o Campe-
onato Nacional, agendado 
para 15 a 17 de julho em São 
Paulo, além dos Jogos Re-
gionais, de 25 a 27 de julho. 

Confira abaixo os 
resultados completos:

- Allan Jony – medalha de bronze 
nos 400m livre;
- Alan Santos – medalha de prata 
nos 100m peito;
- Ana Carvalho – medalha de 
prata nos 50m livre, medalha de 
prata nos 200m medley e medalha 
de bronze nos 100m livre;
- Beatriz Zuzi – medalha de ouro 
nos 50m livre;
- Brenda Lia – medalha de ouro 
nos 100m peito, medalha de pra-
ta nos 100m livre e medalha de 
bronze nos 50m livre;
- Bruno Henrique Rodrigues 
– medalha de bronze nos 50m 
borboleta;
- Cecília Kethlen – medalha de 

ouro nos 50m livre, medalha de 
ouro nos 100m livre, medalha de 
ouro nos 100m borboleta, meda-
lha de ouro nos 200m medley e 
medalha de ouro nos 100m costas, 
além de recorde brasileiro nos 
100m costas;
- Felipe Caltran – medalha de 
ouro nos 200m livre, medalha de 
ouro nos 200m medley e medalha 
de prata nos 100m costas;
- Raquel Viel – medalha de ouro 
nos 50m livre e medalha de ouro 
nos 100m costas;
- Lucas Mozela – medalha de ouro 
nos 200m medley, medalha de 
prata nos 100m costas e medalha 
de prata nos 100m peito;
- Helder Von Ah – medalha de 
bronze nos 100m borboleta;

- João Pedro Leite – 4º lugar nos 
200m medley;
- Jonathan Mendes – medalha de 
bronze nos 200m medley;
- Julia Weiss – medalha de prata 
nos 100m livre, medalha de bron-
ze nos 100m medley e medalha de 
bronze nos 100m costas;
- Ricardo Felix – medalha de prata 
nos 200m medley e medalha de 
prata nos 100m costas;
- Ronaldo Junior – medalha de 
ouro nos 400m livre, medalha de 
ouro nos 100m peito e medalha 
de prata nos 50m livre, além de 
recorde brasileiro nos 100m peito;
Ronaldo Santos – medalha de 
prata nos 400m livre e medalha 
de bronze nos 100m costas;
Fonte: Secretaria Municipal de Esportes



12A Mais Expressão

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.bresportes

Comitê divulga lista de moradores locais que vão 
carregar a tocha dos Jogos Olímpicos Rio 2016

ESCOLHIDOS  

TABELA
Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi) 

Rodada amanhã, dia 3

Horário  Partida   Local
9h  União Paraná x Ponte Preta Oliveira Camargo
11h  UA Cardeal x Santa Cruz Cardeal
13h30  Florence x São Francisco Belo Horizonte
15h30  Camisa 10 x Paulistinha Califórnia
15h30  Operário x Mastiga Samba Belo Horizonte 
 
Resultados da última rodada
Ponte Preta 1 x 0 Camisa 10
Mastiga Samba 0 x 1 Santa Cruz
São Francisco 0 x 5 União Paraná
Operário 3 x 0 Florence  
Paulistinha 0 x 1 UA Cardeal  

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi) 

Rodada amanhã, dia 3

Horário  Partida   Local
10h  Cardeal x Galo  Cardeal
10h  Elias Fausto x Pimenta Elias Fausto
11h  Atlético Oliveira x LBC Bandeirantes
11h  Vale Verde x Nacional Vale Verde
11h  Jardim Brasil x Morada do Sol Jardim Brasil
13h30  Huaxipato x Minas   Osan
13h30  Comercial x Atlético Paulista São Conrado
15h30  Manchester x Benfica  São Conrado 

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

20ª edição do Torneio Municipal Intersecretarias

Rodada hoje, dia 2, no minicampo da Vila Avaí

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

Resultados da última rodada 
Saúde/Gabinete/Fiec 0 x 4 Saae B
Esportes 0 x 2 Segurança Pública
Administração/Fazenda/Engenharia 2 x 4 Cultura/Educação/Bombeiros
Semurb/Semop 0 x 4 Saae A

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 3

Horário  Partida
8h   Hot Flowers x Brasiltex 
9h10  Clínica São Camilo x Marquinhos Tintas

Resultados da última rodada 
Nobel 2 x 6 RIP Serviços
RZ Comunicação 6 x 3 Colégio Renovação 

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube) 

Rodada amanhã, dia 3

Horário  Partida
10h15  Império x Verona
11h20  Criar Filmes x Estilo Som & Luz 

Resultados da última rodada 
Vizzent Calçados 6 x 3 Grupo Marquinhos 

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

Rodada amanhã, dia 3

Campo 1

Horário Partida    Categoria 
8h LG  Vacker/Vacker & Bueno x Colégio Meta  Super Máster
9h15  Cavifer x Hot Flowers   Super Máster
10h30  DD Max x Casa das Embalagens   Super Máster

Campo 2

Horário  Partida    Categoria 
8h   Centermaq x Vizzent Calçados   Veterano
9h15   Luxafit Transportes x SSA Brasil  Veterano
10h30   Grupo Fênix x Smart Ar Condicionado  Veterano

Campo 3

Horário  Partida    Categoria 
9h   Freegelo/Big & Strong x Tecnosemillas  Máster
10h15   Jacitara x PCB Informática   Máster
11h15   Jornal Exemplo x Madeireira Glaudeimar  Máster

Resultados da última rodada 
Sanare 7 x 0 Centerbor/Marquinhos Tintas (Adulto)
Madeireira Madelasca 5 x 2 Unilabor (Adulto)
Luxafit Transportes 1 x 5 Grupo Fênix (Veterano)
Birô - Brio! Informática 2 x 1 Atento Segurança e Serviços (Veterano)
Madeireira Glaudeimar 1 x 2 Freegelo/Big & Strong (Máster)
Jornal Exemplo 1 x 3 Jacitara (Máster)
Balilla 0 x 1 Auto Escola Dirce/Race Pneus (Máster)
Casa das Embalagens 1 x 2 Pai & Filhos (Super Máster)
Hot Flowers 2 x 1 Colégio Meta (Super Máster)
Visão Imóveis/2G Bebidas 3 x 2 Tukka’s (Super Máster)
Belle Santé Odontologia 1 x 1 Vieira de Abreu Empreendimentos (Máster)
Thunder Vision - Remota - Grupo GTA 1 x 3 Pai & Filhos (Super Máster)
Visão Imóveis/2G Bebidas 2 x 1 Cavifer (Super Máster)
Madeireira Glaudeimar 2 x 3 Jornal Exemplo (Máster)

O Sub-20 do Prima-
vera vai muito bem 
obrigado! Depois 

de vencer o Rio Branco 
fora de casa, na última ro-
dada, o time pega agora 
o Capivariano valendo a 
segunda posição do grupo 
2. A partida acontece hoje, 
dia 2, a partir das 15 horas, 
no Gigante da Vila. 

O Fantasma entra em 
campo motivado pela vi-
tória no últ imo sábado, 
dia 25, quando viajou para 
Americana e venceu o Rio 
Branco pelo placar de 2 x 
1. Pelo mesmo placar, mas 
em casa, o time de Capivari 
vem de uma vitória contra a 
Itapirense.

Se vencer o jogo de logo 
mais, o Primavera reassume 
a vice-liderança. Atualmente 
o Fantasma é o terceiro co-

locado com 17 pontos, dois 
a menos que o Capivariano 
na segunda posição com 19. 

Uma vi tór ia  também 
pode levar o Fantasma a 
encostar na líder Ponte Pre-
ta. Se vencer, o Primavera 
chega a 20 pontos, mesma 
pontuação da Macaca que 
enfrenta hoje, às 15 horas, 
o Paulista de Jundiaí no 
Estádio Jaime Cintra. 

Base  
A bola também rola no fi-

nal de semana para as equipes 
Sub-11 e 13. Amanhã, dia 3, as 
duas primeiras categorias jo-
gam em casa no clássico diante 
do Guarani de Campinas. Os 
jogos acontecem, respectiva-
mente, às 9 horas e às 10h30. 

Na última rodada, tam-
bém no Gigante da Vila, o 
Sub-11 foi goleado por 5 x 

0 para o Amparo. Contra o 
mesmo time, o Sub-13 em-
patou pelo placar de 1 x 1.

Já as equipes Sub-15 e 
Sub-17 entram em campo 
apenas no outro sábado, dia 
9, em casa contra o Ituano. 
Na última rodada, fora de In-
daiatuba, o primeiro time foi 
goleado por 5 x 0 para o São 
Paulo, enquanto que o Sub-17 
acabou derrotado por 4 x 1. 

CLASSIFICAÇÃO – PAULISTA SUB-20 (GRUPO 2) 

Equipe   P J V E D GP GC SG
1º Ponte Preta  20 8 6 2 0 22 3 19
2º Capivariano  19 8 6 1 1 12 7 5
3º Primavera  17 8 5 2 1 9 5 4
4º Paulista   13 8 4 1 3 9 8 1
5º Mogi Mirim  11 7 3 2 2 15 8 7
6º Ituano   11 8 3 2 3 13 11 2
7º Independente  11 8 2 5 1 9 7 2
8º São Bentos  7 8 2 1 5 11 13 -2
9º Itapirense   6 8 1 3 4 6 11 -5
10º UA Barbarense 6 7 1 3 3 6 14 -8
11º Sorocaba  6 8 1 3 4 8 18 -10
12º Rio Branco   1 8 0 1 7 7 22 -15

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF) 

ANGELO GOUVÊA

O Comitê Olímpico dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 
divulgou na última quarta-
-feira, dia 29 de junho, uma 
l ista com 22 moradores 
locais que irão carregar a 
Tocha Olímpica no percur-
so de Indaiatuba. O símbolo 
maior dos Jogos passará 
pelo Município no dia 21 
de julho (quinta-feira), das 
7h às 9h30, no percurso 
que deverá ser divulgado 
apenas 10 antes do evento. 

Todos os participantes 
foram selecionados pela 
Rio 2016 e patrocinado-
res Bradesco, Coca-Cola 
e Nissan. Cada condutor 
percorrerá cerca de 200 
metros com sua unidade da 
tocha, passando de um para 
o outro a Chama Olímpica 
acesa na Grécia no último 
dia 21 de abril. 

O revezamento da Tocha 

Olímpica começou no dia 3 
de maio em Brasília e tem 
duração prevista de 95 dias, 
devendo alcançar 90% da 
população em todos os 26 
estados do país mais o Dis-
trito Federal, encerrando 
em 5 de agosto no Rio de 
Janeiro, quando o último 
condutor acenderá a Pira 
Olímpica na abertura da 
competição, no Estádio do 
Maracanã. Cerca de 12 mil 
pessoas deverão conduzir 
a tocha durante o reveza-
mento. 

Os Jogos Olímpicos Rio 
2016 acontecem de 5 a 21 
de agosto e os Jogos Para-
límpicos de 7 a 18 de se-
tembro no Rio de Janeiro e 
devem reunir cerca de 10,5 
mil atletas de 206 países. 

Mais informações so-
bre os Jogos no site www.
rio2016.com. 

Lista de condutores em Indaiatuba 
informada pelo Comitê Olímpico Brasileiro 

Amanda Ornelas – Indicação Parceiro Rio 2016
Ana Paula Cieba – Indicação Coca-Cola
Armando Reis da Costa Camargo Filho – Indicação Parceiro Rio 2016
Carla Borges – Indicação Nissan
Carlos Alberto Rodriguez – Indicação Coca-Cola
Elton Tadeu Ribeiro – Indicação Nissan
Felipe Caltran Vila Real – Indicação Parceiro Rio 2016
Guilherme Segalla – Indicação Parceiro Rio 2016
Humberto Panzetti – Indicação Parceiro Rio 2016
Júlio Fontana Neto – Indicação Parceiro Rio 2016
Katia Silva – Indicação Coca-Cola
Luan Oliveira – Indicação Bradesco
Marcelo Dezem – Indicação Parceiro Rio 2016
Marcia Arakaki – Indicação Coca-Cola
Marcio Eugênio Dutra – Indicação Bradesco
Maria da Conceição Costa - Indicação Nissan
Maria das Graças Araújo – Indicação Nissan
Mirian Fernanda Poltronieri – Indicação Bradesco
Nuno Narezzi - Indicação Parceiro Rio 2016
Pedro Mota – indicação Bradesco
Rafael Santana – Indicação Parceiro Rio 2016
Vinicius Mendes dos Santos – Indicação Coca-Cola

Fonte: Comitê Olímpico dos Jogos Olímpicos Rio 2016

Fantasma faz clássico 
hoje contra o Capivariano 

Equipe Sub-20 do Primavera enfrenta o Capivariano em busca da segunda posição do Grupo 2 do Campeonato Paulista 
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Integrando o Circuito das 
Frutas, a Associação das 
Entidades Étnicas de In-

daiatuba (Aeei), com apoio da 
Prefeitura, realiza a 19ª Festa das 
Nações Unidas de Indaiatuba 
(Fenui) de 8 a 10 de julho (sexta 
a sábado), na Viber. A entrada 
custa R$ 5 para cada dia, e no 
domingo, durante o período do 
almoço entre 11h e 15 horas, a 
entrada é franca. O estaciona-
mento será R$ 15, no período de 
permanência do veículo. 

A programação traz atrações 
culturais e gastronômicas típicas 
de diferentes países e regiões do 
Brasil, divididas em sete etnias: 
italiana, afro, alemã, japonesa, 
suíça, nordestina e gaúcha.

Um público de aproximada-
mente 20 mil pessoas é aguarda-
do pela organização.

Com o objetivo de estimular 
a confraternização étnica, cultu-
ral, e gastronômica entre os mo-
radores da cidade e região, a fes-
ta tem como tema Africanidade 
no Brasil. “Conversamos com a 
Secretaria da Educação e junta-
mente escolhemos homenagear 
a etnia afro, através da Comu-
nidade Negra de Indaiatuba 
(Coni)”, conta o vice-presidente 
da Aeei, Marcel Zerbini. 

Em 2015, os 80 anos da Imi-
gração Japonesa em Indaiatuba, 
sendo a Comunidade Japonesa, 
através da Associação Cultu-
ral Esportiva Nipo Brasileira 
(Acenbi), foi a homenageada 
da vez.

Como tradição, cada etnia 
terá sua barraca com pratos e 
bebidas típicos, como por exem-
plo, na italiana que terá massas, 
frango com polenta e vinho; a 
suíça oferecerá torta de queijo e 
maça, enquanto que a nordestina 
fará acarajé e aguardente. Joelho 
de porco e chopp poderão ser 
encontrados na alemã, assim 
como yakissoba e sushi na ja-
ponesa. Já na barraca gaúcha vai 
ter churrasco e arroz carreteiro; 
e na afro, feijoada. 

Concurso
Em paralelo à Fenui, a Aeei, 

em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, pro-
moveu um concurso cultural 
nas seis escolas da rede muni-
cipal de ensino, de período inte-
gral, no qual os alunos fizeram 
desenhos e redações baseados 
no tema que a festa abordará 

neste ano.
No domingo, dia 10, às 15 

horas, o público da Festa poderá 
conhecer também os vencedo-
res deste concurso.

Com o tema Africanidades, 
os alunos das Emebs Profº 
Wladimir Olivier, Prof.ª Sylvia 
Teixeira de C. Sannazzaro, 
Prof. Antonio Luis Balaminutti, 
Profª Renata Guimarães Bran-
dão Anadão, Profª Maria José 
Ambiel Marachini e Complexo 
Educacional Laura Fahl Cor-
rêa, todas de período integral, 
desenvolveram seus trabalhos.

Com base no tema os alunos 
do Ensino Fundamental elabo-
raram desenhos (1º ao 3º ano) 
e redações (4º e 5º ano). 

Cerca de três meses antes 
do evento, a etnia homenage-
ada, no caso a afro, realizou 
apresentações sobre sua cultura 
e costumes nas escolas, para 
levar conhecimento e inspirar 
os trabalhos dos alunos.

Os melhores trabalhos dos 
1º aos 5º anos de cada escola 
foram selecionados, avaliados 
num julgamento final realizado 
no dia 28 de junho, com base 
nos critérios de compreensão e 
adequação ao tema, adequação 
ao gênero textual escolhido, 
criatividade e originalidade. 

As premiações, medalhas de 
congratulações, jogos e fones 
com MP3, para os primeiros 
lugares de cada ano em cada 
escola, serão entregues durante 
a festa. Dos 2,6 mil alunos par-
ticipantes do concurso, houve 
45 vencedores, cujos trabalhos 
estarão expostos na Fenui. 

A secretária municipal de 
educação, Rita de Cassia Tras-
feretti, destacou a iniciativa do 
concurso cultural. “É muito 

bonito ver como as crianças 
recebem com entusiasmo todas 
as informações que foram gen-
tilmente passadas nesta edição 
pelos representantes da Coni 
e, depois, ver esta experiência 
transformada em desenhos e 

RESULTADOS 

1º ANO – DESENHO
Emeb PALB (Prof. Antônio Luiz Balaminuti) – Mateus Carlos de Souza
Emeb PRGBA (Profª Renata Guimarães Brandão Anadão) – Gabriel 
Koji Otaguro Neves
Emeb PSTCS (Profª Sylvia Teixeira de Camargo Sannazzaro) - Ema-
nuely Giovanna dos S. Pimentel
Emeb PWO (Prof. Wladimir Olivier) – Natalia Silveira Rehano
Emeb PMJAM (Profª Maria José Ambiel Marachini) – Larissa Fer-
nandes da C. Rodrigues
Emeb CELFC (Complexo Educacional Laura Fahl Correa) – Lucas 
Henrique Fontebasso

2º ANO – DESENHO
Emeb PALB – Willian dos Santos Nazo
Emeb PRGBA – Flavia Cristina Batista Canale
Emeb PSTCS – Miguel de Campos Sobrinho
Emeb PWO – Thainá Felix Monteiro
Emeb PMJAM – Lívia Vitória de Jesus Bastos
Emeb CELFC – Daniel Donizete Ribeiro Júnior

3º ANO – DESENHO
Emeb PALB – Wendel Gabriel de Andrade
Emeb PRGBA – Camile Falasco M. da Silva
Emeb PSTCS – Isabella Conceição Lobo Costa
Emeb PWO – Mateus Gouveia de Oliveira
Emeb PMJAM – Giovanna dos Santos Alves Silva
Emeb CELFC – Marina Santos Silva André

4º ANO – REDAÇÃO
Emeb PALB – Samuel de Souza Apolinário
Emeb PRGBA – Kethyn Aparecida de Alcide
Emeb PSTCS – Gabriela Machado dos Santos
Emeb PWO – Fernanda Roberta Gargioni Favett
Emeb PMJAM – Matheus Rafael Anselmo da Silveira
Emeb CELFC – Isabele Cerqueira Luz

5º ANO – REDAÇÃO
Emeb PALB – Haphiza Sales do Nascimento
Emeb PRGBA – Yasmin Perassa Salomão
Emeb PSTCS – Amanda da Silva
Emeb PWO – Raul Eleutério Alves
Emeb PMJAM – Letícia Becker
Emeb CELFC – Kauã Ribeiro dos Anjos

textos de alta qualidade e que 
mostram como assimilaram o 
conteúdo, disse.

O pavilhão da Viber fica na 
Avenida Almirante Taman-
daré, 675, no bairro Cidade 
Nova 2. Mais informações no 
site www.fenui.com.br.

Festa das Nações Unidas homenageará a etnia afro

DIVULGAÇÃO

Apesar do ariano ainda permanecer envolvido 
com sua forma de lidar com seus relacionamentos, 
durante esse período o nativo terá muitos envolvi-
mentos com sua família. Uma nova maneira de ver 
a vida precisará desenvolver e dar seguimento, seu 
progresso pode vir daí.

Os maiores ganhos do taurino nessa fase virão por 
meio de seu trabalho. Muitas experiências podem 
ocorrer, novos conhecimentos que se refletirá em 
melhor estabilidade emocional ou segurança ma-
terial. Cuidado com problemas de documentação.

A mente ágil do nativo pode causar alguns dissa-
bores no trato com outras pessoas. Tenha calma 
ao colocar suas idéias. É possível uma mudança 
profunda nos relacionamentos ou na maneira de se 
expressar nos relacionamentos.Profissionalmente 
existe possibilidade de ampliação através de sua 
colocação de idéias. Cuidado com documentos.

Uma nova oportunidade está sendo dada para mui-
tos cancerianos para gerar uma nova estabilidade 
emocional e se sentir seguro materialmente. Poderá 
que romper com formas antigas de agir ou iniciar 
algo novo que seria bem diferente do que esperava. 
Mas o tempo mostrará que o que aparentemente não 
seria o esperado, trará novos significados a sua vida.

Essa semana marca um momento de muitas possibi-
lidades para o leonino, tanto na vida amorosa quanto 
na financeira (onde alguns bens podem ser adquiri-
dos). No entanto alguns cuidados profissionalmente 
o nativo deve possuir com relação á sua estabilidade 
material e emocional. Cuidado com suas escolhas.

Gastos podem ocorrer de forma inesperada. Novos 
valores pessoais estarão em desenvolvimento. 
Profissionalmente surge respeito por seu trabalho 
que estará levando a formação de novos sonhos e 
projetos de vida. Apenas emocionalmente o nativo 
ainda sente uma pressão a ser resolvida.

Sua fase de conhecer as pessoas e encontrar um 
novo relacionamento continua. O libriano (no geral) 
sente, nesse momento, um desejo de encontrar uma 
pessoa que traga sentido a sua vida. Amigos podem 
mostrar novas possibilidades ou trazer algum con-
forto emocional.

Algumas dificuldades com sua saúde podem ocorrer. 
O escorpiano precisa cuidar melhor de sua saúde e 
de sua alimentação. Evite comer rápido ou com a 
cabeça focada nos problemas. Amigos ajudam a 
mostrar alguns pontos que precisam ser reformula-
dos. Não seja teimoso demais.

É importante que planeje, acumule seus ganhos e 
avalie seus projetos, pois   existe para o sagitariano 
uma forte  possibilidade  de vir a mudar de casa logo 
mais a frente. Essa poderá ser uma meta muito boa, 
caso não saiba nesse momento para onde ir.

Risco de acidente nos joelhos ou ossos, cuidado 
com sua rigidez mental. Nesse momento existe a 
possibilidade de trabalhar seu desapego ás pessoas 
e ás situações materiais. Podem ocorrer viagens a 
trabalho e desejo de romper com fronteiras dentro 
de casa e na família. Vá com calma.

Mercúrio e Vênus afetando sua consciência indi-
cam que seu autoconhecimento pode estar sendo 
implantado de forma mais efetiva. Sua família ou 
relacionamentos do passado são muito importantes 
nesse momento. Muita intuição chegando, aproveite.

Risco de morte de parentes (primos, tios, etc), no-
tícias ou informações acerca de sua família podem 
surgir de modo inesperado. De longe pode surgir 
uma pessoa importante. Relações passando por 
mudanças e aquisições de novos valores. 
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CINEMA

PROCURANDO DORY 

Festa Julina da Max 
Planck acontece hoje PROCURANDO DORY 

- Lançamento - Animação 
- Classificação livre - 102 mi-
nutos. 3D DUBLADO: Quinta 
(30) e Sexta (1º): 16h20 / 
21h20. Sábado (2) a Quarta 
(6): 14h00 / 16h20 / 21h20. 
CONVENCIONAL DUBLA-
DO: Quinta (30) a Quarta (6): 
15h20 / 18h55. 

PORTA DOS FUNDOS - 
CONTRATO VITALÍCIO 
- Lançamento - Comédia - 
Classificação 14 anos - 106 
minutos. NACIONAL: Quinta 
(30) a Sábado (2) e na Quarta 
(6): 17h15 / 19h40 / 22h05. 
Domingo (3), Segunda (4) 
e Terça (5): 14h45 / 17h15 / 
19h40 / 22h05. 

INDEPENDENCE DAY: 
O RESSURGIMENTO - 2ª 
semana - Ação / Ficção - Clas-
sificação 10 anos - 119 minutos. 
3D DUBLADO: Quinta (30) a 
Quarta (6): 18h30. CONVEN-
CIONAL DUBLADO: Quinta 
(30) a Quarta (6): 16h00. CON-
VENCIONAL LEGENDADO: 
Quinta (30) a Quarta (6): 21h00.

COMO EU ERA ANTES DE 
VOCÊ - 3ª semana - Drama 
Romântico - Classificação 12 
anos - 109 minutos. DUBLA-
DO: Quinta (30) a Quarta (6): 
16h45 / 19h15. LEGENDADO: 
Quinta (30) a Terça (5): 21h45. 
Quarta (6): 14h00 (Cinemater-
na) / 21h45.

AS TARTARUGAS NINJA: 
FORA DAS SOMBRAS - 3ª 
semana - Ação / Aventura - 
Classificação 10 anos - 112 
minutos. 3D DUBLADO: Sá-
bado (2) a Quarta (6): 14h20. 
CONVENCIONAL DUBLA-
DO: Quinta (30) a Quarta (6): 
18h00.

INVOCAÇÃO DO MAL 2 - 
4ª semana - Terror / Suspense 
- Classificação 14 anos - 130 
minutos. DUBLADO: Quinta 
(30) a Quarta (6): 20h30. 

MARCELLA OLIVEIRA
cultura@maisexpressao.com.br

Arraiá da ASPMI ocorre dia 9 no Clube de Campo
ATRAÇÃO 

cultura &  lazer

PROCURANDO DORY 
- Lançamento - Animação 
- Classificação livre - 102 
minutos. 3D DUBLADO: 
Quinta (30) a Quarta (6): 15h40 
/ 18h40. CONVENCIONAL 
DUBLADO: Quinta (30) a 
Quarta (6): 14h35 / 17h00 / 
20h00. 

PORTA DOS FUNDOS - 
CONTRATO VITALÍCIO 
- Lançamento - Comédia - 
Classificação 14 anos - 106 
minutos. NACIONAL: Quinta 
(30) a Quarta (6): 16h00 / 
21h55. 

MAIS FORTE QUE O MUN-
DO - A HISTÓRIA DE JOSÉ 
ALDO - 2ª semana - Drama Bio-
gráfico - Classificação 14 anos 
- 124 minutos. NACIONAL: 
Quinta (30) a Quarta (6): 19h15.

TRUMAN - Sessão do Cineclu-
be Indaiatuba* - Drama - Clas-
sificação 14 anos - 108 minutos. 
LEGENDADO: Somente no 
Sábado (2): 13h45. *Atenção: 
para o Cineclube os ingressos 
tem preço único de R$ 10,00 
para o público em geral. Maio-
res de 60 anos pagam ingresso 
promocional R$ 5,00.

COMO EU ERA ANTES DE 
VOCÊ - 3ª semana - Drama 
Romântico - Classificação 12 
anos - 109 minutos DUBLA-
DO: Quinta (30) a Quarta (6): 
21h05. LEGENDADO: Quinta 
(30) a Quarta (6): 16h30 / 
19h00.

TRUQUE DE MESTRE - O 
2º ATO - 4ª semana - Suspense 
/ Ação - Classificação 12 anos 
- 130 minutos. LEGENDA-
DO: Quinta (30) a Quarta (6): 
21h35.

ALICE ATRAVÉS DO ES-
PELHO - 6ª semana - Aventura 
/ Fantasia - Classificação livre 
- 112 minutos -  CONVENCIO-
NAL DUBLADO - Quinta (30) 
a Quarta (6): 14h10.

A partir das 18 horas de 
hoje, dia 2, o Campus 
1 da Faculdade Max 

Planck realiza sua tradicional 
Festa Julina 2016. O evento 
tem como entrada 1 kg de ali-
mento não perecível e contará 
com várias novidades para 
esta edição.

Além de receber os ali-
mentos arrecadados, as seis 
entidades assistenciais parti-
cipantes estarão com barracas 
na praça de alimentação, 
sendo a Casa da Fraternidade, 
Abid, Centro de Inclusão e 
Assistência a Pessoas com 
Necessidades Especiais (Cias-
pe), Centro de Integração, 
Reabilitação e Vivência dos 
Autistas (Cirva), Voluntárias 
de Apoio no Combate ao 
Câncer (Volacc) e Bolha de 
Sabão. 

No cardápio estão os 
conhecidos do tema, como 
quentão, vinho quente, chur-
rasco, cachorro quente, pastel, 
pipoca, sanduíche de linguiça 
e de pernil, milho verde e 
derivados, chopp do Alemão, 
crepe francês, churros, pizza, 
hambúrguer, cerveja artesa-
nal, além de doces como bolo, 
canjica e cocada.  

Três barracas com a verba 
destinada aos formandos 2016 
e 2017 servirão lanche de 
carne louca, caipirinha, espeto 
de morango com chocolate e 
as brincadeiras típicas, bem 
como argola, pesca e boca do 
palhaço.

Professores e alunos dos 
19 cursos da faculdade tam-
bém participam de todos os 
setores da festa. Os de gas-
tronomia farão caldos e sopas. 
A turma de Educação Física é 
responsável pela condução da 
quadrilha. Já as alunas de Far-

mácia serão as farmacêuticas 
caipiras da alegria. 

A Logística irá organizar 
a arrecadação das doações, 
enquanto que Pedagogia e 
Marketing irão cuidar do cor-
reio elegante.

Já os alunos de Direito 
ficarão responsáveis pela 
cadeia, novidade no evento, 
e prometem ser rigorosos 
no cumprimento da Lei para 
soltar os presos. 

O pessoal de Engenharia 
de Controle e Automação 
desenvolveu um sensor de 
entrada para contagem de 
público, que aguarda para 
este ano cerca de quatro mil 
pessoas. 

A edição de 2015 contou 
com aproximadamente três 
mil visitantes. “Como insti-
tuição de ensino, a Max faz 
questão de realizar ações que 
envolvam a comunidade. Por 
isso, mais um ano, estamos 
abrindo as portas do nosso 
campus para receber a popu-

lação em uma festa muito ani-
mada”, informa o diretor da 
instituição, professor Hector 
Edmundo Huanay Escobar. 

Outra novidade na parte 
da diversão o touro mecânico, 
disponível para todas as ida-
des. O espaço vai contar ainda 
com brinquedos infláveis e 
parede de escalada. 

Kids
Especialmente para as 

crianças, a Festa Julina da 
Max oferecerá o Espaço Kids, 
com participação dos cursos 
de Administração, Pedagogia 
e RH promovendo atividades 
lúdicas. 

O curso de Marketing vai 
aproveitar os recursos digitais 
para garantir um registro foto-
gráfico personalizado. 

Por ser considerada pe-
rigosa à segurança das pes-
soas,  a faculdade optou 
por não fazer fogueira, que 
também é tradição em festas 
do gênero.

Haverá ainda shows ao 
vivo com a dupla Renan e Jor-
dão, além dos grupos Pintou o 
Samba e Pagode do Mi.

O arraial da Max geral-
mente acontece em junho, 
mas esse ano a festa havia 
sido cancelada e posterior-
mente reagendada para ju-
lho. “Nós marcamos a festa 
em junho como sempre foi 
feita, porém, uma parceria 
terceirizada não deu certo, 
então retornamos a orga-
nização para a própria fa-
culdade, que marcou nova 
data”, explica a gerente do 
Departamento de Marketing 
da Instituição de ensino, 
Natália Creato. 

Programação
19h30 - Quadrilha bosque 
do saber
20h30 - Quadrilha da Max
21h30 - Pintou o Samba e 
pagode do Mi
22h30 - Renan e Jordão
Fonte: Faculdade Max Planck 

Evento terá atrações musicais e brincadeiras, além de comidas e bebidas típicas 

Com entrada gratuita para 
toda população, o Arraiá da 
Associação dos Servidores 
Públicos Municipais (ASPMI) 
será no próximo sábado, dia 
9, em seu Clube de Campo. O 
evento acontece a partir das 14 
horas, no Clube de Campo da 
associação. 

Durante evento haverá 
muita brincadeira e diversão, 

além de comidas e bebidas 
típicas, e um show especial no 
início da noite. 

A diversão do sábado à 
tarde ficará por conta das 
barracas de pescaria, argolas, 
touro mecânico, piscina de 
bolinha, cama elástica, tombo 
legal, correio elegante, pintural 
facial e cadeia. Por possuírem 
prendas, apenas as barracas de 

pescaria e argolas serão pagas. 
Comida e bebida também 

não vão faltar e haverá, gra-
tuitamente, barracas de pipoca, 
algodão doce, refrigerante e 
chá. Por um valor acessível 
também estarão disponíveis 
as barracas de milho, doces, 
cachorro quente, pastel, quen-
tão e vinho.

A animação da tarde ficará 

por conta do DJ Thomé. A 
festa também continua à noite. 
A partir das 19 horas, sobe ao 
palco da ASPMI o cantor Toni 
Brasil. 

O Clube de Campo da 
ASPMI fica localizado na Rua 
Caminho da Servidão, 302. 
Mais informações pelo (19) 
3835-7460, 2516-4772 e/ou 
2516-4233.

DIVULGAÇÃO 
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Sacha Ueda, da Art Foto no Restaurante 
Açafrão, que fica na Rua Quinze de 
Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Otaide e Marlene, no Restaurante Ranchão da Costela, que fica na 
Rodovia José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Marcelly e Thaís, na Padaria Nova Galeria, 
Avenida Coronel Antonio Estanislau do 
Amaral, 1.257. Fonte: 3801-0021

Juliano, Paula e Vitor, no Cintra Restaurante, que fica na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Felipe e Rodrigo, no Restaurante Caipirão, situado na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

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

Daniela, João e Rebeca, na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho, localizada na 
Avenida Visconde de Indaiatuba, 870, no Jardim América. Contate-nos: 3875-2974

Comendador Azevedo Alves, na Padaria 
Nova Galeria, na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Augusto, André e Ricardo, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Joelma, Cintia, Jamil, Milton, Fabio, Elaine, Roberto e Mari, da 
empresa Buntech Kelco e no Restaurante Caipirão, que fica na Rua 
Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Claudia e Patrícia, almoçando no Restaurante Casa da 
Moqueca, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - 
Cidade Nova 1 - Tel.: 3885-0866
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Leluh Kids: sempre realizando 
as melhores festas

Vicenti, João Pedro e Carolina na Festa do Peão do Objetivo

Equipes Sub-12 e Sub-14 de futsal, do Colégio Objetivo In-
daiatuba, que foram campeãs da Copa 9 Menores de Futsal, 
realizada pelo Clube 9 de Julho

Equipes Sub-12 e Sub-14 de futsal, do Colégio Objetivo In-
daiatuba, que sagraram-se campeãs da Copa 9 Menores de 
Futsal, promovida pelo Clube 9 de Julho

Alunos e professores do Colégio Rodin, após apresentação de 
dança típica na festa junina

Pedro Lucas e a professora Cacau, do Colégio Meta

O ex-jogador do São Paulo, Victor, e 
seu fã Guilherme, em jogo na Escola 
de Futebol Oficial do Cruzeiro

Alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
junto com o ex-jogador do São Paulo, Müller, 
no Jogo Beneficente

Lucca com peças da coleção infantil. As Lojas Cris Bandeira 
contam com moda de recém-nascidos até adultos

Lorena e amigas de sala de aula, do Colégio Meta, comemoram aniversário

Julia, Renata, Mariana e Felipe Lemuchi na Festa do Peão do Objetivo

Jogadores do Cruzeiro Máster durante partida  
beneficente

Beatriz Farinello e Bárbara Tachinardi, alunas do Colégio Rodin, na 
festa junina dos colégios Le Perini e Rodin

Alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em recente jogo beneficente

Aluna do Colégio Meta, Anna 
Clara, comemora seu aniversário

Aluna da unidade 2, do Colégio Meta, 
vencedora do prêmio Ratos de Biblioteca

Aluna da unidade 1, do Colégio Meta, vencedora do prêmio 
Ratos de Biblioteca

EDUARDO TURATI/CLUBE 9 DE JULHO

EDUARDO TURATI/CLUBE 9 DE JULHO
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social

Feira de Produtores Rurais do Festival Sabores da Terra

Jantar de apresentação do cardápio do Restaurante Sebastião 

Restaurante Vick, do Vitoria Hotel, 
no Festival Gastronômico Itinerante

Workshop de queijos especiais no 
Festival Sabores da Terra

Rotary Club de Indaiatuba Cocaes

Entidade assistencial Abid completa seis anos de parceria com o Giovannetti

Noite de Risottos no Festival 
Intierante Sabores da Terra em 
Indaiatuba

A coluna de hoje fala do Festival Gastronômico Itinerante 
‘Sabores da Terra’ que termina amanhã

O maior sucesso no domingo de manhã foi a Feira de 
Produtores Rurais do Festival Sabores da Terra, o qual 
está sendo realizado em Indaiatuba. Renata Tannuri 
e seu sócio na feira, Arian Mendonça, estavam quase 
“loucos” de tanto trabalhar, mas felizes, muito felizes, 
pois tudo estava as mil maravilhas. Os melhores produtos 
à mostra e, para o comércio livre, também o delicioso 
mel do Apiário Itaici, legumes, hortaliças e outros 
produtos orgânicos do Saladeiro, além do o pequeno e 
potente equipamento de defumação a frio, cogumelos 
da Monte Cogumelos, hidroponia com o Sítio Espelho 
D´Agua e um dos produtos que mais fez sucesso na fei-
ra: a Cervejaria Artesanal Landel. Foi realizado ainda 
um delicioso almoço no Restaurante Amadeu, com o 
cardápio do Festival.

O Restaurante Bastião apresentou 
para os organizadores e imprensa local 
o cardápio da casa para o Festival Gas-
tronômico Itinerante “Sabores da Terra”. 
O cardápio consiste em: Bolinho de Ra-
bada com pesto de Agrião, ou Caldinho 
de Feijoada com chips de couve e bacon 
frito, como entrada; o prato principal com 
Filé Mignon suíno acompanhado de purê 
de abóbora e baião de dois e redução de 
acesso balsâmico com melado de cana ou 
Sant Piter grelhado com  molho baiano 
de moqueca, acompanhado com arroz de 
abobrinha e queijo meia cura; e sobreme-
sas com Pudim de queijo meia cura com 
calda de goiabada cascão, ou Brigadeiro 
de chocolate branco recheado com uva 
verde sem caroço.

O Restaurante Vick Pizza e Cozinha, do Vitoria Hotel de 
Indaiatuba, recebeu a imprensa local na noite do último dia 24, 
para conhecer o cardápio do Festival Gastronômico Itinerante 
“Sabores da Terra”. Com a simpática  apresentação do chef 
Ernando Gonçalves, todos puderam experimentar as delicias 
do cardápio feitas especialmente para o festival.  

Tudo divino e maravilhoso, com um serviço de primeira. 
Vale a pena conferir o cardápio do Festival. Como cortesia, o 
chefe Ernando serviu uma pequena porção de um petisco que 
vai estar no cardápio do novo restaurante do hotel: o Maria 
Azeitona, azeitonas crocantes e recheadas.

Maravilhosa aula de Risotto com o chef Erick Alsaro, 
dentro do Festival Sabores da Terra que está acontecendo em 
Indaiatuba desde o dia 20 de junho e vai até amanhã, dia 3. O 
evento tem patrocínio máster da Faculdade Max Planck, apoio 
do Mais Expressão, e é promovido por Renata Tannuri da Elo 
Produções e Arian Carneiro de Mendonça. Para finalizar a noite 
deliciosa, fomos jantar Daisho Japanese Food, em Itaici, Renata, 
eu e Arian, além do o casal gracinha: o chef Erick e sua esposa 
Samira, no Daisho Japanese Food em Itaici.

A Associação Beneficente 
“Irmã Dulce” (Abid) completa 
neste mês (junho) seis anos de 
parceria com o Grupo Giovan-
netti Campinas. Um dos prin-
cipais "frutos" dessa união foi 
à criação do Espaço Léo, inau-
gurado em agosto de 2014, na 
sede da instituição, e que abriga 
as atividades de um dos projetos 
desenvolvidos pela Abid.

Com sede em Indaiatuba, 
a Abid é uma instituição bene-

ficente sem fins lucrativos que 
oferece soluções de proteção 
integral, com presteza e exce-
lência, apoiadas na competência 
e no constante aprimoramento 
de seus Recursos Humanos, com 
objetivo de garantir os direitos da 
criança e do adolescente na con-
vivência familiar e comunitária.

A associação trabalha com 
alta e baixa complexidade por 
meio de seus projetos: Acolher, 
Criança Indaiatuba Feliz (CIF) – 

subdividido em Oficina de Dança 
e Oficina Conviver – e Projeto de 
Vida (Grupo de Apoio à Convi-
vência Familiar e Comunitária), 
que são norteados pelas leis Loas 
(8742 de 1993) e ECA (8069 de 
1990). Para garantir a manuten-
ção de seus projetos, a entidade 
recebe subvenções oficiais, é 
cadastrada para receber créditos 
de nota fiscal paulista, doações 
em espécie ou financeiras e 
verba arrecadada com eventos e 

promoções.
O Grupo Giovannetti reali-

za a doação de cupons de Nota 
Fiscal Paulista, cedidos pelos 
clientes de suas três unidades. 
O Giovannetti D. Pedro faz a 
destinação integral desde 2010, 
o que corresponde a 265.143 
cupons disponibilizados, mais 
de 33 mil deles somente em 
2015. Já as casas Rosário e 
Cambuí dividem a doação entre 
diferentes entidades. 

Workshop de queijos com os proprietários da Fazenda Ata-
laia, Paulo e Rosana, e com o chef Igor Furlan, do restaurante 
Amadeu, que fez pratos com os queijos da Fazenda Atalaia para 
o Festival Gastronômico Itinerante “Sabores da Terra”. Venha 
descobrir os sabores de Indaiatuba!

O Rotary Cocaes realizou no último dia 21, sua festiva de des-
pedida da gestão do companheiro presidente Leonardo de La Lucia 
Lobo. Muita emoção, alegria e muitas homenagens, fizeram da festiva 
uma noite linda. Foram agraciados com o título “Companheiro Paul 
Harris” os associados Priscila, Renato e Sergio Barreiros. Também 
foram agraciados Leonardo e Alair, com as trocas de Paul Harris por 
safiras. Este colunista foi homenageado por ter vendido mais chaveiros 
da campanha da Polio. No final, o casal estrante Alair e Sérgio Lelly 
ofereceram mimos para o casal que se despediam, Ana e Leonardo, e 
finalmente cantou-se o parabéns aos aniversariantes do mês.
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Alunos do Espaço Cultural 
Stahl Soler fazem sucesso 
em recente apresentação

Outono/Inverno

Peças com 50% off

Nova ColeçãoVestidos de Noiva

Esfiha de Carne: promoção 

O mês de julho conta com uma super promoção da Casa 
da Esfiha: esfihas de carne por R$ 2,40! Aproveite!

Look Confort no alto inverno da 
Vestem. Não deixe de conferir a nova 
coleção inverno na Paula Amorim 
na Rua 5 de Julho, 449 - Jardim Pau 
Preto ou pelo telefone: 3392-3400

Não perca, somente está semana, a pro-
moção de 50% de desconto na Estilo Mil 
Coisas. Garimpe peças, das mais famosas 
marcas, a preços inacreditáveis. Corra!

Acabou de chegar na Vitorello muitas novidades 
da nova coleção outono inverno, como: casacos de 
lã, lenços, cachecol, pachenini, vestidos de inver-
no e muito mais. E aproveite a super promoção a 
preços inacreditáveis. Imperdível!

Promoção imperdível de vestidos de festa na Vitorello

Para as futuras noivas, não deixe de conferir da Tutti Sposa, 
que está um encanto. Lindos vestidos de noiva, com detalhes em 
renda e transparência, além de tecidos super finos. Não deixe 
de conferir moda festa com maravilhosos vestidos com cores 
da nova estação. Tudo na opção venda e aluguel. Vale a pena 
conferir! Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

A princesa 
Poliana 

comemorando 
os seus 15 

anos. A Nova 
loja agradece 
a preferência 
e deseja uma 

vida repleta 
de felicidades, 

saúde e sucesso

Elisa Santana fazendo as 
unhas na Flor de Lis Depilação 
& Esmalter ia.  Além de 
manicure e pedicure, o espaço 
também oferece os serviços 
de depilação, limpeza de pele, 
design de sobrancelhas e 
massagem. A Flor de Lis está 
localizada na Rua Alberto 
Santos Dumont, 1.209 - 
Cidade Nova 1 - entre as ruas 
Ademar de Barros e Tuiuti. 
Agende um horário através 
dos telefones (19) 3825-0623 
e (19) 99921-7576.

Turma de Musicalização Infantil da professora 
Karen, do Espaço Cultural Stahl Soler

Aluno de Guitarra João Carlos Valério, com o 
professor Maurico Moureira

Aluno de bateria Vitor Maciel Garcia, com o 
professor Fernando Vergel

Aluna de violão Monica Invernizzi, com a professora 
Léa Cogo

O tosador Darik, da Clínica Veterinária 
Bicho Amigo, com o 'cliente' Bradock

Doutora Sueli Midori, veterinária da Clínica Bicho Amigo, com os 
tosadores Lucileidy e Darik e os 'clientes' Mada e Molly. A clínica 
fica na Rua XV de Novembro, 1.050. Contate-nos: 3875-2715
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Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza a colaboradora Rafaela, que 
completa hoje, dia 2, mais um ano de vida. Desejamos muito 
sucesso e saúde. Parabéns!

Cliente do Espaço Rosa Shock super satisfeita com seu novo look

Júlia Gonçales, Sofia Britto, Beatriz Salutti e Letícia dos Anjos na 
Festa do Peão do Objetivo

Tony, da Adega Top 70 Ronaldo com Flávio da 
distribuidora Ecco Água

João Victor, Luiz Gustavo e Luis Rogerio, equipe Corbella Tintas, 
que inicia hoje, dia 2, suas atividades em Indaiatuba

O Espaço Rosa Shock te deixa ainda mais linda. Agende um 
horário e vá conhecer. Contate-nos: 3318-3507

GCM Gilson, Anna Carolina e Beatriz, da Escola Professor Osório 
Germano e Silva Filho, além do PM Mateus na formatura do Proerd

Equipe F1 da Bono Pneus. Vende mais porque o preço é "Bono" Aconteceu na última quarta, dia 29, na In Flux, o 1º Business Evening. Parabéns Rose e equipe, foi um sucesso!

Cliente Sonia Maria, com o representante Matheus Talini do 
Supermercado Bandeira

Arraiá da Família Domingues, no Vale das Laranjeiras, com 
deliciosos pratos tipos e brincadeiras 

Amanda Pedrilli com look básico e sofisticado que você encontra 
nas Lojas Cris Bandeira
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caderno de negóciosNº 703

AP03264 ED. JACARANDA - AU 60M2 - 2 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 1 GAR. R$ 

830,00 + COND + IPTU

AP03265 - PARQUE SÃO LOURENÇO - 170M² -  DUPLEX 
- 1º ANDAR - 3 DORMS. (1 SUÍTE) / 1 SALA / COZ. / 1 
WC / AS. - COBERTURA - MEZANINO / 1 WC / CHUR-

RASQUEIRA - R$1.200,00 + COND. + IPTU / R$320.000,00

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

CA09564 - AT.100M² - JD.MOACYR ARRUDA 
- 3 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / EDICULA 

/ GAR. / R$ 1.200,00 + IPTU

CA10957 - JARDIM MORADA DO SOL - 
2 DORMT / WC/ COZ / SALA R$1.100,00 

ISENTO IPTU

CA11116 VL TODOS OS SANTOS - AT 166M2 
AC 107M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / 

WC / AS / 2 GAR. R$ 1.500,00 + IPTU

CA11183 VL HOMERO - AT 300M2 AC 110M2 - 
3 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / QUINTAL / 

2 GAR. R$ 1.500,00 + IPTU
CA11184 - PARQUE DAS NACOES -  AC 210 
M² AT 125M² - 4 DORMT / 1 SUITE / 3 WC / 2 

COZ / SALA / GAR R$520.000,000

CA11188 JD RES VENEZA - AC 97M2 - 2 DORM.
(1 SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / 1 GAR. 
PORTÃO ELETRONICO. R$ 1.100,00 + IPTU

CA11189 JD RES SANTA CLARA - AT 450M2 AC 372M2 - 5 SUITES(1 
SUITE MASTER C/ CLOSET) / 3 SALAS / ESCRIT / LAVABO / COZ. 

PLANEJ./ AS / DORM P/ EMPREG C/ WC / CHUR / PISCINA / 4 GAR. 
ARMÁRIOS EMBUTIDOS NOS DORM. AR COND. EM TODOS AMBI-

ENTES. AQUECEDOR SOLAR. R$ 6.000,00 + COND + IPTU

TE01792- TERRENO DE 1.120 M² 
LOTE 12 QUADRA 1 R$ 215.000,000

TE01895 - JARDIM PORTAL DO SOL - 
AT 150 M² R$120.000,00
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LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ banheiro – R$ 
900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial – Piso Su-
peior – 46m² c/ wc – R$ 1.000,00 + Iptu
SL00054 – Cidade Nova – Salão c/ 80m² c/ wc – 
R$ 1.400,00 + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – 
Premium Office – Complexo Comercial c/ Torres 
Comerciais e Mall de Serviços, localização privi-
legiada - AU: 40m² c/ wc, estacionamento – R$ 
1.150,00 + Cond. + Iptu
SL00116 – Pq das Nações  - AT: 400m² - AC: 
280m² , c/ escritório, banheiros, fácil acesso a 
rodovia – R$ 3.500,00 + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Salão Comer-
cial c/ cozinha e wc, excelente localização – R$ 
4.000,00 + Iptu
SL00095 – Centro – Novo - AU:180m² - 3 wcs c/ 
mezanino – R$ 4.250,00 + Iptu

CASA

CA00806 – Jd. Monte Verde – 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem – R$ 1.100,00
CA01078 – Jd. São Francisco - EXCELENTE 
CASA - 2dorm c/ armários(Sendo 1 suite), sala, 
coz planej c/ fogão, wc social, lavand, churrasq, 
garagem p/ 2 carros – R$ 1.300,00 + Iptu
CA01339 – Vila Maria Helena - Excelente Lo-
calização - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem – R$ 1.300,00 + Iptu
CA01034 – Jd. do Valle – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, garagem p/ 2 carros – R$ 
1.300,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, copa, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem, não possui garagem – 
R$ 1.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 2dorm, sala, coz 
c/ gabinete, wc c/ gabinete, lavand, garagem, por-
taria 24hs, área de lazer – R$ 850,00 + Cond + Iptu
AP0086 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – Lindo Apto 
- 2dorm c/ armários, sala 2 amb, coz c/ armários, 
lavand, garagem, portaria 24hs – R$ 950,00 + 
Cond + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área 
de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 950,00 + Cond + Iptu
AP00446 – Centro – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem – R$ 950,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – área de lazer e 
portaria 24hs - 2 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social c/ box e gabinete, coz planejada, lavand, 
garagem – R$ 1.050,00 + Cond + Itpu

AP00260 – Jd. California – 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem – R$ 1.100,00 + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima Locali-
zação -  3dorm, sala, cozinha, wc, lavand, 
2 vagas de garagem – R$ 1.100,00 + Cond 
+ Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 2dorm, 
sala, coz planej, wc social, lavand, 1 vaga 
de garagem, portária 24hs, c/ piscina e salão 
de festas.R$ 1.150,00 + Cond + Iptu
AP00472 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro 
- 2dorm(sendo 1 c/ armário), sala 2 amb, coz 
c/ armários, wc social, lavand, garagem – R$ 
1.200,00 + Cond + Iptu
AP00477 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro 
– Portaria 24hs, salão de festas, sala de gi-
nástica -  3dorm c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz planej, lavand, 
garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00281 – Jd. Pompeia – Proximo ao Pq. 
Ecológico – Ed. Vitória - Área de Lazer com-
pleta - 3dorm c/ armários(Sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb ampla, coz planej, lavand, 
garagem – R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
AP00361 – Vilagio D’ Amore – Área de 
Lazer Completa - 3dorm(sendo 1 suite c/ box 
e gabinete), sala 2 amb, coz c/ gabinete, wc 
social c/ box e gabinete), lavand, garagem 
– R$ 1.350,00 + Cond + Iptu
AP00609 – Ed. Viva Vista – Área de Lazer 
Completa - 2 dorm c/ armários(sendo 1 sui-
te), sala 2 amb, wc social, coz c/ armários, 
lavand c/ armários, varanda gourmet, 2 
vagas de garagem – R$ 1.150,00 + Cond 
+ Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park Real – 
AT: 150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - exce-
lente topografia – R$ 190.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – AT: 360m² - 
Ótima topografia – R$ 250.000,00
OPORTUNIDADE – TR00563 – Portal dos 
Ipês – AT: 300m² – R$ 280.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park 
- AT: 300m² – R$ 240.000,00
TR00643 – Cond Fechado – Duas Marias 
– AT: 360m² - ótima topografia - Aceita 
Financiamento bancário – R$ 308.000,00

CHÁCARAS

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

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Ótima Área de 
Lazer - 2dorm(sendo 1 suite c/ armários e ar 
cond), sala 2 amb, coz planej, wc social c/ box e 
gabinete, lavand fehada, churrasq c/ pia, gragem 
coberta 2 carros – R$ 370.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova - 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc social, lavand, garagem, 
ótimo acabamento – R$ 400.000,00
OPORTUNIDADE - CA01154 – Res. Montreal 
– AT:150m² - CASA NOVA - 3dorm(Sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz americana, 
churrasqueira, lavand, garagem. Área de Lazer 
completa - Portaria 24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo sobrado - 3 sui-
tes c/ sacada (1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, 
espaço p/ escritorio, coz americana, despensa, 
lavand, churrasq c/ pia, garag coberta 2 carros, 
piso porcelanato na parte inferior, pvc parte 
superior, aquecedor solar, prep. p/ ar cond – R$ 
670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa Térrea -  3 
suites, sala 2 amb, cozinha, lavabo, escritório, 
piscina, churrasqueira c/pia, garagem coberta 2 
carros – R$ 750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² -  AC: 
190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e ar con-
dicionado), sala 2 amb ampla c/ ar condicionado, 
wc social, lavabo, coz planejada, churrasqueira 
c/ pia e gabinete, piscina, wc externo, lavand c/ 
armários, excelente acabamento, porcelanato 
– R$ 850.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² - AC: 
235m² - Aquecimento Solar – Preparação p/ Ar 
Condicionado - 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 
2 amb, lavabo, coz, despensa, área gourmet, 
piscina, wc externo, lavand, garagem – R$ 
870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa Nova- AT: 
300m² - AC: 240m² - 3 suites, sala de estar c/ 
pé direito duplo, sala de jantar, lavabo, escritó-
rio, coz americana, piscina, churrasq, lavand, 
garagem, aquecimento solar – R$ 950.000,00
CA01397 – Maison du Park - AT: 495m² - AC: 
380m² - 4 suites(sendo 1 master c/ closet, 2 
duchas e 2 lavatórios), escritório, sala 02 am-
bientes c/ pé direito duplo, wc social, cozinha 
americana c/ ilha, armários planejados, coifa 
e fogão cooktop, despensa, lavabo, espaço 
gourmet c/ churrasqueira e armários, piscina, wc 
externo, quarto de despejo, jardim de inverno, 
paisagismo, aquecimento solar, preparação p/ 
ar condicionado, 06 vagas de garagem, fino 
acabamento. Condomínio de alto padrão c/ linda 
área de lazer – R$ 2.300.000,00

CASAS 

CA01369 – Jd. Regente – Casa Nova – 
3dorm(Sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem 2 carros – R$ 340.000,00
CA01365 – Jd do Valle – Casa Nova – 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, coz ampla, 
wc social c/ box, lavand, garagem coberta p/ 
2 carros – ótimo acabamento – R$ 375.000,00

CA01323 – Jd do Valle II - 3dorm(sendo 1 
suite), sala ampla, coz ampla c/ armários, wc 
social c/ box e gabinete, lavand, churrasqueira 
c/ pia, garagem coberta 2 carros, portão eletrô-
nico – R$ 450.000,00
CA01269 – Jd. Sta Rita - AT: 250m² - AC: 203m² 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz planej, 
wc social c/ box e gabinete, lavanderia, edícula 
c/ sala, coz, wc e dorm, churrasqueira, garagem 
p/ 2 carros, portão eletrônico – R$ 500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa Nova, 
Excelente Acabamento – 3 suites, sala 2 amb, 
lavabo, coz, lavand, churrasq c/pia, wc externo, 
garagem coberta p/ 2 carros – R$ 650.000,00
CA01308 – Vila Suiça - AT: 360m² - AC: 
230m² - Excelente Casa - 3 dormitórios c/ 
armários(sendo 1 suite), wc social, coz planej, 
copa, sala de tv, churrasqueira c/ pia, lavand, 
wc externo, quarto de despejo, edícula assobra-
dada c/ 2 dorm e 1 wc, portão eletrônico – R$ 
680.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE APTOS NA 
PLANTA – CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. Azaleia – 
3dorm, sala, coz , wc, lavand, garagem, portaria 
24 hs, área de lazer – R$ 220.000,00
AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio 
c/ elevador – R$ 155.000,00
AP00582 – Jd Tropical – Ed. Portal das Flo-
res – (Excelente Área de Lazer) -  3dorm, sala 
2 amb, coz, wc social, lavand, garagem – R$ 
265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Lo-
calização – Prox. ao centro – Apto Novo – 
2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  coz, wc 
social, lavand, garagem-(aceita financiamento 
bancário) – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área de Lazer e 
Portaria 24hs - 3 dorm (sendo 1 suite e 2 dorm c/ 
armários), sala 2 amb c/ rack e painel, wc social 
c/ box e gabinete, coz planej c/ cooktop, forno 
elétrico e coifa, lavand c/ armários, 01 garagem 
coberta Aceita imóvel como parte de pagto e 
financiamento bancário – R$ 278.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Belvedere – 
Apto novo (fase final de construção) – Área de 
lazer completa – 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, coz, lavand, garagem, preparação p/ ar 
condicionado, varanda gourmet..R$ 120.000,00 
entrada (aceita terreno) + Saldo a financiar   –  
total R$ 340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – Ed. Soho - Apto 
Novo – Excelente Área de Lazer - AU: 85,92m² 
- 3dorm(Sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 
cozinha, lavanderia, 2 vagas de garagem co-
bertas – R$ 435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. Spazio Livenza 
- 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), wc social c/ 
box e gabinete, coz planej, lavand c/ armários, 
varanda gourmet ampla, 2 vagas de garagem 
cobertas, área de lazer completa e portaria 
24hs – R$ 460.000,00
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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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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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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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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  – Vale das Laranjeiras – 03 dorms (01 
st c/ closet), sala 02 ambientes, coxinha planejada 
com despensa, lavanderia,salão de festa piscina e 
churrasqueira – Casa de Caseiro – AT/ 3.000m² – AC/ 
310m² – R$ 900.000,00.
CH2210 – Terras de Itaici – 03 dorms(01 st com 
closet), sala 02 ambientes,  cozinha planejada, 
churrasqueira, portão eletrônico – AT/ 1.000m² – AC/ 
200m² – R$ 900.000,00.(casa nova).
CH2358 – 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 
ambientes, cozinha, lavanderia,  espaço gourmet, 
1.000m² – AC/ 189m² – R$ 900.000,00 – Aceito per-
muta de preferência em condomínio(Villaggio de Itaici 
ou Vista Verde que o valor seja até R$ 600.000.00). 

CH0026 – Vale das Laranjeiras – 04 dorms(02 
sts), lavabo, sala 03 ambientes, sala jantar,cozinha 
planejada, lavanderia e dependência de empregada, 
mais Casa de caseiro, piscina e churrasqueira – AT 
3.000m² – AC/450m² – R$ 950.000,00.

CASAS VENDE 
CA0144 – Villaggio de Itaici – 03 suites(01st c/clo-
set), sala 02 ambientes, cozinha americana com AE,  
lavanderia,piscina e churrasqueira – AT/ 150m² – AC/ 
160m² – R$ 600.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 
02 ambs, sala de jantar, cozinha planejada, lavan-
deria, portão eletrônico – AT/250m – AC/160m – R$ 
450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 
02 ambientes, cozinha americana, área de serviço,  
garagem – R$  750.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e banheiro – R$ 340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 master), 
lavabo, sala 03 ambientes, escritório, cozinha pla-
nejada, lavanderia, piscina, churrasqueira c/WC e 
despensa.  AT/ 430m² – AC/ 380m² – R$ 750.000,00 
Aceito 30% em permuta.
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 dormitorios podendo dar volta em dinheiro.
Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por Imóvel 
em Indaiatuba – 02 dorms, sala, cozinha, banhei-
ro, 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, 
churrasqueira  e piscina – R$ 3000,00.
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classificados

PERMUTO P/ APTO DE ME-
NOR VALOR OU VENDO CASA 
TÉRREA COND. VISTA VERDE 
- 3 dorms (1 suíte) c/ armários, 
sala 2 ambientes, coz. America-
na planejada (cooktop, forno a 
gás e coifa) lavanderia c/ armá-
rios, 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
C I D A D E  N O V A  c o m  3 
dorms(1st), sala, coz, WC, AS, 
churrasq., portão eletrônico, 2 
vaga de garagem R$ 360 mil F. 
98136-7331 CRECI 74.092
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
COND. ALTO DE ITAICI – 3 sui-
tes, sala 2 amb, lavabo, cozinha, 
lav., 3130m² AC/ 160m² R$ 750 
mil F. 9.9887-7771
JD. CAMARGO ANDRADE - 2 
CASAS - 1ª casa 2 cômodos 
(pronta) - 2ª casa  3 cômodos 
(falta terminar). AT 9x15 R$ 
150.000,00 aceita carro como 
parte do pagamento F. 3017-
5224 Imobiliária Sta Rita
JD. 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. 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 - 3 cômodos 
em lote de 250m. R$ 260 mil, 
aceita Terreno, carro, Parce-
lamento  F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a cobrar.

JD. CRISTINA - CA04257 - AT 
300m² , AC 250m² - 03 dorm. 
sendo 01 suíte com closet, WC 
social, sala de estar, sala de jan-
tar, sala de TV, porão, edícula c/ 
02 dorm., WC social, sala, coz., 
área de lazer com sauna, garag. 
para 02 autos R$ 1.900,00 + 
IPTU F. 3816-0006
CENTRO - CA05988 - AT 200m², 
AC 150m² - Imóvel comercial 
c/ salas amplas, reformado. 
Excelente R$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. AMERICA - CA04989 - AT 
175m², AC 150m² - 03 dorm. 
sendo 01 suíte, WC social, sala, 
coz., lavand., quintal, garag. para 
02 autos. R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. JEQUITIBÁ - CA06488 - AT 
160,06m², AC 174,97m² - Casa 
ampla, reformada com 03 dorm. 
sendo 01 suíte com closet, WC 
social, sala ampla, lavabo, coz. 
planej., área de serviço fechada, 
WC externo, dorm. externo, am-
plo quintal, garag. para 02 autos 
coberta R$ 2.800,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. DO VALLE - CA064380 - 
AT-270m², AC- 170m²- Casa 
térrea com 03 dorm., sendo 01 
suíte, sala, wc social, coz., sala 
de jantar, área de luz, quintal + 
WC social R$ 2.100,00 + IPTU 
F. 3816-0006
SOLAR DO ITAMARACA -  
CA06463 – AT- 312m²- AC- 
230m²- Casa c/ 3 dorm. c/ ar-
mários, sendo uma suíte, coz. 
completa planej., banheiro social, 
ampla área de serviço, sala 
de jantar e sala com 2 amb., 
vagas para 4 de garag., sendo 
2 cobertas. Ao fundo, edícula 
com 2 andares, sendo no térreo, 
churrasq., lavabo e dispensa. 
No andar superior 3 cômodos: 
1 suíte, escritório e sala de 
ginastica R$ 2.800,00 + IPTU F. 
3816-0006

JD. DOM BOSCO - CA06462 – 
AT- 406M²- AU- 222 M²- Casa 
térrea c/ 03 dorm., sendo 01 suí-
te, 2 salas, coz. Planej., wc social 
com banheira, hall dos quartos, 
área gourmet, quintal amplo.2 
vagas de garag. cobertos, e 02 
descobertas. R$ 3.000,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. ESPLANADA II - CA05787 
– AT 300m² AC 158m², boa 
Localização c/ 3 suítes, sala 2 
amb. c/ lavabo e área de luz, 
coz. americana, lavand. fechada, 
área gourmet com churrasq., e 
pia, quintal, entrada lateral de 
serviço, garag. p/ 4 carros sendo 
2 cobertas, jardim, portão prepa-
rado p/ automação, preparação 
p/ energia solar R$ 3.200,00 + 
IPTU F. 3816-0006
ALUGO QUARTO - p/ aeromoça 
R$ 500,00 F. 3875-9922 / 99128-
3922 / 99883-8135
MORADA DO SOL - 2 dorm., su-
íte, sala, copa, cozinha, lavand. 
vaga coberta p/ até 2 carros R$ 
1.000,00 F 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320
ALUGO QUARTO - p/ moça pró-
ximo ao Carrefour F. 3875-1181
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 - 1 dorm, 
sala, cozinha e banheiro, 1 
vaga de garagem. R$ 210 mil F. 
9.9887-7771
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.

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/ ar-
mários, sala 2 amb. Ar cond., coz 
e lavand. c/ armários planejados, 
1 vaga de gar. R$ 1.600,00 + 
cond e IPTU. F.98219 6633
MORADA DO SOL - apto 1 dor-
ms, 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.
APTO BELVEDERE - 3 dorms 
(suíte) WC social, sala, coz., 
área de lazer, piscina sauna, 
Academia, salão de festas, qua-
dra de esportes R$ 1.600,00 in-
cluso condomínio F. 99479-0454
APTO PARQ SAO LOUREN-
ÇO - 3 dorms, sala, coz., suíte, 
WC social, 1 vaga de garag. 
R$ 1000,00 + condomínio F. 
99479-0454
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MORADA DO SOL - Sobrado 1 
dorms, sala coz., varanda, edí-
cula com lavand. nos fundo R$ 
210 mil aceita financ., terreno 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 financiamento. 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 Fi-
nanciamento. 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 per-
muta 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
MORADA DO SOL - (Casa 
Nova) 1 dorms, sala, coz., wc, 
vaga para p/ 4 carros. Aceita 
terreno, Financiamento R$ 225 
mil. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
VILA SUÍÇA - 3 suítes com 
closet, AT 300m², AC 252, mais 
1 suíte no térreo e 1 suíte para 
empregados, fino acabamento, 
demais dependências de alto 
padrão. R$ 820.000,00 F. 3875 
0469 / 997519921 creci 65362. 
Aceita terreno em Indaiatuba.
COND. RESIDENCIAL VILA 
SUÍÇA - Em cima: 2 suítes, 
roupeiro, sala de TV, escritório. 
Em baixo: salas de visita e jantar, 
wc/lavabo, coz. projetada, des-
pensa, 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$1.550.000,00 
F. 3875.0469 / 997519921. 
creci 65362.
PORTAL DE ITAICI - Casa tér-
rea AT 300m2, AC180m², sala 
grande, escritório, 3 suítes, garag. 
coberta, piscina, churrasq. e muito 
mais R$ 890.000,00 F. 3875.0469 
/ 997519921 creci 65362.
VILLAGIO DE ITAICI - Casa 
de fino acabamento, c/ 3 dorm. 
(sendo 1 suíte) wc social, coz. 
americana, sala, churrasq., la-
vand., garag. coberta, aquec. 
solar. Local c/ área de lazer, 
piscina, salão de festas, qua-
dra esportiva e muito mais. R$ 
525.000,00. F. 3875.0469 / 
997519921.creci 65362.

JD. MONTREAL - Excelen-
te 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., porcelanato, 
esquadrias em alumínio bran-
co, tudo mais, garag. coberta. 
R$ 425.000,00 F. 3875.0469 
/ 997519921 direto c/ pro-
prietário
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.
RES. HELVETIA PARK 1 - 
Espetacular residência com AC 
365m²- AT 490m², três suítes 
com closet e armários (sendo 
uma com hidro) e varandas. 
Sala ampla de dois ambientes, 
sala de TV, quarto de hóspede, 
escada revestida em granito 
especial e corre mão em alumí-
nio, wc social, lavand., piscina, 
vestiário, wc, varanda gourmet 
e estar, churrasq., entradas la-
terais, garag. p/ seis carros (três 
cobertos). R$ 1.800.000,00, 
discute imóvel como parte. 
Documentada F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362.
JD. MONTREAL - Excelen-
te 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 condicionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio bran-
co, tudo mais, garag. coberta. 
R$ 465.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362
SOBRADO -  3 dorms, 2 
WC social, sala, coz., 2 vaga 
de garag. R$ 200.000,00 F. 
99479-0454
JD ALICE - 2 dorms, sala, coz., 
WC social garag. P/ 2 carros 
R$ 230.000,00 F. 99479-0454
JD BRASIL - 3 cômodos, ga-
rag. R$ 150.000,00 F. 99479-
0454

JD. OLIVEIRA CAMARGO 
-  2 cômodos c/ garag. R$ 
120.000,00 F. 99479-0454
TERRA MAGNA - Magnífica 
residência 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 bai-
xo: Salas de visita, jantar, TV, 
escritório e mais, coz. projetada, 
lavabo, dependência de serviço, 
armários. Área gourmet ampla, 
piscina 12x3 com prainha, hidro 
massag. e cascata, WC, vestiá-
rio 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.
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
IPIRANGA- SÃO PAULO- 2 
dorms, 1 vaga para garangem. 
R$ 300.00,00 F. (19) 3016-8730 
C. 99550-1275
VILA HOMERO – 2 dorms (1st), 
2 salas c/ varanda, coz., lav., 
gar. AT/390m², AC/ 150m² (fren-
te para o Parque das Frutas). 
R$ 580 mil. Obs: aceita troca 
por casa térrea no Villagio de 
Itaici ou Vista Verde. 
TROCO - APTO NO BUTAN-
TÃ – 3 suites, sala 2 amb., 
lavabo, coz. americana, va-
randa c/ churr., piscina, salão 
de festa, 2 vagas de gar., a 2 
quadras do metrô Butantã área 
de 131m². R$ 1.200.000,00  - 
Troco por chácara no Mosteiro 
ou Vale das Laranjeiras com 
04 dormitorios podendo dar 
volta em dinheiro. F. 9.9887-
7771
VENDO/ PERMUTO - Sobrado 
no Recanto do Vale, fino acaba-
mento 3 Dorms., sendo 1 suíte, 
móveis planejados, garagem 
para 2 carros, portão eletrônico 
R$ 530 mil F. 9.9921-0441 c/ 
Proprietário

JD. BRASIL - CA06303 - AT 
150m²AC 90m² - 02 Dorm., 
WC Social, sala, coz., lavand., 
churrasq., 01 garag. coberta. 
R$ 900,00 + IPTU F. 3816-0006
VILA TELLER - CA06394 - 01 
dorm., WC social, sala, coz., 
lavand., 01 vaga coberta R$ 
950,00 + IPTU F. 3816-0006
MORADA DO SOL - CA04769 – 
AT 250m², AC94M² - 02 dorm., 
sendo 01 suíte, WC social, 
sala, coz., lavand., garag. p/ 
01 auto R$1.100,00 + IPTU F. 
3816-0006
CECAP II - CA06454 - AT. 
100m² AC. 60m² - 2 dorm., sala, 
coz., WC social, lavand. e garag. 
Ótima localização e isento de 
IPTU R$ 1.000,00 F. 3816-0006
VILA INGLESA - CA05762 - 
AT 250m², AC 120m² - Casa 
antiga c/ 02 dorm., WC social, 
sala, coz.,  lavand.,  amplo 
quintal, estacionamento na 
frente R$ 1.200,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. DOS COLIBRIS - CA05663 
– AT 150m² AC80m² 02 suítes, 
Wc social, sala, cozinha, la-
vand., garag. para 02 autos. R$ 
1.500,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. AMÉRICA - CA05121 - AT-
-130m² AC- 100m², 03 dorm., 
sendo 01 suíte, WC social, sala. 
coz. c/ gabinete, lavand. e garag. 
p/ 02 autos. R$1.600,00 + IPTU 
F. 3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 
150m² AC 120 m² - sobrado c/ 
03 dorm. sendo 01 suíte c/ va-
randa, 03 banheiros, escritório, 
lavabo, sala, coz., lavand., área 
gourmet, cisterna para captar 
água, alguns acabamentos por 
fazer. R$ 1.500,00 +IPTU F. 
3816-0006



classificados

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
Terreno Terras de Itaici - 
2.750M² R$ 330 mil F. 9.9887-
7771.
VALE DAS LARANJEIRAS – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 
amb., sala jantar, coz. planejada, 
lav. e dep. de empregada, mais 
casa de caseiro, piscina e churr. 
AT 3.000m², AC/450m². R$ 950 
mil. F. 9.9887-7771
TERRAS DE ITAICI – 1.000m² 
- R$ 270 mil. Localização Rua 
Zenite Furakawa. Parte alta F. 
9.9887-7771
TERRAS DE ITAICI - Sobrado 
com 3 suítes (1 máster com 
closet e hidro), lavand., coz. 
projetada, copa, sala, wc’s, 
varanda, garag. coberta, chur-
rasq., sala para sauna, área 
gramada p/ campinho, aca-
bamento de primeira e muito 
mais. AT 1000m² e AC 330m²  
mais piscina de 7x3,5 em quin-
ze dias. R$ 850mil. Opcional 
c/ mais 1000m²  juntos por 
mais R$ 375mil F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362.
VALE DO SOL - Chácara à VEN-
DA, AT 1000m², amplas acomo-
dações, setor gourmet, piscina, 
jardim, pomar, R$ 550.000,00. 
Aceita parte de pagto ou troca 
com casa em região centralizada 
de Indaiatuba. F. 3875.0469 / 
99751.9921 creci 65362
ALTOS DA BELA VISTA - Chá-
cara c/ 3 d, ampla casa remo-
delada AC 210m² AT 1020m² 
com varanda, 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 - Cháca-
ra no Recanto dos Pássaros – AT 
5000m²  c/ três casas amplas e 
boas com dorms, wc’s, salas, 
coz., despensas, varanda, chur-
rasq., piscina, pomar, jardim, ca-
nil e muito mais R$ 1050.000,00.  
Na negociação, discute parte 
em chácara ou imóvel de menor 
valor. F. 3875.0469 / 997519921. 
creci 65362.
PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² R$ 
220 mil (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
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 terrenos c/ 270m² cada  F. 
(19) 99783-2900 / 99952-2505 
/ 3329-3518
JD. MONTREAL RESIDEN-
CE - Quadra “O” 7,5x20 R$ 
123.500,00 + parcelas de R$ 
522,00 por mês F. 3318-0164
Jd. Colibris - Lote de 150m² com 
ótima topografia, um 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.
Salto Jd. Nair Maria - lote de 
180 m², R$ 100 mil, com alicerce 
p/ 2 dorm. + parcelas F. 3017-
6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar.
Ipiranga Elias Fausto: 3000 
m² - só terra, aceita casa de lote 
inteiro R$ 320 mil F. 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
Lote de 200 m², + parcelas de 
R$ 490,00, aceita carro ou moto 
R$ 20 mil. F 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320
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 MAGN - Magnífica 
residência 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, dependência de serviço, 
armários. Área gourmet ampla, 
piscina 12x3 com prainha, hidro 
massag. e cascata, WC, vestiá-
rio 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.
PARK REAL - 150 mts R$ 
115.000,00 F. 99479-0454
 JD PAULISTANO -  150 mts R$ 
140.000,00 ou troca por casa de 
maior  F. 99479-0454
COND. JARDINS DOS LAGOS 
- R$ 275.000,00 Aceita permuta 
F. 99797-3729
TERRENO VALE DAS LARAN-
JEIRAS - 2.830m² R$ 350 mil. F. 
9.9887-7771

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 topogra-
fia 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 + par-
celas 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 LA-
GOS - 525M² R$ 255.000,00 F. 
99640-5024
ÁREA EM CARDEAL – 9 al-
queires próximo aeroporto R$ 
2.000.000,00 F. 99887-7771

TV 14” Sharp - 110W - em ótimo 
estado R$ 99,00 F. 98802-3619 
ou 3016-6777
TV 21” Mitsubishi - 110w, 
R$ 99,00 F. 98802-3619 ou 
3016-6777
GRILL GEORGE FOREMANN, 
110W, R$ 89,00 F. 98802-3619 
ou 3016-6777
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$ 149,00 F. 98802-3619 ou 
3016-6777
CAMA HOSPITALAR - manual, 
( 3 manivelas) 5 meses de uso, 
acompanha colchão e mesa 
de alimentação F. 3834-2869 
c/ Maristela
TV 14” PHILIPS  -  110W 
R$99,00 F. 98802-3619 ou 
3016-6777

PASSO O PONTO - Loja de 
diversos, 14 anos no merca-
do, com carteira de cliente 
Rua Pe Bento Pacheco 1145 
Centro
ALUGO - mesas e cadeiras, 
freezer, caixa térmica e painel 
de bexigas Rua Lucia Bernadeni 
143 (ant. 3) Jd. Carlos Aldrovan-
di F. (19) 99783-2900 / 99952-
2505 / 3329-3518 (atendimento 
de segunda a segunda)
PASSO O PONTO - Salão de 
beleza completo localizado no 
Jd. Morada do Sol F. 99206-
8998
PASSO O PONTO - Serralheria 
de porte médio, bem localiza-
da, em funcionamento, aprox. 
mil clientes inclusive indús-
trias automotivas R$ 70.000 F. 
98954-4414
TENÓRIO DESENHOS - 
Caricaturas ao vivo ou por 
encomendas F. 99213-9795 
Whatsapp 99723-6687 / www.
td.art.br  / fanpage: tenorio-
desenhos
AR CONDICIONADO POR-
TÁTIL - Consul - 12.000 BTU 
Novo - 110W R$1.990,00 F. 
98802-3619 ou 3016-6777

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/ 
Monique
OFEREÇO-ME como cuidadora 
de idosos, crianças, enfermos, 
pessoas com necessidades es-
peciais e etc. Atendimento hos-
pitalar e residencial. Cursando 
enfermagem falar com Evelyn F. 
9875-9902 / 99273 0181
OFEREÇO-ME como churras-
queiro e cozinheiro- F. 99793-
4700
OFEREÇO-ME para trabalhar 
como diarista, (terça, quinta 
e sexta) com experiência F. 
98205-2077 Rosa 
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

Líder de produção : 
Vivência  em lavanderia Industrial

Operador de torno automático: A25, A15 e TB 42

Vendedora Interna: Vivência em Telemarketing.

Operador de Forno: Formação em metalurgia.



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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) – Possuir experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM (CADASTRO) – Possuir experiência 
na área de produção. Ensino fundamental. Residir em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino médio completo. Bons conheci-
mentos em Informática. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para fazer 
Hora Extra. Vivência na área administrativa e com atendimento ao cliente.
OPERADOR (A) TELEMARKETING – Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Experiência na função no Ramo de Papelaria. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA CONVENCIONAL (CADASTRO) - Possuir 
experiência na função. Possuir cursos e conhecimentos em metrologia e 
leitura e interpretação de desenho mecânico. Disponibilidade de Horário. 
Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) (CADASTRO) – 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 em controle de acesso e ronda. Ensino 
fundamental completo. Noções em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horários e escalas.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) – Ensino médio completo. Bons co-
nhecimentos em Informática. Experiência com atendimento ao público. 
Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR OPERACIONAL (CADASTRO) - Ensino Médio Completo. 
Conhecimentos em Informática. Habilitação Categoria B. Experiência na 
Área de Segurança e Portaria. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional
Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Mecânica Auto Elétrica Dentista

Jóias Oficina de Motos Papelaria

Restaurante

Reparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica
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