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A diretoria da Creche Mãe 
Rainha, de Itaici, negou um 
possível encerramento de suas 
atividades. Durante a semana, um 
texto circulou na internet e pedia 
ajuda da população com doações 
de alimentos e mencionava o 
fechamento da instituição, caso 
a situação não fosse sanada.

De janeiro a julho deste 
ano, Indaiatuba já confirmou 
491 casos de dengue, sendo 
474 autóctones, 17 importados 
residentes e nenhum aguardan-
do resultado, sendo o último 
um fato inédito para 2016. Em 
2015, no mesmo período a cida-
de contabilizou 1.949 mil casos. 

A igreja matriz Nossa Se-
nhora da Candelária de Indaia-
tuba enviará um grupo forma-
do por 12 jovens a Cracóvia, na 
Polônia, durante a realização 
da Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ 2016). O encontro 
ocorre de 28 a 31 de julho. 

Jovem de 22 anos pilotava sua motocicleta pela Santos Dumont (SP-75) quando foi atingido por um carro. Pág. 13

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
fechou uma parceria, com a 
Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul, para 
a criação de 30 cursos de 
pós-graduação a distância 
e outros cinco para cursos 
presenciais. 

Em pleno funcionamento, o 
estacionamento terceirizado do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) foi roubado por 
quatro assaltantes na manhã de 
quarta-feira, dia 6. Na ação, os ban-
didos levados R$ 48 mil, relógios, 
joias e fugiram em duas motos.

A Associação de Diabetes 
Sempre Amigos de Indaiatuba 
está em busca para que os apa-
relhos medidores de glicemia 
passem a ser regulamentados 
junto ao Inmetro. 

O Parque Mall recebe hoje 
e amanhã, dias 8 e 9, a 1ª Feira 
de Negócios para Mulheres. O 
evento é realizado pela Asso-
ciação de Mulheres Empreen-
dedoras de Indaiatuba (Amei). 

A partir de hoje, 
dia 8, até o próximo 
17 (domingo), In-
daiatuba mais uma 
vez será “palco” do 
Passo de Arte. Em 
sua 24ª edição, uma 
das maiores com-
petições de dança 
da América Latina 
deve receber mais 
de 3,5 mil bailari-
nos.
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Creche Mãe 
Rainha nega 
que irá fechar 

Candelária envia 
grupo com 12 
jovens à Polônia 

Cidade registra 
491 casos de 
dengue no ano 

Quarenta e oito 
mil são levados do 
estacionamento 

Associação pede 
regulamentação 
de glicosímetros

Feira de Negócios 
inicia hoje no 
Parque Mall

Fiec deve ter 
35 cursos de 
pós a partir 
de agosto

Passo de Arte começa hoje e deve reunir 
mais 3,5 mil bailarinos até o próximo dia 17  

Dois indaiatubanos sobem ao 
octógono do 15º Evolution 

JULIANA WOLF

JULIANA WOLF
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Qual setor público 
você acha que 
necessita de 
melhorias? Por quê?

RADARES DIA 09 A 15/07

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

“Acho que todos, porém o trans-
porte público é o de maior ur-
gência. Eu, como comerciante no 
Jardim Morada do Sol, presencio 
todos os dias acidentes envol-
vendo ônibus, fora que escuto as 
reclamações de meus clientes"
Emerson Rogério Pereira, 42 
anos, comerciante

“A Prefeitura deveria aumentar a 
fiscalização em terrenos baldios, 
com mato grande, proliferação de 
bichos e que trazem insegurança 
para as pessoas. Os proprietários 
devem ser multados com mais 
frequência e obrigados a fazer os 
cuidados necessários"
Valéria Campanha, 56 anos, 
aposentada

“Como eu moro em Itaici, gos-
taria muito que fossem feitos 
investimentos no trânsito, pois 
a única entrada do bairro é ruim, 
os carros não fluem”
Kety Botter Brasil, 37 anos, 
do lar 

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

"Com certeza a área da saúde, 
que necessita de mais profis-
sionais atuando nos hospitais. 
Acho que no esporte também 
precisa ter mais investimentos e 
oportunidades para os adultos e 
idosos, pois só vejo projetos para 
as crianças"
Edna Rodrigues, 36 anos, cor-
retora de imóveis

“Para mim, a segurança precisa 
de investimentos, pois como 
morador do bairro Vila Verde, 
estou cansado de denunciar o 
tráfico de drogas no local. Muitos 
usuários e traficantes ficam pelo 
bairro, a polícia até prende, mas 
sempre voltam”
Gilberto Campanha, 53 anos, 
representante comercial

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.) 

Sustentabilidade em tempos de crise
Vivemos em um período de recessão econômica. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a produção da indústria brasileira em 2015 teve uma redução de 8,3%. Diante deste cenário, os agentes econômicos 
estudam alternativas para a contenção de custos sem perder a competitividade no mercado. Mas, nem sempre a saída 
é cortar despesas. Investir para melhorar a eficiência também é preciso. 

E por que não investir na mitigação de carbono, reciclagem, uso racional de energia elétrica e de água? Com o 
engajamento para conter o aquecimento global, após a Conferência do Clima (CoP-21), países deram a largada para 
a economia verde e empresas ganharam um estímulo para rever os seus processos operacionais para se tornarem mais 
sustentáveis. A definição de políticas públicas para incentivar a redução de gases de efeito estufa pode potencializar 
ainda mais este movimento.

O relatório intitulado “O argumento comercial para a economia verde: retorno sustentável do investimento”, 
produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em parceria com a SustainAbility e 
a GlobeScan, apresenta dados econômicos convincentes que mostram as vantagens da economia de baixo carbono 
em ação. 

Segundo o próprio relatório, uma conhecida companhia multinacional de bens de consumo chega a economi-
zar por ano, mais de US$ 10 milhões, por meio de um plano que integra a sustentabilidade aos seus modelos de 
negócio. Cerca de 12,5 milhões de lares em todo o globo, que consomem seus produtos, economizam em média 30 
litros durante a lavagem de roupas. Outro exemplo é uma indústria de processamento de alimentos que economizou, 
aproximadamente, US$ 700 mil e 338.400 m3 de água em três anos com o seu programa de redução de consumo 
dos recursos hídricos.

Aqui no Brasil, estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia 
(ABESCO) revelam que a queda da produção industrial resultou no aumento de 3% do desperdício de energia elé-
trica no ano passado. Ou seja, esteiras em linhas de produção que carregavam um determinado volume de produtos, 
utilizam hoje a mesma energia para carregar um número menor, além de áreas iluminadas que permanecem acesas 
sem necessidade. Por isso, ações de fomento à eficiência energética podem trazer um benefício direto às empresas 
em um curto prazo de tempo. 

A troca do sistema de iluminação convencional por um modelo mais eficiente pode ser o primeiro passo. Uma 
lâmpada LED custa 10 vezes mais que uma lâmpada comum, porém, dura cinco vezes mais e reduz o consumo de 
energia elétrica entre 40 e 80%. Além disso, cada MWh/ano de energia economizada evita a emissão de 0,12 toneladas 
de CO2, e o retorno no investimento pode ser de um a dois anos, dependendo do projeto. 

A micro e mini geração distribuída, regulamentada em 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
é outra possibilidade para as indústrias que desejam conciliar sustentabilidade e redução de custos, produzindo a 
própria energia a partir de fontes renováveis alternativas. Estudo feito pela Aneel mostra que uma indústria localizada 
em Fortaleza/CE pode economizar até 60% ao ano na sua fatura de energia investindo em uma planta solar de 350 
kW de capacidade instalada. Isso porque o excedente de energia gerado pode ser usado para abater a conta de luz.

As empresas que investem em energia renovável terão, sem dúvida, importante ganho na reputação, além de 
contribuir para que o País cumpra as metas no Acordo sobre Mudança Climática de Paris. Na CoP-21, o Brasil se 
comprometeu a elevar de 10% para 23% o uso dessas fontes na matriz elétrica até 2030. 

Foi com essa visão que a multinacional brasileira Algar Tech investiu, em parceria com a CPFL Eficiência, em 
duas plantas solares para abastecer os seus data centers em Campinas (SP) e Uberlândia (MG) e na modernização 
dos sistemas de iluminação e climatização. Esses projetos proporcionarão uma economia de 3,5 mil MWh por ano 

(volume suficiente para abastecer 1,165 mil famílias com o consumo mensal de 300 kWh), além 
de reduzir em 547,94 toneladas de emissões de CO2 (gás carbônico) por ano, equivalente ao 
plantio de 4,105 mil árvores.

Portanto, investir em sustentabilidade pode ser uma estratégia inteligente em um momento 
de crise. Empresas em transição para mitigar os seus impactos ao meio ambiente podem ter 
suas vendas impulsionadas, inclusive melhorando a reputação da marca. Basta encararem a crise 
como uma oportunidade para se reinventarem.  
Artigo de Rodolfo Nardez Sirol, diretor de Sustentabilidade e Meio Ambiente da CPFL Energia

Uma doença que 
precisa de mais atenção

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Perdoar e esquecer
Dois amigos, viajavam pelas longas estradas que recortavam as montanhas. Eram nobres e ricos e faziam-se 

acompanhar por servos, ajudantes e caravaneiros. Chegaram, certa manhã, às margens de um grande rio barrento e 
impetuoso. Era preciso transpor a corrente ameaçadora. Ao saltar, porém, de uma pedra, Mussa foi infeliz e caiu no 
torvelinho espumejante das águas em revolta. Teria ali perecido, arrastado para o abismo, não fosse Nagib. Este, sem 
a menor hesitação, atirou-se à correnteza e livrou da morte o seu companheiro de jornada. Ordenou que o mais hábil 
de seus servos gravasse na face lisa de uma grande pedra, que ali se erguia, esta legenda admirável: Neste lugar, com 
risco da própria vida, Nagib salvou, heroicamente, seu amigo Mussa. Feito isso, prosseguiram, com suas caravanas. 
Cinco meses depois, em viagem de regresso, encontraram-se os dois amigos naquele mesmo local perigoso e trágico. 
E, como estivessem fatigados, resolveram repousar à sombra acolhedora do lajeado que ostentava a honrosa inscrição. 
Sentados, puseram-se a conversar. Eis que, por motivo banal, surge, grave desavença entre os dois. Discordaram. 
Discutiram. Nagib, exaltado, num ímpeto de cólera, esbofeteou brutalmente o amigo. Que farias tu, em seu lugar? 
Mussa não revidou a ofensa. Ergueu-se e, tomando tranquilo o seu bastão, escreveu na areia,  Neste lugar, por motivo 
fútil, Nagib injuriou, gravemente, seu amigo Mussa. Surpreendido com o estranho procedimento, um dos ajudantes 
de Mussa observou respeitoso: -Senhor! Da primeira vez, para exaltar a abnegação de Nagib, mandastes gravar, para 
sempre, na pedra o feito heróico. E agora, que ele acaba de ofender-vos tão gravemente, vós vos limitais a escrever 
na areia incerta o ato de covardia! A primeira legenda, ó meu mestre, ficará para sempre. Todos os que transitarem 
por este sítio dela terão notícia. Esta outra, porém, riscada no tapete de areia, antes do cair da tarde terá desaparecido 
como um traço de espuma entre as ondas buliçosas do mar. -A razão é simples – respondeu Mussa. O benefício que 
recebi de Nagib permanecerá, para sempre em meu coração. Mas a injúria, escrevo-a na areia, como um voto, para 

que, se depressa daqui se apagar e desaparecer, mais depressa ainda desapareça e se apague 
de minha lembrança! FAÇA o treinamento Signa1 e traforme-se em um grande líder:  dias 
15-16 e 17-07-2016 - www.signatreinamentos.com.br - 019-38757898

A preocupação da Associação de Diabetes Sempre 
Amigos, de Indaiatuba, e muitas outras no País, sobre 
a real eficácia dos resultados emitidos pelos medidores 
de glicemia é um alerta para todos e uma reflexão 
que, talvez, não se esteja dando a real importância a 
doença e seus portadores.

Considerada uma doença silenciosa e que mata tan-
to quanto ou até mais que doença mais "conhecidas", 
a diabetes hoje é responsável pela morte de  milhões 
de pessoas no mundo.

Mesmo assim, apesar de 422 milhões de porta-
dores, a doença ainda não tem a atenção devida em 
países como o Brasil, em seus estados, tampouco nos 
seus Municípios. 

São aparelhos que não são regulamentados pelo 
Inmetro, órgão responsável pela qualificação de qual-
quer produto disponível aos brasileiros; profissionais 
nos postos de saúde sem conhecimento da doença e 
que muitas vezes não sabem lidar com os portadores; 
sem falar da falta de insumos nas unidade de saúde.

Enfim, a diabetes é uma doença perigoso, cujo 
seu portador necessidade de cuidados especiais, de 
atenção, mas principalmente de responsabilidade dos 
órgãos de saúde.  

Limites da jornada de trabalho
O empregado contratado se sujeita a vontade do empregador, seja no salário, seja na função, ou na jornada 

de trabalho, porém não se pode contratar um empregado para exercer a jornada que o empregador quiser, 
existe um limite.

Esse limite depende da forma que a jornada de trabalho é pactuada, se é total ou parcial. A jornada parcial 
é aquela que não ultrapasse 25 horas semanais e a total a que não ultrapasse 44 horas semanais, sendo esta 
última a mais comum no dia a dia do trabalhador.

A legislação prevê que o empregado terá jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais e que as 
horas que excedem esse limite, devem ser pagas como horas extras com acréscimo de 50%, além de reflexos 
em outras verbas como 13º salário, férias, FGTS, etc.

Existem também limites para os intervalos concedidos durante a jornada ou entre uma jornada e outra. 
O intervalo para descanso e refeição deve ser concedido em 1 hora no mínimo se o empregado tem jornada 
acima de 6 horas diárias.

Já o intervalo entre uma jornada e outra deve obedecer ao tempo mínimo de 11 horas e caso o empregado 
trabalhe dentro dessas 11 horas entre uma jornada e outra, deve receber como hora extraordinária além de 
adicional noturno se for o caso da jornada adentrar o período noturno.

Outro direito que tem a ver com descanso é o DSR (Descanso Semanal Remunerado) que deve ser concedido 
ao empregado após ter trabalhado 6 dias corridos durante a semana. Deve ser concedido preferencialmente 
aos domingos.

Toda vez que a jornada do empregado não é respeitada nesses limites o empregador deve pagar como 
hora extra o período laborado e com acréscimo de 50% ou mais a depender da convenção coletiva, além dos 

reflexo em outras verbas.
Alguns intervalos são inflexíveis, ou seja, não pode o empregador pactuar a redução ou 

tirá-lo do empregado, pois trata-se de higiene, saúde e segurança do trabalho, porquanto 
o empregado descansado, corre menos risco de acidente de trabalho.
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O que é bom vira notícia 
no Colégio Le Perini

Curso de Libras está com as 
inscrições abertas até o dia 22  

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

CAPACITAÇÃO 

A diretoria da Creche 
Mãe Rainha, de Itai-
ci, negou um possí-

vel encerramento de suas ati-
vidades. Durante a semana, 
um texto circulou na internet 
e pedia ajuda da população 
com doações de alimentos 
e mencionava o fechamento 
da instituição, caso a situação 
não fosse sanada.

Em contato com o diretor 
da creche, Massao Hamada, 
o mesmo confirmou que a 
informação trata-se de uma 
inverdade, contudo ressaltou 
que o local realmente passa 
por dificuldades financeiras, 
devido à crise no País, que 
culminou na diminuição das 
doações, tanto financeiras 
como de mantimentos gerias, 
portanto precisa da colabora-
ção constante de todos. “Hoje 
temos nossas dificuldades. A 
situação é preocupante, mas 
não para causar desespero. 
A creche não irá fechar”, 
garante. 

A creche, que funciona 
desde 1999, acolhe e educa 
atualmente 85 crianças de 
seis meses até três anos e 11 
meses e idade. Também pos-
sui um Centro Comunitário 

que atende outras 25 crianças 
entre quatro e 12 anos, no 
contra turno escolar, desde 
2003.

Segundo nota enviada 
pela Secretaria Municipal de 
Educação ao Mais Expressão, 
a Prefeitura repassa à referida 
creche o valor anual de R$ 
460.275 mil, divido em 12 
parcelas, o que equivale R$ 
5.415 mil por aluno ano. 

Além desse valor monetá-
rio, são também repassados 
gêneros da agricultura fami-
liar, como leite, suco, queijo 
e iogurte.

De acordo ainda com a 
nota, o valor “per capita” (por 
criança) e os gêneros repas-
sados são os mesmos para 
todas as creches conveniadas 
do Município.

Essa subvenção municipal 
é usada para custeio da maior 
parte dos gastos relacionados 
exclusivamente à creche, 
segundo Hamada. “A verba 
está comprometida com a 
folha salarial dos nossos 19 
funcionários e alimentação 
das crianças. Somente na 
comprar da carne, gastamos 
cerca de dois mil reais no 
mês”, diz.

A parte complementar, 
como 13º salário e todos os 
gastos com o Centro Comuni-

tário, manutenção do prédio e 
equipamentos, por exemplo, 
é mantida por recursos pró-
prios, através de doações, co-
laboradores e festas, bazares 
e eventos gerais que a Mãe 
Rainha organiza ou participa.

Crise
O diretor informou que 

por conta do cenário de cri-
se financeira e política no 
Brasil, muitos colaboradores 
deixaram de ajudar a creche, 
em todos os sentidos. 

O aumento nos preços de 
alguns alimentos também 
somou no problema. “Nós 
tínhamos uma colaboradora 
pessoa física que nos fornecia 
leite desde o ano 2000 e que 
agora preciso interromper a 
doação, por problemas pes-
soais”, conta.

Outra verba federal do 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae), 
que a creche recebia no pas-
sado, também deixou de ser 
repassada em 2016. “Nós já 
recebemos essa verba por al-
guns anos, depois ficamos um 
tempo sem. O ano passado 
nós usufruímos e nesse não 
fomos contemplados. Não 
sei ao certo o porquê, talvez 
alguma divergência na docu-
mentação”, diz a conselheira 

da Mãe Rainha, Silvia Oller. 
Até a tradicional festa 

junina que foi realizada nos 
dias 4 e 11 de junho, na igreja 
matriz de Santa Terezinha, 
principal evento para arreca-
dar fundos, foi prejudicada 
por conta da chuva. “Na 
edição anterior nós arreca-
damos cerca de R$ 20 mil, 
nesta tivemos a metade, por 
conta da chuva que espantou 
os visitantes”, conta Hamada.

Em busca de angariar mais 
recursos a creche está em pro-
cesso de atualização do seu 
estatuto. No atual, consta que 
a instituição apenas presta 
serviços educacionais, o que 
impede, segundo Silvia, de 
obter o registro oficial do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Ado-
lescente (CMDCA) e receber 
repasse do Fundo Municipal 
da Criança (Funcri).

Para oficializar-se perante 
o Conselho, no estatuto é 
preciso incluir as atividades 
desenvolvidas no Centro 
Comunitário, que tem caráter 
social e se enquadra nas exi-
gências para pleitear o repas-
se do Fundo. “Nós estamos 
somente aguardando uma 
folga no caixa para poder 
registrar a mudança no car-
tório”, explica a conselheira.

A creche Mãe Rainha foi 
fundada para atender crian-
ças em situação de risco e 
vulnerabilidade social de 
Itaici e bairros vizinhos.

Seu funcionamento é das 
7 h às 17 horas e nesse meio 
tempo os alunos, além de 

receberem os ensinamentos 
e atividades de higiene pes-
soal, recreação e de descan-
so, fazem cinco refeições 
diárias, sendo café e lanche 
da manhã, almoço, lanche 
da tarde e sopa.

Já o Centro Comunitário 

funciona das 13h30 às 17 
horas, oferecendo reforço 
escolar, informática, aulas 
de dança (Hip Hop), ati-
vidades esportivas, entre 
outras, com direito a lanche 
da tarde. 

Vale ressaltar que qual-

quer pessoa ou empresa 
pode colaborar com a Mãe 
Rainha, que fica situada à 
Rua Amadeu Ernesto Tachi-
nardi, nº 71, no bairro Itaici. 
Os telefones são 3816-8494 
e 3392-8494 e o site www.
crechemaerainha.com.br.

Diretor da Mãe Rainha garante que creche não irá fechar e diz que informações nas redes sociais não passam de boatos 

REPRODUÇÃO

Conheça mais sobre o trabalho desenvolvido pela creche Mãe Rainha 

Esta semana, nossa equipe teve o prazer de oferecer apoio 
cultural à palestra do renomado filósofo Dr. Mário Sérgio 
Cortella. Em uma noite de muito conhecimento e informação, 
o professor foi prestigiado por uma platéia de 1,2 mil pessoas, 
no Indaiatuba Clube. 

Na foto estão: Marcelo e Miryan Canela, do Colégio Rodin; 
Léia Perini Delegá, Andreia Perini e Ana Paula Cisi, do Colégio 
Le Perini, com o professor Mário Sérgio Cortella.

O curso de férias do Colégio Le Perini segue com muita 
diversão e arte. Sob a orientação das professoras e da artista 
plástica Adriana Ferrari, esta semana o destaque foi o Grafite, 
e o muro da escola ganhou cara nova com muita criatividade 
dos alunos. “Tanto os nossos alunos, como os convidados de 
outras escolas estão vivenciando experiências muito interes-
santes de interação e diversão como: circo, jogos coletivos, 
atividades ligadas ao Meio Ambiente e muito mais. Tem sido 
dias incríveis”, destaca Léia Perini. 

A Secretaria da Família 
e do Bem Estar Social, em 
conjunto com o Centro de Re-
ferência em Atenção à Pessoa 
com Deficiência, está com 
as inscrições abertas para o 
módulo básico do Curso de 
Libras até o dia 22 deste mês, 
ou até as 75 vagas disponibi-
lizadas serem preenchidas. 

A capacitação é direcio-
nada às pessoas com mais de 
18 anos e terá início no dia 9 
de agosto às terças e quartas-
-feiras em horários que serão 
definidos posteriormente.

O módulo básico possui 
carga horária de 40 horas e 
o curso completo até o nível 
avançado é de 180 horas. As 

pessoas que já iniciaram o 
módulo básico anteriormente 
continuam no curso para me-
lhorar a fluência e ampliar a 
carga horária.

As inscrições devem ser 
realizadas pessoalmente 
no Centro Referência em 
Atenção à Pessoa com De-
ficiência, localizado na rua 
da Caixa d’Água, nº 162, 
bairro Santa Cruz, é preciso 
levar comprovante de en-
dereço e RG. Para ter mais 
informações o telefone é (19) 
3875-2816 ou e-mail social.
pessoacomdeficiencia02@in-
daiatuba.sp.gov.br. As aulas 
serão ministradas no Centro 
de Referência.

Creche Mãe Rainha pede 
ajuda e nega fechamento 
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Saae passa a utilizar 
sistema de eletrofusão 
para reparo em redes

MARCELLA OLIVEIRA
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MELHORIAS 

Cidade registra 491 casos de dengue 
no primeiro semestre deste ano 

De janeiro a julho deste 
ano, Indaiatuba já 
confirmou 491 casos 

de dengue, sendo 474 autóc-
tones (do município), 17 im-
portados residentes e nenhum 
aguardando resultado, sendo 
o último um fato inédito para 
2016. 

Em 2015, no mesmo pe-
ríodo a cidade contabilizou 
1.949 mil casos de dengue, 
o que representa uma queda 
expressiva de 74,8%.

Em contrapartida, do iní-
cio deste ano até maio, Indaia-
tuba apresentava 267 casos, 
sendo 252 autóctones e 15 
importados, ou seja, houve um 
aumento de pessoas picadas 
pelo mosquito Aedes Aegypti, 
causador da doença, de 83,8% 
em apenas dois meses. 

Sobre a Chikungunya fo-
ram quatro casos notificados 
até agora, sendo um descar-
tado, um importado confir-
mado de Alagoas e os outros 
dois aguardando resultado 
do Instituto Adolfo Lutz, de 
Campinas. 

Há ainda cinco notifica-
ções suspeitas em gestantes 
para o Zika Vírus, sendo 
quatro casos descartados e 
um confirmado de uma mu-
lher de 26 anos que sofreu 
aborto espontâneo com apro-
ximadamente 12 semanas 
de gestação, de acordo com 
informações da Secretaria 
Municipal de Saúde, por meio 
do Departamento de Vigilân-
cia Epidemiológica. 

Na Prefeitura, a Saú-
de finaliza o planejamento 
2016/2017 de enfrentamento 
das três doenças, mas não pa-
ralisa a atividade de vistoria. 
“Agora está sendo realizada a 
avaliação da densidade larvá-
ria no Município todo, serão 
visitados três mil imóveis”, 
conta o secretário municipal 
de Saúde, José Roberto Ste-
fani. 

Em busca de obter uma 
fotografia semanal da infesta-
ção do Aedes aegypti, o Pro-
grama de Controle promoveu 
a instalação de armadilhas 
para captura do mosquito. O 
projeto MI Aedes, da empre-
sa Ecovec, é um serviço que 
monitora os vetores (mosquito 

da dengue) adultos. 
Essa armadilha simula 

um bom criadouro, com água 
e odor atraente, para que as 
fêmeas adultas do mosquito 
possam depositar seus ovos. 
A partir do momento em que 
elas entram nas armadilhas, 
são capturadas e ficam retidas 
num cartão adesivo interno, 
até a vistoria dos agentes. 

O número de capturas em 
cada armadilha fornece as 
informações necessárias para 
o traçado de um mapa de in-
festação, incidência por bairro 
e plano de ação de controle.

Queda
Com a chegada das épocas 

mais secas e frias, a tendência 
é que haja queda nos casos 
de dengue, pois o mosquito 
adulto acaba morrendo. 

O secretário, porém, ex-
plica que nem todos os mos-
quitos neste período estão na 
fase adulta, ou seja, em fase 
de larvas ou do ovo onde 
seu metabolismo tende a ser 
mais lento, com uma pequena 
porcentagem mais resistentes, 
tanto ao frio como inseticidas, 
somada a falta de chuvas 

constantes, diminui a eclosão 
desses ovos, fazendo com eles 
demorem mais para tornarem-
-se mosquitos.

Vale ressaltar que esses 
ovos podem durar mais de 
um ano no recipiente seco, 
e que a cidade não passa por 
longos períodos de tempe-
ratura baixa. “Mesmo não 
chovendo a ação humana 
no seu cotidiano influência 
a proliferação do mosquito 
neste período de seca”, com-
plementa Stefani.

A Secretaria orienta a po-
pulação quanto a continuar 
com a prevenção o ano todo, 
não somente no verão quando 
o mosquito tem a oportuni-
dade de sua proliferação em 
grande escala, com condições 
ideais como oferta de alimen-
to, água e temperatura. 

“A população tem de fa-
zer a sua parte, porque todos 
podem vir a ser responsáveis 
pela proliferação do Aedes 
Aegypti. Precisam ter a cons-
ciência de que são três doen-
ças virais graves que o mos-
quito transmite,  trazendo um 
grande risco a saúde e a vida 
de todos”, diz Stefani. 

De maio a julho deste ano o número de casos em Indaiatuba subiu 83,8%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde 

Método é simples e permite fazer o reparo rapidamente

Convênios devem cobrir testes para detectar Zika em gestantes
Desde quarta-feira, dia 6, 

Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) determi-
nou que os planos de saúde 
devem cobrir exames para 
detecção do Zika Vírus, con-
forme Resolução Normativa 
nº 407, publicada no Diário 
Oficial da União.

Os convênios têm o prazo 
de um mês para incorpo-
rarem a medida, que vale, 
inicialmente, para gestantes 
e recém-nascidos com má-
-formação congênita (mi-
crocefalia) que possa estar 
associada ao vírus.

Os planos passam a ter 
obrigatoriedade no ofere-
cimento de três tipos de 
exames: o PCR, indicado 
para a detecção do vírus nos 
primeiros dias da doença; o 
teste sorológico IgM, que 
detecta anticorpos na cor-
rente sanguínea; e o IgG, 
para verificar se a pessoa 
teve contato com o Zika em 
algum momento.

A microcefalia é uma 
condição que faz com que o 

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA - DCS SAAE

A equipe de combate às 
perdas de água na rede de 
distribuição do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgotos 
(Saae) está utilizando desde a 
última segunda-feira, dia 4, a 
eletrofusão, que é uma nova 
técnica para reparar a rede. 

O processo teve início en-
tre a Rua Humaitá e Avenida 
Major Alfredo de Camargo. A 
eletrofusão consiste em usar 
conexões confeccionadas com 
polímeros (PEAD, polietileno 
de alta densidade) que podem 
ser fundidas, remodeladas e 
solidificadas, sem que percam 
suas propriedades mecânicas 
e térmicas. Os reparos feitos 
com esta técnica fundem a 
nova peça à rede, tornando 
o conjunto uma única peça, 
garantindo sua selagem, evi-
tando possíveis vazamentos 
durante sua operação, mudan-

ças causadas pela dilatação 
ou pelo envelhecimento das 
conexões metálicas. 

O método é simples e per-
mite reparar a rede com maior 
agilidade e durabilidade, com 
aplicação nos segmentos de 
saneamento, industrial, ins-
talações elétricas, mineração, 
entre outros. Destacam-se 
hoje no cenário mundial como 
alternativa principalmente 
aos metais, com grande su-
perioridade, por atender aos 
requisitos mecânicos e térmi-
cos, possuindo vida útil muito 
maior e sendo mais fácil de 
instalar.

Esta ação reforça o com-
promisso do Saae em buscar 
soluções modernas e atuais 
que proporcionando econo-
mia, durabilidade e sustenta-
bilidade aos serviços ofereci-
dos ao Município.

bebê nasça com o tamanho 
da cabeça e o cérebro menor 
do que o normal para a idade 
e que implica em problemas 

de desenvolvimento. 
Não há uma cura definiti-

va para a anormalidade, mas 
tratamentos realizados desde 

os primeiros anos melhoram 
a qualidade de vida. Indaia-
tuba não tem registro de 
casos de microcefalia.



05AMais Expressão

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Município inicia construção de espaço para idosos Arraiá da ASPMI acontece 
às 14 horas de amanhã 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFRAESTRUTURA GRATUITO 

“Será um momento 
de muito aprendizado, 
tanto na experiência 

religiosa, no crescimento 
pessoal, quanto 
espiritualmente 

e culturalmente”
Marcelo Previatelli, 

pároco da Igreja Nossa 
Senhora da Candelária 

Igreja Candelária envia 12 representantes 
à Jornada Mundial da Juventude

A igreja matriz Nossa Se-
nhora da Candelária de 
Indaiatuba enviará um 

grupo formado por 12 jovens a 
Cracóvia, na Polônia, durante a 
realização da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ 2016). Com 
o lema “Bem-Aventurados os 
Misericordiosos, Porque eles 
Alcançarão Misericórdia”, o 
encontro reúne milhões de jo-
vens de 28 a 31 de julho. 

Em entrevista coletiva na 

tarde de quarta-feira, dia 6, o 
pároco da igreja, o padre Mar-
celo Previatelli, informou que 
essa será a primeira vez que 
um grupo é formado na matriz 
e vai para fora do País. “Jovens 
da nossa paróquia já foram 
em outras jornadas, mas não 
em grupo como agora, e com 
iniciativa da matriz”, lembra. 
“A oportunidade de receber 
polinésios em 2013, quando a 
Jornada foi realizada no Rio de 
Janeiro, motivou a nos organi-
zar. É uma preparação que vem 
ocorrendo há 3 anos.”

Na ocasião, 14 jovens da 
Polinésia vieram ao Brasil e 
ficaram, antes da Jornada, nas 
casas dos próprios membros da 
igreja. Na sequência, juntos, 
polinésios e indaiatubanos 
viajaram para o evento no Rio. 

Apesar de estarem em gru-
po, os moradores locais viajam 
à Polônia separados. Parte do 
grupo vai na próxima terça-
-feira, dia 12, e o restante chega 
ao país no próximo dia 18. 
Após visita pelo Leste Euro-
peu, todos devem se encontrar 
na Polônia no dia 23. 

Diferente do que aconteceu 
no Rio, os jovens representan-
tes da Candelária não vão ficar 
na casa de moradores locais 
pois, para não se separarem, 
optaram por alugar um apar-
tamento. Segundo Previatelli, 
o custo das estádias será pago 
com valores arrecadados du-
rante atividades feitas nos 
últimos três anos. 

Privitelli ressalta ainda que 
todos os jovens foram convi-
dados pela paróquia para ir à 
Jornada, porém infelizmente 
nem todos puderam ter condi-
ções financeiras para custear a 
viagem. 

Além do grupo formado na 
Candelária, devem ir ainda à 
Polônia dois jovens da igreja 
Santo Antonio e um da Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
ambas do Jardim Morada Sol; 
e outro representante da paró-
quia São Francisco de Assis, 
na Cecap. 

Para o advogado Ivan de 
Camargo Carotti, de 27 anos, 
estar na Polônia durante a 
Jornada será uma satisfação 
indescritível. “Estou bastante 
ansioso, riscando os dias no 
calendário”, brinca. “Imagino 
que a Jornada será justamente 
como vi na TV anos atrás: todo 
mundo reunido numa mesma 
corrente.”

Para garantir o custeio da 
viagem (algo em torno de R$ 

5,5 mil), segundo Carotti, todos 
os membros do grupo criaram 
contas poupanças no banco e há 
três meses “guardam” dinheiro. 

Para Previatelli, a ida à Jor-
nada será uma grande experi-
ência aos jovens 
indaiatubanos. 
“Será um mo-
mento de mui-
to aprendizado, 
tanto na experi-
ência religiosa, 
no crescimento 
pessoal, quanto 
espiritualmente 
e culturalmen-
te”,  garante. 
“Um encontro 
em nome da juventude. Esses 
12 membros que estarão na 
Polônia vão rezar pelo os que 
ficaram aqui, de todas as paró-
quias de Indaiatuba.”

Jornada 
A Jornada Mundial da Ju-

ventude foi instituída pelo 
Papa São João Paulo 2º, em 
1985. Sua primeira edição foi 
realizada em Roma, na Itália, 

no ano de 1986. 
Após a pri-

meira experiên-
cia, foram reali-
zadas outras 13 
edições, sendo 
que a última 
aconteceu no 
Rio de Janeiro, 
a primeira no 
Brasil.

Com 13 edi-
ções já realiza-

das, estima-se que cerce de 18 
milhões de pessoas já tenham 
participado da JMJ. A edição 
com mais participantes foi em 
Manila, nas Filipinas, em 1995.

Doze jovens da Igreja Candelária viajam para a Polônia nas próximas semanas

Espaço será construído no Jardim Leonor e deve ficar pronto em um ano  

Saiba quem são os jovens que vão a Jornada Mundial 

Nome Idade Bairro
Ivan de Camargo Carotti  27 anos  Moacyr Arruda 
Dinah Zamboni Alves  29 anos  Centro 
Fábio Miguel Ifanger Ambiel 29 anos  Vila Suíça 
Brenda Silva de Paula  23 anos  Pau Preto 
Marcus Vinicius Sigrist  31 anos  Brigadeiro Faria Lima 
Jessica Marchello Masiero  29 anos  Brigadeiro Faria Lima 
Leonardo Luis Dias de Faria  30 anos  Residencial Primavera 
Carla Karoline C. S. de Faria  27 anos Residencial Primavera 
Paulo Henrique C. Soares  22 anos Jd. Morada do Sol
Raphael Carvalho Gonzales  18 anos Lagos de Shanadu 
Maria Danielle C. Gonzales  17 anos Lagos de Shanadu

Durante a semana foi emi-
tida a Ordem de Serviços 
para a construção do Centro 
Dia e o Instituto de Longa 
Permanência do Idoso, no 
Jardim Leonor. O serviço 
terá capacidade para atender 
50 idosos para permanência e 
atividades durante o dia, e ou-
tros 48 em regime de moradia. 
A obra recebe investimentos 
da Prefeitura no valor de R$ 
3.727.561,85, com recursos 
próprios. 

O secretário de Planeja-
mento Urbano e Engenharia, 
Rubens Oliveira, informou 
que o prédio será construído 
em uma área institucional de 
8.064,71m², localizada na Rua 
Jurandir de Faria. A área a ser 
construída é de 1.358,62 m². 

O Insti tuto de Longa 
Permanência terá 12 quartos 
com capacidade para quatro 

camas, armários e banheiro 
acessível. 

Para o Centro Dia será 
construído um salão de múl-
tiplas atividades, sanitários e 
banheiros acessíveis, além de 
quarto para descanso.

No prédio também haverá 

recepção com sala de espera, 
enfermagem, rouparia, ambu-
latório/consultório e jardim, 
além de uma sala destinada 
ao atendimento Individual e 
familiar; vestiários de fun-
cionários; lavanderia; triagem 
cozinha, despensa e refeitório; 

Com entrada gratuita 
para toda população, o Ar-
raiá da Associação dos Ser-
vidores Públicos Municipais 
(ASPMI) será amanhã, 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 diver-
são,  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, argo-
las, touro mecânico, piscina 
de bolinha, cama elástica, 
tombo legal, correio elegan-
te, pintura facial e cadeia. 
Por possuírem prendas, ape-
nas as barracas de pescaria 

administração, varanda; jar-
dim e espaço ecumênico. 

A empresa vencedora da 
licitação para a obra é a Luxor 
Engenharia Construções e 
Pavimentação Ltda., que terá 
o prazo de 12 meses para a 
conclusão dos serviços.

e argolas serão pagas. 
Comida e bebida também 

não vão faltar e haverá, 
gratuitamente, barracas de 
pipoca, algodão doce, refri-
gerante e chá. Por um valor 
acessível também estarão 
disponíveis  as  barracas 
de milho, doces, cachorro 
quente, pastel, quentão e 
vinho.

A animação da tarde fi-
cará 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.

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

JEAN MARTINS 
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Praça Rui Barbosa passa 
por revitalização 

MANUTENÇÃO 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A CPFL Piratininga 
confirmou investi-
mento de R$ 906 mil 

em Indaiatuba no primeiro 
semestre deste ano. A distri-
buidora é responsável pelo 
atendimento de aproximada-
mente 1,5 milhão de consu-
midores, em 27 municípios 
do interior e litoral do Estado 
de São Paulo. 

Do montante investido 
pela concessionária em In-
daiatuba, cerca de R$ 400 mil 
foram destinados aos projetos 

que viabilizam a expansão do 
consumo de energia e o cres-
cimento do mercado, por meio 
da ampliação da capacidade 
redes, subestações e linhas 
de transmissão e a instalação 
de novos medidores para a 
conexão de clientes.  

Um exemplo da aplicação 
desses recursos são as obras 
na Alameda das Glicínias, 
no Recanto das Flores, que 
passou a contar com rede 
primária do tipo “Compacta” 
e rede secundária “Multiple-
xada”. Ambas constituem a 
última palavra em construções 

de redes aéreas. Os cabos 
desses sistemas possuem uma 
camada de proteção e se ca-
racterizam pela confiabilidade 
e por suportar interferências 
externas e o contato com a 
vegetação e pássaros. Reali-
zadas de forma preventiva, 
as manutenções visam não só 
a melhora da qualidade dos 
serviços, aumentando a con-
fiabilidade do sistema, como 
também reforçar o sistema 
para tornar a rede está menos 
suscetível a interferências 
externas. 

A CPFL Piratininga des-

tinou outros R$ 500 mil na 
manutenção, melhoria e mo-
dernização das linhas de dis-
tribuição de energia. Desse 
valor, R$ 261 mil foram apli-
cados na manutenção dos 
ativos, como a troca de trans-
formadores avariados, e R$ 
131,4 mil em melhoramentos 
da rede. Em linhas gerais, In-
daiatuba recebeu investimen-
tos que preparam o sistema 
elétrico para o aumento futuro 
tanto da demanda por energia 
do parque industrial quanto do 
consumo das classes comer-
cial e residencial. 

“Olhamos para o cresci-
mento de Indaiatuba com mui-
to carinho e temos uma grande 
preocupação em manter o 
sistema do município prepa-
rado e adequado para atender 
todas as demandas, tanto das 
indústrias quanto do comércio 
e clientes residenciais”, afirma 
o diretor presidente da CPFL 
Piratininga, Carlos Zamboni 
Neto.

No primeiro trimestre de 
2016, a CPFL Piratininga 
investiu R$ 33,38 milhões na 
expansão e na manutenção 
da rede elétrica. No total, o 
Grupo CPFL Energia investiu 
R$ 208 milhões no segmento 
de distribuição no período, 
crescimento de 18,7% na 
comparação com o mesmo 
trimestre de 2015.

R$ 400 mil foram destinados a ampliação da capacidade redes, subestações e linhas de transmissão

Projeto de revitalização da praça ainda inclui obras de reparo do piso

A Secretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente trabalha 
na revitalização da praça Rui 
Barbosa, no Centro. Entre os 
serviços realizados estão a subs-
tituição de canteiros, retirada 
de árvores mortas, podas de 
iluminação e controle de pragas.    

Conforme informou o se-
cretário da pasta, José Carlos 
Selone, foi feito um trabalho 
minucioso de controle de pragas 
como as cochinilhas e fungos 
nas árvores e plantas, e infesta-
ção de caramujos. 

Também foram realizadas 
podas para iluminar a praça, 
a retirada de algumas árvores 
mortas e retirada de todas as 
plantas dos canteiros para fazer 
uma desinfecção geral e trata-
mento do problema. 

Para dar um destaque maior 
ao paisagismo da praça a equipe 

do Urbanismo elevou os can-
teiros, que também receberam 
adubo e calcário para restabele-
cer o pH da terra e permitir que 
as novas plantas se desenvolvam 
melhor. O plantio das novas 
mudas será feito nas próximas 
semanas, quando for concluído 
todo o trabalho de controle de 
pragas.

O projeto de revitalização da 
praça ainda inclui obras de repa-
ro do piso, que é revestido por 
pedras portuguesas, troca das 
lixeiras, reparo e rebaixamento 
de guias e troca da iluminação 
atual. O lago das carpas passará 
por uma limpeza geral.

O secretário informou que 
as próximas praças que estão 
na programação para serem 
reformadas são a Prudente de 
Moraes, Praça da Liberdade e 
Praça do Chafariz.

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI

JME 

Indaiatuba recebe R$ 
906 mil em investimento
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Fiec fecha parceria e cria 35 cursos de 
pós-graduação à distância e presencial

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

uma parceria, com a Univer-
sidade Municipal de São Cae-
tano do Sul, para a criação de 
30 cursos de pós-graduação à 
distância e outros cinco para 
cursos presenciais. 

A parceria foi firmada na 
manhã da última terça-feira, 
dia 5, durante a visita de re-
presentantes da universidade 
para conhecer as instalações 
da Fiec. 

Na ocasião, estiveram pre-
sentes em Indaiatuba o presi-
dente do Conselho Estadual 
de Educação da universidade, 
Francisco José Carbonari, e o 
reitor Marcos Sidnei Bassi. 

As aulas para os 35 cursos 
devem começar em agosto. 
Todos serão à distância, en-
tretanto, quando necessário, 
os alunos deverão utilizar o 
espaço físico da Fiec, nos 
casos como em aulas práticas 
ou atividades especiais. 

Além dos cursos à distân-
cia, a Fiec também deverá 
oferecer outros seis cursos de 
pós-graduação, todos presen-
ciais, os quais serão destina-
dos apenas para profissionais 
da área de educação e também 

devem iniciar no próximo 
mês. Nesse caso, ainda não foi 
definido quais cursos estarão 
disponíveis. 

Segundo a assessoria de 
imprensa da Fiec, não se sabe 
ainda quantas vagas estarão 
disponíveis por curso e qual 
será a carga horária de estudo. 

A Fundação também não 
soube informar qual será o cus-
to mensal para o aluno, porém, 
confirma que será  um preço 
acessível e, no caso dos cursos 
presenciais para educadores, 
o desconto será realizado em 
folha de pagamento. 

Segundo o superintendente 
da Fiec, João de Souza Neto, 
a parceria facilitará a vida das 

pessoas que procuram mais, 
pois precisam se manter ou 
se recolocarem no mercado 
e o Ensino a Distância é a 
saída. “Com os cursos de 
pós-graduação, abrimos ainda 
mais o leque de opções para 
os cidadãos de Indaiatuba”, 
salienta. 

Computação 
A Fiec informa também 

que na próxima segunda-feira, 
dia 11, a partir das 8 horas, 
estarão abertas as inscrições 
para os cursos de Informá-
tica Básica para os polos da 
Fiec 1, Fiec 2, Liga Regional 
Desportiva de Indaiatuba 
(Lidi), Associação Cultural, 

Esportiva Nipo Brasileira de 
Indaiatuba (Acembi), Asso-
ciação Nazarena Assistencial 
de Indaiatuba (Anai), Lions 
Clube (Jardim América) e 
Comunidade Independente 
(Jardim Tropical).

As inscrições deverão ser 
feitas na Fiec 2, situada a Rua 
Alberto Santos Dumont, 1.849 
– Cidade Nova. Estes polos 
contam com matrículas para os 
níveis de informática Básica, 
Intermediária e Avançada. 

Recomenda-se para que os 
interessados cheguem algum 
tempo antes, pois a procura é 
grande e é feita por ordem de 
chegada até o preenchimento 
das vagas. 

Confira a lista dos cursos 

Alimentos Funcionais e Nutrigenômica: Implicações Práticas na Nutrição 
Clínica e Esportiva;
Alfabetização e Letramento;
Sociologia;
Docência do Ensino Superior;
Análises Clínicas e Toxicológicas;
Vigilância Sanitária e Qualidade de Alimentos;
MBA em Administração Estratégica da Qualidade;
MBA em Assessoria Executiva;
MBA em Controladoria Empresarial;
MBA em Gestão e Estratégia Empresarial;
MBA em Gestão em Logística e Operações Internacionais;
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas;
MBA em Gestão Tributária;
MBA em Comunicação Corporativa;
Neuroeducação;
Psicopedagogia Institucional e Clínica;
Nutrição Clínica Avançada: Metabologia, Terapêutica Nutricional e 
Dietoterapia;
Nutrição Materno Infantil;
Prescrição de Fitoterápicos e Suplementação Nutricional Clínica e 
Esportiva;
Filosofia;
Auditoria e Perícia Ambiental;
Ciências Ambientais e Análise Ambiental;
Enfermagem Oncológica;
Gestão Industrial Farmacêutica;
Governança e Gestão da Tecnologia da Informação;
Engenharia de Software e Gerenciamento de Projetos;
Direito Processual Civil;
Direito Administrativo;
Desenvolvimento Orientado a Objetos com Java;
Cinema e Linguagem audiovisual

Fonte: Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec) 

Somente serão aceitas as 
inscrições com a apresenta-
ção das cópias dos seguintes 
documentos: RG, CPF e com-
provante de endereço com o 
CEP da rua. 

No caso de menores de 
idade que não tenham o RG, 
trazer a cópia de Certidão de 
Nascimento e pessoas que já 
realizaram o nível Básico, 
trazer cópia do certificado.

Cursos à distância e presencias devem estar disponíveis a partir de agosto

JULIANA WOLF
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Associação de diabetes alerta 
sobre medidores de glicemia

A Associação de Dia-
betes Sempre Ami-
gos de Indaiatuba 

está em busca para que os 
aparelhos medidores de gli-
cemia passem a ser regula-
mentados junto ao Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (In-
metro). 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o presidente da 
associação, Edvaldo Apoli-
nário, conhecido como Didi, 
garante que os glicosímetros 
disponíveis no mercado não 
possuem certificação de nor-
mas técnicas.

Segundo o presidente da 
Sempre Amigos, essa é uma 
reivindicação de várias asso-
ciações de diabetes do País, 
incluindo Indaiatuba.

Todos os aparelhos são 
importados e tem autoriza-
ção e registro da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para entrar no 
Brasil. O problema é que não 
passam pela certificação do 
Inmetro, órgão que atesta o 
funcionamento com base nas 

MARCELLA OLIVEIRA
redacao01@maisexpressao.com.br

normas técnicas, portanto não 
são regulamentados.

C o n f o r m e  a  I S O 
15197/2013 e a American 
Diabetes Association (ADA), 
os medidores devem ter tole-
rância de até 15% na variação 
do resultado para mais ou 
para menos. 

Na prática, essa norma é 
desrespeitada pelos produ-
tos, pois falta precisão nos 
resultados emitidos, o que 
pode gerar complicações na 
saúde do paciente, de acordo 
com Didi.

Os equipamentos verifi-
cam os níveis de açúcar no 
sangue, resultado que indica 
ao diabético qual a dose certa 
de insulina ou outros medi-
camentos deverá tomar. “Se 
a dose não for correta, por 
exemplo, o diabético pode 
perder os sentidos, ter uma 
convulsão ou problemas fu-
turos mais graves”, explica 
Didi.

A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação da 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo aprovou em maio, 
o Projeto de Lei (PL) nº 106 
que dispõe sobre a proibição 
de venda de glicosímetros 

que não estejam identificados 
com o selo do Inmetro ou 
laudo emitido pelo Instituto 
de Pesos e Medidas (Ipem) 
no Estado de São Paulo. 

Esse PL seria, de acordo 
com seu autor, o deputado 
estadual Gil Lancaster, em 
parceria com da ADJ Diabe-
tes Brasil, o primeiro passo 
para que o Governo, no mo-
mento da licitação, aprove 
os aparelhos que possuam 
certificação de um órgão 
competente que apresente o 
valor da glicemia condizente 
com o resultado de referência 
e não apenas a marca que 
apresentar o menor preço.

Questionada sobre o as-
sunto, em nota a Anvisa 
afirma que os aparelhos para 
medição de glicemia são 
registrados na agência e que, 
no momento do registro, 
é verificada a segurança e 
eficácia desses 
produtos .  O 
Inmetro disse 
que o órgão re-
gulamentador 
do produto é a 
Anvisa.

No Brasil 
existem cerca 
de 30 marcas 
dos  equipa-
mentos em questão e, segun-
do a Sempre Amigos, muitos 
estão em desacordo com as 
exigências técnicas. “A Uni-
camp (Universidade Esta-
dual de Campinas) divulgou 
um parecer técnico em 2013, 
após promover testes inde-
pendentes com glicosímetro, 
que reprovaram os resultados 
emitidos”, conta Didi. 

Dados
A Organização Mundial 

de Saúde (OMS), junto com a 
Federação Internacional dos 
Diabéticos divulgou no dia 7 
de abril, quando é comemo-
rado o Dia Mundial da Saúde, 
dados alarmantes que dão 
conta de que existem cerca 
de 422 milhões de diabéticos 
no mundo, e há uma previsão 
para que esse número dobre 
até o ano de 2035.

Com base nisso instituiu o 
ano de luta contra a doença. A 
ideia é que entre 2016 e 2017, 
todos os países se dediquem 
aos cuidados, prevenção e 
tratamento da doença. 

As informações também 
indicam que 90% dos dia-
béticos são tipo 2, o qual 
geralmente acomete pessoas 
acima dos 40 anos, mas que 
tem atingido os jovens cada 
vez mais, por conta do seden-
tarismo e obesidade. Já o tipo 
1 é mais comum em crianças.

Em Indaiatuba, a Sem-
pre Amigos realiza o projeto 
“Diabetes no Controle”, em 
parceria com a faculdade Max 
Planck, que, como o próprio 
nome diz, visa oferecer aos 
portadores de diabetes acom-
panhamento com nutricionis-
ta, psicólogo, orientação far-
macêutica e atividades físicas, 
três vezes por semana, durante 

seis meses, a 
fim de contro-
lar a glicemia 
e proporcionar 
qualidade de 
vida.

Outro pro-
jeto, já pro-
toco lado  na 
Prefeitura pela 
a s s o c i a ç ã o , 

pretende realizar palestras 
para alunos, pais e professo-
res, sobre a prevenção, prin-
cipalmente na fase infantil, 
quando muitas crianças pos-
suem grau de risco da doença, 
na maioria das vezes por conta 
da obesidade.

Apesar das ações desen-
volvidas na cidade, Didi afir-
ma que não é o suficiente 
e que no País, de um modo 
geral, falta uma política pú-
blica eficaz na prática. “Outra 
realidade preocupante é o fato 
de que gestores de saúde não 
sabem quantos somos no País 
e por isso não há um planeja-
mento adequado para atender 
os pacientes”, exemplifica. “É 
preciso maior atenção ao dia-
bético, seja na regulamentação 
do glicosímetro, no acesso a 
novas tecnologias e no atendi-
mento especializado”, finaliza.

MARCELLA OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO 

Segundo Didi, os medidores de glicemia não apresentam atu-
almente resultados confiáveis

A aluna do Objetivo, Luíza Razori, participou 
da Escola Olímpica de Química na USP

“É preciso maior atenção 
ao diabético, seja na 
regulamentação do 

glicosímetro, no acesso 
a novas tecnologias e no 

atendimento especializado”
Edvaldo Apolinário, 
conhecido como Didi

INFORME PUBLICITÁRIO

Aluna do Colégio Objetivo Indaiatuba 
participa da Escola de Química na USP

Entre os dias 27 de junho e 
2 de julho, a aluna da 2ª série 
do Ensino Médio do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, Luíza 
Razori, participou da Escola 
Olímpica de Química, reali-
zada no Instituto de Química 
da USP, em São Paulo.

Luíza passou por um pro-
cesso seletivo, em que escre-
veu duas redações: uma sobre 
Química no dia a dia, e outra 
sobre o que ela esperava da 
Escola Olímpica de Química. 
Além das redações, Luíza 
também fez uma avaliação 
composta por 40 questões 
para testar o seu nível de 
conhecimento. Somente 40 
estudantes do estado de São 
Paulo foram selecionados.

A aluna teve aulas durante 
uma semana com professores 
de Química da USP, do ITA 

e da Escola Politécnica. A 
carga horária foi pesada: das 
8h às 19h, de segunda a sába-
do. “Foi bem puxado, mas eu 
consegui acompanhar. Lá tive 
uma noção melhor do que é a 
Química e me fez sentir inse-
rida no mundo universitário. 
Também tive aula no labo-
ratório e como eu penso em 
fazer faculdade nessa área, foi 
muito legal!”, comenta Luíza.

Ao final do curso, os alu-
nos participantes da Escola 
Olímpica de Química rece-
beram um certificado e ainda 
um material especial para 
estudos aprofundados, com 
duas apostilas contendo teoria 
e exercícios. 

Luíza Razori foi uma das 

alunas do Objetivo Indaiatuba 
finalistas na Olimpíada de 
Química do Estado de São 
Paulo 2016 e recebeu Men-
ção Honrosa na Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior 
(OBQJr), em 2014.

Física
Esta semana foi divulgada 

a classificação para a 2ª fase 
da Olimpíada Brasileira de 
Física (OBF) e o Colégio 
Objetivo Indaiatuba terá 37 
representantes.

Este é o 8º ano consecutivo 
da participação dos alunos 
do Objetivo Indaiatuba nessa 
Olimpíada. A 2ª fase da OBF 
será no dia 20 de agosto, com 
local a ser definido.
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Jaraguá Indaiatuba oferece 
curso de inglês gratuito

APRENDIZADO 

O Parque Mall recebe 
hoje e amanhã, dias 
8 e 9, a 1ª Feira de 

Negócios para Mulheres. O 
evento é realizado pela Asso-
ciação de Mulheres Empreen-
dedoras de Indaiatuba (Amei) 
e tem por objetivo apresentar 
o potencial de empresárias 
à frente de seus negócios e 
promover o empoderamento 
feminino. Durante os dois dias 
são aguardadas mil pessoas.

A feira funcionará na área 
de eventos do Parque Mall, 
próximo ao Tabelionato Mes-
quita, e contará com 20 estan-
tes de diversas áreas, como 
coaching, consultoria, esté-
tica e confeitaria. Segundo a 

Shopping recebe evento destinado às mulheres neste final de semana com entrada gratuita  

DIVULGAÇÃO

organizadora e fundadora da 
Amei, Juliana Felizatti, além 
de visitar os estandes, quem 
passar pela Feira de Negócios 
para Mulheres também poderá 
participar de palestras sobre 
vários temas pertinentes ao 
universo dos negócios femi-
ninos e, ainda, assistir a um 
desfile de moda. 

Para Juliana, a escolha 
do Parque Mall para receber 
a feira não poderia ser mais 
certeira. “Um shopping de 
serviços, com postos de aten-
dimento, como o Poupatempo 
e os Cartórios, tem tudo a ver 
com negócios. Acreditamos 
que será uma parceria bem-
-sucedida”, declara.

O evento seguirá o pe-
ríodo de funcionamento do 
shopping. Hoje, das 9h às 20 

horas, e excepcionalmente 
amanhã (feriado), o horário 
também será das 9h às 20 
horas. Normalmente, o Parque 
Mall encerra suas atividades 
às 16h aos sábados e não 
abre em feriados, por isso, o 
funcionamento das lojas será 
facultativo neste dia. 

Entre os expositores con-
firmados, estão o Zen Spa & 
Estética, Miha Decorações, 
Alessandra Varella – Coach 
e Analista Comportamental, 
NouNours Et Cie, Farma 
Bertha, Mari Covisi – Con-
sultora de Estilo, Casa das 
Cópias, Brigaderia da Jujuba, 
Fabiana Oliveira – Consultora 
Independente Herbalife, De-
lícias de Doces, Flora Viva, 
Currículo Certo, Tamarama 
– Personal Vest, entre outros.

O Shopping Jaraguá In-
daiatuba em parceria com a 
Escola de Idiomas CCAA da 
cidade oferece nessas férias de 
julho, aulas de inglês gratui-
tas. Os encontros acontecem 
a partir de segunda-feira, dia 
11, e vai até o próximo 29. As 
aulas são destinadas a crianças 
de 6 a 11 anos.

As inscrições devem ser 
feitas através do e-mail ferias-
dejulho@shoppingjaragua.
com.br

Com quatro turmas du-
rante o dia, o curso de in-
verno de inglês acontecerá 
no shopping e tem duração 
de uma hora com aulas inte-
rativas, games e toda parte 
teórica com Metodologia de 
Ensino e com professores 
do CCAA. As turmas terão 
no máximo 15 alunos com 
idades específicas e as aulas 
experimentais acontecem de 
segunda a sexta-feira. Cada 
semana uma nova turma 

Shopping 
O Parque Mall é um empre-

endimento da JMalls, empresa 
da incorporadora e construtora 
Jacitara, e está localizado em 
uma região nobre de Indaia-
tuba, no Jardim Pau Preto, ao 
lado do Parque Ecológico.

O centro de conveniências 
e serviços conta com um agra-
dável Deck Gourmet e delicio-
sas opções de alimentação. O 
local conta com 330 vagas de 
estacionamento e reúne um 
mix de lojas e serviços impor-
tantes como o Poupatempo, 
o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) e os cartórios 
de Registro de Imóveis e o de 
Notas, Protestos de Letras e Tí-
tulos – Tabelionato Mesquita.

Também possui unidades 
das conceituadas redes Oba 
Hortifruti, academia Smart 
Fit, além de uma agência es-
pecial do banco Itaú, a estação 
de diversão infantil LeLuh 
Kids Club, a Onodera e a Amo 
Muito Esmalteria.

1ª Feira de Negócios para 
Mulheres

Data: hoje e amanhã, dias 8 e 9 
Horário: das 9h às 20h 
Endereço: Rua das Primave-
ras, 1.050.
Estacionamento: R$ 2 – perí-
odo de três horas iniciais/ R$ 
1 – a cada hora adicional.
Evento gratuito

será iniciada conforme faixa 
etária.

Além disso, alguns bene-
fícios serão disponibilizados 
para os alunos a cada aula 
frequentada, cada estudante 
irá ganhar um dólar CCAA 
(fictício) que no final do cur-
so, poderá ser trocado por um 
brinde surpresa. Uma bolsa de 
100% referente ao 2º semestre 
deste ano será sorteada (não 
incluso material didático e 
taxa de inscrição no valor de 
R$ 35) e todos os alunos que 
frequentarem as aulas sem 
faltas, serão beneficiados 
com uma bolsa de 50% (não 
incluso material didático e 
taxa de inscrição no valor de 
R$35,00) para o 2° semestre 
de 2016.

Todos os descontos e bol-
sas oferecidas são válidos 
apenas para a unidade CCAA 
de Indaiatuba e para novos 
alunos, não aplicados a alunos 
já matriculados na escola. 

Serviço

Curso de Inverno de Inglês
Data: 11/07 a 29/07
Manhã: 10h30 às 11h30 (turma de 6 a 8 anos);
Tarde: 15h às 16h (turma de 6 a 8 anos) e 16h30 às 17h30 
(turma de 9 a 11 anos);
Noite: 18h às 19h (turma de 9 a 11 anos).

Turmas de Segunda à Sexta-feira
Dias: 11 a 15 de julho; 18 a 22 de julho; 25 a 29 de julho. 
Local: Shopping Jaraguá - Rua 15 de Novembro, 1200, 
Centro – Indaiatuba.

Primeira Feira de 
Negócios para Mulheres 
acontece hoje e amanhã
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Presidente da ASPMI licencia-se 
do cargo para ser pré-candidato a 
vereador nas Eleições Municipais

INFORME PUBLICITÁRIO

À frente da ASPMI 
(Associação dos Ser-
vidores Públicos Mu-

nicipais de Indaiatuba) desde 
abril de 2014, como presidente 
pela chapa “Aqui é Trabalho”, 
o servidor público da Secre-
tária Municipal de Esportes, 
Elson Melo, licenciou-se do 
referido cargo no último dia 
30 de junho para concorrer 
às Eleições Municipais como 
pré-candidato a vereador. Em 
seu lugar assume o posto, até 
outubro, o vice-presidente da 
ASPMI, Francisco Cláudio 
Lopes, mais conhecido como 
Chicão da Semop. 

Antes de se afastar do 
cargo, Elson conduziu junto 
à diretoria um choque de 
gestão que nos últimos meses 
promoveu uma série de mu-
danças e ajustes na instituição, 
corrigindo procedimentos, 
enxugando custos e adequan-
do funções. Tudo para que o 
Patrimônio do Servidor seja 
sempre preservado e os bene-
fícios assegurados para todos 
os mais de 4.800 associados. 

Desde que assumiu a 
atual diretoria, Elson vem 

Segundo a consultoria de 
marketing da ASPMI, depois 
desse tempo de trabalho, 
ainda observa-se que muitos 
pensam ser um departamen-
to da Prefeitura, mas estão 
enganados. A Associação 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Indaiatuba é uma 
instituição sem fins lucrativos, 
independente, criada e gerida 
até hoje por servidores públi-
cos. Com 32 anos de história, 
já alcançou inúmeras conquis-
tas, como a sede própria do 
Clube de Campo, solidez fi-
nanceira, e autonomia de ges-
tão, embora preze por manter 
um bom relacionamento com 
a iniciativa pública. 

Além disso, também pos-
sui hoje uma significativa 
importância comercial para a 
cidade, pois como dito já são 

Mas...depois de dizer tudo isso, 
você sabe o que é a ASPMI?

mais de 4.800 associados e, 
quando se abrange os depen-
dentes, o poder de influência 
e alcance da ASPMI chega a 
mais de 20.000 pessoas, fato 
que tem despertado cada vez 
mais o interesse do comércio 
local em fazer parcerias com 
essa instituição e oferecer des-
contos e promoções especiais 
para seus associados. 

Se tem interesse em co-
nhecer mais dos benefícios 
da ASPMI e saber o que ela 
pode fazer por VOCÊ, fale 
conosco: 

Contate-nos:
faleconosco@aspmi.com.br

Visite-nos:
Endereço: Rua Padre Bento 
Pacheco, 736 – Centro

Curta nossa fanpage:
facebook/aspmiindaiatuba

trabalhando o lema “Aqui 
é Trabalho” e não é à toa. 
Além de inovar com uma 
gestão moderna, profissional 
e transparente, já são várias 
as melhorias realizadas no 
Clube de Campo do servidor 
e na sede administrativa, lo-
calizada na Rua Padre Bento 
Pacheco. Novos serviços 
também foram criados com 
sucesso como atendimen-
to odontológico, jurídico e 
psicológico, tudo de graça 
na sede administrativa; além 
das aulas de natação e hidro-
ginástica no Clube de Campo 
e o mais novo sucesso: o ser-
viço de consultoria financeira 
ao servidor municipal e seus 
familiares com o coach Luiz 
Alberto. 

Eles também inovaram 
implantando o departamento 
de marketing, instrumento 
que  p rof i s s iona l izou  e 
transformou a qualidade dos 
eventos no Clube de Campo e 
que também tem dinamizado 
as parcerias comerciais da 
ASPMI pelo cartão convênio, 
gerando mais benefícios para 
os associados. 

Antes de se afastar da Associação, Elson Melo conduziu junto à diretoria um choque de gestão Um dos projetos da Associação é o de consultoria financeira, com o coach Luiz Alberto (à esq.)  

Clube de Campo da ASPMI é um dos principais patrimônios e garantia de muita diversão aos mais de 4,8 mil associados 

Muitos serviços estão disponíveis aos associados na sede administrativa da ASPMI, localizada na Rua Padre Bento Pacheco

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Assaltantes levam R$ 48 mil do estacionamento de hospital 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!polícia

PERSEGUIÇÃO

Traficantes são presos pela Guarda e 
Polícia Militar em vários pontos da cidade

Nos últimos dias, a Po-
lícia Militar e Guarda 
Civil efetuaram uma 

série de prisões de suspeitos 
em envolvimento com o trá-
fico de drogas.

Procurado pela justiça des-
de 2015 quando saiu para o 
indulto de Dia das Crianças e 
não retorno à prisão, o trafican-
te Edson Henrique Gonçalves, 
de 22 anos, foi preso pela Po-
lícia Militar na terça, dia 5, no 
Jardim Tancredo Neves.

Durante um patrulhamento 
de rotina por volta das 23 ho-
ras, os policiais notaram uma 
atitude suspeita na Rua dos 
Expedicionários, que fica no 
bairro citado. 

Abordado, Gonçalves apa-
rentou nervosismo apesar 
nada ilícito ter sido encontra-
do em sua posse e diante da re-
ação, os agentes seguiram até 
residência do traficante, onde 
foi encontrada uma mochila 
infantil contendo oito tabletes 
de maconha e 196 pinos de 
cocaína, além de anotações do 
tráfico, que estavam dentro do 
forro de uma poltrona.

O traficante que já deve-
ria cumpria pena por roubo, 
foi preso em flagrante. Ele 
chegou a confessar que teria 
comprado as drogas em Cam-
pinas (SP) para revender em 
festas locais.

Um dia antes, na madru-
gada de segunda-feira (4), 
uma equipe da Guarda Civil 
em patrulhamento preventivo 
pela Avenida Francisco de 
Paula Leite, prendeu mais 
um traficante, Wilson Felício 
Barbosa, de 36 anos. 

Devido ao comportamento 
suspeito de Barbosa e o horá-
rio avançado, por volta das 
2h30, os agentes de segurança 
realizaram a abordagem. O 
traficante chegou a engolir 
uma “pedra” de crack, mas 
entregou outras quatro aos 
agentes. 

No seu bolso havia mais 
um kit com dez pinos de coca-
ína. O elemento informou que 
é usuário de drogas e devido 
a uma dívida grande com 
traficantes está há dois meses 
“trabalhando” para pagar os 
valores. 

Nas imediações ainda 
foram localizadas mais 29 
porções de cocaína e outras 
20 de crack em embalagem. 
Já na Delegacia a autoridade 

de plantão ratificou a voz de 
prisão. 

Menor
No sábado à noite, dia 2, 

policiais militares estavam 
pelo bairro Campo Bonito 
quando foram informados por 
algumas pessoas de que três 
indivíduos praticavam comér-
cio de drogas nas imediações.

De acordo com as carac-
terísticas descritas, os PMs 
localizaram Modesto Ferreira 

Em pleno funcionamento, 
o estacionamento terceiriza-
do do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) foi 
roubado por quatro assaltantes 
na manhã de quarta-feira, dia 
6. Na ação, os bandidos leva-
dos R$ 48 mil, relógios, joias e 
fugiram em duas motos.

De acordo com o boletim 
de ocorrência registrado, o 
proprietário, um senhor de 72 
anos, foi abordado por dois 
homens que diziam estar arma-
dos. No carro da vítima estava 
a quantia em dinheiro mencio-
nada, resultado do faturamento 
dos estacionamentos da rede.

Silva ,de 25 anos e Márcio 
de Andrade Cardoso, de 37, 
que estavam em posse de seis 
trouxinhas de maconha, 25 
porções de cocaína e R$ 110 
em dinheiro. O terceiro, um 
menor de idade, também abor-
dado junto ao grupo, possuía 
R$ 190.

Os dois primeiro confes-
saram a prática de tráfico de 
entorpecentes enquanto que o 
menor afirmou que o dinheiro 
encontrado teria sido dado 

Mesmo com toda a tensão 
do momento, o empresário 
conseguiu anotar a placo de 
uma das motos e repassou à 
Polícia Militar e Guarda Civil.

Em busca pela região, na 
altura da Rua dos Indaiás a 
moto foi avistada pela Guar-
da quando teve início uma 
perseguição que prosseguiu 
pela SP-75, sendo que no 
quilômetro 53 o condutor da 
moto perdeu o controle, caiu e 
acabou detido. O garupa ainda 
tentou fugir à pé, mas também 
foi preso. 

Ao longo do trajeto os 
bandidos jogaram um revólver 

O jovem foi abordado e 
em revista pessoal nada de 
ilícito foi localizado, apenas 
a quantia de R$ 20. Porém na 
embalagem jogada havia 24 
porções de cocaína. 

Questionado, ele confes-
sou a prática do tráfico e foi 
detido em flagrante, após re-
sistência, segundo os guardas. 

Também no dia 1º, guardas 
civis prenderam José Carlos 
Soares Antunes Junior, de 25 
anos, que fazia o transporte de 
drogas em porção do Jardim 
Oliveira Camargo até pontos 
de distribuição na cidade. O 
“trabalho” é conhecido nos 
meios policiais como “mula”. 

A moto conduzida pelo 
indivíduo estava sendo moni-
torada pelo Centro de Opera-
ções e Inteligência (COI) de-
vido ao veículo constar como 
suspeito de cobertura em furto 
de veículo no mesmo dia. 

No momento que a moto 
passou por uma área monito-
rada as viaturas foram infor-
madas e realizaram um cerco 
tático, no qual o condutor 
tentou fugir, sendo que ao 
longo do percurso o mesmo 
jogou uma sacola em uma 
construção. 

Logo mais à frente o trafi-
cante foi detido e a corporação 
ainda encontrou 200 porções 
de maconha e 260 de cocaína 
na referida sacola. 

O jovem confessou que 
apenas fazia o transporte 
da droga. Diante dos fatos, 
a autoridade de plantão na 
Delegacia ratificou a voz de 
prisão e a moto do indiciado 
ficou apreendida.

Um dos presos chegou a engolir uma pedra de crack na 
tentativa de se livrar do flagrante

O traficante Edson Henrique Gonçalves Freitas era procurado 
da Justiça

Perseguição da polícia terminou com três detidos

ARQUIVO PMI DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA

pela mãe. 
Ao seguirem para ave-

riguação na casa dele, os 
policiais encontraram e apre-
enderam no guarda-roupa 
194 porções de cocaína, 139 
trouxinhas de maconha e a 
quantia de R$ 260.

Todos foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia, 
onde Silva e Cardoso ficaram 
detidos e foram transferidos 
para a Cadeia Pública de Cam-
pinas, enquanto que o menor 

de idade foi liberado.

Sacolas
Equipe de patrulhamento 

preventivo da Guarda Civil 
prendeu na sexta-feira, dia 1º, 
mais um traficante. 

Os agentes de segurança 
estavam no Jardim Morada 
do Sol quando perceberam 
o indivíduo, que ao avistar a 
viatura, arremessou um saco 
plástico em cima do telhado 
de uma residência. 

calibre 32 com cinco munições 
intactas, que foi usado no 
crime. A arma foi apreendida. 

Um terceiro suspeito foi 
detido com a ajuda de uma 
equipe do Canil, próximo a 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
(CDHU). 

Os três indivíduos foram 
reconhecidos pela vítima e 
foram presos em flagrante, 
posteriormente conduzidos à 
Cadeia Pública de Campinas. 

Agora as investigações 
continuam, pois um dos as-
saltantes conseguiu fugir e o 
dinheiro não foi localizado.
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Indaiatuba reduz índices 
criminais no mês de maio

Mais de dez mil porções de 
drogas são apreendidas este ano 

Guarda Civil recupera moto furtada 
com apoio do monitoramento

ESTATÍSTICA

DESEMPENHO SISTEMA

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite! polícia

Jovem morre em acidente 
de moto na rodovia SP-75

Na manhã de domingo, 
dia 3, ocorreu mais 
um acidente de trânsi-

to fatal em Indaiatuba, no qui-
lômetro 53 da Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), próximo ao 
Jardim Oliveira Camargo. Esta 
é a 8ª vítima de ocorrência do 
tipo registrada no ano.

Por volta das 8h45, Mar-
cos Vinicius Gomes, de 22 
anos, morador do Jardim 
São Francisco, pilotava sua 
motocicleta Kawasaki Ninja 
300, de cor vermelha, pela 
pista quando foi atingido 
por um veículo Prisma prata, 
com placas de Palestina (SP), 
que estava do lado oposto, 
atravessou o canteiro central 

e provocou a colisão.
A vítima chegou a ser so-

corrida por uma ambulância 
da concessionária Colinas, 
que administra o trecho rodo-
viário e foi encaminhada ao 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc).

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO) registrado 
pela Polícia Rodoviária, que 
atendeu a ocorrência, o jovem 
não resistiu aos ferimentos, 
vindo a falecer às 9h55.

As causas do acidente es-
tão sendo investigadas.

Relembre
Os três últimos acidentes 

de trânsito fatais registrados 
em Indaiatuba vitimaram 
motociclistas.

Indaiatuba apresentou que-
da nos principais índices de 
criminalidade em maio com 
relação ao mesmo período do 
ano passado. Os números fo-
ram divulgados pela Secretaria 
Estadual de Segurança Pública. 

Nos roubos, exceto veícu-
los, a queda foi de 16,83%, ou 
seja, de 303 casos para 252, 
em 2016. Já os furtos caíram 
de 762 furtos para 703 em 
2016, portanto uma redução 
de 7,74%.

Especificamente nos casos 
de roubos e furtos de veículos 

Durante o primeiro semes-
tre do ano a Guarda Civil de 
Indaiatuba apreendeu 10.590 
mil porções de entorpecentes. 
No mesmo período foram de-
tidas 38 pessoas, sendo cinco 
menores de 18 anos. 

No total foram realizados 
34 flagrantes referentes a dro-
gas. Nos seis meses de 2016 
houve também a recuperação 
de 45 veículos roubados ou 
furtados e realizadas 327 
operações de saturação, que 
é o patrulhamento de mais de 
duas viaturas em um períme-
tro previamente estabelecido 
após estudo criminal do local. 

Ainda foram abordadas 
128 pessoas e 42 veículos 

A Guarda Civil recupe-
rou na madrugada da última 
quarta-feira, dia 5, uma moto 
Honda 125, que havia sido 
furtada. 

Cadastrada no monitora-
mento veicular da cidade, a 
placa foi acusada 
no sistema por volta 
da 3h40, quando o 
veículo passou por 
uma área de abran-
gência. 

A informação do 
crime foi comparti-
lhada pelo policial 
militar que trabalha 
no Centro de Opera-
ções e Inteligência 
(COI). Essa parcei-

O caso ocorrido anterior ao 
de Gomes, no dia 19 de junho, 
foi marcado pela morte de 
outro jovem, Rederson Silva 
de Camargo, de 21 anos, que 
perdeu o controle de sua moto 
e bateu contra uma árvore no 
Parque Ecológico.

De uma maneira parecida, 
Fabrício Adriano Pereira, de 
19 anos, veio a óbito ao tam-
bém perdeu o controle de sua 
moto e colidir contra um poste 
no Parque Ecológico, na noite 
do dia 20 de abril. Ele marcou 
a sexta vítima fatal.

Outra vítima fatal foi o 
instrumentista Felipe Augusto 
de Melo, de 22 anos, que tran-
sitava com sua moto Falcon 
pela Rodovia SP-75 sentido 
Campinas, na manhã de 13 de 

a redução foi de 18,71%, ou 
seja, de 155 para 126. 

As ações das forças poli-
ciais são planejadas em reuni-
ões quinzenas, de acordo com 
o secretário de segurança pú-
blica, Alexandre Guedes Pinto. 
“São analisados os delitos do 
período anterior e programa-
das as atividades dos próximos 
15 dias”, comentou ele. 

Indaiatuba também apre-
senta os menores índices por 
100 mil habitantes na Região 
Metropolitana de Campinas 
conforme tabela abaixo. 

em atitude suspeita. Também 
foram recolhidas 18 armas 
clandestinas. Fechando os nú-
meros, foram contabilizados 

ra foi firmada entre a Prefei-
tura e a corporação em 2012. 

Com a informação em 
mãos, as equipes de patrulha-
mento preventivo da Guarda 
Civil localizaram a moto na 
Avenida Francisco de Paula 

abril, quando foi atingido na 
traseira por um caminhão baú, 
com placas de Monte Mor, 
próximo à empresa Unilever 
e não resistiu.

Já o morador de Indaiatu-
ba, o torneiro mecânico Victor 
Hugo Paganini Caetano, de 
23 anos também sofreu um 
acidente de moto no dia 29 de 
maio, desta vez na Rodovia 
dos Bandeirantes e faleceu. 
Esse caso não entrou para 
o ranking dos acidentes do 
Município, pois aconteceu 
em Jundiaí. 

ROBSON NERY

Cidade registra sua 8ª morte por acidente de trânsito em 2016

Ações das forças policiais são planejadas quinzenalmente

Envolvidas com drogas, 38 pessoas foram presas em flagrante

ARQUIVO PMI

51 flagrantes de crimes gerais, 
que somados aos de tráfico 
chegam a 85 realizados pela 
Guarda Civil.

Leite e imediatamente foi 
realizada a abordagem ao seu 
condutor. 

Na Delegacia o homem in-
formou que havia emprestado 
o veículo de um amigo para 
comprar drogas, mas não sabia 

informar o endereço 
ou nome do amigo. 

Diante da situ-
ação a autoridade 
de plantão ratifi-
cou a voz de prisão 
do condutor, que 
foi à disposição da 
Justiça. A moto foi 
recolhida devido a 
documentação de 
porte obrigatório 
estar vencida.

ARQUIVO PMI

Informação foi compartilhada pela Polícia Militar

ARQUIVO PMI
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“Ao longo do 
campeonato, muitas vezes 

recebemos críticas e 
ouvimos questionamentos 

em relação ao 
desempenho da equipe, 
mas acredito que esta 
conquista inédita vem 
para acabar com essa 

especulação”
Orlando Vianna, o 

Landão, diretor da ADI

TABELA

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi) 

Rodada domingo, dia 10

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

Resultados da última rodada
União Paraná 0 x 0 Ponte Preta  
UA Cardeal 4 x 1 Santa Cruz  
Florence 4 x 0 São Francisco  
Camisa 10 1 x 3 Paulistinha   
Operário 2 x 2 Mastiga Samba  

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi) 

Rodada domingo, dia 10

Horário  Partida    Local
9h  Bandeirantes x Atlético Oliveira  Bandeirantes
11h  Bahia x Comercial   Bandeirantes
11h  Pimenta x Vale Verde   Pimenta
13h30  Minas x Cardeal   Bandeirantes
13h30  Atlético Paulista x Benfica  Pimenta
13h30  Morada do Sol x Huaxipato  Sociapan
13h30  Nacional x Manchester  CET 1
15h30  LBC x Galo   CET 1

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

20ª edição do Torneio Municipal Intersecretarias

Semifinais amanhã, dia 9, no minicampo da Vila Avaí

Horário Partida
9h Segurança Pública x Esportes
10h Cultura/Educação/Bombeiro x Saae A 
 
Resultados da última rodada 
Segurança Pública 1 x 0 Administração/Fazenda/Engenharia 
Semurb/Semop 2 x 3 Cultura/Educação/Bombeiro 
Esportes 3 x 1 Saúde/Gabinete/Fiec
Saae A 7 x 2 Saae B 

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada domingo, dia 10

Horário  Partida
8h  RIP Serviços x Colégio Renovação 
9h10  Nobel x RZ Comunicação
 
Resultados da última rodada 
Hot Flowers 0 x 3 Brasiltex
Clínica São Camilo 1 x 9 Marquinhos Tintas

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube) 

Rodada domingo, dia 10

Horário  Partida
10h15  Casagrande Turismo x Grupo Marquinhos

Resultados da última rodada 
Império 11 x 1 Verona
Criar Filmes 1 x 3 Estilo Som & Luz 

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

Rodada domingo, dia 10

Campo 1

Horário  Partida    Categoria 
8h   Belle Santé x A.E. Dirce/Race Pneus  Máster
9h15   Freegelo/Big & Strong x Balilla   Máster
10h30   Jacitara x Vieira de Abreu   Máster

Campo 2

Horário  Partida    Categoria 
8h   Posto Tremendão x Tukka's Lanchonete  Super Máster
9h15   Casa das Embalagens x Lofts   Super Máster
10h30   Centermaq x Atento Segurança e Serviços  Veterano

Campo 3

Horário  Partida    Categoria 
9h  Embalimp x Birô - Brio! Informática  Veterano
10h15   Grupo Fênix x Vizzent Calçados   Veterano
11h15   Luxafit Transportes x Visual Formaturas  Veterano

Resultados da última rodada 
Madelasca 4 x 3 Central Contabilidade/Voga Arquitetura (Adulto)
Fisiomag 8 x 3 Ice Bears Ar Condicionado (Adulto)
Centermaq 2 x 1 Vizzent Calçados (Veterano)
Luxafit Transportes 3 x 6 SSA Brasil (Veterano)
Grupo Fênix 1 x 2 Smart Ar Condicionado
Freegelo/Big & Strong 4 x 0 Tecnosemillas (Máster)
Jacitara 2 x 3 PCB Informática (Máster)
Jornal Exemplo 2 x 1 Madeireira Glaudeimar (Máster)
LG Vacker/Vacker & Bueno 3 x 0 Colégio Meta (Super Máster)
Cavifer 1 x 3 Hot Flowers (Super Máster)
DD Max 4 x 2 Casa das Embalagens (Super Máster) 
Lofts Empreendimentos 4 x 0 Posto Tremendão (Super Máster)
Embalimp 1 x 2 Visual Formaturas (Veterano)

Pela primeira vez na 
história, a equipe de 
futsal masculino da 

ADI/Clube 9/Pipocas Clac/
Secretaria de Esportes está 
nas quartas de final da Liga 
Paulista de Futsal e agora 
aguarda seu adversário. A 
vaga foi garantida na noite 
de terça-feira, dia 5, quando 
o time venceu a equipe do 
Pulo do Gato/Sanasa, por 5 x 
3 no tempo normal e 1 x 0 na 
prorrogação. 

O grande destaque da noite 
foi o pivô Kiko, que balançou 
as redes em quatro oportuni-
dades. Alex, com dois gols, 
ampliou a vantagem para os 
indaiatubanos.  

Esse foi o segundo jogo 
das oitavas de final. Na pri-
meira partida, realizada no 
último dia 30, 
em Indaiatuba, 
a ADI acabou 
derrotada pelo 
placar de 2 x 0.  

Com a vaga 
garantida,  a 
equipe local 
aguarda o seu 
adversário que 
deve ser defi-
nido na rodada 
de hoje, dia 8.  

“Tínhamos 
um desafio du-
plo neste jogo, pois como o 
Pulo do Gato fez uma cam-
panha melhor na fase anterior, 

ANGELO GOUVÊA

eles jogavam pelo empate”, 
destaca o supervisor técnico 
da ADI, José Celso Galvani 

Junior. “Nós 
precisávamos 
ganhar no tem-
po normal para 
ter a prorroga-
ção e ganhar 
n o v a m e n t e . 
Mas o time en-
trou em quadra 
com um nível 
de determina-
ção, garra e 
controle emo-
cional como 
nunca antes no 

histórico da competição e o 
resultado veio, estão todos de 
parabéns”, completa. 

Para o diretor da ADI, 
Orlando Vianna, o Landão, o 
grupo tem superado as dificul-
dades. “Ao longo do campeo-
nato, muitas vezes recebemos 
críticas e ouvimos questiona-
mentos em relação ao desem-
penho da equipe, mas acredito 
que esta conquista inédita vem 
para acabar com essa especu-
lação”, ressalta. “É a primeira 
vez que Indaiatuba chega a 
esta etapa na Liga e temos 
todas as condições de brigar 
rumo ao título, embasados 
pelo trabalho técnico sério e 
pelo empenho de cada um de 
nossos jogadores.”

Elenco 
A equipe ADI/Clube 9/

Pipocas Clac/Secretaria de 
Esportes é composta pelos 
goleiros Melão, Fabinho, 
Beiço e Gabriel; os fixos 
Fabião, Klebinho, Juninho 
Indaiá e Leon; os alas des-
tros Flavinho, Igor Branco, 
Cardeal, Ricardinho, Igor 
Preto, Juninho; os alas ca-
nhotos Grilinho e Alex; e 
os pivôs Linguinha, Kiko e 
Douglão. 

O time é comando pelo 
técnico Juliano Ripabello, 
junto com José Celso Galva-
ni Junior, com os auxiliares 
técnicos João Paulo Miyake e 
Diego Bueno Kinoshita, além 
do preparador físico Biro e a 
fisioterapeuta Daniela Cristina 
de Oliveira.

Kiko marcou quatro gols para os indaiatubanos e foi o destaque da noite

Sub-17 está na final do Campeonato Metropolitano de futsal 
A equipe de futsal Meno-

res Sub 17 ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes ga-
rantiu sua vaga na final do 
Campeonato Metropolitano 
A2 da Federação Paulista de 
Futsal ao vencer por 3 a 0 
o São Bernardo na segunda 
partida da semifinal. O jogo 
foi disputado no último do-
mingo, dia 3, em São Paulo.

Os gols dos indaiatuba-
nos foram marcados por Da-

niel Wellington da Silva (1) 
e Wesley Gustavo Dias (2). 

Os jogos da etapa final 
acontecem nos dias 10 e 17 
de julho, também em São 
Paulo, contra o SER Caiei-
ras. Já os times Sub-12 e 
Sub-14 ficaram em 3º lugar 
na competição após a derro-
ta para o São Caetano por 1 
a 0 e para o Caieiras por 3 
a 2 no tempo normal e 1 a 0 
na prorrogação, respectiva-

mente. A coordenação é do 
técnico João Paulo Miyake. 

Estadual 
As equipes ADI/Secreta-

ria Municipal de Esportes/
Clube 9 de Julho, categorias 
Sub-8 e Sub-9 se classifi-
caram para a segunda fase 
do Campeonato Estadual 
Série Única – Iniciantes da 
Federação Paulista de Fut-
sal após disputar a última 

rodada no sábado, dia 2, em 
Indaiatuba, contra os times 
de Santo André. 

No Sub-8 o placar foi de 
4 a 3, com gols de Gustavo 
Graciano Henrique (4), e 
no Sub-9, de 2 a 1, com 
gols de Lucca Travaioli 
Bredariol e Mateus Gibim 
dos  San tos .  Os  g rupos 
aguardam agora a defini-
ção de tabela para a nova 
etapa pela Federação.

ADI vence partida de volta e 
pela 1ª vez está nas quartas
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Bicicross local vence em cinco categorias no Paulista Percurso da Tocha deve 
iniciar na Presidente Vargas

PÓDIO OLIMPÍADAS 

15ª edição do Evolution vai ter dez
lutas e dois indaiatubanos no octógono 

Novamente o Centro de 
Treinamento Edlutas 
será palco do Evo-

lution of Fighter, principal 
competição de MMA (Mixed 
Martial Arts) e muay thai do 
Município. Em sua 15ª edição, 
o torneio contará com dez 
combates, com dois indaiatu-
banos representando a cidade 
no octógono. 

A competição acontece a 
partir das 19h30, no CT Edlu-
tas, localizado na Alameda 
Doutor José Cardeal, 863, no 
Jardim Pedroso. Os ingressos, 
no valor de R$ 30, podem ser 
adquiridos no próprio local do 
evento ou nas academias que 
representam os atletas. 

Previsto para lutar o ter-
ceiro combate da noite, o 
atleta local Pedro Mazzaropi 
(Nato Team) busca mais uma 
vitória diante do campineiro 
Paulo Melo (Claudiere Freitas 
– Retz), na luta válida pelo 
muay thai. 

reira (Negruxo Team, Piras-
sunung). Logo em seguida, o  
combate coloca frente a frente 
Clodoaldo Ferreira (Tem 
Nogueira, Campinas) contra 
Rafael Matos (Daineze Team, 
Cosmópolis). 

O quarto combate será dis-
putado por Lucas Constantini 
(Macaco Gold Team, Bra-
gança Paulista) contra Diego 
Rodrigues (Daineze Team, 
Cosmópolis). Na sequência, 
os presentes acompanham a 
luta entre Marivan Jacaré (Fi-
ght Work, Vinhedo) e Fabiano 
Machado (Pirassununga).

Pelo muay thai, a sétima 
luta da noite será entre o 
limeirense Rafael Teixeira 
(Guilherme Faria/Nicolai 
Team) contra o campineiro 
(Wallis Rocha (Caparossi 
Muay Thai). 

Outros três combates, pelo 
MMA, fecham a noite. Na 
oitava luta, Weverton Delfin 
(Macaco Gold Team, Bra-
gança Paulista) duela contra 
o atleta de Campinas Edi 
Silva (Zion Fight). Logo em 

seguida, Kafú Negruxo (Ne-
gruxo Team, Pirassununga) 
e Clayton Souza (Claudiere 
Freitas Team, Campinas) 
estarão no octógono.

A última luta será marcada 
pelo combate entre Ricardo 
Rocha (Toshinteam – Dera 
Team, Mogi Mirim) contra 
Gledson Juliano Oliveira (Fi-
ght Work, Vinhedo). 

Expectativa 
Em entrevista ao Mais 

Expressão, um dos organi-
zadores do evento, o mes-
tre Edson Ronaldo Oliveira 
ressaltou que a expectativa 
é manter amanhã a mesma 
qualidade vista nas edições 
anteriores.

“Esperamos manter o pú-
blico entre 500 pessoas e, nes-
sa edição, com certeza tere-
mos ótimos combates, pois os 
novos talentos sempre buscam 
se destacar em nosso evento, 
que vem abrindo portas para 
grandes competições. Sempre 
somos consultados sobre bons 
lutadores”, salienta.

Quem também sobe ao oc-
tógono para defender as cores 
de Indaiatuba, pelo MMA e 
no sexto combate, é Gustavo 
Erak (Erak Muay Thai) que 

enfrenta o atleta de Bragança 
Paulista, Gabriel de Oliveira 
(Macaco Gold Team). 

Outros oito combates estão 
programados para a 15ª edi-

ção. As quatro primeiras lutas 
ocorrem pelo MMA. Leonar-
do da Silva Conde (Toshin-
team – Era Team) sobe no 
octógono contra Clayton Fer-

Combates de “tirar o fôlego” devem marcar mais uma noite no Evolution

DIVULGAÇÃO

Com 21 pilotos, a equipe 
de bicicross da ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes/ACBI 
conquistou o título de campeão 
em cinco categorias, na disputa 
da 4ª etapa do Campeonato 
Paulista. A prova aconteceu 
no último domingo, dia 3, na 
cidade de Votorantin. 

Subiram ao lugar mais alto 
do pódio Athos Braz Coutinho 
na categoria Novatos 9/10 anos, 
Gabriel de Vechi Parisoto na 
Novatos 11/12 anos, João Vitor 
Posso na Expert 15/16 anos, 
Bruno Nascimento da Silva na 
Expert 12 anos e Luan Carlos 
Pereira na Expert 15 anos. 

Na categoria Pré-bike, para 
pilotos até 4 anos, Indaiatuba 

contou ainda com a participa-
ção de Julia Sampaio. (Confira 
a classificação dos pilotos no 
box) 

O grupo garantiu ainda o 
quarto lugar no ranking por 
clubes e sexto lugar por equipe. 

No total, os 21 pilotos de-
fenderam o Município em 18 
categorias, sob a coordenação 
do técnico Jonas Pereira. 

Além da Secretaria Munici-
pal de Esportes, a equipe conta 
com o patrocínio da IMS Race 
Wear, Justus Contabilidade, M. 
Pinturas, Tamandaré Tintas, 
Polar Ar Condicionado, Impact 
Bike, Casa do Cartucho, Prime 
Multimarcas, Irineu Troféus e 
Fast-fer Ferramentas.

DIVULGAÇÃO 

O percurso em Indaiatuba 
por onde passará a Tocha Olím-
pica foi divulgado durante a 
semana. O maior símbolo dos 
Jogos estará em Indaiatuba no 
próximo dia 21 (quinta-feira), 
das 7h30 às 9h30, iniciando 
sua trajetória no Município pela 
Avenida Presidente Vargas e 
encerrando seu percurso em 
frente à Prefeitura. 

O revezamento da Tocha 
em Indaiatuba começa com o 
primeiro condutor pela Avenida 
Presidente Vargas, na altura 
da Rua Armando Salles de 
Oliveira. A cada 200 metros o 
condutor será substituído. 

O comboio então acessará a 
Rua 24 de maio e seguira pelas 
ruas 15 de novembro, Bernar-
dino de Campos, Candelária e 
novamente retornará para a 24. 

Na sequência, a Tocha des-
cerá até a Avenida Fábio Ro-
berto Barnabé (marginal do 
Parque Ecológico) e atravessará 
rumo ao Paço Municipal, onde 
o trajeto terminará com uma 
solenidade. 

As ruas, por onde a Tocha 
irá passar, serão todas interdita-

das tanto para o tráfego quando 
para parada de veículos. O ho-
rário de interdição será das 5h 
às 9 horas. 

De acordo com o Comitê Or-
ganizador dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, a última tocha acesa 
poderá ficar no local de encerra-
mento por até 15 minutos. 

Para celebrar o momento 
histórico ao Município, a po-
pulação poderá conferir ainda 
atrações especiais durante a 
passagem da Tocha, com apre-
sentação da Corporação Musi-
cal Villa Lobos na Praça Dom 
Pedro II, grupo de dança do Sesi 
na Praça Prudente de Moraes 
e aula de zumba em frente à 
Prefeitura. 

“Para estar entre as 329 ci-
dades escolhidas para compor 
o revezamento, Indaiatuba teve 
que assumir uma série de com-
promissos relativos à estrutura 
e apoio necessários aos com-
boios, em acréscimo ao nosso 
histórico de investimentos e 
muito trabalho sério na área 
esportiva”, destaca o secretário 
municipal de Esportes, Hum-
berto Panzetti,

Confira abaixo os resultados completos

Primeiro lugar
- Athos Braz Coutinho – categoria Novatos 9/10 anos
- Gabriel de Vechi Parisoto – categoria Novatos 11/12 anos
- João Vitor Posso – categoria Expert 15/16 anos
- Bruno Nascimento Silva – categoria Expert 12 anos
- Luan Carlos Pereira – categoria Expert 15 anos

Segundo lugar
Isabella Soares – categoria Feminino até 10 anos
Eduarda Karoline Pereira – categoria Feminino 11/13 anos
Marivan Mendes – categoria Master

Terceiro lugar
Pedro Miguel de Oliveira – categoria Expert 12 anos
Luan Carlos Pereira – categoria Cruiser até 16 anos

Quarto lugar
William Claudinei do Carmo – categoria Cruiser 45 anos 
Mais
Vitor Rafael Pereira – categoria Expert 25/29 anos

Quinto lugar
Luiz Laskani Neto – categoria Expert 10 anos
Matheus Cardoso Rosa – categoria Expert 13 anos

Sexto lugar
Felipe Grein Vanz – categoria Expert 12 anos
Gustavo de Queiroz – categoria Novatos 15/16 anos

Sétimo colocado
Sandro Bueno de Camargo – categoria Cruiser 40/44 anos

Equipe de Indaiatuba ficou em quarto lugar no ranking por 
clubes e sexto por equipe



16A Mais Expressão

CINEMA

A ERA DO GELO: 
O BING BANG

Fenui tem programação 
diversificada durante três dias A ERA DO GELO: O 

BING BANG - Lançamento 
- Animação - Classificação 
livre - 95 minutos. CON-
VENCIONAL - DUBLA-
DO: Quinta (7) a Quarta 
(13): 14h30 / 16h50 / 21h40. 
3D DUBLADO: Quinta 
(7) a Quarta (13): 15h50 / 
19h20. 

CARROSSEL 2: O SUMI-
ÇO DE MARIA JOAQUI-
NA - Pré-estreia - Aventura 
- Classificação livre - 92 mi-
nutos. NACIONAL: Quinta 
(7) a Quarta (13): 14h50 / 
17h15 / 19h50. 

PROCURANDO DORY 
- 2ª semana - Animação - 
Classificação livre - 102 mi-
nutos. CONVENCIONAL 
- DUBLADO: Quinta (7) a 
Quarta (13): 15h15 / 18h50. 
3D - DUBLADO: Quinta 
(7) a Quarta (13): 14h00 / 
16h25 / 21h20. 

PORTA DOS FUNDOS 
- CONTRATO VITALÍ-
CIO - 2ª semana - Comédia 
- Classificação 14 anos - 
106 minutos. NACIONAL: 
Quinta (7) a Quarta (13): 
22h00. 

INDEPENDENCE DAY: 
O RESSURGIMENTO - 3ª 
semana - Ação / Ficção - 
Classificação 10 anos - 119 
minutos.  CONVENCIO-
NAL LEGENDADO: Quin-
ta (7) a Quarta (13): 21h00.

COMO EU ERA ANTES 
DE VOCÊ - 4ª semana - 
Drama Romântico - Clas-
sificação 12 anos - 109 mi-
nutos. DUBLADO: Quinta 
(7) a Quarta (13): 17h45 / 
20h30.

AS TARTARUGAS NIN-
JA: FORA DAS SOM-
BRAS - 4ª semana - Ação / 
Aventura - Classificação 10 
anos - 112 minutos. CON-
VENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (7) a Quarta (13): 
18h10.

MARCELLA OLIVEIRA
cultura@maisexpressao.com.br
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A ERA DO GELO: O BING 
BANG - Lançamento - Anima-
ção - Classificação livre - 95 
minutos. CONVENCIONAL 
- DUBLADO: Quinta (7) a 
Quarta (13): 14h30 / 18h40. 
3D DUBLADO: Quinta (7) a 
Quarta (13): 16h20 / 21h00. 

FLORENCE: QUEM É ESSA 
MULHER? - Lançamento - 
Comédia Romântica - Classi-
ficação 10 anos - 110 minutos. 
LEGENDADO: Quinta (7) a 
Quarta (13): 15h45 / 19h25 / 
21h50. 

CARROSSEL 2: O SUMIÇO 
DE MARIA JOAQUINA - 
Pré-estreia - Aventura - Clas-
sificação livre - 92 minutos. 
NACIONAL: Quinta (7) a 
Quarta (13): 16h45. 

A DESPEDIDA - Sessão do 
Cineclube Indaiatuba, com 
debate após a exibição* - Dra-
ma - Classificação 14 anos 
- 90 minutos. NACIONAL: 
Somente na Terça (12): 19h30. 
*Atenção: para o Cineclube os 
ingressos tem preço único de 
R$ 10,00 para o público em ge-
ral. Maiores de 60 anos pagam 
ingresso promocional R$ 5,00. 

PROCURANDO DORY - 2ª 
semana - Animação - Classi-
ficação livre - 102 minutos. 
CONVENCIONAL - DUBLA-
DO: Quinta (7) a Quarta (13): 
15h10 / 17h20 / 20h00. 3D 
- DUBLADO: Quinta (7) a 
Quarta (13): 14h00. 

MAIS FORTE QUE O MUN-
DO - A HISTÓRIA DE JOSÉ 
ALDO - 3ª semana - Drama 
Biográfico - Classificação 14 
anos - 124 minutos. NACIO-
NAL: Quinta (7) a Segunda 
(11) e na Quarta (13): 21h35* 
*Excepcionalmente na terça, 
dia 12, não haverá sessão deste 
filme.

COMO EU ERA ANTES DE 
VOCÊ - 4ª semana - Drama 
Romântico - Classificação 12 
anos - 109 minutos. LEGEN-
DADO: Quinta (7) a Segunda 
(11) e na Quarta (13): 19h05* 
*Excepcionalmente na terça, 
dia 12, não haverá sessão da 
versão legendada deste filme 
no Jaraguá.

Começa hoje, dia 8, a 
19ª edição da Festa 
das Nações Unidades 

de Indaiatuba (Fenui). Tradi-
cional, o evento contará com 
diversas atividades também 
amanhã e domingo, dias 9 e 
10, no salão da Viber. A en-
trada custará R$ 5 para cada 
dia, e no domingo, durante o 
período do almoço entre 11h 
e 15 horas, a entrada é franca. 
O estacionamento será R$ 15, 
no período de permanência 
do veículo. 

A programação traz atra-
ções culturais e gastronô-
micas típicas de diferentes 
países e regiões do Brasil, 
divididas em sete etnias: ita-
liana, afro, alemã, japonesa, 
suíça, nordestina e gaúcha.

Um público de aproxi-
madamente 20 mil pessoas é 
aguardado pela organização.

Com o objetivo de es-
timular a confraternização 
étnica, cultural, e gastronô-
mica entre os moradores da 
cidade e região, a festa tem 
como tema Africanidade no 
Brasil. “Conversamos com 
a Secretaria da Educação e 
juntamente escolhemos ho-
menagear a etnia afro, através 
da Comunidade Negra de 
Indaiatuba (Coni)”, conta 
o vice-presidente da Aeei, 
Marcel Zerbini. 

Como tradição, cada etnia 
terá sua barraca com pratos 

e bebidas típicos, como por 
exemplo, na italiana que terá 
massas, frango com polenta 
e vinho; a suíça oferecerá 
torta de queijo e maça, en-
quanto que a nordestina fará 
acarajé e aguardente. Joelho 
de porco e chopp poderão ser 
encontrados na alemã, assim 
como yakissoba e sushi na 
japonesa. Já na barraca gaú-
cha vai ter churrasco e arroz 
carreteiro; e na afro, feijoada. 

Concurso
Em paralelo à Fenui, a 

Aeei, em parceria com a Se-

cretaria Municipal de Educa-
ção, promoveu um concurso 
cultural nas escolas da rede 
municipal de ensino, no qual 
os alunos fizeram desenhos 
e redações baseados no tema 
que a festa abordará neste 
ano.

No domingo, às 15 horas, 
o público da Festa poderá 
conhecer também os vence-
dores deste concurso.

Com o tema Africanida-
des, os alunos das Emebs 
Profº Wladimir Olivier, Prof.ª 
Sylvia Teixeira de C. San-
nazzaro, Prof. Antonio Luis 

Balaminutti, Profª Renata 
Guimarães Brandão Anadão, 
Profª Maria José Ambiel 
Marachini e Complexo Edu-
cacional Laura Fahl Corrêa, 
todas de período integral, de-
senvolveram seus trabalhos.

Com base no tema os alu-
nos do Ensino Fundamental 
elaboraram desenhos (1º ao 
3º ano) e redações (4º e 5º 
ano). 

O pavilhão da Viber fica 
na Avenida Almirante Ta-
mandaré, 675, no bairro Ci-
dade Nova 2. Mais informa-
ções www.fenui.com.br.

Festa das Nações Unidas homenageará a etnia afro

Hoje, dia 8  
18horas – Abertura
18h – 20 horas – Música Multiétnica
20h – 20h35h – Folclore Árabe “Estúdio de Danças Orien-
tais Sarah Savda”
20h35 – 21h05 – Solenidade de Abertura
21h05 – 21h40 – Folclore Japonês “GDF senhoras e jovens 
da Acenbi”
21h40 – 22h15 – Folclore Alemão “Tanzgruppe Friedburg”
22h15 – 22h50 – Folclore Italiano “Grupo Folklorístico 
Stella Bianca”

Amanhã, dia 9
18 horas – Abertura
18h – 19 horas – Música Multiétnica
19h – 19h40 – Folclore Gaúcho “CTG Tropeiros de Indaiá”
19h40 – 20h20 – Folclore Grego “Grupo Zorbás de Danças 
Gregas”
20h20 - 21h00 – Folclore Nordestino “GDF Espaço Dança 
MB”
21h00 - 21h40 – Folclore Afro “GDF Kitwana”
21h40 - 22h20 – Folclore Suíço “Tanzgruppe Enzian”
22h20 - 23 horas – Folclore Chileno “GDF Unidos por 
Chile”

Domingo, dia 10 
11 horas – Abertura
11h – 13 horas – Música Multiétnica
13h - 13h40 – Folclore Paraguaio “GDF Alma Guarani”
13h40 – 14h20 – Folclore Russo “Cia Balalayka de Danças e 
Folclore”
14h20 – 15 horas – Folclore Croata “GDF Jadran”
15h – 15h50 – Premiação do Concurso Cultural
1h50 – 16h10 – EMEB “Prof. Wladimir Olivier”
16h10 – 16h20 – EMEB “Profª Sylvia Teixeira de C. Sannazzaro”
16h20 – 16h30 – EMEB “Profª Maria José Ambiel Marachini”
16h30 - 16h40 – EMEB “Profª Renata Guimarães Brandão 
Anadão”
16h40 – 16h50 – Complexo Educacional “Profª Laura Fahl 
Correa”
16h50 - 17h10 – Folclore Alemão “Tanzgruppe Friedburg infantil”
17h10 – 17h50 – Folclore Japonês “Sooran e dança de integração 
Bom Odori”, com as senhoras da Acenbi.
17h50 – 18h10 – Folclore Suíço “Tanzgruppe Rosatitti infantil”
18h10 – 18h50 – Folclore Lituano “GDF Rambynas”
18h50 - 19h30 – Folclore Afro “GDF Kitwana”
19h30 – 20h10 – Folclore Espanhol “Café Tablao Campinas”

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura

Programação da Fenui

DIVULGAÇÃO



O nativo precisa enfrentar e vencer dentro de si um 
certo desejo de jogar tudo para o alto e começar do 
zero outra vez. É preciso entender que o nativo está 
abrindo caminhos em seus relacionamentos, vendo 
de outras formas as pessoas e entendendo as falhas 
dos outros. Tenha calma consigo mesmo.

Tenha calma que seu inferno astral está terminando. 
Sua energia já comeá a ficar normal. Alguns cuida-
dos precisam ser tomados no que tange sua maneira 
de pensar e se comunicar com os outros. Suas idéias 
podem não ser bem entendidas.

Começa o inferno astral do geminia-
no. Sua mente pode se sentir um pouco limitada para 
expor as idéias e o que pensa das situações. Alguns 
gastos imprevisíveis podem ocorrer nessa semana. 
Cônjuge ou sócio ajudam nos valores pessoais ou 
financeiros. Boa fase para refletir como lida com os 
sentimentos (seus e dos outros).

Renovação de seu interior, de sua estabilidade 
material, de sua segurança emocional, do seu lar e 
principalmente de sua estrutura afetiva. Os relacio-
namentos tendem a ser tensos nessa fase, pois há um 
desejo de que haja profundidade afetiva. Sua mente 
estará focada e bem equipada profissionalmente.

 O leonino tem que tomar cuidado com sua saúde. 
Apesar de ter muita força corporal, nesse momento 
sua saúde está um pouco fragilizada. Evite com-
portamentos excessivos para que não enfraqueça. 
Momento de melhorar sua capacidade de conversar 
e trocar idéias com os outros. Leia, estude, converse, 
agora é a hora.

Os virginianos estão sofrendo forte tensão prove-
niente de suas relações. Algo dentro de si começa 
a modificar. Seus sentimentos estão um pouco 
expostos e fragilizados. Amigos ajudam, mas não 
conseguem tocar o ponto que precisa. É hora de 
rever sua maneira de agir nos relacionamentos.

O libriano enfrenta algumas situações difíceis em 
seu relacionamento. São fatos rápidos, não demoram 
muito, passam logo. No entanto, o nativo precisa 
renovar sua aparência, mudar seus hábitos para que 
sua aparência ajude em alguns projetos que vem 
pensando realizar, já a algum tempo.

O nativo precisa mais do que nunca mudar sua pos-
tura emocional e sua relação com seus sentimentos. 
Nem tudo o que deseja tem que ocorrer como acre-
dita que deva ocorrer. Desejar algo e não acontecer 
como pensou que seria é muito normal e faz parte 
do crescimento individual. E isso se aplica a todos 
os setores da vida.

Filhos podem tomar um destaque por estes dias. 
Cuidado com seus gastos que tendem a inespera-
damente aumentarem. Provável viagem para longe 
com possibilidade de ocorrer, junto à pessoa de 
seu relacionamento afetivo-sexual. Dentro de casa, 
esforce-se para entender os fatos de maneira calma 
e sem agitações emocionais.

O capricorniano deve tomar cuidado para que não 
sofra acidentes ou venha a fazer cirurgia, sim-
plesmente por não ter calma e paciência com as 
situações. Alguns nativos querem controlar demais 
o parceiro afetivo, a ponto deste ficar com receio 
de falar qualquer coisa ou simplesmente explodir.

O aquariano pode se sentir meio perdido sem sua 
mente firme e intensa. É que neste momento o nativo 
precisa renovar sua maneira de ver as coisas e a forma 
como vai aumentar sua intuição. Qual a filosofia de 
vida que tem? Existe um forte apelo do universo para 
renovar sua filosofia de vida. Faça isso.

Cônjuge do nativo em fase de expansão material. 
Renovação de valores pessoais feito de forma ines-
perada e súbita. O raciocínio do nativo pode ficar 
um pouco confuso, pois as emoções tendem a serem 
muitas nesse momento. Gastos com família ou lar 
aproveite para renovar ou decorar seu lar.
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A partir de hoje, dia 
8, até o próximo 17 
(domingo), Indaia-

tuba mais uma vez será “pal-
co” do Passo de Arte. Em sua 
24ª edição, uma das maiores 
competições de dança da 
América Latina deve receber 
mais de 3,5 mil bailarinos 
de 15 estados brasileiros, 
além de estudantes de outros 
países, como paraguaios e 
argentinos. 

O evento acontece no 
Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). Os ingressos podem 
ser adquiridos a partir das 13 
horas de hoje, na bilheteria do 
teatro, no valor de R$ 50 (in-
teira) e R$ 25 (meia). Ao levar 
um pacote de leite em pó, o 
ingresso sairá com desconto 
de 50% no valor da inteira.

No palco, estarão bai-
larinos que, para chegar à 
final da competição, tiveram 
que passar por seletivas 
regionais, nos festivais cre-
denciados ou por escolhas 
em DVD. Cerca de 5 mil 
profissionais passaram pelo 
processo de seleção. 

Assim como nas edições 
anteriores, este ano o evento 
também manterá sua quali-
dade. “O próprio modelo do 
Passo de Arte, com as regio-
nais e os melhores grupos e 
bailarinos dos eventos cre-
denciados, é responsável por 
manter a qualidade da com-
petição. Fora isso, buscamos 

trazer os mais renomados 
profissionais da área para o 
júri e os workshops”, avalia a 
presidente do Instituto Passo 
de Arte, Marisa Pivetta.

Entre as aulas mais aguar-
dadas está a do argentino 
Julio Bocca, um dos maiores 
artistas da América Latina 
e atual diretor artístico do 
Ballet Nacional de Sodre, no 
Uruguai. Com nove prêmios 
internacionais no currículo, 
Bocca se tornou referência 
no mercado da dança e foi 
cobiçado por diversas com-
panhias do mundo.

A relação completa com 
nomes, conteúdo das aulas, 
horários e ficha de inscri-
ção está disponível no site 
www.passodearte.com.br. 
Haverá um limite de 40 
alunos por curso.

A competição terá pre-
miações em dinheiro, tro-
féus, medalhas, além do 
prêmio Toshie Kobayashi/
Só Dança, que selecionará 
dois candidatos na modali-
dade variações de repertó-
rio, a critério do júri, para 
participar da final do Youth 
America Grand Prix (YAGP) 
2017 em Nova York.

Os selecionados serão 
premiados com pacote de 
viagem, que inclui aéreos 
para Nova York, hospeda-
gem em quarto quádruplo, 
translado e seguro viagem.

Como preparação para 
as competições interna-
cionais, um personal será 
mantido para “treinamento” 
dos candidatos.

Atividade 
Além das apresentações, 

durante todos os dias do 
evento, das 10h às 21 ho-
ras, tanto bailarinos quan-
to público terão acesso à 
Fashion Dance Wear, uma 
área exclusiva de roupas 
e acessórios das melhores 
marcas do mercado da dança 
e que estarão com preços 
de fábrica. Uma praça de 
alimentação também fun-
cionará diariamente, das 9h 
às 23 horas.

No dia 17 de julho, en-
cerramento do festival, será 
realizada a noite de gala, 
na qual, além das reapre-
sentações dos vencedores 
dos primeiros lugares de 
cada modalidade, também 
haverá o Grand Defile, uma 
montagem coreográfica de 

Carlos dos Santos Jr, com 
mais de 150 bailarinos da 
competição.

O cenário da dança clás-
sica brasileira perdeu um 
dos seus nomes mais res-
peitados: Toshie Kobayashi. 
Para homenageá-la, na aber-
tura da noite de Gala, que 
ocorre no dia 17 de julho, a 
apresentação do tradicional 
Grand Defile contará com 
a participação especial dos 
primeiros bailarinos do Rio 
de Janeiro, Karen Mesquita 
e Cícero Gomes.

Além disso, durante todo 
o festival será exposto um 
livro para que as pessoas 
deixem mensagens em re-
ferência à Dona Toshie. O 
livro será entregue a sua 
família, que estará presente 
na noite de Gala.

Diversas atrações estão programadas para a 24ª edição do Passo de Arte, que começa a partir de hoje no Ciaei 

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO

24º Passo de Arte

Hoje, dia 8, a 17 de julho
Ciaei – Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3.665 
– Jd. Regina

Ingressos 
A partir das 13h hoje, na bilheteria do Ciaei 
Valores: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) - Levando um pacote 
de leite em pó, o ingresso terá desconto de 50% no valor 
da inteira*

*Meia entrada: estudantes com carteirinha, crianças de 6 a 
11 anos e pessoas com idade a partir dos 60 anos (necessário 
documento para comprovar).
Crianças até 5 anos não pagam.

A promoção não é válida para a meia entrada

Passo de Arte deve reunir 
mais de 3,5 mil bailarinos 
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Edileny e Samuel, na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho, que fica na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 870, Jardim América. Contate-nos: 3875-2974

Morena, Vania e Aldonei, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Lucimara, Felipe, Lucineia, Jefferson, Duda e João, comemorando seu 
aniversário no Pé d'Pequi, Rua XV de Novembro, 1.131, F: 2516-3202

Luciana, Arlindo e Carla, no Restaurante Caipirão, localizado na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Lucas e Cléber, no Cintra Restaurante, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Jussara e Rosi, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Junior Ferreira, Carlos João, Priscila e Bruno,  no Cintra Restaurante, 
que fica na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Tel: 3816-1417

João e Enivaldo, no Pé d'Pequi, na Rua XV de Novembro, 1.131, F. 2516-3202

Felipe, Penha e Luiz Augusto, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Darlyne e Tatiane, na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho, situada na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 870, Jardim América. Telefone. 3875-2974

Vera, na Padaria Nova Galeria, na Avenida Coronel 
Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. Telefone: 3801-0021

Maurício, Leandro, Ademir e Fernanda, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916
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Tatiane e João Pedro na Festa do Peão do Objetivo

Reimy, Alexandre, Mariana e Nicole, alunos do 7º ano do Colégio 
Rodin, no último dia de aula

Natalia, Vitória e Gabriela, alunas do 7º ano do Colégio Rodin, no 
último dia de aula

Juliana Sigrist, Milton Sigrist e os filhos Giulia, Giovana e Enzo 
Sigrist na Festa do Peão

Isabella, Amanda e Thainá, alunas do 7º ano do Colégio Rodin, no 
último dia de aula

Gabriela, Ana Luiza, Yanka e Manuela, alunas do 9º ano do 
Colégio Rodin, no trote dos gêmeos

Cauã Luaces, Germán Cardenas e Gabriel Martins na Festa do 
Peão do Objetivo

As alunas Rebekah, Stella, Maria Fernanda, Anna Clara e Vitória 
na Festa do Peão do Peão do Objetivo

Alunos do Terceirão do Colégio Rodin se divertem no trote do 
pijama

Alunos do 9º ano na barraca de doces da Festa do Peão do 
Objetivo

Alunos do 6º ano do Colégio Rodin vieram fantasiados de gregos 
para o último dia de aula

A divertida quadrilha invertida dos alunos do Ensino Médio na 
Festa do Peão do Objetivo

DANIEL CARDOSO - PIERI IMAGENS

DANIEL CARDOSO - PIERI IMAGENS

DANIEL CARDOSO - PIERI IMAGENS

DANIEL CARDOSO - PIERI IMAGENS

DANIEL CARDOSO - PIERI IMAGENS

DANIEL CARDOSO - PIERI IMAGENS

Rafael sendo paparicado pelos titios e também padrinhos Thiago 
Pacheco e Marcella Oliveira, durante seu batizado

Papai Rodrigo Pacheco e mamãe Talita Ambrust com o pequeno Rafael 
de 7 meses, no dia do seu batizado, que ocorreu dia 26 de junho

A linda 
princesa Cecília 
completou 
seu 1º mês de 
vida na última 
semana. Muita 
saúde e que 
Deus sempre te 
abençoe!
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Espaço Reconceito 

Jantar Temático Beneficente encerra 
Festival Gastronômico Itinerante 
'Sabores da Terra'

Indaiatuba Clube elege novos presidentes da Diretoria e do Conselho

24º Passo de Arte leva mais de 3,5 mil bailarinos a Indaiatuba

Festiva de Posse dos Clube de Rotary de Indaiatuba

Barbara e Aldo Fantelli inauguraram na noite de terça-
-feira, dia 5, o seu novíssimo espaço, o Reconceito.  Agora 
seus clientes serão recebidos em um novo e lindo espaço, com 
muita inspiração da Toscana, terra de Barbara, e também com 
um lugar moderníssimo de Aldo. Parabéns ao casal Fantelli 
por mais esta conquista. O delicioso coquetel, foi servido, com 
muito pastel da Volacc e quentão.

O Indaiatuba Clube elegeu na noite do dia 30 de junho, os novos presi-
dentes da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.

Durante reunião dos conselheiros, os 41 presentes participaram da votação 
que elegeu o senhor Cláudio Albrecht como o novo presidente da Diretoria 
Executiva do IC para o biênio entre julho de 16 e junho de 18. Ele foi eleito 
junto com o vice-presidente, José Alberto Copini Pucci.

No mesmo encontro, realizado no Espaço Órion, também foram eleitos 
o novo presidente e secretário do Conselho. A presidência ficará por conta 
do associado, Carlos Henrique Albrecht, tendo como secretário o senhor 
Gentil Pacioni Junior. Antes de começar a votação o então presidente do 
Conselho, Luiz Ronaldo França, deu as boas-vindas e fez a apresentação dos 
conselheiros que foram eleitos para o novo mandato. Além do presidente e 
do vice, tomaram posse o 1º secretário, Sérgio Roberto Wolf e 2º secretá-
rio, Wanderley José Boni; o 1º tesoureiro, Roberto Carlos da Silva e o 2º 
tesoureiro, Sérgio Augusto Eugênio de Agostini; o diretor de Patrimônio e 
Obras, Anthero Luiz Santiago Carone, o diretor Social, Paulo Roberto To-
ledo Finatti e o diretor de Esportes, Laudir Parizoto. O vice-presidente, José 
Alberto Copini Pucci, será o responsável pela Diretoria de Cultura e Artes.

O Rotary Club de Indaiatu-
ba, o Rotary Club Votura e o 
Rotary Club Cocaes realizaram 
uma linda festiva conjunta, para 
a cerimônia de Transmissão de 
Posse dos Presidentes 20l6/17, 
realizada no Espaço Órion do 
Indaiatuba Clube. Muitas home-
nagens e emoções, além de um 
lindo número musical do com-
panheiro Joais do Rotary Club 
de Salto. O Rotary Indaiatuba 
transmitiu o cargo de presidente, 
do companheiro Cleonir para o 
companheiro Nelson. O Rotary 
Votura transmitiu o cargo do 
companheiro Eduardo para o 
companheiro Edson. E o Rotary 
Cocaes transmitiu o cargo do 
companheiro Leonardo a com-
panheira Alair. O evento contou 
com a presença do Governador 
Distrital 2016/17, Marcos Mar-
celo, do Distrito 4310.

A partir de hoje, dia 8, até 17 de julho, ocorre na cidade 
de Indaiatuba a 24ª edição do Passo de Arte, uma das maiores 
competições de dança da América Latina. O evento recebe 
mais de 3,5 mil bailarinos de 15 estados brasileiros, além de 
estudantes do Paraguai e da Argentina.

Para chegar à fase final da competição, cerca de 5 mil bai-
larinos tiveram que passar por seletivas regionais, seleções nos 
festivais credenciados ou escolhas por DVD.

Serão dez dias de programação intensa, com apresentações 
de convidados, cursos e workshops com professores nacionais 
e internacionais em todas as modalidades de dança que estão 
na grade da competição.

Entre as aulas mais aguardadas está a do argentino Julio 
Bocca, um dos maiores artistas da América Latina e atual diretor 
artístico do Ballet Nacional de Sodre, no Uruguai. 

Encerrando a extensa pro-
gramação do Festival “Sabores 
da Terra”, ontem, dia 7, houve 
um jantar temático beneficente 
do livro “Sex and The Kitchen” 
em prol do Lar de Velhos de In-
daiatuba. O evento contou com 
a participação de Alessander 
Guerra, criador do Cuecas na 
Cozinha – site e redes sociais 
de sucesso, marca registrada de 
produtos e selo editorial com 
oito anos de existência e que 
atinge em média 10 milhões de 
pessoas/mês. O jantar ocorreu 

no Amadeu Restaurante, sob a batuta do chef Igor Furlan ao lado 
de um dos chefs do Le Triskell Bistrô, que doaram seus trabalhos. 

Aniversariantes Atento
“Só pode permanecer na frente aquele que está em constante movimento, fazendo da sua vida um aprendizado constante, sem se preocupar com os obstáculos superados, mas focado nos 

obstáculos que ainda estão por vir”, Luis Alves. É por esse motivo que temos orgulho em tê-lo como parte de nossa equipe e parabenizamos por mais essa conquista! Parabéns!

RobertRicardo MelotoJosé EdvaldoLaidioLucimarEmersonEliene

Camila, Claudia, Fábio e Josi em momento de muita alegria e 
desconstração na casa dos Fonseca
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Tutti Sposa

Banquete Árabe Espaço Cultural Stahl Soler faz sucesso com seu cursos

Clínica Veterinária Bicho Amigo 
(ex-Cães e Gatos), muita dedicação 
e carinhos com seus bichinhos

Coleção Inverno Promoção Fitness Fashion

A Escola Stahl Soler oferece vários cursos como: Musicalização Infantil, Teoria Musical, 
Taekwondo, Teatro Adulto, Piano - Flauta Doce - Teclado - Órgão - Violino, Viola - Viola 
Caipira - Bateria - Saxofone, Guitarra - Violão - Flauta Transversal, Contrabaixo Acústico 
- Contrabaixo Elétrico, Ballet Infantil, Pintura em Tela - Caligrafia Artística, Caligrafia para 
melhora da letra - Desenho, Artístico (quadrinho, grafite e lápis de cor), Aulas de Canto e 
Canto Lírico. Como você vê é uma escola completa e por esse motivo vem ganhando conse-
cutivamente  na pesquisa do Frutos de Indaiá. Informe-se no telefone 3835-6247, escolha o 
curso e faça já sua matrícula. Você vai adorar!

Na unidade da Casa da Esfiha do Polo Shopping, todo 
dia é dia de banquete árabe com opções incríveis para você 
que procura pratos deliciosos. Venha dar um passeio no 
shopping  e prove o saboroso banquete árabe. E continua a 
promoção no mês de julho esfiha de carne aberta somente 
a R$ 2,40. Corra!

Na quarta-feira, dia 13, a Flor de Lis Depilação & Esmal-
teria irá comemorar 6 meses de atuação, mas quem ganhará o 
presente é você! Agende algum serviço e ganhe uma massagem 
rejuvenescedora. Os serviços oferecidos pela Flor de Lis são: 
depilação, manicure, pedicure, limpeza de pele, sobrancelhas 
e massagem. Agende através dos telefones: (19) 3825-0623 ou 
(19) 9.9921-7576. Rua Alberto Santos Dumont, 1.209 - Cidade 
Nova I - entre as ruas Ademar de Barros e Tuiuti

O look para o treino deve ser confortável, bonito e fashion, 
pois nós merecemos. E ainda mais com 30% desconto. Venha 
conferir está promoção e novidades incríveis da nova coleção 
inverno na Paula Amorim. Rua 5 de julho 449, Jd. Pau Preto

"A Nova Loja" oferece a coleção de vestidos de 
noiva Tutti Sposa, tecidos nobres, com transparência, 
renda e muito brilho, simplesmente maravilhosos. Não 
deixe conferir também a divina coleção moda festa, 
longos e curtos que a loja acaba de receber. Demais! 
Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760

A nova coleção inverno da Vitorello 
está imperdível e acaba de receber vestidos 
e casacos maravilhoso e muitas novidades. 
Continua a promoção de variedades de 
vestidos a partir de R$ 39,90, calças leg 
estampadas de R$ 79,90 por R$ 55,90 e 
R$ 49,90 e muitas mais. Venha conferir 
as novidades em calça flere, bludinhas e 
moda fitness. Imperdível

Professor André Davanço é ouro no 
Campeonato Brazil Games 2016

Raul Vaz de Lima, aluno de Bateria, com o professor 
Fernando Vergal em recente apresentação

Taekwondo Juvenil. Professor André Davanço

Parabéns Bruna e Rogério, vocês ficaram 
maravilhosos. Que Deus continue os 
abençoando. "A Nova Loja" agradece a 
preferência e deseja felicidades!

A veterinária Dra. Sueli Midori com sua cliente Kika

Os tosadores Darik e Lucileidy com as clientes 
Lili e Mel
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Leluh Kids: sempre realizando 
as melhores festas

Onde nascem os campeões, treinos de manhã, tarde e 
noite, com professores capacitados para atender diversas 
idades entre 3 a 17 anos. Dê 'bola' ao talento de seu filho!

CT Toquinha da Raposa

Sandra Batista com a cliente Antônio Donizete

O presidente da Acenbi, João Yamate, no passeio de trenzinho pela cidade com as Embaixadoras das Etnias para divulgação da 18ª Fenui 

No Pesqueiro Santo Agostinho a diversão é garantida

Ronaldo com Cibele, Patricia e Silvânia do Posto Riviera Tropical Andreia, Rosa, Solange e Samuel da Provence Móveis

Elizabete Duarte escolheu cores leves e alegres da 
coleção inverno das Lojas Cris Bandeira. O traje cai 
bem para o dia o dia e até para ocasiões especiais

Ederson Venturas apostou na combinação de 
tons para compor seu visual, com peças da 
coleção inverno das Lojas Cris Bandeira

O aluno do Objetivo, Iago Schereiner, que 
conquistou o troféu de defesa menos vazada 
na categoria Sub-16 da Copa 9 de Futsal

Lucca Batajelo, do Objetivo, e Mateus Rebel, do Clube 9, foram os 
artilheiros do Sub-14 na Copa 9 Menores de Futsal

Bruno Carotti e Thyago Pazzi, goleiros do Sub-12 do Objetivo, que 
ganharam o troféu de defesa menos vazada na Copa 9 Menores de Futsal

EDUARDO TURATI - CLUBE 9EDUARDO TURATI - CLUBE 9

EDUARDO TURATI - CLUBE 9
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caderno de negóciosNº 704

AP03128 - ED ANA MARIA - 3 DORM / 
SENDO UMA SUÍTE / WC / COZ / SALA 

 R$ 280.000,00

AP03267 - JARDIM MORUMBI - AU 49M² 2 
DORMT / WC / COZ / SALA / PORTARIA 24 

HRS / R$130.000,00

CA0083 JD.ADRIANA - 3 DORM.(SUITE) / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.300,00

CA10357 - JD. PORTAL DO SOL - AT 150 M² 
- AC 140 M² - 3 DORM / SUITE / SALA / COZ / 

WX / AS / EDICULA / 3 GAR. R$ 320.000,00

CA10744 - JD. PAULISTA - AC 40 M² - DORM / 
SALA / COZ / WC / R$ 650,00 ISENTO IPTU.

CA11109 VL VITÓRIA - 1 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / AS / ENTRADA P/ MOTO. 

R$ 800,00 + IPTU

CA11133 JD MORADA DO SOL - 2 DORM. 
/ SALA / COZ. / WC / AS / 1 GAR. R$ 850,00 

ISENTO IPTU

CA11151 LAURO BUENO - AT 135M2 AC 80M2 
- 3 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 1 GAR. 
PORTÃO ELETRÔNICO. R$ 1.100,00 + IPTU

CA11180 - JARDIM PAULISTA - AC 84.73M² 
AT 151.84M² - 3 DORMT / 1 SUITE / 2 SALA / 

COZ/ WC/ 3 GAR R$340.000,00

CA11207 JD BOM PRINCIPIO - AT 234M2 AC 151M2 - 3 DORM.
(1 SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. PLANEJ. / WC / AS / 2 GAR. 
PORTÃO ELETRONICO. CERCA ELETRICA. AQUECE-
DOR SOLAR. MOVEIS PLANEJADOS. R$ 2.400,00 + IPTU

SL01662 - CENTRO - AC 800 M² - 5 WC / COZ 
/ MEZANINO / AS / GAR / R$ 5.000.000,00 / R$ 

20.000,00.

TE01784 - PARK REAL - TERRENO 
COM 150 M² R$130.000,00



02B Mais Expressão

LOCAÇÃO

TERRENO

TR00179 – Terreno Comercial 
– Jd. Esplanada(Excelente loca-
lização -  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 Comer-
cial – Piso Supeior – 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, lo-
calização privilegiada - AU: 40m² c/ 
wc, estacionamento – R$ 1.150,00 
+ Cond. + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - 
Salão Comercial 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
SL00125 – Centro – ótima locali-
zação - AC: 240m² - Ótima Loca-
lização, 02 banheiros, escritório, 
depósito, mezanino, cozinha, quin-
tal, vaga p/ 03 carros – R$ 5.000,00 
+ Iptu

CASA

CA00806 – Jd. Monte Verde – 2 
dorm, sala, coz, wc, lavanderia, 
garagem – R$ 1.100,00
CA01339 – Vila Maria Helena - Ex-
celente Localização - 3dorm(sendo 
1 suite), sala, coz, wc, lavand, gara-
gem – R$ 1.300,00 + Iptu
CA01034 –  Jd.  do Val le  – 
3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem p/ 2 carros – R$ 
1.300,00 + Iptu
CA01404 – Jd. Pau Preto - AT: 
250m² - 2 dorm, sala, copa, cozinha, 
wc, lavanderia, quintal amplo – R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, 
garagem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 
+ Iptu 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete, lavand, garagem, portaria 
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
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 
Localização -  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 so-
cial, lavand, garagem – R$ 1.200,00 
+ Cond + Iptu
AP00477 – Jd. Pau Preto – Prox. 
ao Centro – Portaria 24hs, salão de 
festas, sala de ginástica -  3dorm c/ 
armários(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz planej, lavand, ga-
ragem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00281 – Jd. Pompeia – Proximo 
ao Pq. Ecológico – Ed. Vitória - 
Área de Lazer completa - 3dorm c/ 
armários(Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb ampla, coz planej, lavand, 
garagem – R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
AP00609 – Ed. Viva Vista – Área 
de Lazer Completa - 2 dorm c/ 
armários(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social, coz c/ armários, lavand c/ ar-
mários, 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 - excelente 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 topogra-
fia - Aceita Financiamento bancário 
– R$ 308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – 
AT: 2.400m² - AC: 344m² - casa 
toda avarandada 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 – Óti-
ma 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$ 
350.000,00
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 suites c/ sacada (1 c/ 
closet), sala 2 amb, lavabo, espaço 
p/ escritorio, coz americana, des-
pensa, 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, cozi-
nha, lavabo, escritório, piscina, chur-
rasqueira 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 condicionado), 
sala 2 amb ampla c/ ar condiciona-

do, wc social, lavabo, coz planejada, 
churrasqueira c/ pia e gabinete, pis-
cina, wc externo, lavand c/ armários, 
excelente acabamento, porcelanato 
– R$ 850.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 
300m² - AC: 235m² - Aquecimento 
Solar – Preparação p/ Ar Condicio-
nado - 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 du-
plo, sala de jantar, lavabo, escritório, 
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, pisci-
na, wc externo, quarto de despejo, 
jardim de inverno, paisagismo, 
aquecimento solar, preparação p/ 
ar condicionado, 06 vagas de gara-
gem, 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 I I  - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla c/ armários, wc social c/ 
box e gabinete, lavand, churrasquei-
ra c/ pia, garagem coberta 2 carros, 
portão eletrônico – 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, churras-
queira, 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 sui-
te), wc social, coz planej, copa, sala 
de tv, churrasqueira c/ pia, lavand, 
wc externo, quarto de despejo, edí-
cula assobradada c/ 2 dorm e 1 wc, 
portão eletrônico – R$ 680.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE AP-
TOS NA PLANTA – CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. 
Azaleia – 3dorm, sala, coz , wc, la-
vand, 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 Flores – (Excelente Área de 
Lazer) -  3dorm, sala 2 amb, coz, 
wc social, lavand, garagem – R$ 
265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Exce-
lente Localização – 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 ga-
ragem coberta Aceita imóvel como 
parte de pagto e financiamento 
bancário – R$ 278.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Belve-
dere – Apto novo (fase final de cons-
trução) – Área de lazer completa – 3 
dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem, preparação 
p/ ar condicionado, varanda gour-
met..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 cobertas – 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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AP02693 - VARANDAS DO BOSQUE - AU78,76m² - 02 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia planejada, varanda, 
garagem para 01 auto descoberta. **Apartamento com piso em porcelanato** 
R$ 1.300,00 + IPTU.

AP03091 - VILLAGE AZALEIA - AU 
67m² - 03 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem 
para 01 auto coberta. **Condomínio 
com portaria 24hs, infraestrutura de 
lazer completa **Aceita permuta por 
terreno em condomínio como Vista 
Verde, Montreal.  R$ 240.000,000.

CA06568 - JARDIM ALICE - AT 240m², 
AC 160m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala, cozinha, la-
vanderia, garagem para 02 autos. R$ 
270.000,00**Aceita permuta por imó-
vel em Campinas**

TE04561 – JARDIM DOS LAGOS – AT 
525m² Terreno  com ótima topografia 
e planta de casa térrea. Próximo da 
rodovia Santos Dumont. Condomínio 
com área de lazer. Aceita permuta. R$ 
280.000,00

CA06511 - MORADAS DE ITAICI - AT 
130m², AC 90m² - 03 dormitórios sendo 
dois deles planejados, sala dois ambien-
tes, banheiro social, cozinha planejada, 
2 vagas de garagem. Condomínio com 
área de lazer completa. **Aceita per-
muta** R$ 320.000,00

CA06544 - MONTREAL RESIDENCE - AT 
150m², AC105m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte,  sala dois ambientes, banheiro social, 
cozinha americana planejada, área gourmet 
com churrasqueira,  2 vagas de garagem e 
preparação para água quente nos banheiros 
e cozinha. **Aceita permuta por terreno, 
carro** R$ 495.000,00

CA06112 - VISTA VERDE - AT 175m², AC 
185m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
closet, todos com armários, WC social, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, 
área gourmet fechada, quintal gramado, ca-
nil, garagem para 02 autos. R$ 615.000,00 
**Aceita permuta por carro**

CH01583 - RECANTO DAS FLORES - AT 
5.000M², AC 670m² - 04 suítes sendo 01 
máster todos com armários Florence, sala 
de jantar, sala 03 ambientes, lavabo,  cozinha 
planejada Florence, lavanderia Florence, 
churrasqueira com cozinha gourmet, WC ex-
terno, chuveiro, piscina 5x10, dependência de 
empregada, poço artesiano para 4.000l/hora 
com água mineral, chuveiro com aquecimento 
à gás, paisagismo, garagem para vários au-
tos. **Aceita permuta por apartamento ou 
casa em condomínio fechado na região do 
Parque Ecológico** R$ 2.800.000,00

AP02785 - ROCCAPORENA/CENTRO 
- AU 46m² - 01 dormitório, WC social, 
sala, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
900,00 + COND. + IPTU.
AP02531 - JARDIM JEQUITIBÁ - AU 
60m² - 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 01 
auto coberta. R$ 900,00 + COND. + 
IPTU.
AP02829 - PARQUE RESIDENCIAL 
INDAIÁ - AU. 70 m² - 2 dormitórios, 
cozinha, sala, WC social, lavanderia 
e garagem para 1 auto. R$ 950,00 + 
CONDOMÍNIO.(ISENTO DE IPTU).
CA06563 - VILA MARIA HELENA - 
AT. 250 m² AC. 80 m² - Casa antiga 
pode ser comercial também, com 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia , quintal grande nos fundos 
e garagem para 1 auto descoberta. R$ 
900,00 + IPTU
AP03070 - CHÁCARA DOS TREVOS 
- AU 40m² - Ampla kitnet para duas pes-
soas, com WC e copa, jardim, garagem 
para 01 auto. R$ 1.000,00 com água, 
luz, e condomínio incluso.
AP02231 - SPAZIO ILLUMINARI - AU 
125m² - 02 dormitórios, 02 WCs, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 01 
auto. **Condomínio com infra-estrutura 
de lazer. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU.
CA05378 -  JARDIM BELO HORI-
ZONTE -  AT176m² ,  AC156m² 02 
dormitórios(01 suíte)WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 01 
autos cobertas, aquecedor solar. R$ 
1.100,00 + IPTU.
AP00862 - VILA FURLAN - AU 80m² 
- 03 dormitórios, WC social, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, gara-
gem para 01 autos. R$ 1.100,00 com 
condomínio e IPTU inclusos.
AP01830 - RESIDENCIAL PICTOR/
CENTRO - AU 70m² - 02 dormitórios, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha, 
lavanderia, varanda, garagem para 01 
auto. R$ 1.100,00 + condomínio + IPTU
AP01881 - CIDADE JARDIM - AU 
90m² - 02 dormitórios sendo 01 suite, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 01 auto. R$ 1.100,00 + 
IPTU+ TAXA DE LIMPEZA
AP00894 - VERTENTES DE ITAICI - 
AU 85,38m² - 03 dormitórios (01 suíte, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos. R$ 1.100,00 + COND + IPTU.
CA05762 - VILA INGLESA - AT 250m², 
AC 120m² - Casa antiga com 02 dormi-
tórios, WC social, sala, cozinha, lavan-
deria, amplo quintal, estacionamento 
na frente.R$1.200,00+IPTU
AP01878- JARDIM ALICE - AU 80m²- 
03 dormitórios,01 suíte, sala ,cozinha 
WC social, lavanderia .R$ 1.200,00 
+ IPTU.
CA06264- MORADAS DE ITAICI - AT- 
130m² - AC - 70m² - Casa térrea com 
02 dormitórios, 01 WC social, sala 
02 ambientes, cozinha com gabinete, 
lavanderia coberta, quintal, 02 vagas 
descobertas. R$1200,00 + COND + 
IPTU
AP01622 - VILA FURLAN - AU 59m² - 
02 dormitório, WC social, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem para 01 auto. 

R$ 1.200,00 + COND. + IPTU.
AP02968  –  JARDIM SEVILHA -  
AU:68m² -  APARTAMENTO NOVO 
em Indaiatuba com 03 dormitórios, 
sendo uma suíte planejada, sala dois 
ambientes, banheiro social, cozinha 
planejada, lavanderia com armário, 
garagem para um carro, varanda com 
preparação para kit gourmet. Facil de 
acesso à Rodovia devido a sua ex-
celente localização. Condomínio com 
quadra poliesportiva, espaço gourmet, 
piscina, espaço fitness, sauna, salão 
de festas, portaria 24h, playground, 
brinquedoteca e jardim. R$ 1.300,00 + 
COND. + IPTU.
CA05294 – MORADAS DE ITIACI - AT 
125m², AC 56m² ITAICI -02 dormitórios, 
sala dois ambientes, WC social, cozi-
nha com armários, lavanderia, quintal 
e garagem para 2 carros. R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU.
AP02479 – ROCCAPORENA/CENTRO 
- AU 71m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 1.300,00 + 
COND. + IPTU.
AP02195 - PORTAL DAS FLORES – 
AU 78m³- 03 dormitórios sendo 01 com 
armários, wc social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, área de serviço, 
01 vaga descoberta. R$ 1.400,00 + 
COND + IPTU
AP02324 – VILLAGE AZALEIA - AU 
69m² - 03 dormitórios, sala de estar, 
WC social, cozinha planejada, lavan-
deria, 1 vaga coberta. R$ 1.500,00 com 
condomínio e IPTU inclusos.
AP01951 - AQUI SE VIVE/DUETTO DE 
MARIAH -  AU 80m² 03 dormitórios, sala 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos, R$ 1.600,00 + COND.+ IPTU. *** 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO***FÁCIL 
ACESSO PARA RODOVIA. ÁREA DE 
LAZER COM PISCINA, SALÃO DE 
FESTA, ACADEMIA, SAUNA.
CA06329 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m² AC 90m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala dois ambientes , cozinha 
planejada , WC social , lavanderia co-
berta , garagem para 02 autos sendo 
01 coberta. R$ 1.700,00 + COND+ IPTU
CA06545- RESIDENCIAL MONTE 
VERDE- AT250m²- AC130m²- Casa 
com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
WC Social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 02 carros. R$ 
1700,00 ISENTO DE IPTU.
CA04257 - JARDIM CRISTINA - AT 
300m² , AC 250m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet, WC social, 
sala de estar, sala de jantar, sala de 
TV, porão, edícula com 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, área de lazer 
com sauna, garagem para 02 autos. R$ 
1.700,00 + IPTU.
AP03089–PREMIUM RESIDENCE- 
AU.75m² - 02 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala, cozinha, área 
de lazer, 02 vagas, condomínio com 
infraestrutura de lazer R$.1.800,00 + 
COND. + IPTU.
CA06555 - RESIDENCIAL VISTA VER-
DE- AT175m²,AC100m²- Casa térrea 
com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, Wc social, cozinha, Lavanderia, 
churrasqueira, corredor lateral, 03 

vagas de garagem sendo 01 coberta 
R$ 1800,00+ COND+ IPTU.
AP00994 - VILA FELICITA - AU 84m² - 
03 dormitórios (01 suíte com armários), 
WC social, sala, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 
1.900,00 + COND + IPTU
CA04521 – JARDIM DO SOL - AT 
250m² AC 110m² 03 dormitórios(01 
suite),WC social, cozinha planejada, 
copa, lavanderia coberta, garagem 
02 autos, 01 dormitório com WC nos 
fundos, portão eletrônico. R$ 1.900,00
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.
CA04546 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m², AC 145m² - Parte Superior: 03 
suítes e hall de entrada; Parte Inferior: 
sala, lavabo, copa com varanda, cozi-
nha planejada, lavanderia com armá-
rios, churrasqueira com pia, garagem 
para 02 autos, sendo 01 coberta. R$ 
2.300,00 + COND. + IPTU
AP01873 - CENTRAL PARK - AU 
100m² - 03 dormitórios sendo 01 suí-
te, e o outra suíte americana, lavabo, 
sala 02 ambientes, sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 
02 autos, depósito. Condomínio com 
infra estrutura completa. R$ 2.300,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU.
CH01526 - TERRAS DE ITAICI - AT 
1.000m², AC 180m² - 03 dormitórios 
sendo 02 suítes uma delas máster, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha, 
despensa, lavanderia, área gourmet 
com forno à lenha, e fogão industrial, 
varanda ampla, hidro, ampla área verde 
gramada. R$ 2.300,00 + IPTU
CA03814 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m², AC 105m² - Casa térrea com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada 
estilo americana, lavanderia, área de 
lazer com churrasqueira, quintal, gara-
gem para 02 autos.**condomínio com 
infra estrutura completa**R$ 2.650,00 
+ condomínio + IPTU.
CA05226 - VILLAGGIO DI ITAICI 
- AT 150m², AC 158m²- 03 suítes, 
sala 02 ambientes, área de luz, co-
zinha americana, lavabo, área de 
serviço,churrasqueira,02 vagas para 
auto cobertas e 02 vagas para auto des-
cobertas. R$2.800,00 + COND. + IPTU
AP03083- CONDOMÍNIO DUE - 04 
dormitórios sendo 02 suítes , lavabo , 
sala 02 ambientes,wc social, lavanderia 
, hob box ,cozinha planejada, garagem 
para 03 autos cobertos. R$ 3.500,00 + 
COND.+ IPTU
CA06439 – RESIDENCIAL DA VILA 
SUÍÇA – AT  410m², AC 340m²- So-
brado com 03 suítes, todas planeja-
das, WC social, Sala de estar, sala de 
jantar, sala de TV, cozinha planejada, 
Lavanderia planejada, quintal amplo 
gramado. área gourmet, wc social, 
01 quarto de despejo, 01 dormitório. 
Casa possui  aquecimento solar e 
sistema de energia. R$ 4.900,00 + 
COND.+ IPTU.

OPORTUNIDADE DESTAQUES DA SEMANA PARA LOCAÇÃO CASAS E APARTAMENTOS

OPOTUNIDADES/PERMUTAS:



06B Mais Expressão

VENDE-SE

O P O R T U N I D A D E  Ú N I C A 
JD.TROPICAL PRÓXIMO AO 
POLO SHOOPING .04 Comodos 
Com Entrada Para 02 Autos Em Lote 
De 150M² Por Apenas R$240.000, 
00.Tel= 19-3017.2608 / 99762-
7997.Aceita Financiamento. Vá 
Zunindo!!!!
OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 05 Residências Edifica-
das Em Lote De 250M², De Frente 
Para O Parque Corola Gerando Uma 
Renda Aproximada De R$2600,00. 
Valor: R$ 300.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294
OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 02 Residências Edifica-
das Em ½ Lote De 130M², De Frente 
Para A Rua Silvio Candelo Em 
Pleno Centro Comercial. Valor: R$ 
250.000,00 F=19-3017-2608/99762-
7997. Aceita Lote No Negócio.
OPORTUNIDADE! IMPERDÍ-
VEL!! Lote De 250M² Com 02 
Residencias E Grande Espaço 
De Terreno Livre. Em Local Privi-
legiado Da Morada Do Sol, Com 
Renda De R$1.100,00. Apenas 
R$250.000,00(O Lote Vasio Já 
Vale Este Preço) Aceita Lote/Carro 
No Negócio. Tel= 19-3017.2608 / 
99762-7997.Imperdivel!!!!
M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios 
Sala, Cozinha –Wc Social- Lavande-
ria, Garagem. Oportunidade Única!! 
Valor: Apenas: R$220.000,00 Ac. 
Financ, Ou Terreno Na Metade 
Do Valor. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
Á R E A  R U R A L - V E N D E - S E 
20.000M²/40.000M² Próximo A Mon-
te Mor: Boa Topografia; R$22,50 P/
M².Ac. Veículo, Ou Imóveis F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294.

SÍTIO VENDE-SE

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

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

JARDIM NAIR MARIA –SALT0 
SP-Excelente Casa De 03 Dormitó-
rios Sendo Um Suite Sala/Cozinha 
Americana, Wc Social, Garagem 
Para 02 Autos, Edificada Em Lote 
De 180M² Nova! R$320.000,00 
Troca Por Apartamento Em In-
daiatuba. F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294

ALUGA-SE

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-23). 02-Dorm, Sala.coz –Wc –  
Garagem R$750,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-23). 01-Dorm, Sala.coz –Wc –  
Garagem R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-27)(Fundos)01-Dorm, Sala.
coz –Wc – Sem Garagem R$550,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-27)(Frente)01-Dorm, Sala.
coz –Wc – Garagem R$700,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-34). 01-Dorm, Sala.coz –Wc 
–  R$500,00 Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57).  01-Dorm - Sala-Coz 
–Wc – Lav –Garagem R$ 700,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57). (Pav Inf) - Sala-Coz –Wc 
– Lav.  (Pav.sup) Suite –Espaço P/ 
Moto R$ 650,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-58).(Pav.sup) 02-Dorm, 
Sala.coz –Wc –  R$800,00 + 
Iptugarantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-58).(Pav.inf) 02-Dorm, Sala.
coz –Wc – Garagem R$900,00 +Iptu 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00(Obs: Imovel Em Cima De 
Salão Comercial) Garantia:fiador/
Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00 (Obs: Imovel Em Cima De 
Salão Comercial) Garantia:fiador/
Calçãolocaticia

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-77) Fundos 01-Dorm -  Sala-
-Coz –Wc.r$650,00 Garantia:fiador/
Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-80) Fundos.  01-Dorm-
-Coz –Wc – Lav- R$ 500,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
B A I R R O: J D .M O R A D A D O 
SOL (ANT-82) Frente.  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 500,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-86) Fundos.  01-Dorm-
-Coz –Wc – Lav- R$ 500,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
B A I R R O :  T A N C R E D O N E -
VES (FRENTE) 02-Dorm-Lav-
-Coz –Wc – Lav- R$ 700,00 +Iptu 
Garantia:fiador/Calção Locaticia

APARTAMENTO

BAIRRO:JARDIM ALICE:02 
Dorm-Sala-Coz –Wc-Lav-01 Vaga 
De Garagem R$900,00 + R$ 
200,00,Condominio (Incluso Água 
E (Iptu) Garantias:fiador Ou Calçao 
Locaticia.

SALAO COMERCIAL

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

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL

DO SEU 
CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

LOCAÇÃO

R$ 670 Cecap:  2 cômodos  
grandes, vaga para moto, 
quintal - individual
R$ 550 Morada do Sol: apar-
tamento 1 dormitórios suite, 
sala, cozinha, lavanderia s/ 
garagem
R$ 1000 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, copa, 
cozinha, lavanderia vaga co-
berta para até 2 carros
R$ 1100 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, cozi-
nha, lavanderia vaga coberta 
para até 2 carros
R$ 1300 Morada do Sol: Sa-
lão comercial+ 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: Lo-
tes de 150m² com ótima 
topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: 
com 3 cômodos em ponto 
de andaime com estrutura 
p/ sobrado
R$ 150 mil Jd. Maritacas: 
Lote comercial de 162 m² na 
avenida do Paulista, aceita 
Carro parcelamento de 50% 
direto com proprietário.

VENDAS

Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos)
R$ 170 mil Paulista: 2 cô-
modos nos fundos, frente 
toda livre.
R$ 170 mil apartamento 
Salto: 2 dormitórios, sala, co-
zinha, wc social, lavanderia. 
Aceita Financiamento.
R$ 180 mil Morada do Sol: 
3 cômodos e wc na frente, 2 
cômodos e wc nos fundos.
R$ 180 mil apartamento 
Salto: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavan-

deria. Aceita Financiamento 
(Nova), ou 100 mil e parcelas 
de R$ 680,00(Pega terreno 
até 100 mil)
R$ 210 mil Morada do Sol:  
Sobrado 1 dormitório, sala 
cozinha, varanda, 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 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita 
terreno, ou 50% do valor e 
assumir financiamento.
R$ 260 mil Morada do Sol: 
3 cômodos em lote de 250m, 
aceita terreno, carro, parce-
lamento.
R$ 290 mil Jd. Veneza: 2 
dormitórios, sala cozinha e 

2 wc area gourmet (Casa 
Linda), aceita terreno
R$ 320 mil Colibris: Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala 
cozinha e 2 wc, aceita finan-
ciamento terreno.
R$ 380 mil Monte verde: 
Excelente Sobrado Nova 
com 3 dormitórios sendo 1 
suíte e closet, sala copa e 
cozinha, lavanderia, gara-
gem para vários carros Área 
gourmet (Aceita Terreno e 
Financiamento).
R$ 600 mil Cidade nova 
I: Excelente casa com 3 
dormitórios sendo 2 suíte, 
sala copa e cozinha, lavan-
deria, 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 Pri-
mavera Cardeal: 1.000m² 
- formada com casa boa 
aceita imóveis

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – R$310 
MIL – 2dorms(1st c/closet).sala de estar 
e jantar, coz planejada, wc, churrasquei-
ra, garagem
COD.231 – VL.PIRES DA CUNHA – 
R$180 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem coberta para 2 carros.
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 MIL – 
2dorms, sala, coz, wc.
COD.252 – JD. PAULISTA – R$280 
MIL – 2doms(1st), sala, coz, wc, churras-
queira, garagem fechada para 3 carros.
COD.255 – CENTRO – R$470 MIL – 
2dorms, sala, copa, coz, wc, portão 
eletronico, garagem para 2 carros.

CASAS DE 2 DORMS

FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E DA 

CONSTRUÇÃO
CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.357 – PQ.BOA ESPERANÇA – 
R$450 MIL – 3dorms(1st), sala, coz 
planejada, lavanderia, wc,  churras-
queira, portão eletronico, garagem 
para 2 carros.
CA.373 – CAMARGO ANDRADE – 
R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
wc, lavanderia, dispensa, churrasqueira, 
garagem para 2 carros
CA.394 – CIDADE NOVA – R$795 
MIL – 3dorms c/armarios (2st), sala 3 
ambientes, coz planejada, lavanderia, 
churrasqueira, edicula, garagem co-
berta para 2 carros e descoberta para 
2 carros..
CS.303 – VL.VITORIA – R$480 MIL – 

3dorms(1st), sala, coz, dispensa, wc, 
edicula com dorm e wc, churrasqueira, 
garagem para 2 carros
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

COD.322 – HELVETIA PARK I – 
R$1.700.000,00 – 3sts, sala de estar e 
jantar, coz, lavanderia, dispensa, piscina, 
churrasqueira, garagem coberta para 3 e 
descoberta para 3 carros
COD.366 – COND.MARIA DULCE – 
R$890 MIL – 3sts, sala de estar c/pé 
direito alto, coz americana, copa, escri-
torio, dispensa, lavanderia, churrasqueira 
com pia, aquecedor solar, garagem 
para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.524 – VILA SFEIR – R$450 MIL 
– 2dorms(1st), sala, coz, lavabo, la-
vanderia, varanda, churrasqueira c/pia, 
garagem coberta para 2 carros.
AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL – 2dor-
ms, 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.30 – VENEZA – R$95 MIL – 150m²
TE.31 – COND.QUINTAS TERRACOTA 
– R$190 MIL – 1.200m²
TE.35 – JD.DO IMPERIO – R$105 
MIL – 150m²
TE.52 – VL FURLAN – R$350 MIL 
– 337m²

CHACARAS

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

COD.704 – VIDEIRAS – R$550 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, wc, churrasqueira, 
campo de futebol, pomar, poço, corrego 
nos fundos  
COD.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²
COD.721 – RECANTO CAMPESTRE – 
R$130 MIL – 930m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.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
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$660,00-dorm, 
sala, coz, wc, garagem
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sem 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, garagem

JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 – 
dorm, sala, coz, 2wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$850,00 – dorm, 
coz, wc, lavanderia, entrada de moto
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
PORTAL DO SOL – R$950,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada para carro.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
JD.PAULISTA – 950,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, entrada de carro
JD.PAU-PRETO – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, sem garagem
CENTRO – R$1000,00 – 60m² - dorm, 
sala, coz, 2 wc – COMERCIAL OU 
RESIDENCIAL
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sem garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
JD.BELA VISTA – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, quintal, 
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
VL.RUZ PERES – R$1.300,00 – 2dorms, 
sala, copa, coz, , wc, garagem
J D . A M E R I C A  –  R $ 1 . 3 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala, coz, copa, wc, quar-
tinho nos fundos, 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, dis-
pensa, 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, lavande-
ria, 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 – COMERCIAL 
-   4 salas,  recepção, 2 wc (1 para cadei-
rante),  coz,  dorm de despejo nos fundos
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMERCIAL 
– 4 salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala ampla, 
coz c/a/e. fundos:dorm, coz, lavanderia, 
churrasqueira, garagem para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lavande-
ria, 1 vaga de garagem coberta.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, 
coz, ec, garagem (SEM CONDOMINIO)
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lavan-
deria, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem coberta.
JD.PAU-PRETO – R$1.200,00 – 3dorms, 
sala, coz, wc, garagem coberta para 1 
carro. (INCLUSO CONDOMINIO)

CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga de 
garagem.
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
JD.PEDROSO – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz c/a/e, 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
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st 
com ae), sala 2 ambientes, coz planejada, 
WC, 2 vagas de gargem coberta
V L . B R I Z O L A  –  R $ 1 . 5 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 
2 ambientes, coz planejada, lavanderia, 
2 wc, 2 vagas de garagem
ANDALUZ – R$2.600,00 – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, WC, 
varanda, 2 vagas de garagem, totalmente 
mobiliado

CHÁCARAS

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

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



07BMais Expressão

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANTO CORRE-
TORES CREDENCIADOS AO CRECI 

E COM CONDUÇÃO PRÓPRIA.

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

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

 

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

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(03 
suites), sala 02 ambientes, sala de jantar, cozinha 
planejada,  piscina, churrasqueira, com salão de 
festa, mini Campo de futebol – AT/3.000m² – AC/400 
– R$ 1.200.000,00
CH2393  – 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 MENOR 
VALOR OU VENDO CASA TÉR-
REA COND. VISTA VERDE - 3 
dorms (1 suíte) c/ armários, sala 2 
ambientes, coz. Americana plane-
jada (cooktop, forno a gás e coifa) 
lavanderia c/ armários, churrasq., 
quintal, garag. p/ 3 carros (sendo 
1 coberta) F. (19)3394-2197 / 
(11)98635-7556
CASAS - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção – 
consulte-nos F. (19) 98136-7331 
ou (19)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.
MORADA DO SOL - CASA 
NOVA  - 2 dorms, sala, coz., WC, 
vaga para p/ carros. Aceita terreno 
aceita financiamento. R$ 240 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar.
MORADA DO SOL - Sobrado 1 
dorms, sala coz., varanda, edícula 
com lavand. nos fundo R$ 210 mil 
aceita financ., terreno F. 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.

MORADA DO SOL - CA04769 
– AT 250m², AC94M² - 02 dorm., 
sendo 01 suíte, WC social, sala, 
coz., lavand., garag. p/ 01 auto 
R$1.100,00 + IPTU F. 3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 
150m² AC 120 m² - sobrado c/ 03 
dorm. sendo 01 suíte c/ varanda, 
03 banheiros, escritório, lavabo, 
sala, coz., lavand., área gour-
met, cisterna para captar água, 
alguns acabamentos por fazer. 
R$ 1.500,00 +IPTU F. 3816-0006
JD. CRISTINA - CA04257 - AT 
300m² , AC 250m² - 03 dorm. 
sendo 01 suíte com closet, WC 
social, sala de estar, sala de 
jantar, sala de TV, porão, edícula 
c/ 02 dorm., WC social, sala, coz., 
área de lazer com sauna, garag. 
para 02 autos R$ 1.900,00 + IPTU 
F. 3816-0006
CENTRO - CA05988 - AT 200m², 
AC 150m² - Imóvel comercial c/ 
salas amplas, reformado. Ex-
celente R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. AMERICA - CA04989 - AT 
175m², AC 150m² - 03 dorm. 
sendo 01 suíte, WC social, sala, 
coz., lavand., quintal, garag. para 
02 autos. R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. JEQUITIBÁ - CA06488 - AT 
160,06m², AC 174,97m² - Casa 
ampla, reformada com 03 dorm. 
sendo 01 suíte com closet, WC 
social, sala ampla, lavabo, coz. 
planej., área de serviço fechada, 
WC externo, dorm. externo, amplo 
quintal, garag. para 02 autos 
coberta R$ 2.800,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. DO VALLE - CA064380 - 
AT-270m², AC- 170m²- Casa 
térrea com 03 dorm., sendo 01 
suíte, sala, wc social, coz., sala 
de jantar, área de luz, quintal + 
WC social R$ 2.100,00 + IPTU 
F. 3816-0006
CECAP:  2 cômodos  grandes, 
vaga para moto, quintal – indivi-
dual R$ 670 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a cobrar
ALUGO QUARTO - p/ moça pró-
ximo ao Carrefour F. 3875-1181

S O L A R  D O  I T A M A R A C A 
-  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 jan-
tar e sala com 2 amb., vagas para 
4 de garag., sendo 2 cobertas. Ao 
fundo, edícula com 2 andares, 
sendo no térreo, churrasq., lavabo 
e dispensa. No andar superior 3 
cômodos: 1 suíte, escritório e sala 
de ginastica R$ 2.800,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. DOM BOSCO - CA06462 – 
AT- 406M²- AU- 222 M²- Casa 
térrea c/ 03 dorm., sendo 01 suíte, 
2 salas, coz. Planej., wc social 
com banheira, hall dos quartos, 
área gourmet, quintal amplo.2 
vagas de garag. cobertos, e 02 
descobertas. R$ 3.000,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. ESPLANADA II - CA05787 
– AT 300m² AC 158m², boa 
Localização c/ 3 suítes, sala 2 
amb. c/ lavabo e área de luz, 
coz. americana, lavand. fechada, 
área gourmet com churrasq., e 
pia, quintal, entrada lateral de 
serviço, garag. p/ 4 carros sendo 
2 cobertas, jardim, portão 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., 
suíte, sala, copa, cozinha, lavand. 
vaga coberta p/ até 2 carros R$ 
1.000,00 F 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320
JD DO VALE - 3 dorms, suíte, WC 
social, sala, copa, coz., garag. p/ 2 
carros R$ 1700,00 F. 99479-0454
CIDADE NOVA - 2 dorms, sala, 
coz., WC social R$ 800,00 + IPTU 
F. 99479-0454
ALUGO CASA -  com 300m² em 
propriedade rural de Itu, próximo 
da Rodovia Castelo Branco, 
destinada a clinica de recupe-
ração de dependentes químicos 
e outros. Tratar pelo fone (11) 
40230319

APTO BARBARA - 1 dorm, sala, 
cozinha e banheiro, 1 vaga de ga-
ragem. 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

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 
dorms, suíte, sala, coz., lavand., 
s/ garag. R$ 600,00 F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue a 
cobrar independente
MORADA DO SOL - 2 dorms, 
suíte, sala, copa, coz., lavand., 
vaga coberta para até 2 carros 
R$ 1.000,00 F 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320 ligue a cobrar.
MORADA DO SOL:  aparta-
mento 1 dormitórios suite, sala, 
cozinha, lavanderia s/ garagem 
R$ 550,00 F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a cobrar 
independente
APTO BELVEDERE - 3 dorms 
(suíte) WC social, sala, coz., 
área de lazer, piscina sauna, 
Academia, salão de festas, quadra 
de esportes R$ 1.600,00 incluso 
condomínio F. 99479-0454
APTO PARQ SAO LOURENÇO 
- 3 dorms, sala, coz., suíte, WC so-
cial, 1 vaga de garag. R$ 1000,00 
+ condomínio F. 99479-0454
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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 - 3 cômodos 
em lote de 250m. R$ 260 mil, 
aceita Terreno, carro, Parcela-
mento  F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
JD. ITAMARACÁ - 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lavand. nos fundos 
garag. coberta. Aceita terrenos ou 
50% do valor e assumir financia-
mento. R$ 250 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.
MORADA DO SOL - com 2 dorms, 
sala, coz., wc, lavand., garag. para 
2 carros. Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil Aceita troca por lote de 
250m². F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
CIDADE NOVA I - Excelente casa 
com 3 dorm sendo 2 suíte, sala 
copa e cozinha, lava, piscina gara 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara). R$ 600 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar Ipiranga
MONTE VERDE -  (Nova) com 
3 dorms sendo 1 suíte, sala, 
copa e coz., lavand., garag. para 
vários carros Área gourmet (Aceita 
Terreno e Financiamento), R$ 380 
mil. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
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 empre-
gados, fino acabamento, demais 
dependências de alto padrão. 
R$ 820.000,00 F. 3875 0469 / 
997519921 creci 65362. Aceita 
terreno em Indaiatuba.
JD. VALENÇA  - Sobrado com 
3 d (1s) AC160m², garag. co-
berta 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.
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.

COND. RESIDENCIAL VILA SU-
ÍÇA - Em cima: 2 suítes, roupeiro, 
sala de TV, escritório. Em baixo: 
salas de visita e jantar, wc/lavabo, 
coz. projetada, despensa, lavand., 
wc, 1 suíte, área de refeições 
com churrasq. Fora da casa: bela 
piscina com SPA e hidro, jardim, 
quartinho, à frente cascata c/ 
laguinho e peixes, garag. coberta. 
AT 570m2 AC 300m². Aqueci-
mento solar e ar condicionado. 
R$1.550.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921. creci 65362.
JD. MONTREAL - Excelente casa 
térrea com 106m² – AT150, 3 D (1 
suíte),  escritório opcional, coz. c/ 
balcão e mesa de granito, sala de 
jantar e sala de visita, churrasq., 
aquec. solar, ar condic., porce-
lanato, esquadrias em alumínio 
branco, tudo mais, garag. coberta. 
R$ 425.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921 direto c/ proprietário
VILLAGIO DE ITAICI - Casa 
de fino acabamento, c/ 3 dorm. 
(sendo 1 suíte) wc social, coz. 
americana, sala, churrasq., la-
vand., garag. coberta, aquec. so-
lar. Local c/ área de lazer, piscina, 
salão de festas, quadra esportiva 
e muito mais. R$ 525.000,00. 
F. 3875.0469 / 997519921.creci 
65362.
RES. HELVETIA PARK 1 - Es-
petacular 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 
alumínio, wc social, lavand., pisci-
na, vestiário, wc, varanda gourmet 
e estar, churrasq., entradas late-
rais, garag. p/ seis carros (três co-
bertos). R$ 1.800.000,00, discute 
imóvel como parte. Documentada 
F. 3875.0469 / 997519921 creci 
65362.
JD. MONTREAL - Excelente casa 
térrea com 106m² – AT150, 3 D (1 
suíte), coz. projetada com cook 
top, forno e micro-onda, sala de 
jantar e sala de visita, churrasq., 
aquec. solar, preparada para 
ar 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

TERRA MAGNA - Magnífica resi-
dência desencostada das divisas 
em local privilegiado com vista 
fantástica imutável. AT 540m², 
AC 300m² IPTU R$ 245,00, Taxa 
de Cond. R$ 422,00. Em cima: 3 
Suítes e closet, sacadas fascinan-
tes 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.
CENTRO AREA COMERCIAL 
-  2 dorms, (Suíte) WC social, 
sala, coz. americana garag. R$ 
500.000,00OU troca por casa 
antiga ou de menor valor F. 
99479-0454
JD ALICE - 2 dorms, sala, coz., 
WC social garag. P/ 2 carros R$ 
230.000,00 F. 99479-0454
JD BRASIL - 3 cômodos, garag. 
R$ 150.000,00 F. 99479-0454
JD. OLIVEIRA CAMARGO -  2 
cômodos c/ garag. R$ 120.000,00 
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 (frente para 
o Parque das Frutas). R$ 580 mil. 
Obs: aceita troca por casa térrea 
no Villagio de Itaici ou Vista Verde. 
TROCO - APTO NO BUTANTÃ 
– 3 suites, sala 2 amb., lavabo, 
coz. americana, varanda 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 acabamento 
3 Dorms., sendo 1 suíte, móveis 
planejados, garagem para 2 
carros, portão eletrônico R$ 530 
mil F. 9.9921-0441 c/ Proprietário
JARDIM ESPLANADA - Ac: 
64m² AT: 300m² - sala, cozinha, 
quarto, varanda, wc. Oportuni-
dade! R$380mil F. 3875-5385 ou 
9.9258-2654

CASA NAIR MARIA troca por 
casa em Indaiatuba (consulte-
-nos) F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
Morada do Sol: 3 casas em lote 
de 250m² sendo a 1ª - 2 dorm 
sala, coz, wc, gara – 2ª - 1 dorm, 
sala e coz – 3ª - 1 dorm, sala e 
coz, quintal. R$ 270 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar
Morada do Sol: com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 255 mil Aceita 
troca por lote de 250m². F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar 

JD. BRASIL - CA06303 - AT 
150m²AC 90m² - 02 Dorm., WC 
Social, sala, coz., lavand., chur-
rasq., 01 garag. coberta. R$ 
900,00 + IPTU F. 3816-0006
VILA TELLER - CA06394 - 01 
dorm., WC social, sala, coz., la-
vand., 01 vaga coberta R$ 950,00 
+ IPTU F. 3816-0006
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, estacio-
namento na frente R$ 1.200,00 + 
IPTU F. 3816-0006
JD. DOS COLIBRIS - CA05663 
– AT 150m² AC80m² 02 suítes, 
Wc social, sala, cozinha, lavand., 
garag. para 02 autos. R$ 1.500,00 
+ IPTU F. 3816-0006
JD. AMÉRICA - CA05121 - AT-
-130m² AC- 100m², 03 dorm., 
sendo 01 suíte, WC social, sala. 
coz. c/ gabinete, lavand. e garag. 
p/ 02 autos. R$1.600,00 + IPTU 
F. 3816-0006



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. planeja-
da, 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 
VENDA, AT 1000m², amplas 
acomodações, setor gourmet, 
piscina, jardim, pomar, R$ 
550.000,00. Aceita parte de 
pagto ou troca com casa em 
região centralizada de Indaiatu-
ba. F. 3875.0469 / 99751.9921 
creci 65362
ALTOS DA BELA VISTA - 
Chácara c/ 3 d, ampla casa re-
modelada 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 - Chá-
cara no Recanto dos Pássaros 
– AT 5000m²  c/ três casas 
amplas e boas com dorms, 
wc’s, salas, coz., despensas, 
varanda, churrasq., piscina, 
pomar, jardim, canil e muito 
mais R$ 1050.000,00.  Na 
negociação, discute parte em 
chácara ou imóvel de menor va-
lor. 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
ALUGO PASTAGEM -  em 
propriedade rural de Itu, com 
água em abundância, próximo 
da Rodovia Castelo Branco. 
Tratar pelo fone (11) 4023 0319

JD. CARLOS ALDROVANDI 
- 2 terrenos c/ 270m² cada  F. 
(19) 99783-2900 / 99952-2505 / 
3329-3518
JD. MONTREAL RESIDENCE - 
Quadra “O” 7,5x20 R$ 123.500,00 
+ parcelas de R$ 522,00 por mês 
F. 3318-0164
Jd. Colibris - Lote de 150m² com 
ótima topografia, um tapete R$ 
115 mil topografia R$ 100 mil F. 
3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320 ligue a cobrar.
Jd. União - Lote de 150m² com 
ótima topografia R$ 90 mil F. 
3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320 ligue a cobrar.
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.
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
SALTO JD. NAIR MARIA: lote de 
180 m², R$ 100 mil, com alicerce 
p/ 2 dormitórios + parcelas F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
JD. MORADA DO SOL: Lotes de 
125m² com ótima topografia R$ 
100 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar. 
JD. BRÉSCIA - Oportunidade 
única, terreno c/ 200m², plano, na 
quadra A, com escritura e registro, 
R$ 150.000,00. Discute-se pro-
posta F. 3875.0469 / 997519921 
c/ o proprietário.
TERRA MAGN - Magnífica resi-
dência desencostada das divisas 
em local privilegiado com vista 
fantástica imutável. AT 540m², 
AC 300m² IPTU R$ 245,00, Taxa 
de Cond. R$ 422,00. Em cima: 3 
Suítes e closet, sacadas fascinan-
tes 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
JD. UNIÃO - Lote de 150m² com 
ótima topografia R$ 90 mil F 3017-
6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar.
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

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.
COND. JARDINS DOS LA-
GOS - 525M² R$ 255.000,00 F. 
99640-5024
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
ÁREA EM CARDEAL – 9 al-
queires próximo aeroporto R$ 
2.000.000,00 F. 99887-7771
JD. MONTOVA – com 216m² 
R$105 mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
JD. VENEZA – com 150m² 
R$95 mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
JD. MONTREAL – com 150m² 
R$130 mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

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
PASSO O PONTO - Loja de 
diversos, 14 anos no mercado, 
com carteira de cliente Rua Pe 
Bento Pacheco 1145 Centro

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
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
TENÓRIO DESENHOS - Carica-
turas ao vivo ou por encomendas 
F. 99213-9795 Whatsapp 99723-
6687 / www.td.art.br  / fanpage: 
tenoriodesenhos
AR CONDICIONADO POR-
TÁTIL - Consul - 12.000 BTU 
Novo - 110W R$1.990,00 F. 
98802-3619 ou 3016-6777
TV 14” PHILIPS - 110W R$99,00 
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 cuidado-
ra de idosos, crianças, enfer-
mos, pessoas com necessi-
dades especiais e etc. Atendi-
mento hospitalar 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
OFEREÇO-ME como cuidadora 
de idosos, com experiência F. 
9.9409-4991 ou 9.9757-7609 
c/ Samanta
Roberto pinturas residenciais e 
comerciais. Fazemos grafiatos, 
texturas e etc... com preço dife-
renciado. F. 993347959
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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.
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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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