
60 DIAS  

PMDB 

CORRIDA

QUÍMICA 

LIGA PAULISTA

DEVOÇÃO DANÇA 

A Câmara aprovou na 
manhã de quinta-feira, dia 
14, em regime de urgência, 
mais 60 dias de férias para o 
prefeito licenciado Reinaldo 
Nogueira (PMDB). Acusado 
de participar de um esquema 
desapropriação, Reinaldo 
segue preso em Tremembé.

Pela primeira vez o Mu-
nicípio será “palco” da tra-
dicional corrida Indaiatuba 
Run, prova organizada pelos 
Profissionais de Eventos Es-
portivos de São Paulo (Proe-
esp). A competição acontece 
no dia 31 de julho (domingo), 
no Parque Ecológico. 

O engenheiro agrônomo 
Nilson Alcides Gaspar anun-
ciou, durante coletiva de 
imprensa o nome do vereador 
e médico ginecologista Túlio 
José Tomáss do Couto, como 
vice em sua pré-candidatura à 
Prefeitura de Indaiatuba.

Ação aconteceu na última quinta-feira e contou com apoio do COI. Pág. 12

O primeiro curso de tecnó-
logo em Química, da Funda-
ção Indaiatubana de Educação 
e Cultura (Fiec), terá seu ves-
tibular amanhã, dia 17, das 9h 
às 13 horas. O prazo para con-
correr ao curso de nível supe-
rior terminou no último dia 7.   

Na “briga” por uma 
vaga nas semifinais da 
Liga Paulista de Futsal, 
a ADI saiu atrás no pri-
meiro confronto válido 
pelas quartas de final. 
Diante do fortíssimo 
Magnus Futsal, sem o 
craque Falcão, o time 
indaiatubano acabou 
derrotado em casa pelo 
placar de 1 x 0.
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Vereadores 
aprovam férias 
de Reinaldo

RIO 2016

TRÁFICO 

Indaiatuba recebe na pró-
xima quinta-feira, dia 21, a 
passagem da Tocha Olímpica. 
O símbolo dos Jogos estará no 
Município das 7h30 às 9h30.

Na tarde de quinta-feira, dia 
14, a Polícia Militar com o apoio 
da Rocam, prendeu um casal e 
apreendeu um menor de idade, 
além de cerca de 500g de drogas.

A 74ª Romaria de In-
daiatuba à Pirapora, que começou na 

última quinta-feira, dia 14, e segue com programação 
neste final de semana, conta este ano com uma novidade: 
fiscalização com bafômetro.

Ao menos duas coreografias da escola de dança Estúdio em 
Cena, de Indaiatuba, voltam a se apresentar na Noite de Gala 
da competição internacional de dança Passo de Arte 2016, que 
acontece amanhã, dia 17, e contará com os vencedores de toda 
a competição.
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Tocha passa 
pela cidade na 
próxima quinta

PM localiza 
‘laboratório’  e 
prende três

Romeiros iniciam ‘caminhada’ 
rumo à Pirapora do Bom Jesus 

Estúdio em Cena ‘fatura’ 
dois ouros no Passo de Arte

Túlio é pré-
candidato a vice 
de Nilson Gaspar 

1º Indaiatuba 
Run segue com 
inscrições abertas

Fiec realiza 
vestibular com 
179 inscritos 

ADI perde para o Magnus Futsal 
na primeira partida das quartas 

Quadrilha que furtava residências 
no Município é presa pela Guarda 

Indaiatuba confirma 
o quinto representante 
na Paralimpíadas 

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

JEAN MARTINS  

DIVULGAÇÃO
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O que você acha 
da passagem da 
Tocha Olímpica em 
Indaiatuba? Você 
irá acompanhar o 
evento?

RADARES DIA 16 A 22/07

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

“Sinceramente eu não vou acom-
panhar por ser meu horário de 
dormir pós-trabalho, mas acho 
interessante para divulgar a ci-
dade e ficar marcado na história."
Reginaldo Paixão, 37 anos, 
vigilante

“Não vou acompanhar o evento e 
acho que a Tocha não representa 
o atual cenário de necessidade 
da população. Contradiz com a 
nossa realidade econômica. Não 
querendo desmerecer os atletas, 
mas outro país em melhor condi-
ção deveria sediar."
Cleverson Rodrigues Monsão, 
42 anos, técnico em edificações

“Gostaria muito de ver, eu acho 
legal a cidade receber a Tocha, 
embora tenha muitas pessoas 
reclamando quanto a verba gasta 
com o evento de um modo geral, 
acredito ser importante o investi-
mento no esporte.”
Bruna Castro, 24 anos, aten-
dente 

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

"Não vou acompanhar, sou in-
diferente e não acho importante 
a passagem da Tocha, muito 
menos os Jogos Olímpicos acon-
tecerem aqui no Brasil."
Bruna Letícia da Silva Andra-
de, 17 anos, estudante

“Não vou estar na cidade no dia 
da passagem, porém acho legal 
de um modo cultural e também 
importante para Indaiatuba. Vai 
colocar a cidade nos holofotes 
internacionais e poderá expor os 
problemas políticos.”
Jonathan Ferreira, 19 anos, 
designer de interiores

Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º 204.044, graduação em direito pela PUC, 
especialista em direito tributário pela Fundação Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC 
com escritório profissional na Rua das Orquídeas 777-sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Te-
lefone de contato (19)3115-3260 e-mail flaviaadv@terra.com.br

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.) 

Existe punição para agentes políticos quando estes cometem 
crimes contra coletividade?

Tendo em vistas as ultimas noticias a respeito de corrupção envolvendo agentes públicos e polí-
ticos, muito poucos leitores conhecem o fato de que Administração Pública é regida por princípios 
de deveres éticos. Atualmente a “ética” não tem regido a vida da maioria dos brasileiros; todos estão 
desacreditados a respeito da existência da legislação que puna agentes políticos. 

 O objetivo deste texto é expor ao leitor quais são os princípios principais que rege a administra-
ção publica e quais são conseqüências para o administrador publico cuja conduta não paira a estes 
princípios.

  Primeiramente são os membros da Administração Publica são considerados: AGENTES PU-
BLICOS desde chefes de Estado até o Presidente da Republica. Existe o principio da supremacia do 
interesse publico sobre o privado; isto quer dizer: os agentes públicos estão em seus cargos, para servir 
as necessidades sociais e não interesses particulares ou interesses restritos a uma determinada classe;

  Ainda, agente público deve se submeter ao principio da LEGALIDADE, ou seja, a sua conduta 
deve estar de acordo com a Lei vigente; o administrador não deve privilegiar ou discriminar um 
alguém ou qualquer classe porque ele deve atender a todos sem preferência partidária ou pessoal 
(IMPESSOALIDADE). Além disso, o administrador deve agir com lisura e ética (MORALIDA-
DE).  

 Os agentes políticos, ou seja, os agentes que exercem função governamental devem ser punidos 
pelo poder judiciário, apesar da constituição federal dar tratamento diferenciado (assunto que será 
tratado na segunda parte da parte dessa exposição). O poder judiciário deve atuar tanto na esfera 
administrativa, cível ou penal de acordo com a natureza da conduta praticada pelo agente.  Uma 
das principais condutas que um agente político pode praticar contra uma coletividade, infringindo 
o princípio da legalidade, moralidade e supremacia do interesse público e impessoalidade seria o 
crime de IMPROPRIDADE ADMINISTRATIVA e NEPOSTISMO. 

a) IMPROPRIDADE ADMINISTRATIVA - são aqueles atos que importam enriquecimento 
ilícito do agente publico, causando ou não danos aos cofre públicos e aqueles atos que atentam 
contra os princípios da Administração Pública, causando ou não lesão ao erário ou enriquecimento 
ilícito da Lei n.º 8.429/1992. 

b) NEPOSTISMO - Nepotismo é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de 
trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da 
função pública pela valorização de laços de parentesco. Nepotismo é prática que viola as garantias 
constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece privilégios em função 
de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público. O 
fundamento das ações de combate ao nepotismo é o fortalecimento da República e a resistência a 
ações de concentração de poder que privatizam o espaço público.

As condenações estão definidas no artigo 52 da Constituição Federal e são elas: 
a) PERDA DO CARGO PUBLICO, b) INABILITAÇÃO para qualquer função 
publica cargos de confiança ou mandato eletivo c) sem prejuízo das sanções CRI-
MINAIS e CIVIS, inclusive com a pena de RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS 
desviadas ilegalmente aos cofres públicos.

A Tocha Olímpica em Indaiatuba

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A força da nossa mente
A maioria das pessoas desconhece a força que tem  a nossa mente para eliciar os comportamen-

tos superadores, pois por mais que estejamos fraquejados com o  físico, pelo cansaço ou por uma 
doença poderemos por meio dos pensamentos gerar um sentimento interno que nos alavanca e nos 
leva para onde pretendemos chegar. Certa tarde o pai saiu para um passeio com as duas filhas, uma 
de oito e a outra de quatro anos. Em determinado momento da caminhada, Helena, a filha mais nova, 
pediu ao pai que a carregasse, pois estava muito cansada para continuar andando. O pai respondeu 
que estava também muito fatigado, e diante da resposta a garotinha começou a choramingar e fazer 
“corpo mole”. Sem dizer uma só palavra, o pai cortou um pequeno galho de árvore e o entregou 
à Helena dizendo: – Olhe aqui um cavalinho para você montar, filha! Ele irá ajudá-la a seguir em 
frente. A menina parou de chorar e pôs-se a cavalgar o galho verde tão rápido, que chegou em casa 
antes dos outros. Ficou tão encantada com seu cavalo de pau, que foi difícil fazê-la parar de galopar. 
A irmã mais velha ficou intrigada com o que viu e perguntou ao pai como entender a atitude de He-
lena. O pai sorriu e respondeu dizendo: – Assim é a vida, minha filha. Às vezes a gente está física e 
mentalmente cansado, certo de que é impossível continuar. Mas encontramos então um “cavalinho” 
qualquer que nos dá ânimo outra vez. Esse cavalinho pode ser um bom livro, UM AMIGO, uma 
canção, uma oração… assim, quando você se sentir cansado ou desanimado, lembre-se de que sempre 
haverá um cavalinho para cada momento, e nunca se deixe levar pela preguiça ou o desânimo. Hoje 
o meu abraço irá para as pessoas que conservam e praticam os valores que aprendeu com os pais. 

Venha conhecer um pouco da sua mente em nossos processos de  treinamentos, 
inscreva-se para os dias 19-20 e 21-08-2016, pelo site www.signatreinamentos.
com.br ou telefone 019-3875-7898.

Considerado um capítulo especial na história do 
Município, a passagem da Tocha Olímpica em In-
daiatuba diverge opiniões entre os moradores locais.

Muitos garantem ser um momento inesquecível 
para esporte local e também para os residententes. 
Aliás, é o símbolo maior das Olimpíadas, principal 
competição esportiva do mundo e que este ano, pela 
primeira vez será realizada em território nacional.  
Outros preferem não comparecer para ver a Tocha 
como forma de "protesto". Aliás, apesar do evento de 
suma importância, foram gastos valores astronômicos 
para a realização dos Jogos no Rio 2016 e, numa das 
maiores crises políticas e economicas enfrentadas pelo 
País, talvez o momento, para muitos, não é propício 
para comemorações. 

Todas as formas de manifestação, contra ou a favor 
das Olimpíadas, são válidas e intendível. Para algumas 
é a simples passagem da Tocha Olímpica, para outros 
é realização do sonho de alguém que sempre foi um 
apaixonado pelo esporte. 

Apesar da Tocha passar pela cidade num horário 
não muito convencional, espera-se que seja feito com 
tranquilidade e que ninguém, por interesses próprios, 
acabe com o momento único das pessoas que sim-
plesmente sonharam um dia carregar a Tocha das 
Olimpíadas.  

Regras para aposentadoria por tempo de contribuição
A tão sonha aposentadoria as vezes se torna um objetivo inalcançável pelo Brasileiro, diante de 

tantas regras e requisitos impostos pela legislação previdenciária e aplicada pelo INSS.
Contudo, conhecer a matéria e buscar orientações pode evitar dores de cabeça na hora de requerer 

o benefício de forma administrativa, que, se negado, terá que ser reconhecido em juízo se preenchido 
os requisitos para concessão.

Quanto as aposentadorias, destaca-se a aposentadoria por tempo de contribuição que é concedida 
de acordo com as seguintes regras:

- Os segurados inscritos no Regime de Previdência até 16.12.1998, inclusive os oriundos de outro 
Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida (nº de contribuições), terão 
direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

a) aposentadoria por tempo de contribuição ou de serviço, conforme o caso, com renda mensal 
no valor de 100% do salário de benefício desde que cumpridos 35 anos de contribuição se homem 
e 30 anos se mulher.

b) aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal proporcional desde que cumpridos 
os seguintes requisitos, cumulativamente: i) idade mínima de 53 anos para homem e 48 para mulher; 
ii) tempo mínimo de 40 anos se homem e 25 anos mulher; iii) um período adicional de contribuição 
equivalente a quarenta por cento do tempo, que em 16.12.1998, faltava para atingir o tempo de 
contribuição estabelecido no item ii.

- Os segurados inscritos no Regime Geral a partir de 17.12.1998, inclusive oriundos de outro 
regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, terão direito a aposentadoria 
por tempo de contribuição desde que comprovem 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher.

Se você leitor está nestas situações, pode requerer o benefício junto ao INSS 
administrativamente e caso este negue, busque o judiciário para ver seu benefício 
reconhecido.
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ROSE PARRA/ACS – CMI 

Ainda em Tremembé, Reinaldo tem 
mais 60 dias de férias aprovados 

A Câmara aprovou na 
manhã de quinta-
-feira, dia 14, em 

Regime de Urgência, mais 
60 dias de férias para o 
prefeito licenciado Reinaldo 
Nogueira (PMDB). Acusado 
de participar de um esquema 
desapropriação de áreas no 
Município, Reinaldo segue 
preso no presídio de Tre-
membé.

O Projeto nº 12/2016, 
aprovado durante Sessão 
Extraordinária na Câmara, 
prevê férias ao prefeito Rei-
naldo Nogueira no período 
de 18 julho a 15 setembro, 
no exercício de seu mandato 
dos anos de 2013 e 2014.

O pedido de férias, o ter-
ceiro no ano, foi aprovado 
com votos contrários dos 
vereadores Derci de Lima 
e Carlos Alberto Rezende 
Lopes (Linho), ambos do 
PT, além de Bruno Ganem 
(PV) e Gervasio Aparecido 
da Silva (PP).

Esse não foi o primeiro 
pedido de licença solicitado 
pelo prefeito e aprovado na 
Câmara este ano.

No dia 3 de maio, Reinal-
do entrou de férias e quem 
assumiu o Gabinete,  na 
ocasião, foi o vice-prefeito 
Antonio Carlos Pinheiro. 
Porém, o período de Pinhei-
ro no cargo de chefe do exe-
cutivo durou apenas 14 dias. 

Alegando já ter agendado 
uma viagem ao exterior, ele 
também solicitou férias por 
17 dias. 

O PL autorizando o re-
cesso de Pinheiro foi apro-

vado na Câmara e, no dia 
17 de maio, com base na 
Lei Orgânica do Municí-
pio, quem deveria assumir 
como prefeito interino, até 
o retorno de Pinheiro, seria 

o presidente da Câmara, o 
vereador Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha (PMDB, 
o que acabou não correndo. 

Na ocasião, por orienta-
ção jurídica, Cebolinha não 

assumiu o cargo de prefeito, 
por acreditar que tal atitude 
iria de encontra com a Lei 
Eleitoral, o que poderia pre-
judicar sua pré-candidatura 
a vereador para as Eleições 
deste ano. 

Sem ninguém para as-
sumir o posto, Reinaldo 
foi “obrigado” antecipar 
o fim de suas férias e no 
dia 18 maio “reassumiu” à 
Prefeitura. 

Na sequência, em novo 
pedido do prefeito e também 
aprovado na Câmara, Rei-
naldo “ganhou” novas fé-
rias, a qual deveria começar 
no dia 3 de junho e terminar 
no dia 17 de julho. Em seu 
lugar assumiu Pinheiro.  

Prisão
Quando foi preso, Rei-

naldo gozada apenas de uma 
semana de férias. No dia 23 
de junho, numa operação 
do Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Grupo 
Organizado (Gaeco) do Mi-
nistério Público (MP), em 

Vereadores se reuniram às 7 horas de quinta-feira para aprovar novo período de férias do prefeito

Outros cinco Projetos de Lei São aprovado durante e Extraordinária
Ainda na Sessão Extraordinária, 

realizada às 7 horas de quinta-feira, 
dia 14, outros cinco Projetos de Lei 
foram aprovados em Regime de 
Urgência Especial (votação única). 

Todos os PLs são de autoria do 
Executivo Municipal e quatro deles 
são referentes à repasses de verba 
para a Apae, Casa da Providência, 

Casa da Criança Jesus de Nazaré, 
Creche Mãe Rainha. O 4º projeto, 
o PL 97, inclui também o Centro de 
Integração, Reabilitação e Vivência 
dos Autistas (Cirva) na lista de enti-
dades que passam a receber repasses 
de verbas da Prefeitura.

Todos os vereadores compare-
ceram à sessão, marcada ainda pelo 

retorno ao Plenário do vereador 
Adalto Missias de Oliveira (PP), 
que até então, ocupava o cargo de 
Assessor de Programas e Projetos 
Especiais junto à Secretaria Muni-
cipal da Família e Bem-Estar Social, 
vaga que passou a ser ocupada, na 
Câmara, pelo vereador Helton An-
tônio Ribeiro (PP), que deixou a 

cadeira no último mês de julho em 
favor de Adalto.

A Câmara permanece em recesso 
parlamentar, período em que não 
há sessões ordinárias no Plenário, 
podendo haver sessões extraordi-
nárias sempre que necessário. Os 
vereadores, no entanto, continuam 
trabalhando em seus gabinetes.

parceria com o Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia 
(Baep), o prefeito Reinaldo 
Nogueira foi preso suspeito 
de participar de um esque-
ma de compra irregular 
de terrenos por empresas 
de Indaiatuba e Bragança 
Paulista. 

Reinaldo foi detido em 
sua casa e segue desde en-
tão detido no presídio de 
Tremembé. Segundo infor-
mações, dois habeas corpus 
protolocados pela defesa do 
prefeito foram negados pelo 
Tribunal de Justiça (TJ).

Na mesma operação, mas 
no dia anterior a prisão do 
prefeito, o Gaeco prendeu 
ainda o pai do prefeito, 
Leonício Lopes Cruz; e os 
empresários Rogério Soares 
da Silva e Josué Eraldo da 
Silva.

Na operação foram de-
tidas ainda as empresárias 
Adma e Camila Galasssi. 
Entretanto, ambas já foram 
liberadas e respondem ao 
processo em liberdade. 
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Semáforo para pedestre é instalado na escola municipal Bosque do Saber 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

TRÂNSITO 

Gaspar anuncia Túlio como vice 
em sua pré-candidatura a prefeito 

DIVULGAÇÃO

O engenheiro agrôno-
mo Nilson Alcides 
Gaspar anunciou, 

durante coletiva de impren-
sa na manhã de quarta-feira, 
dia 13, o nome do verea-
dor e médico ginecologis-
ta Túlio José Tomáss do 
Couto, como vice em sua 
pré-candidatura à Prefeitura 
de Indaiatuba, nas Eleições 
Municipais que ocorrem em 
outubro. 

Durante entrevista, Gas-
par revelou que gostaria que 
seu pré-candidato a vice 
fosse um médico. “Saúde é 
um assunto muito discutido 
tanto em nossa cidade quan-
to no Brasil e nada como ter 
alguém da área para enten-
der e definir o que é preciso 
ser feito”, declarou. 

P r é - c a n d i d a t o s  p e l o 
PMDB, Gaspar também fez 
questão de destacar a larga 
experiência que Túlio tem 
na política local, com três 

tem problemas e desafios, 
mas é uma das melhores 
cidades do Estado de São 
Paulo para se viver”, enfa-
tizou. 

Também du-
rante coletiva, Tú-
lio salientou que 
o convite foi uma 
surpresa, pois já 
es tava em pré-
-campanha para 
vereador .  “Fo i 
uma surpresa ser 
ind icado  como 
vice, até porque 
no ano passado 
meu futuro político ainda 
era incerto”, revelou. “Meu 
pai faleceu, minha mãe fi-
cou doente, eu também tive 
problemas de saúde e tinha 
dúvidas se deveria continuar 
na política. Porém, quando 
surgiu este convite aceitei, 
não podia me esquivar deste 
desafio.”

Segundo Túlio, a con-
fiança no crescimento e de-
senvolvimento da cidade foi 
decisiva para que aceitasse 

o convite. “Estou em Indaia-
tuba há 25 anos e vi o quanto 
a cidade mudou. Quando 
cheguei, o Hospital Dia era 

apenas  um esque-
leto. Atualmente 
atende milhares 
de pessoas, faz 
cirurgias e está 
ampliando o aten-
dimento”, compa-
rou.  “Enquanto 
ou t ra s  c idades 
estão demitindo 
e parando servi-
ços,  Indaiatuba 
continua fazendo 

mais, entregando mais pos-
tos de saúde, ampliação do 
hospital, etc.”

Experiência
Túlio destacou ainda a 

experiência do grupo que 
disputará as eleições mu-
nicipais em outubro. “Não 
tenho dúvida nenhuma de que 
somos a melhor opção e vou 
trabalhar para eleger Gaspar 
como prefeito e os vereadores 
do meu grupo”, reforçou. 

O pré-candidato a vice-
-prefeito Túlio José To-
máss do Couto é médi-
co ginecologista formado 
pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 
Funcionário público desde 
1992, atua em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
de Indaiatuba e coordenou 
o Programa de Saúde da 
Mulher por oito anos. Tam-
bém foi diretor de Saúde 
do Município e idealizou 
e implantou o Programa de 
Planejamento Familiar. 

Foi eleito vereador pela 
primeira vez em 2004 e re-
eleito em 2008 como o mais 
votado de Indaiatuba. Assu-
miu o terceiro mandato em 
2013. É um dos criadores do 
Conselho Municipal de Segu-
rança (Conseg) e instituiu na 
cidade o Dia do Trabalhador 
da Saúde, comemorado em 
12 de maio. Também atua 
como voluntário nas ONG’s 
Sociedade Interativa Sol Nas-
cente de Indaiatuba (Sisni), 
Bolha de Sabão e Gabriel.

mandatos como vereador. 
“O Túlio tem inúmeros 

projetos apresentados na 
Câmara e tem lutado pela 
qualidade de vida da popu-

lação, por isso, após pesqui-
sas, chegamos ao consenso 
de que era o melhor nome 
para ser o pré-candidato a 
vice”, explica. “Indaiatuba 

“Foi uma surpresa 
ser indicado como 
vice, até porque no 
ano passado meu 

futuro político ainda 
era incerto”

Túlio José Tomáss 
do Couto, pré-

candidato a vice-
prefeito pelo PMDB 

Túlio e Gaspar são pré-candidatos à Prefeitura de Indaiatuba

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas instalou um 
semáforo de pedestres na rua 
João Batista D’Alessandro. O 
equipamento fica em frente à 
entrada da Escola Municipal 

Ambiental Bosque do Saber 
e entrou em atividade no final 
de junho.

De acordo com informa-
ções da Secretaria, o semáfo-
ro foi instalado no local com 

o objetivo de oferece mais 
segurança na travessia de 
estudantes e professores que 
frequentam a escola. Como 
o estacionamento do Bosque 
fica do outro lado da rua, os 

professores estavam encon-
trando dificuldades para fazer 
a travessia das crianças. 

Em março deste ano a 
Secretaria de Obras também 
instalou um semáforo de pe-

destres na avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé 
- Marginal Esquerda. O local 
também apresenta grande 
circulação de estudantes, em 
virtude das escolas instaladas 

naquela região. 
Também em 2010 a Mar-

ginal Esquerda ganhou um 
semáforo de pedestres, na al-
tura do Jardim Adriana, onde 
também existe uma escola.
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Curso semiextensivo do Objetivo é opção de preparo para os vestibulares 2017

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

Romaria à Pirapora deve contar 
com bafômetro para evitar acidentes

JEAN MARTINS 

DIVULGAÇÃO 

A 74ª Romaria de In-
daiatuba à Pirapo-
ra, que começou na 

última quinta-feira, dia 14, 
e segue com programação 
neste final de semana, conta 
este ano com uma novidade: 
fiscalização com bafômetro.

Segundo a romeira e repre-
sentante da organização Tuca 
Gaspar, o policiamento acontece 
de forma rigorosa com relação a 
bebidas alcoólicas, manutenção 
e documentação dos veículos 
participantes. “Essa fiscaliza-
ção deixa a Romaria com mais 
qualidade e segurança, evitando 
acidentes”, diz.

A segurança também será 
reforçada na área da Gruta, local 
de parada e haverá fiscalização 
quanto à proteção aos animais. 

Outra mudança será no 
itinerário dos romeiros. De 
acordo com a representante, 
será feito um desvio na área da 
Companhia de Energia do Es-
tado de São Paulo (Cesp), na 

Estrada Vicinal João Zachhi, 
em Cabreúva, sentido Estrada 
da Campininha. “Será proi-
bida a passagem de animais 
pela Cesp e pela cidade de 
Cabreúva passarão somente 
os veículos”, explica.

Para quem desejar, o distin-
tivo de participação custa R$ 
5. Vale ressaltar que só serão 
considerados romeiros e terão 
direito a assistência, aqueles 
que possuírem o distintivo, de 
acordo com o regulamento.

Dando início a programa-
ção da Romaria, o passeio à 
cavalo ocorreu no início do 
mês, dia 3, que teve como 
ponto de partida a Antiga Ce-
râmica Indaiatuba e chegada 
no Pesqueiro do Bill. No pon-
to final, os presentes puderam 
conferir shows sertanejos.

Oficialmente na noite do 
primeiro dia, quinta-feira (14), 
aconteceu na Igreja Santa Rita 
a bênção de São Cristóvão 
aos carros participantes da 
Romaria. Não houve procissão 
como em edições anteriores. 
Já ontem, dia 15, os pedestres 

saíram em caminhada da praça 
da Igreja Matriz Candelária, 
por volta das 12 horas.

Dando continuidade nas 
tradições, na manhã de hoje, 
dia 16, por volta das 7 horas, 
os charreteiros e cavaleiros 
recebem a bênção na Fazenda 
Pimenta e então seguirão para 
o santuário de Pirapora.

Também nesta manhã saem 
os ciclistas, que recebem bênção 
em frente à Igreja Santa Rita, 
entes da partida. A chegada ao 
santuário em Pirapora está pre-
vista para as 17 horas. 

Encerrando a agenda, ama-
nhã, dia 17, acontece a missa 
em Pirapora, às 5 horas, de-
pois na sequência os ciclistas 
preparam-se para o retorno à 
Indaiatuba, marcado para às 
7 horas. Logo atrás vem os 
charreteiros e cavaleiros, a 
partir das 7h30.

Já em Cabreúva, os partici-
pantes poderão fazer uma parada 
no ponto de almoço, por volta 
das 11 horas.

Charreteiros e cavaleiros 
estão previstos pra chegar na 

Fazenda Pimenta, em Indaia-
tuba e receber a bênção final às 
17h30. Trinta minutos depois, 
devem chegar os ciclistas e 
passar pelo mesmo processo na 
Igreja Santa Rita.

Direção 
A diretoria da Associação 

dos Romeiros de Indaiatuba é 
formada pelo presidente Alci-
des Gaspar, conhecido como 
Cidão Gaspar; pelo presidente 
de honra, o prefeito licenciado 

Reinaldo Nogueira (PMDB); 
presidente pedestre Wilson 
Bergamo e os responsáveis 
pelos charreteitos e cavalei-
ros, José Carlos Domingues 
e Luiz Carlos Oliveira, res-
pectivamente.

De frente a igreja matriz, pedestres saíram ontem rumo à Pirapora do Bom Jesus

Aulas do curso estão programadas para acontecer no dia 1º de agosto

O vestibular 2017 está se 
aproximando e o tempo de pre-
paração para a realização das 
provas é curto. Nesse caso, uma 
boa opção para quem quer in-
gressar na universidade é o curso 
pré-vestibular semiextensivo.

O semi é indicado para os 
alunos que precisam revisar os 
conteúdos dos anos anteriores, 
que querem atualizar ou exerci-
tar o que já sabem.

De acordo com Débora Ra-
zori, psicóloga responsável pelo 
Núcleo de Apoio ao Vestibulan-
do do Colégio Objetivo Indaia-
tuba, o curso semiextensivo é 
planejado para a revisão eficaz 
dos tópicos centrais das diversas 

matérias. “Nesse curso, o conte-
údo é condensado nos cadernos 
de atividades, com resumo 
teórico de toda a matéria. Os 
exercícios para a fixação devem 
ser resolvidos em casa. Enfim, é 
uma alternativa para quem tem 
boa base do conteúdo e precisa 
revisar e atualizar seus conhe-
cimentos”, afirma a psicóloga.

No Colégio Objetivo In-
daiatuba, o curso pré-vestibular 
semiextensivo é oferecido no 
período noturno e as aulas terão 
início no dia 1º de agosto. 

Além das aulas com pro-
fessores especialistas e mate-
rial didático de qualidade, os 
alunos têm acesso à biblioteca 

com mais de 12,6 mil exem-
plares, sendo 320 obras lite-
rárias exigidas nos principais 
vestibulares do país. Os alunos 
têm um espaço exclusivo para 
os cursos pré-vestibulares que 
oferece salas de estudo em 
grupo e individual, salas de aula 
climatizadas e com multimídia 
e uma área de descanso. O Co-
légio oferece plantões diários 
com professores das áreas de 
Biológicas, Exatas e Humanas, 
suporte da secretaria de vestibu-
lares e orientação profissional. 
Os alunos também têm a opor-
tunidade de fazer simulados 
semanais dos vestibulares mais 
importantes do Brasil.
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Tocha passa pela cidade 
na próxima quinta-feira

Horóscopo de 16 a 22/07 por Alex Costa Guimarães

Indaiatuba recebe na 
próxima quinta-feira, 
dia 21, a passagem da 

Tocha Olímpica Rio 2016. 
O maior símbolo dos Jogos 
estará no Município das 
7h30 às 9h30, com percurso 
que inicia-se na Avenida 
Presidente Vargas e termina 
no Paço Municipal.

Com isso, os trechos do 
percurso serão bloqueados 
momentaneamente,  con-
forme a movimentação do 
comboio progride, cerca de 
300 metros antes e depois 
do condutor, evitando desta 
forma a interdição total de 
todas as ruas em sua ex-
tensão. 

Segundo a Prefeitura, a 
medida visa garantir a tran-
quilidade na circulação da 
população durante o evento. 

A Tocha Olímpica inicia-
rá seu percurso na Vargas, 
na altura da Rua Armando 
Salles de Oliveira, com re-
vezamento de condutores a 
cada 200 metros, seguindo 
então pela ruas 24 de maio, 
15 de Novembro, Bernardi-
no de Campos, Candelária 
e 24 de Maio novamente, 
descendo até Avenida Fábio 
Roberto Barnabé, atraves-

sando o Parque Ecológico 
rumo ao Paço Municipal, 
onde o trajeto terminará 
com uma solenidade. 

Com base na determina-
ção do Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos Rio 
2016, a última Tocha ace-
sa poderá ficar no local de 
encerramento por até 15 
minutos. Para celebrar a data 

histórica, a população po-
derá conferir ainda atrações 
especiais gratuitas durante a 
passagem, com apresentação 
da Corporação Musical 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. Mais informações 
pelo (19) 3825-6270. 

Jogos 
Os Jogos Olímpicos Rio 

2016 acontecem de 5 a 21 de 
agosto e os Jogos Paralím-
picos de 7 a 18 de setembro 
no Rio de Janeiro e devem 
reunir cerca de 10,5 mil 
atletas de 206 países. 

Mais informações so-
bre as competições no site 
www.rio2016.com. 

Revezamento da Tocha inicia-se, em Indaiatuba, na Avenida Presidente Vargas

O ariano estará focado em sua família, em resolver tarefas ligadas a sua casa, estará focado 
em situações domésticas, sua vida emocional e as atitudes que buscam a estabilidade material 
serão o foco principal nesse período. A partir da semana que entra, o ariano se sente mais 
leve e livre para brincar, amar, ter relações afetivas e prazeres diversos.

O taurino tem permanecido muito focado em seus afazeres e responsabilidades domésticas, 
tentando concluir ou resolver tarefas ligadas a sua casa ou a familiares. A partir dessa semana, 
ele poderá colcoar sua energia para descobrir e perceber melhor o que se passa com ele, e 
com seus sentimentos. Um novo modo de organizar seus sentimentos estará em destaque.

O geminiano vem de uma sistuação onde focou bastante em sua vida material, financeira 
e agora pode estar recebendo os frutos disso (pode receber brindes ou oportunidades 
financeiras). A partir dessa semana as comunicações, os relacionamentos superficiais, os 
irmãos e certos cursos rápidos ganham destaque na sua vida. Prepare-se para ficar direcio-
nado mais com situações que envolvam sua família, e na resolução de tarefas domésticas.

O canceriano terá oportunidade de melhorar sua vida pessoal e profissional, as situações 
podem exigir um pouco de trabalho e jogo de cintura será exigido. Uma nova vida está 
se desenhando e pode não ser como o nativo esperava, mas com certeza é o que precisa. 
Nessa semana pode se sentir confuso, mas será ótima oportunidade de organizar seus 
relacionamentos.

O leonino se sentirá mais mais alegre e festeiro por estas semanas. Perceberá que antes de 
efetivamente comprar alguma coisa precisará trocar idéias. Pode ter gastos com irmãos ou 
estes podem ocupar o tempo do leonino. Profissionalmente é um momento de reavaliar sua 
forma de batalhar pela vida, não seria bom investir em você para produzir algo interessante 
que venha a render financeiramente?

O nativo pode receber visitas ou reencontrar amigos que não via há tempos ou formar 
amizades provenientes de seu passado ou de sua família. Estas semanas tem um peso muito 
sentimental para o nativo, muitas emoções fluem fortemente, de tal forma que o virginiano 
precisará manter a calma para que suas ações e seus sentimentos tão agitados não o façam 
passar nervoso. Cuidado com gastos, riscos de endividamento.

O libriano sente o prazer de estar com amigos, de buscar novos projetos para usa vida e 
ampliar seus horizontes. Porém, nestas semanas que se seguem, sentirá uma sensação de 
estar limitado, isolado ou que não tem controle nem organização de nada em sua vida. 
É o momento de por em ordem sua vida sentimental. Haverá reavaliação de emoções e 
sentimentos. Muitas alegrias afetivas podem ocorrer.

Algumas dificuldades profissionais o nativo pode enfrentar estar enfrentando, a partir 
daí, algumas mudanças de projetos tendem a ocorrer, algumas amizades podem ficar 
abaladas tudo isso até aproximadamente até o final dessa semana. Depois as situações que 
ficaram pendentes em sua vida profissional, tendem a voltar cobrando uma organização 
ou resolução. 

Muitas mudanças em sua forma de ver e sentir a vida estão ocorrendo e tendema a perma-
necer até o fim dessa semana. Certos prazeres podem morrer ou sofrerem transformações, 
mas o nativo estará enfrentando mudanças. No trabalho também é hora de crescer e aprender 
com o novo. Em Agosto, evite ser retrógrado, aceite as renovações, não seja rígido. Seu 
progresso profissional depende disso.  

Essa semana finalmente termina um período tenso para os capricornianos que começou 
na metade do mês de Março. Embora ainda esteja meio pesado, as situações estão se 
tornanado mais leves. Seus objetivos de vida parecem finalmente tomar forma em seu 
íntimo. E é justamente nesse momento que o capricorniano fica mais fechado e também 
tem a oportunidade de mergulhar dentro de si e retirar aquele trauma que tanto o impede 
de encontrar suas oportunidades. 

Por estas semanas o  aquariano está com sua mente muito afiada, podendo organizá-la e se 
libertar de conceitos atrasados e que só o impedem de ser livre de verdade. No entanto, se não 
fizer isso de forma consciente, a partir dessa próximas semanas  até aproximadamente metade 
de Dezembro poderá ser forçado pela vida a ajustar seus pensamentos, hábitos e conduta de 
vida. Estas semanas apontam a oportunidade de estruturar sua vida material e emocional.

Uma série de conflitos amorosos podem surgir nestas semanas, nas semanas seguintes, 
o pisciano sentirá que seu casamento, ou sua sociedade precisará de muita conversa ou 
reajustes para melhorar o nível da relação.Seu sócio ou cônjuge podem sentir-se limitado 
ou tendo a sensação de que está perdendo alguma coisa.  
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Fonoaudiologia auxilia 
alunos do Colégio Montreal 
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“Temos laboratórios de última 
geração. Com todas estas opções 
de cursos técnicos, EAD e mais o 
superior, abrimos um leque para 

colocação e recolocação no mercado 
de trabalho, que é o foco da Fiec”

João Neto, superintendente da Fiec 

MARCELLA OLIVEIRA 

DIVULGAÇÃO 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Vestibular de Química 
da Fiec ocorre amanhã 

O primeiro curso de 
tecnólogo da Funda-
ção Indaiatubana de 

Educação e Cultura (Fiec), de 
Química, terá seu vestibular 
amanhã, dia 17, das 9h às 13 
horas. O prazo para concorrer 
ao curso de nível superior 
terminou no último dia 7 e 
contou com 179 inscritos, os 
quais concorrerão as 40 vagas 
disponibilizadas pelo curso.

As provas de amanhã 
acontecem apenas na unidade 
1 da Fiec no Jardim Regina, 
localizada na Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barna-
bé, 3.405, no Jardim Regina. 

Para evitar transtornos, a 
Fiec orienta os alunos a che-
garem ao local de prova com 
uma hora de antecedência, a 
partir das 8 horas. Os portões 
do local deve ser fechados às 
8h55.

A lista com o nome dos 
candidatos e suas respectivas 
salas podem ser encontradas 
no site da Fiec, no www.fiec.
com.br.

Após a realização do pro-
cesso, o gabarito da prova 
estará disponível na segunda-
-feira, dia 18, também no site 
da instituição de ensino e nos 
quadros de aviso da unidade. 

O resultado final com os 
aprovados será divulgado na 
quinta-feira, dia 21, também 
no site da 
Fiec e ane-
x o s  n o s 
quadros de 
avisos.  

No úl-
timo sába-
do, dia 9, 
a Fundação 
realizou ainda a prova do con-
curso para a contratação de 

três professores para o curso 
de tecnólogo de Química. 
Segundo a Fiec, 14 pessoas 

realizaram 
o certame. 
Em breve, 
a institui-
ção deverá 
d i v u l g a r 
a lista de 
classifica-
ção. 

De acordo ainda com a 
Fiec, as aulas de Química à 

noite devem iniciar no dia 8 de 
agosto (segunda-feira).

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o superintendente da 
Fiec, João Neto, salientou que 
o curso de Química é uma das 
novidades este ano. “Temos 
laboratórios de última gera-
ção. Com todas estas opções 
de cursos técnicos, EAD e 
mais o superior, abrimos um 
leque para colocação e recolo-
cação no mercado de trabalho, 
que é o foco da Fiec”, diz. 

Com laboratórios de última geração, Fiec vem criando novos cursos este ano   

Orientação também é 
levada aos pais dos alunos 

Na Educação Infantil, além do 
desenvolvimento pedagógico, a escola 
também deve estar atenta ao desenvol-
vimento global do aluno. Por isso o 
apoio de uma equipe multidisciplinar 
de saúde, composta de profissionais 
da saúde como fonoaudióloga, nutri-
cionista e fisioterapeuta podem fazer 
a diferença.

No Colégio Montreal, essa equipe 
multidisciplinar trabalha em parceria 
com professores e auxiliares, dando su-
porte a esses profissionais e também às 
famílias dos alunos. Qualquer alteração 
no desenvolvimento pode aumentar a 
dificuldade de aprendizado do aluno.  

De acordo com a fonoaudióloga 
do Colégio, Noeli Marcolino, um dos 
aspectos que deve ser observado é o 
desenvolvimento da musculatura da 
boca e da face da criança, que acontece 
a partir do seu crescimento e das ati-
vidades que realiza no dia a dia, como 
a mastigação.

“No Colégio Montreal há um 
cuidado com as refeições que vai além 
da qualidade nutritiva dos alimentos. O 

cardápio também leva em conta o pro-
cesso de mastigação, que é uma função 
muito importante no desenvolvimento 
facial, e que influencia diretamente 
no adequado desenvolvimento dos 
dentes, língua, músculos, ossos e ar-
ticulações”, orienta a fonoaudióloga 
do Colégio.

Além de fatores nutricionais e o 
crescimento e desenvolvimento da 
criança, a diversidade de alimentos e 
texturas oferecidos vão estimular uma 
boa mastigação e, assim, contribuir 
para o bom desenvolvimento da arca-
da dentária, da deglutição, respiração 
e fala.    

A fonoaudióloga conta que tam-
bém há um trabalho de orientação. 
“Orientamos os pais quanto aos hábitos 
orais que são nocivos ao adequado 
desenvolvimento facial, como o uso 
prolongado de chupeta e mamadeira. 
Os pais são atendidos individualmen-
te ou em grupo sobre esses hábitos 
prejudiciais e como lidar no dia a dia 
para o processo de retirada”, explica a 
fonoaudióloga.
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ADI sai atrás na disputa 
das quartas de final da Liga 

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

De forma inédita, equipe principal da ADI está nas quartas de final da Liga Paulista de Futsal 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na “briga” por uma 
vaga nas semifinais 
da Liga Paulista de 

Futsal, a ADI/Clube9/Pipocas 
Clac/Secretaria Municipal 
de Esportes saiu atrás no 
primeiro confronto válido 
pelas quartas de final. Diante 
do fortíssimo Magnus Futsal, 
sem o craque Falcão, o time 
indaiatubano acabou derrota-
do em casa pelo placar de 1 x 
0. O jogo aconteceu na noite 
de quinta-feira, dia 15, no 
ginásio do Clube 9 de Julho. 

A partida foi marcada 
por muita velocidade e ex-
celentes oportunidades para 

os dois lados. O gol solitário 
do Magnus foi anotado por 
Neguinho. 

No segundo tempo, In-
daiatuba foi para cima e, com 
o Magnus estourando em 
faltas, a equipe da ADI teve 
boas chances nas cobranças 
de tiro direto, mas inspirado, 
o goleiro Tiago defendeu as 
cobranças dos indaiatubanos 
Kiko, Grilinho e Juliano. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o técnico Juliano 
Ripabelo contou que viu uma 
partida muito equilibrada. 
“Acho que o jogo foi bem 
igual e até merecíamos o em-
pate, mas no futsal não tem 
muito de justiça. Acredito que 
fomos melhores na primeira 

etapa e fizemos uma partida 
equilibrada no segundo tem-
po”, diz. “Criamos muitas 
oportunidades, mas paramos 
nas defesas do goleiro Tiago.”

Para o confronto de volta, 
a Federação Paulista de Futsal 
(FPFS) ainda não definiu data 
nem local. Mas pelas infor-
mações que ele tem, o técnico 
Juliano Ripabelo acredita que 
será em agosto, depois da 
disputa dos Jogos Regionais 
do Interior, que começam a 
partir de quarta-feira, dia 20, 
e vão até o próximo dia 30, 
em Americana. O jogo, que 
também deve ter transmissão 
ao vivo do canal Sportv, deve 
acontecer na cidade de Itape-
tininga. 

Para Ripabelo, mesmo 
fora de casa e diante de um 
adversário forte, a postura 
do time deve ser a mesma 
da última quinta-feira. “Te-
mos que pressionar a saída 
de bola, para deixar eles 
bem longe do nosso gol. 
Fizemos isso no jogo pas-
sado e acabou dando certo”, 
diz. “Estou muito satisfeito 
com a equipe, que chegou 
às quartas de final de forma 
inédita, o que mostra que 
o trabalho vem sendo bem 
feito.”

Para garantir vaga nas se-
mifinais, na próxima partida a 
ADI precisa vencer, por qual-
quer placar, no tempo normal 
e na prorrogação. 

Indaiatubanos viajam para Americana em busca 
do título do 60º Jogos Regionais do Interior 

DISPUTA 

Os atletas de Indaiatuba 
iniciam a partir de quarta-
-feira, dia 20, a busca pelo 
título do 60º Jogos Regionais 
do Interior. O evento polies-
portivo acontece este ano em 
Americana, com disputas até 
o próximo dia 30. 

A partir de terça-feira, 
dia 19, os primeiros atletas 
já viajam rumo a cidade dos 
Jogos, onde ficarão alojados 
na Escola Estadual Monse-
nhor Nazareno Maggi. 

Para a edição dos Jogos 
deste ano, a delegação local 
contará com 320 representan-
tes, sendo 280 competidores. 
Na edição do ano passado 
foram 330 membros.  

Os competidores vão em 
busca de medalhas em 18 
modalidades. São elas: atle-
tismo, atletismo PCD, bocha, 
ciclismo, futebol, futsal, gi-
nástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, judô, ka-
ratê, malha, natação, natação 
PCD, taekwondo, tênis de 
mesa, voleibol e xadrez. 

Nos Regionais do ano pas-
sado, realizados nas cidades 
de São José do Rio Pardo e 
Mococa, Indaiatuba terminou 
na terceira colocação no qua-
dro de medalhas, sendo 87 
ouros, 46 pratas e 41 bronzes. 
Na pontuação geral, o Muni-
cípio conquistou 184 pontos 
e garantiu a quinta colocação.

Segundo o Secretário Mu-
nicipal de Esportes, Hum-
berto Panzetti, por conta até 
mesmo dos resultados nos 
Abertos do Ano passado, 
quando Indaiatuba ficou em 
primeiro no quadro de me-
dalhas e terceiro no ranking, 
há uma expectativa muito boa 
para esses Jogos. 

“No ano passado, nos 
Abertos, foi um resultado 
fantástico, o qual jamais 
esperava alcançar. Mas por 
conta dessa conquista, vejo 
que hoje é quase que uma 
obrigação Indaiatuba chegar 
às primeiras posições”, diz. 
“Vamos novamente com 
nossa força máxima e ótimas 

perspectivas”, completa. 
Para o diretor de Esporte 

Competitivo da Secretaria de 
Esportes e responsável pela 
delegação local, Rafael de 
Oliveira e Silva, atualmente 
Indaiatuba tem chances de 
medalhas em diversas mo-
dalidades. “Sem dúvida que 
esperamos vencer em mo-
dalidades em que já estamos 
entre as melhores do país, 
como a natação e o ciclismo, 
mas temos também grandes 
chances com equipes que 
vêm alcançando patamares 
cada vez mais altos como a 
ginástica artística, o atletis-
mo, o karatê e o taekwondo”, 
enumera.
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Cidade confirma mais um 
nos Jogos Paralímpicos

RIO 2016 

DIVULGAÇÃO

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!esportes

Indaiatuba Run segue 
com inscrições abertas

Pela primeira vez o Mu-
nicípio será “palco” da 
corrida Indaiatuba Run, 

prova organizada pelos Profis-
sionais de Eventos Esportivos 
de São Paulo (Proeesp). A 
competição acontece no dia 
31 de julho (domingo), com 
percurso no Parque Ecológico. 

Com largada prevista para 
às 8 horas, o percurso prevê a 
saída dos corredores em frente 
à Prefeitura, com prova em 
torno do Parque Ecológico e 
a conclusão também no Paço 
Municipal.

Haverá corrida de 5 e 10 
quilômetros e caminhada de 
três, no masculino e feminino, 
nas categorias de 14 a 20 anos, 
20 a 29, 30 a 39 anos, 40 a 49, 
50 a 59 e acima de 60 anos. 

As inscrições para a prova 
devem ser feitas apenas pela 
internet, no www.minhasins-
cricoes.com.br. O valor de R$ 
79 mais a taxa administrativa 
do site, dá direito a um kit com 
camiseta, número no peito, 
chip, medalha de participação, 
bag, além de muita água e fru-
tas e seguro de vida. O compe-
tidor pode optar por não querer 
a camiseta e pagará R$ 69.

Quem optar pela caminhada 
deve pagar o valor de R$ 50 e, 
na categoria acima dos 60 anos, 
a inscrição sai por R$ 39,50, 

com 50% de desconto. 
Todos os inscritos também 

ganharão um cupom e, ao final 
da prova, concorrerão a uma 
viagem aos Estados Unidos, 
onde poderão assistir a Mara-
tona da Disney. 

A corrida Indaiatuba Run 
também premiará, com tro-
féus, do primeiro ao terceiro 
colocado em todas as catego-
rias disputadas. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o diretor geral 
da prova, Antonio Muknick, 
garante que os corredores 
vão gostar da Indaiatuba Run. 
“Será um evento muito bem 
organizado, o qual dará a 

todos os inscritos um cupom 
para concorrer em novembro 
uma passagem aos Estados 
Unidos para assistir a Mara-
tona da disney. Os corredores 
também terão mais de 500 
fotos em alta resolução, gra-
tuitas, além da distribuição 
de frutas nunca vista em outra 
prova e seguro de vida da 
Porto Seguro/Waltao Seguros 
para todos os atletas”, salienta. 

Mais informações sobre 
a prova Indaiatuba Run no 
site www.minhasinscricoes.
com.br, pelo WhatsApp (15) 
9.9171-7717 (falar com Tony) 
ou então pelo e-mail contato@
proeesp.com.br.

Tradição
Essa é a primeira vez 

que a Proeesp realiza uma 
prova em Indaiatuba. Mas 
este ano já foram realiza-
das provas, do 1º Circuito 
de Corrida Proeesp, nas 
cidades de Sorocaba, Pie-
dade, Tapirai e Fazenda 
Ipanema. 

A Proeesp também re-
alizou a prova Makro Re-
vezamento, a 1ª edição do 
Circuito Sorokids e Run-
ners Beer em Votorantim. 

Hoje, dia 16, acontece 
a prova noturna De Bem 
com a Vida, também em 
Votorantim. 

Primeira edição da Indaiatuba Run acontece no próximo dia 31

Indaiatuba confirmou du-
rante a semana o seu quinto 
atleta que vai ao Rio Janeiro 
para a disputa dos Jogos Pa-
ralímpicos, que acontecem 
de 7 a 18 de setembro. Dessa 
vez quem garantiu vaga foi a 
atleta Geisa Rodrigues Vieira, 
da equipe Gaadin/Secretaria 
Municipal de Esportes. 

Ao lado da colega Lia Maria 
Soares Martins, Geisa integrará 
a Seleção Brasileira de basquete 
sobre rodas na competição.

De acordo com a dirigente 
da equipe Gaadin/Secretaria 
Municipal de Esportes Graciele 
Silva, embora seja bastante 
nova, Geisa já possui uma ba-
gagem expressiva na modalida-
de. “Além de já ter participado 
das Paralimpíadas de 2012 em 
Londres, já disputou também 
dois campeonatos mundiais e 

um Sulamericano”, 
conta. “Também se 
destacou no Cam-
peonato Nacio-
nal Feminino em 
setembro do ano 
passado, onde foi 
a segunda maior 
pontuadora, fican-
do atrás apenas da 
Lia, que também 
foi convocada e é 
hoje a melhor jo-
gadora da Améri-
ca Latina, sendo a 
maior pontuadora 
dos Campeonatos 
Nacionais Femi-

ninos desde 2010, além de 
sobressair nas competições 
masculinas, que são mistas”, 
diz Graciele.

Segundo ainda Graciele, 
nessa modalidade, embora não 
se busquem índices, a escolha 
do time é realizada com base 
no olhar clínico do técnico da 
Seleção para identificar as mais 
habilidosas e precisas nos funda-
mentos necessários nas partidas.

Geisa é classe funcional 4.0 
e Lia, que está na seleção desde 
2007, classe funcional 4.5. 

Até o momento, a cidade 
já conta com cinco compe-
tidores classificados para as 
Paralimpíadas, com Cecília 
Kethlen e Raquel Viel da 
equipe de natação PCD ADI/
Secretaria Municipal de Es-
portes, e Evânio Rodrigues, 
da equipe de Supino.
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Ingressos para jogo com 
ex-craques do Timão 
ainda estão disponíveis 

AMISTOSO CLASSIFICADOS 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite! esportes 

Indaiatubano vence luta 
na 15ª edição Evolution

DIVULGAÇÃO

TABELA

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi) 

Rodada amanhã, dia 17

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

Resultados da última rodada
Paulistinha 3 x 2 Operário
Santa Cruz 0 x 0 Camisa 10
Mastiga Samba 2 x 1 União Paraná
São Francisco 3 x 1 União Agrícola Cardeal
Florence 0 x 6 Ponte Preta 
 

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi) 

Rodada amanhã, dia 17

Horário  Partida   Local
9h  Bandeirantes x Galo  Bandeirante
10h  Elias Fausto x Vale Verde Elias Fausto 
11h  Atlético Oliveira x Cardeal Oliveira Camargo
11h  Bahia x Benfica  Bandeirantes
11h  Jardim Brasil x Huaxipato Jardim Brasil
13h30  Nacional x Pimenta  CET 1
13h30  Comercial x Manchester Bandeirantes 
15h30  Minas x Morada do Sol CET 1

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

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada domingo, dia 17

Horário Partida
8h Hot Flowers x Clínica São Camilo
9h Brasiltex x Marquinhos Tintas
 
Resultados da última rodada 
RIP Serviços 1 x 0 Colégio Renovação 
Nobel 5 x 4 RZ Comunicação

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube) 

Rodada domingo, dia 17

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

Resultados da última rodada 
Casagrande Turismo 6 x 2 Grupo Marquinhos

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

Rodada hoje, dia 16

Campo 1

Horário  Partida    Categoria 
15h   Cato Supermercados x Centerbor  Adulto
16h15   Unilabor x Escritório Central/Voga  Adulto

Campo 2

Horário  Partida    Categoria 
16h15   Sanare x Ice Bears Ar Condicionado  Adulto
15h   Madeireira Madelasca x Fisiomag  Adulto

Rodada amanhã, dia 17

Campo 1

Horário  Partida    Categoria 
8h   SSA Brasil x Smart Ar Condicionado  Veterano
9h15   Embalimp x Atento Segurança e Serviços  Veterano
10h30   Grupo Fênix x Centermaq   Veterano 

Campo 2

Horário  Partida    Categoria 
8h   Madeireira Glaudeimar x PCB Informática  Máster
9h15   Freegelo/Big & Strong x Dirce/Race Pneus  Máster
10h30   Luxafit Transportes x Birô - Brio!  Veterano

Campo 3

Horário  Partida    Categoria 
9h   Colégio Meta x Cavifer   Super Máster
10h15   Pai & Filhos x LG Vacker  Super Máster
11h15   Jacitara x Belle Santé Odontologia  Máster
 
Rodada quarta-feira, dia 20

Campo 3

Horário  Partida    Categoria 
19h15   SSA Brasil x Vizzent Calçados   Veterano
20h15   Visão Imóveis/2G Bebidas x Thunder  Super Máster
 
Rodada quinta-feira, dia 21

Campo 3

Horário  Partida    Categoria 
19h15   Embalimp x Centermaq   Veterano
20h15   Atento Segurança x Visual Formaturas  Veterano

Resultados da última rodada 
Centermaq 9 x 2 Atento Segurança e Serviços (Veterano)
Embalimp 2 x 0 Birô - Brio! Informática (Veterano)
Grupo Fênix 0 (4) x (3) 0 Vizzent Calçados (Veterano)
Luxafit Transportes 2 (2) x (1) 2 Visual Formaturas (Veterano)
Belle Santé Odontologia 2 x 1 Auto Escola Dirce/Race Pneus (Máster)
Freegelo/Big & Strong 0 (0) x (1) 0 Balilla (Máster)
Jacitara 2 x 1 Vieira de Abreu Empreendimentos (Máster) 
Posto Tremendão 1 x 6 Tukka’s Lanchonete e Restaurante (Super Máster)
Casa das Embalagens 0 x 2 Lofts Empreendimentos (Super Máster)
Hot Flowers 4 x 1 DD Max (Super Máster)
Jornal Exemplo 2 x 2 Tecnosemillas (Máster)

Numa noite de belos 
combates e a presença 
em "peso" dos amantes 

das lutas mistas, o indaiatubano 
Pedro Mazzaropi (Nato Team) 
venceu sua luta pela 15ª edi-
ção do Evolution of Fighter, 
principal competição de MMA 
(Mixed Martial Arts) e muay 
thai do Município. No total 18 
lutadores subiram ao octógono 
na noite do último sábado, dia 8.

O torneio novamente foi 
realizado no Centro de Treina-
mentos Edlutas. Pela categoria 
até 70 quilos, no combate válido 
pelo muay thai, Pedro venceu 
por decisão unânime o atleta 
Paulo Melo, da equipe Claudie-
re Freitas – Retz de Campinas. 

Outro indaiatubano que 
subiu ao octógono foi Gustavo 
Erak, da equipe Erak Muay 
Thai. Diante do atleta de Bra-
gança Paulista, Rodrigo Mendes 
(X Fighters Muay Thai), pelo 
MMA, o competidor de Indaia-
tuba acabou sendo derrotado por 
finalização, logo aos 2min33 do 
primeiro round. 

Além dos dois combates en-
volvendo competidores locais, a 
15ª edição do Evolution contou 
ainda com outras sete lutas.

No primeiro combate da noi-
te, pelo MMA, Clayton Ferreira 
(Negruxo Team, Pirassunung) 
venceu, por nocaute no segundo 

round, Leonardo da Silva Con-
de (Toshinteam – Era Team, 
Mogi Mirim).

Também pelo MMA, por 
decisão unânime, Clodoaldo 
Ferreira (Tem Nogueira, Cam-
pinas) garantiu a vitória sobre 
Rafael Matos (Daineze Team, 
Cosmópolis). 

Quem também se deu bem 
na noite foi Marivan Jacaré 
(Fight Work, Vinhedo) que 
venceu, por nocaute no segun-
do round, Fabiano Machado 
(Negruxo.Team, Pirassununga).

Em outro combate pelo muay 
thai, o limeirense Rafael Teixeira 
(Guilherme Faria/Nicolai Team) 
se deu melhor no combate con-
tra o campineiro (Wallis Rocha 
(Caparossi Muay Thai). 

Outros três combates, tam-
bém pelo MMA, fecharam a 
noite no Evolution. Na sétima 
luta do evento, Edi Silva (Zion 
Fight, Campinas) derrotou o 
Weverton Delfin (Macaco Gold 
Team, Bragança Paulista).

Na sequência, o atleta de 
Campinas Clayton Souza (Clau-
diere Freitas Team) venceu o pi-
rassununguense Kafú Negruxo 
(Negruxo Team). Para fechar à 
noite, Ricardo Rocha (Toshinte-
am – Dera Team, Mogi Mirim) 
venceu seu combate contra 
Gledson Juliano Oliveira (Fight 
Work, Vinhedo). 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, um dos organizadores 
do evento, o mestre Edson 
Ronaldo Oliveira revelou que 

a 15ª edição do Evolution foi 
além do esperado. “Prevímos 
lutas ótimas, com destaque para 
o combate entre Clayton Souza 
e Kafu Negruxo, que levantou 
o público presente, pois foram 
três rounds da mais pura tro-
cação, assim como os demais 
encontros. Além de boas lutas, 
o público presente ficou dentro 
do esperado, entre 500 a 550 
pessoas. Na atual crise, visto 
que o dia era um feriado e ainda 
tínhamos uma edição do UFC, 
foi melhor do que o esperado”, 
comemora. 

Agora, os atletas voltam aos 
treinamentos em preparação 
para a 16ª edição do Evolution, 
prevista para acontecer no dia 
17 de setembro. 

Representante Indaiatuba, Pedro Mazaroppi foi destaque na 15ª edição do Evolution

Ainda restam 400 ingres-
sos para o jogo beneficente 
entre Cruzeiro de Indaiatuba 
e Seleção Paulista. A partida 
amistosa, prevista para acon-
tecer no próximo sábado, dia 
23, deve reunir ex-craques 
do Corinthians como o meia-
-armador Neto, o meia Zenon, o 
lateral-direito Vitor, o ex-ponta 
esquerda João Paulo, o volante 
Ezequiel e o atacante Dinei.

O jogo acontece no campo 
principal do Centro de Treina-
mento Toquinha da Rapousa, 
escola oficial do Cruzeiro em 
Indaiatuba.

Os ingressos para a partida 
podem ser adquiridos na pró-
pria escolinha. O valor é de 
R$ 5 e o torcedor deverá doar 
ainda, no dia do evento, um 
tubo de creme dental ou um 
sabonete. Toda a arrecadação 
será destinada ao Instituto 
Bruno Boeira de Barretos, que 
cuida de crianças em tratamen-
to contra o câncer. 

Segundo o organizador 
do evento, Rafael Eugênio, o 
Zeca, a partida amistosa trará 
inúmeros benefícios. “O jogo 

é importante pois os alunos 
da escolinha terão um contato 
mais próximo com jogadores 
que fizeram sucesso em suas 
épocas”, diz. “Assim como o 
torcedor que poderá reviver 
momentos ao lado de seus 
ídolos.”

De acordo ainda com Zeca, 
400 ingressos já foram vendi-
dos e outros 400 estão dispo-
níveis. 

O CT Toquinha da Raposa 
fica localizado na Rua Ivan Ro-
berto Canavezi, 215, no Jardim 
Regina. Mais informações no 
3016-6868 e 9.9112-6333, ou 
então pelo site www.cruzei-
roindaiatuba.com.br. 

Amistoso  
Essa é a segunda parti-

da beneficente realizada pelo 
Cruzeiro. No dia 25 de junho, 
ex-craques do São Paulo, como 
Macedo, Mülher, Vitor, Pavão 
e outros, estiveram presentes 
em Indaiatuba. 

Na ocasião foram arrecada-
dos 400 litros de leite e 350 qui-
los de alimentos não perecíveis. 
(Jean Martins) 

O karatê de Indaiatuba está garantido no Campeonato 
Brasileiro, que acontece em outubro em São Paulo. O 
feito foi possível após a vitória de três atletas na Fase 
Zonal da competição, disputada no sábado, dia 9, em 
Porto Alegre. Garantiram vaga Luciano Aparecido de 
Jesus, ouro no Máster; Giuliani Andreotti, bronze no 
Sub-14; e Lucas Elloi dos Santos, também bronze na 
Luta Masculino 60kg.
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Quadrilha que furtava residências é presa pela Guarda Civil

Traficante é preso no 
Jardim Bom Princípio

OUSADIA

MANDADO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

polícia Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

PM localiza 'laboratório' 
do tráfico e prende três

No final da tarde de 
quinta-feira, dia 14, 
a Polícia Mili tar 

com o apoio das Rondas 
Ostensivas com Motocicletas 
(Rocam) prendeu um casal 
e apreendeu um menor de 
idade, além de cerca de 500g 
de drogas no Jardim Morada 
do Sol.

Por volta das 17 horas, 
as equipes de polícia fa-
ziam patrulhamento pelo 
bairro quando na Rua An-
tonio Brunetti, onde havia 
uma denúncia de comércio 
ilegal de drogas, encontra-
ram em uma casa de fundos, 
que estava com o portão 
aberto, o jovem em atitude 
suspeita.

Em averiguação no local, 
os agentes localizaram dro-
gas sendo preparadas para o 

nas proximidades do Parque 
Ecológico.

Segundo a denúncia, o lo-
cal encontrado fazia o refino, 
armazenamento e distribui-
ção dos entorpecentes para 
a região do bairro Tancredo 
Neves. 

comércio, outras já prontas, 
além de dinheiro, anotações 
de contabilidade do tráfico 
e aproximadamente três mil 
“pinos” vazios. 

A droga estava espalhada 
e a perícia técnica regional 
foi acionada, antes da apre-

ensão. Posteriormente, os três 
indivíduos foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia. 

A informação sobre o 
possível crime partiu de um 
ofício emitido pela Câmara, 
que solicitava patrulhamento 
contra o tráfico de drogas 

Denúncia aponta que a droga era distribuída no bairro Tancredo Neves

Em investigação que contou 
com o apoio do Centro de Ope-
rações de Inteligência (COI), a 
Guarda Civil prendeu quatro 
pessoas suspeitas de furtos à 
residências em Indaiatuba. A 
ação ocorreu na Vila Vitória, na 

tarde desta quinta-feira, dia 14.
Com passagens pela polícia 

pelo mesmo tipo de crime, as 
duas mulheres, de 39 e 42 anos 
e os dois homens, de 33 e 36, 
portavam vários objetos, possi-
velmente "frutos" dos assaltos.

Foram apreendidos dinheiro 
em moedas diferentes, porém a 
quantia não foi divulgada, além 
de uma porção de cocaína e um 
automóvel Cruze prata, veículo 
que estava cadastrado no servi-
ço de monitoramento.

Objetos das vítimas tam-
bém foram recuperados, 
sendo celulares, joias, bol-
sas, bonés, entre outros. A 
quadrilha possuía ainda fer-
ramentas para abrir diversos 
tipos de fechadura. 

Na terça-feira, dia 12, a 
Polícia Militar cumpriu man-
dado de busca e apreensão 
no Jardim Bom Princípio e 
deteve Robson Piccolo Neves, 
acusado de tráfico de drogas.

Com ele foram apreendi-
dos apetrechos usados para 
o tráfico e anotações de con-
tabilidade; uma porção de 
cocaína, quatro munições de 
9mm e uma de 380, além de 
uma cédula falsa de R$ 100.

O traficante já havia sido 
preso em maio deste ano, 

quando em uma abordagem 
da Polícia, foi encontrado no 
veículo que o rapaz conduzia 
50gr de cocaína e três mil 
reais em um compartimento 
secreto localizado no painel 
do carro. Na ocasião ele foi 
liberado e o dinheiro, droga e 
automóvel apreendidos.

Após os episódio, Neves 
passou a ser monitorado e 
diante de novas denúncias, o 
Ministério Público emitiu o 
mandado de busca e apreen-
são, de acordo com a PM. 

Munições e cédula falsa de R$ 100 foram apreendidas
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Flor de Lis passa a oferecer
cuidados também para cabelos

Com seis meses comple-
tados na última quarta-
-feira, dia 14, o Flor de 

Lis Depilação & Esmalteria, 
que fica na Rua Alberto Santos 
Dumont, 1.209, Cidade Nova 
I, se prepara agora para ampliar 
seus serviços.

O salão passará a oferecer 
tratamentos, cortes e cuidados 
para os cabelos, já a partir da 
primeira semana de agosto, de 
acordo com as irmãs e sócias 
proprietárias Ana Paula Affon-
so, de 36 anos, e Alexandra 
Affonso, de 39.

Inclusive, na data da come-
moração, todos os clientes que 
estavam agendados para algum 
procedimento no salão, ganha-
ram uma massagem facial re-
juvenescedora para comemorar 
o sucesso que o espaço vem 

adquirindo na cidade. 
Em busca de atender um 

pedido dos clientes, o salão, que 
já oferece depilação, manicure, 
pedicure, design e limpeza de 
sobrancelhas, além de aplica-
ção de hena; limpeza de pele e 
alongamento de cílios, começa 
então a se estruturar para adi-
cionar o serviço de cabeleireiro. 
“Era um pedido das nossas 
clientes e sentimos a necessi-
dade de crescer”, conta a Ana.

Apesar da reformulação 
do espaço, as proprietárias 
garantem que a divisão será 
bem feita e não irá atrapalhar a 
tranquilidade da esmalteria, tão 
prezada pelos usuários. 

Sobre o histórico do em-
preendimento, de São Paulo 
capital, as irmãs buscaram 
uma cidade do interior, com 
melhor qualidade de vida e bem 
estruturada. Por indicação de 
amigos e após visita pessoal, 

ambas optaram por se instalar 
em Indaiatuba.

Até então Ana era publi-
citária e Alexandra designer 
de interiores, porém sua mãe 
trabalhava no ramo da beleza 
há mais de 50 anos, logo as 
meninas cresceram em meio a 
salões de cabeleireiro.

Em pesquisa na cidade a 
dupla não encontrou um local 
que prestasse o serviço de 
depilação com a qualidade da 
Flor de Lis. O foco inicial do 
negócio partiu daí. 

No espaço é utilizado so-
mente material descartável, 
para evitar a contaminação dos 
clientes. “Primamos pela quali-
dade e higiene, nossa cera é reti-
rada da termocera com um copo 
plástico e essa porção é usada 
no cliente com uma espátula do 
mesmo material. Todo material 
descartável é posteriormente 
descartado, obrigatoriamente”, 

explica Ana.
Segundo ela, muitos esta-

belecimentos retiram a cera a 
ser aplicada no cliente, direto 
da termocera, o que pode gerar 
contaminação da própria cera 
e do cliente, como alergias ou 
outros problemas de saúde mais 
graves, como a transmissão de 
hepatite. “Conhecemos salão 
que inclusive reutiliza cera, o 
que ultrapassa os limites da 
higiene”, ressalta a publicitária.

Vale ressaltar que os ho-
mens também são atendidos 
para depilação, exceto para as 
partes íntimas.

Outro serviço carro chefe 
do Flor de Lis, a esmalteria, 
também prioriza a transparên-
cia, qualidade e higiene. “Nós 
visitamos alguns concorrentes 
e tivemos dificuldade de ver 
o material de esterilização à 
vista”, diz.

No salão das meninas os 

esmaltes e a autoclave ficam 
totalmente expostos, para que 
não haja dúvida quanto à higie-
ne e esterilização dos alicates e 
outros materiais.

Toalha, lixinha e palito tam-
bém são usados apenas uma vez 
e na sequência são eliminados.

Outro ponto importante é 
com relação ao tempo de este-
rilização. Tanto a estufa, quanto 
a autoclave são eficientes no 
propósito que possuem, porém, 
de acordo com as proprietárias, 
a autoclave é a única 100% no 
mercado, já que não é possível 
interromper seu ciclo. 

A outra opção fica à mer-
cê do profissional, que pode 
interromper antes do término 
e utilizar o material não este-
rilizado corretamente, poden-
do transmitir micose, o vírus 
da imunodeficiência humana 
(HIV), entre outras doenças. “O 
investimento em uma estufa é 
mais barato, mas nós só traba-
lhamos com o melhor e mais 
seguro”, salienta Ana.

Destaques
Ana, que é especialista em 

sobrancelhas, conta que a técni-
ca de henna (espécie de tintura 
na pele) é opcional quando a 
cliente procura o design de 

sobrancelhas, mas que tem sido 
sucesso entre as mulheres. “A 
henna é indicada, de acordo 
com as profissionais, para 
cobrir falhas nas sobrancelhas 
e tem duração de 10 a 15 dias, 
dependendo da oleosidade da 
pele”, explica.

Já a Alexandra é responsá-
vel pela parte estética, como 
limpeza de pele e massagem 
facial rejuvenescedora. “A 
cliente que optar pela massa-
gem, vai perceber na hora a 
diferença, pois fazemos de um 
lado do rosto, mostro e dou 
sequência ao trabalho”, explica.

No total, o salão conta com 
uma equipe de seis profissio-
nais.

Para proporcionar um local 
agradável, o Flor de Lis tem 
sempre café, chá e água cor-
tesia à disposição do cliente, 
além de outras opções como 
refrigerante e cerveja, de acor-
do com a conveniência do 
consumidor.

Enquanto as mamães e/
ou papais são atendidos, as 
crianças podem brincar no 
Espaço Kids reservados à elas, 
com brinquedos e desenhos 
para colorir. As crianças ainda 
ganham pirulito e bolacha, 
mediante permissão dos pais.

Flor de Lis - Depilação & Esmalteria 
Atendimento de terça à sexta-feira, das 9h às 19 horas, e aos 
sábados das 9h às 14 horas
Facebook.com/flordelisindaiatuba
E-mail: flordelisindaiatuba@gmail.com
Rua Alberto Santos Dumont, 1.209, Cidade Nova I
Telefones: 3825-0623 ou 99921-7576 (Whatsapp)

FOTOS: MARCELLA OLIVERIA
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Estúdio em Cena fatura 
dois ouros no Passo de Arte

cultura &  lazer

Até o fechamento dess-
ta edição, ao menos 
duas coreografias da 

escola de dança Estúdio em 
Cena, de Indaiatuba, voltam a 
se apresentar na Noite de Gala 
da competição internacional 
de dança Passo de Arte 2016, 
que acontece amanhã, dia 17, 
e contará com os vencedores 
de toda a competição.

Na categoria Solo Livre 
Juvenil Masculino, o bai-
larino Kauã Braz Andrade, 
de 12 anos, conquistou a 1ª 
colocação com a coreografia 
“Cubus”, do coreógrafo Gio-
vanne Frota. Já em Conjuntos 
de Danças Urbanas, o grupo 
de hip hop da escola levou o 
ouro com “Nossa Vibe”, de 
Rafael Santos de Paula.

Também classificado para 
a segunda fase de Variações 
de Repertório - Solo Mascu-
lino Juvenil, o jovem Andrade 
disputa a final hoje, dia 16, no 
Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), local que sedia o fes-
tival que começou no último 
dia 8.

Orgulhosa, a diretora do 
Estúdio e também coreógrafa 
Michelly Juste destaca a im-

MARCELLA OLIVEIRA
cultura@maisexpressao.com.br

portância dos resultados con-
quistados. “É muito bom ver 
os professores que cresceram 
com a escola, se destacando, 
bem como os alunos. Come-
çamos juntos e hoje estamos 
colhendo os primeiros frutos 
do nosso trabalho”, diz.

Segundo a diretora, a Estú-
dio em Cena vem construindo 
uma história sólida e é uma 
satisfação poder vivenciar um 
momento como esse. “Emo-
ção que não cabe no peito, 
vale frisar que os resultados 
são ótimos, mas o caminho 
que traçamos até chegar aqui 
é melhor ainda. Um caminho 
de aprendizado, humildade, 
dedicação e amor à dança. 

Durante a 24ª edição do 
Passo de Arte ainda, a escola 
da cidade faturou outros dois 
importantes títulos, o 3º lugar 
do bailarino Gabriel Leal, com 
a coreografia “Recomeço” na 
categoria Solo Livre Juvenil 
e a 3ª colocação no Conjunto 
Contemporâneo Adulto com 
"Sobre Perfumes e Outros 
Aromas”, ambas as coreogra-
fias sendo de Michelly.

Uma das competições 
mais importantes de dança 
da América Latina, o Passo 
de Arte, é, de acordo com a 
diretora, fundamental para a 
aprendizagem dos professo-

res, alunos e indivíduos de um 
modo geral.

Encerramento
Termina neste fim de se-

mana o 24º Passo de Arte com 
apresentações de balé clássi-
co hoje e apresentações dos 
campeões amanhã, valendo 
premiação em dinheiro.

Foram quase 700 core-
ografias que passaram pelo 
teatro do Ciaei, dos mais va-
riados estilos e sotaques.

Com quatro trabalhos pre-
miados no festival, o coreó-
grafo de Fortaleza Cid Neto 
contou sobre a importância da 
competição para sua carreira. 
“Em 2006 eu vim para o Passo 
pela primeira vez, mas como 
bailarino. Em 2008 comecei a 
coreografar e a trazer os meus 
trabalhos para o festival. Foi 
essa competição que trouxe 
toda a visibilidade que tenho 
hoje e que me proporcionou 
dar cursos em Nova York e 
Londres”, salienta.

Presidente do Instituto 
Passo de Arte, Marisa Pi-
vetta, avalia que o festival 
proporciona uma experiência 
de vida que faz bailarinos e 
professores melhores. “Acres-
centa autodisciplina e instala 
um senso de propósito e visão 
de que é possível um futuro 

através da dança”, diz.
A Noite de Gala do 24º 

Passo de Arte ocorre amanhã, 
dia 17, às 17 horas. A abertura 
ficará a cargo dos primeiros 
bailarinos do Rio de Janeiro, 
Karen Mesquita e Cícero 
Gomes, que apresentarão o 
Grand Pas de Deux “Chama 
de Paris”. 

Na sequência, sobem ao 
palco do Ciaei mais de 150 
bailarinos da competição para 
o tradicional Grand Defile, 
uma montagem coreográfica 
de Carlos dos Santos Junior.

Os ingressos custam R$ 50 
(inteira) e R$ 25 (meia). Le-
vando um pacote de leite em 
pó, o ingresso tem desconto de 
50% no valor da inteira.

Ainda hoje, acontecem 
apresentações da Mostra de 
Dança Passo de Arte no Polo 
Shopping, em dois horários,  
12h e 20 horas, na área de 
eventos.

Serviço
24º Passo de Arte

8 a 17 de julho
Ciaei – Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 3665, 
Jardim Regina.
Polo Shopping - Alameda 
Filtros Mann, 670, Jardim 
Tropical

CINEMA

CAÇA-FANTASMAS - 
Lançamento - Aventura / 
Comédia - Classificação 
10 anos - 116 minutos. 
CONVENCIONAL LE-
GENDADO: Quinta (14) 
a Quarta (20): 16h20. 3D 
DUBLADO: Quinta (14) 
a Quarta (20): 14h50 / 
19h00. 

CARROSSEL 2: O SU-
MIÇO DE MARIA JO-
AQUINA - Lançamento 
- Aventura - Classificação 
livre - 92 minutos. NA-
CIONAL: Quinta (14) 
a Quarta (20): 14h30 / 
16h50 / 19h25. 

A ERA DO GELO: O 
BING BANG - 2ª semana 
- Animação - Classifica-
ção livre - 95 minutos. 
CONVENCIONAL DU-
BLADO: Quinta (14) 
a Quarta (20): 15h20 / 
17h30. 3D DUBLADO: 
Quinta (14) a Quarta (20): 
20h00. 

PROCURANDO DORY 
- 3ª semana - Animação - 
Classificação livre - 102 
minutos. CONVENCIO-
NAL DUBLADO: Quinta 
(14) a Quarta (20): 14h05 
/ 18h35. 3D DUBLADO: 
Quinta (14) a Quarta (20): 
15h50 / 21h05. 

MAIS FORTE QUE O 
MUNDO - A HISTÓ-
RIA DE JOSÉ ALDO 
- 4ª semana - Drama Bio-
gráfico - Classificação 
14 anos - 124 minutos. 
NACIONAL: Quinta (14) 
a Quarta (20): 21h35.

COMO EU ERA AN-
TES DE VOCÊ - 5ª se-
mana - Drama Romântico 
- Classificação 12 anos 
- 109 minutos. DUBLA-
DO: Quinta (14) a Quarta 
(20): 17h50 / 20h30.

CAÇA-FANTASMAS - 
Lançamento - Aventura / 
Comédia - Classificação 10 
anos - 116 minutos. CON-
VENCIONAL DUBLADO: 
Quinta (14) a Quarta (20): 
16h10. CONVENCIONAL 
LEGENDADO: Quinta (14) 
a Quarta (20): 21h10. 3D 
DUBLADO: Quinta (14) a 
Quarta (20): 21h40. 

CARROSSEL 2: O SUMI-
ÇO DE MARIA JOAQUI-
NA - Lançamento - Aventura 
- Classificação livre - 92 mi-
nutos. NACIONAL: Quinta 
(14) a Quarta (20): 15h40 / 
18h00 / 20h30. 

TINI - DEPOIS DE VIO-
LETTA - Estreia - Comédia 
/ Musical - Classificação 
livre - 90 minutos. DUBLA-
DO: Quinta (14) a Quarta 
(20): 14h00.

A DESPEDIDA - Sessão do 
Cineclube Indaiatuba - Drama 
- Classificação 14 anos - 90 
minutos. NACIONAL: So-
mente no Sábado (16): 13h30. 
*Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único 
de R$ 10,00 para o público 
em geral. Maiores de 60 anos 
pagam ingresso promocional 
R$ 5,00.

A ERA DO GELO: O BING 
BANG - 2ª semana - Anima-
ção - Classificação livre - 95 
minutos. CONVENCIONAL 
DUBLADO: Quinta (14) a 
Quarta (20): 16h40 / 19h25. 
3D DUBLADO: Quinta (14) 
a Quarta (20): 14h50. 

FLORENCE: QUEM É 
ESSA MULHER? - 2ª se-
mana - Comédia Romântica 
- Classificação 10 anos - 110 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (14) a Quarta (20): 
18h45. 

PROCURANDO DORY 
- 3ª semana - Animação - 
Classificação livre - 102 
minutos. CONVENCIONAL 
DUBLADO: Quinta (14) a 
Quarta (20): 14h20 / 17h10 
/ 20h00. 

Associação Colinas do Mosteiro promove quermesse a partir das 15 horas de hoje 
ARRAIÁ 

A Associação Colinas do 
Mosteiro, Recanto dos Pássaros 
e Terras de Itaici (ACMTI) reali-
za hoje, dia 16, o seu 1º ‘Arraiá’. 
A quermesse, que acontece a 

partir das 15 horas, será aberta 
à comunidade e contará com 
animação musical da banda 
Emotion para embalar a qua-
drilha, além de barracas típicas.

A praça de alimentação 
ficará a cargo da ONG Bolha 
de Sabão. No cardápio, pastel, 
milho verde, quentão, doces, 
vinho quente, lanche de pernil, 

cachorro quente, entre outros. 
Haverá também a tradicional 
barraca de pesca e diversos sor-
teios de brinde, além da escolha 
dos melhores trajes caipiras.

O ‘Arraiá’ da ACMTI acon-
tece na chácara do Conquista, 
que fica na Alameda das An-
dorinhas, 612. O ingresso ante-
cipado custa R$ 10 e pode ser 

adquirido na Administração da 
Associação, ou no dia do evento. 

Mais informações pelos 
telefones (19) 3894 7273 e (19) 
3394 4991.

Competição internacional de dança termina amanhã, dia 17, com programação especial

DIVULGAÇÃO
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Projeto visa um futuro melhor para 
jovens da rede pública

O Projeto “Vértice – Construindo Oportunidades”, da Insti-
tuição Fernandes e mantida pela GPCI Empreendimentos, é um 
projeto que tem como objetivo atuar de forma preventiva no aten-
dimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
e risco social. E dessa forma, proporcionar bolsas de estudos para 
jovens talentos da rede pública de ensino de Indaiatuba.

Para isso, as Escolas Estaduais e Municipais indicam seus alu-
nos “talento”. Aqueles que de alguma forma se destacam por seu 
desempenho. Depois eles passam para a Instituição Fernandes, 
que através de uma série de critérios, tais como notas, empenho, 
renda familiar e comportamento, selecionam os que ingressarão 
nas vagas disponíveis.

Todas as etapas da seleção são acompanhadas por psicóloga 
educacional, assistente social e educadores. Eles continuam o 
acompanhamento aos alunos durante o projeto, além de também 
acompanharem toda a família devido a nova realidade educacio-
nal e social gerada pelo desenvolvimento do projeto.

Cervejaria Landel inicia atividades 
este mês trazendo novidades

O mês de julho come-
ça com novidades para os 
apreciadores de artesanais 
na Cervejaria Landel.

A primeira é uma Ame-
rican Pale Ale (APA), pro-
duzida nas dependências 
da Cervejaria Universitária 
com participação da Landel, 
para a Júpiter, premiada cer-
vejaria cigana de São Paulo. 
Ela tem aroma marcante de 
frutas cítricas e amarelas 
como maracujá, grapefruit e 
manga, amargor moderado e 
agradável, além de possuir 
5,4% de teor alcóolico.

A outra novidade é uma 
Belgian Pale Strong Ale, 
chamada Scurvy Dog, ela-
borada em colaboração com 

a Weird Barrel, um brew pub de Ribeirão Preto. Uma cer-
veja clara, com fermentação de temperatura mais alta, bem 
frutada, com aromas de pimentas brancas, equilibrada, alto 
teor alcóolico, que não aparece tanto no paladar.  O sócio 
da Landel e beer sommelier, Marcelo Crósta, conta que 
para essa “breja” foi usado sorachi ace, um lúpulo japonês 
famoso e muito requisitado que traz um aroma delicado de 
limão siciliano, que resultou em uma bebida com 9% de 
teor alcoólico.

Já a sazonal da Landel é uma “English Strong Ale”, 
cerveja ideal para as noites frias deste inverno. Possui alta 
fermentação e coloração marrom escuro, aroma complexo, 
lembrando frutas secas, como ameixas e tâmaras, além 
do caramelo. É equilibrada no paladar com os sabores de 
malte e corpo mais alto e sensação de aquecimento devido 
ao médio teor alcoólico (ABV 8% e IBU 35).

A APA, da Jupiter e a English Strong Ale poderão ser 
apreciadas no Growler Day de Inverno da Cervejaria. Mais 
informações no (19) 3395-0702.

Amanhã, 
dia 17, a OSC 
Gabriel abrirá 
às portas para 
a 2ª Feijoada 

Solidária Mu-
sical. O evento 

acontece no 
salão social da 

Sol-Sol, a partir 
das 12 horas, e 
promete repetir 

o sucesso da 
primeira edição. 
Quem foi, sabe 

disso!

OSC Gabriel realiza a 2ª edição da 
Feijoada Solidária Musical

Noite de posse no Rotaract Indaiatuba Almoço de domingo na 19ª Fenui

Noite de Posse no Interact Indaiatuba

Lançamento do 8º Festival 
Gastronômico de Campinas

Terraços de Videira

Na noite de sábado, dia 9, o Rotaract Indaiatuba realizou 
uma linda e emocionante festiva de posse para a nova diretoria. 
Logo após o delicioso jantar, a diretoria 2015/2016, comandada 
pelo presidente Ricardo Henrique Pinto, recebeu e passou as 
suas “responsabilidades” para a diretoria entrante 2016/2017, 
comandada pelo novo presidente, Daniel Veríssimo, que posse 
a sua diretoria. Muitas emoções e homenagens, um pequeno 
mas relevante show de mágica e muita cantoria. Também, na 
ocasião, ocorreu a posse de uma nova membro para o Rotaract. 
O past presidente Ricardo recebeu das mãos do Companheiro 
Cleonir do Rotary Indaiatuba a "Menção Presidencial 2015/201 
6 do Rotary Internacional para o Rotaract Indaiatuba". Parabéns 
aos jovens rotaractianos por continuaram sempre com este 
empenho de trabalhar para que o Rotaract e o Rotary sejam 
sempre um presente para o mundo.

Domingo, dia 10, foi dia de tradição e de almoçar na Festa 
das Nações Unidas de Indaiatuba (Fenui). Senti muita falta da 
querida amiga Aidil Bonachella, pois sempre almoçávamos 
juntos no domingo da Fenui. Saudades da amiga e muito.

O Interact Indaiatuba realizou na noite de domingo, dia 10, 
a festiva de aniversário de 50 anos e posse da nova diretoria. Na 
ocasião, deixou o cargo a presidente Giovana Peres e sua equipe, 
e tomaram posse a nova presidente Letícia Nishimoto e seus di-
retores. O companheiro Cleonir entregou a Mensão Presidencial 
de 2015/2016, do Rotary Internacional. A festiva contou também 
com a presença do primeiro presidente do Interact de Indaiatuba, 
o companheiro José Carlos Tonin. O must da festiva foi o lindo e 
delicioso bolo de aniversário feito pela querida Elaine Modanez.

Pelas mãos de Salete Coelho, as queridas Sônia e Vera 
inauguraram na noite de terça-feira, dia 12, mais novo espaço 
para eventos de Indaiatuba: o Terraços de Videira.  O espaço 
fica em Videira, em frente a Igreja de São José.

O Campinas e Região Convention & Visitors Bureau convi-
dou a imprensa local e regional para a apresentação, seguida de 
almoço, da edição 2016 do Festival Gastronômico de Campinas e 
Região, no Bonelli Restaurante e Pizzaria. Desta feita o Festival, 
que já está em sua 8ª edição, é chamado de "Sabores do Olimpo" 
em homenagem a culinária Grega e acontece de 17 de julho a 14 
de agosto. O Restaurante Bonelli irá homenagear justamente a 
Grécia, berço da civilização ocidental. Em um menu inspirado, o 
Bonelli servirá ao longo do festival a deliciosa Salada Grega com 
abobrinha, cebola e queijo feta, com molho de limão e mal, em 
uma releitura própria do restaurante. Nos pratos principais, foram 
elaborados especialmente para o festival, o Robalo mediterrâneo, 
grelhado e temperado com especiarias, espinafre e molho de manga 
com pimenta rosa, além da Trouxinha de Cordeiro com especia-
rias, acompanhadas com aspargos frescos e carne de cordeiro. A 
sobremesa completa a refeição do cardápio do festival no Bonelli 
e vem com duas mini taças como opções: uma delas é composta 
à base de biscoito champagne e a outra com biscoito de chocolate, 
ambas com creme de queijo e raspas de limão, cada qual com uma 
cobertura de geleia (framboesa ou figo). O Bonelli servirá este 
menu no festival somente no jantar e terá o preço fixo de R$ 54,90.

O Espaço Rosa 
Shock oferece 
trabalhos 
personalizados 
para seus 
clientes com 
o professor 
e personal 
trainer Henrique 
Carmona e o 
massoterapeuta 
Jefferson 
Machado, do 
ABC Paulista, 
que trabalha 
com massagem 
intuitiva ao 
lado de Suzy 
Reigado, 
terapeuta 
natural/
acupuntura. 
Vá conhecer o 
Espaço, vale a 
pena!
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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

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

O Sub-7 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em recente 
Treinamento

Equipe da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro durante 
amistoso contra a equipe do Independente Seleção 10

Equipe da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em recente 
amistoso contra a equipe do Chute a Gol

Teresa de Almeida comemorando o aniversário no Objetivo

Sarah Haddad comemorando o aniversário no Objetivo
Gustavo Arthuzo celebrando 
seu aniversário no Objetivo

Gabriel G. Maggioni  comemorando 
o aniversário no Objetivo

Alice Blume de Lima comemorando o aniversário no Objetivo

O concurso Miss Brasil 2016 acontece em Curitiba na próxima semana 
e a nossa Miss São Paulo já se prepara para viagem. Láisa Luisa 
está preparada pra trazer a faixa pra Indaiatuba. Boa sorte Láisa!

Yago, Adriel, Aron e Fernando durante o trote dos gêmeos do 
Terceirão do Colégio Rodin

Juliette, Ana Beatriz, Mariah e Yasmin, alunas do 7º ano do Colégio Rodin

Alunos do Terceirão do Colégio Rodin participaram do trote dos gêmeos

A linda princesa Isabele, com o seu papai Felipe, comemorando 
seu aniversário de 4 anos com o tema Frozen. Parabéns!

Giovanna, Ana, Gabrielly Eugênio, Gabrielly Ferreira e Amanda no 
Bota Fora de Férias do Indaiatuba Clube

Priscila, Laura, Manuela e Melissa no Bota Fora de Férias do 
Indaiatuba Clube

Rodolfo e Pietro Mota Nunes no Bota Fora de Férias do Indaiatuba Clube
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Vagner e Fernando, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José Boldrini, 4.000 - Chácaras 
Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Silvia, Daniel e Amanda, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Katia, Diógenes, Victor e Larissa no Faisão Restaurante, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659 - Fone: 3894-4840

Jean, proprietario do Faisão Restaurante, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659. Contate-nos: 3894-4840

Mirella, Marcelo, Renata e Camilla almoçando no Faisão Restaurante, que fica na Rua 7 de Setembro, 
659 - Contate-nos: 3894-4840

Raphael e Evandro, na Nova Galeria dos Pães, que fica na Avenida Coronel Antonio 
Estanislau do Amaral, 1.257. Telefone: 3801-0021

Maria Cristina, na Churrascaria Rincão Gaúcho, que fica na 
Avenida Visconde de Indaiatuba, 870 - Telefone: 3875-2974

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

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

Ana Socorro e o churrasqueiro Marcão, do Ranchão da Costela, que fica na 
Rodovia José Boldrini, 4.000, no Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Raque e Michelli, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com Marginal do 
Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916
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Tutti Sposa

Esfiha de brigadeiro com sorteve

Coleção Inverno Linha FakeDenim

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

A Vitorello recebeu incríveis novidade da Coleção 
Inverno entre elas casocos, body e saias de Gramado. Não 
deixe de espiar esta coleção que está simplesmente divina 
e com os melhores preços. E aproveite grande promoção 
de muitas peças como legs, moda festa com 50% off, 
blusinhas e muito mais. Demais!

O Espaço Cultura Stahl Soler entrou 
em férias mas retorna suas atividades dia 1º 
de agosto, oferecendo os melhores cursos: 

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 (quadri-
nho, grafite e lápis de cor), Aulas de Canto e 
Canto Lírico. Informe-se no telefone 3835-

6247, escolha o curso e faça já sua matrícula. 
Você vai adorar!

Curso de Nutrição na Festa Junina da Casa da Mulher. Alunos do curso de Nutrição da Max foram 
responsáveis pela preparação dos quitutes da Festa Junina promovida pela Casa da Mulher Anália Franco

Vá experimentar mais essa delícia da Casa da Esfiha, é claro!

A linha FakeDenim alia atitude 
e conforto em peças incríveis para 
o seu treino ser ainda mais lindo! 
Paula Amorim Fashion Club. Rua 5 
de Julho, 449, no Jardim Pau Preto

A linda noiva Tamires Castro esbanjando elegância 
no dia do seu casamento. "A Nova Loja" agradece 
a preferência e deseja felicidades

Alexandra 
Affonso fazendo 

uma sessão 
de massagem 

facial 
rejuvenescedora 

na cliente 
Priscila Grecco 
na Flor de Liz. 

Agende seu 
horário (19) 

3825-0623 ou 
(19) 9.9921-

7576. Rua 
Alberto Santos 
Dumont, 1.209 
- Cidade Nova 

1 - entre as 
ruas Ademar 

de Barros e 
Tuiuti 

A fofura Mariah Pablo Gonçalves participando do concurso Miss 
e Mister Baby Indaiatuba 2016 - Princesa Baby Indaiatuba 2016 
- categoria 3 meses à 12 meses. Que linda!

As veterinárias, 
Ana Lúcia 

Cipoli Pedroso 
e Sueli Midori, 
que cuida dos 
bichinhos com 

o maior carinho 
da Clínica 

Veterinária 
Bicho Amigo 

(ex-Cães e 
Gatos). A clínica 

fica na Rua XV 
de Novembro, 

1.050. Contate-
nos: 3875-2715
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Aniversariantes AtentoDestaques do mês - 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-los como 
parte de nossa equipe e o 
parabenizamos por mais essa 
conquista! Parabéns!!!

A empresa Atento parabeniza os colaboradores 
Ricardo, Robert, José Edvaldo e Laidio, que 
completaram mais um ano de vida na última semana. 
Desejamos muito sucesso e saúde. Parabéns!

Adriano da Atento comemora amanhã, dia 17, mais um aniversário. A 
equipe Atendo parabeniza o querido “chefe” e deseja os mais sinceros 
votos, que seus sonhos se realizem, que seja feliz, que a cada ano você 
viva novas conquistas e que possa estar juntos em cada uma delas, 
alegrando e celebrando com você!  Parabéns, da sua equipe e família

José - dia 10/07

Robert - dia 08/07Ricardo - dia 04/07

Laidio - dia 11/07LucimarEmerson

Eliene 

Vagner Olivetti veste blusa estilo colegial que 
voltaram com toda força nesta estação, fazendo 
novamente parte do guarda roupas masculino. 
Você encontra vários modelos e cores nas Lojas 
Cris Bandeira

Sr. Orlando, do Placas e Fotos para 
Túmulos, posando para o click do JME

Marcela Renata escolheu as cores 
do outono/inverno para seu look 
nas Lojas Cris Bandeira. Uma peça 
versátil que pode ser usada com várias 
combinações de acessórios e ocasiões

Gleison Tambara, do Pesqueiro Santo Agostinho, com os amigos 
Vitor Ambiel Ambiel e Paulo Sigrist

Representante Sônia Regina com cliente 
Iraci Milani

Diretoria Clube 9 de Julho na  festa de aniversário do Clube, 
promovida no sábado, dia 9

Barbara, Mateus, Marta e Alexandre na festa de aniversário do 
Clube 9 de Julho, promovida no sábado, dia 9

Gustavo, Wellington e Erivaldo agradecem a presença de todos na  
inauguração da Casa de Carnes Filė na Brasa

Wellington, da Casa de Carnes 
Filé na Brasa, que inaugurou na 
última semana. Vá conhecer!

Wellington, Gustavo e Bruno  
na Inauguração da Casa de 
Carnes Filé na Brasa

Leandro, da Osika Pescados, sempre 
trazendo o que há de melhor em frutos do 
mar. Vale a pena conhecer: Bernardino 
Bonavita, 930. Telefone: 3318-3006
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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:
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VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA !! JD. 
DO VALLE PRÓXIMO AO PQ. 
ECOLÓGICO .02 Dormitórios, 
Sendo 01 Suite, Sala, Coziha, Wc 
Social E Lavanderia, Entrada Para 
Varios Autos E Parte Em Estrutura 
Para Sobrado. Precisa Pequena 
Reforma Externa, Para Vender 
Urgente! Apenas R$250.000,00 
Tel=19-3017.2608/99762-7997.
Aceita Financiamento. Estuda 50% 
De Entrada E Parcelamento Do 
Saldo Direto Com O Proprietário. 
Vá Zunindo!!!Obs: Oferta Valida 
Apenas Para Os Próximos 30 Dias.
OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 05 Residências Edifica-
das Em Lote De 250M², De Frente 
Para O Parque Corola Gerando Uma 
Renda Aproximada De R$2.400,00. 
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.estuda Entrada + Parcela-
mento. 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 Dormitórios 
Sendo Um Suite Sala/Cozinha Ame-
ricana, Wc Social, Garagem Para 02 
Autos, Edificada Em Lote De 180M² 
Nova! R$320.000,00 Troca Por 
Apartamento Em Indaiatuba. 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-34). 01-Dorm, Sala.coz –Wc 
– R$500,00 Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-53). 02-Dorm, Sala. Coz –Wc 
–Lav.- Garagem  R$1200,00 + Iptu     
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57).  01-Dorm - Sala-Coz 
–Wc – Lav –Garagem R$ 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-58) 01-Dorm, Sala,Coz –Wc – 
Entrada Para Auto R$750,00 S/ 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$650,00 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
S O L  ( A N T -80)  F U N D O S .  
01-Dorm-Coz –Wc – Lav- R$ 
500,00   Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
S O L  ( A N T -82 )  F R E N T E .  
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
BAIRRO: TANCREDONEVES 
(FRENTE) 02-Dorm-Lav-Coz 
–Wc – Lav- R$ 700,00 +Iptu 
Garantia:fiador/Calção Locaticia

APARTAMENTO ALUGA-SE

GRAND VILLE: 03 Dorm(01 
Suite)-Sala-Coz-Wc-Lav 1 Vaga 
Garagem     R$ 1200,00+- Cond. 
+Iptu  Garantia:fiador

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      
Garantia: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 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.232 – JD.BRASIL – R$170 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc.
COD.252 – JD. PAULISTA – R$280 
MIL – 2doms(1st), sala, coz, wc, 
churrasqueira, garagem fechada para 
3 carros.
COD.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

OPORTUNIDADE!!! CASA COM 3 
DORMITORIOS NO JD REGENTE 

POR R$270 MIL SÓ ATÉ 31/07

COD.257 – VL.MARIA – R$365 MIL – 
2dorms, sala 2 ambientes, coz, 2 wc, 
churrasqueira, quintal
CS.302 – CENTRO – R$395 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, WC, portão 
eletrônico, garagem 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
COD.367 – COND.MONTREAL – 
R$420 MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz americana, lavanderia, 
WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta 
para 1 carro.
COD.381 – CENTRO – R$300 MIL 
– 2dorms, sala, coz, WC, 2 vagas 
de garagem

CONDOMINIOS FECHADOS – 
CASAS 

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

APARTAMENTOS

AP.530 – VL.BERGAMO – R$360 
MIL-  3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, garagem para 2 carros.
AP.535 – JD.SANTIAGO – R$285 
MIL – 2dorms, sala 2 ambientes, coz, 
lavanderia, WC, sacada

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.31 – COND.QUINTAS TERRA-
COTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.56 – JD.BRECIA – R$125 MIL 
– 240m²

CHACARAS

SITIOS EM MONTE MOR APAR-
TIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

COD.704 – VIDEIRAS – R$550 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, chur-
rasqueira, 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
JD.PAU-PRETO – R$650,00 – dorm, 
coz, wc
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

VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
VL.FURLAN – R$900,00 – dorm, sala, 
coz, wc, garagem para 3 carros
PORTAL DO SOL – R$950,00 – 2dor-
ms, 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 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, sem garagem
CENTRO – R$1000,00 – 60m² - dorm, 
sala, coz, 2 wc – COMERCIAL OU 
RESIDENCIAL
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dor-
ms, 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 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.300,00 – 2dor-
ms, sala, copa, coz, , wc, garagem
JD.AMERICA – R$1.300,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, copa, wc, 
quartinho nos fundos, garagem para 
2 carros.
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, as, 
WC, garagem para 2 carros.
JD.AMERICA – R$2.200,00 – 
3dorms(1st c/a/e), sala em L, coz c/a/e, 
wc, lavanderia, Edicula:dorm, wc.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – 
COMERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada de carro

CENTRO – R$2.500,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMER-
CIAL – 4 salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala 
ampla, coz c/a/e. fundos:dorm, coz, 
lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, la-
vanderia, 1 vaga de garagem coberta.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
PQ.SÃO LOURENÇO – R$850,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem.
JD.JEQUITIBA – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lavan-
deria, 1 vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem coberta.

JD.PAU-PRETO – R$1.200,00 – 
3dorms, sala, coz, wc, garagem 
coberta para 1 carro. (INCLUSO 
CONDOMINIO)
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem.
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st 
com ae), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, WC, 2 vagas de gargem coberta
VL.BRIZOLA –  R$1.500,00  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem
A N D A L U Z  –  R $ 2 . 6 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 
planejada, WC, varanda, 2 vagas de 
garagem, totalmente mobiliado

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 
– 45m², wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – 34m², 
pia, mesanino com wc e tanque.
VL.RUZ PERES – R$900,00 – 120m², 
mesanino, wc
PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 
– 80m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc

JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 
– 1 salão com 45m², wc e 1 salão com 
65 m², wc e balcão
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas de 
entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.800,00 
- 150m², wc
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro 
na frente, wc.
JD.TROPICAL – R$4 MIL – 320m², wc, 
copa, escritorio, porta de vidro.

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 
40m², pia, wc.
CENTRO – R$660,00 – 32m², sem wc
CENTRO – R$770,00 – 35m², wc
VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², coz, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 
60m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 
– 100m²
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. 
– sala para área de saúde c/wc 
privativo, incluso água, luz, IPTU, ar 
condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA –KENNEDY OFFICE 
-  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condi-
cionado, iluminação, sacada, de frente 
para a avenida, 1 vaga de garagem

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  
219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL 
–  658m²
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AP03274 - SPAZZIO ILUMINARE - AU 55 
M² - 2 DORMT / 1 SUITE / SALA / COZ /WC / 1 

VAGA  R$240.000,00

CA07359 - PQ.SÃO LOURANÇO - AT 150M² AC 
130M² - 3 DORM (SUITE) / SALA / COZ / WC / 
AS / GAR 2 VAGAS. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU

CA09468 - MONTE VERDE - AT.250M² AC.292M² - 3 DORM 
+ ARM.EMBUT(SUITE + CLOSET E 2 COM SACADA + AR 
COND) / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / WC / AS + ARM.

EMBUT / ESPAÇO GOURMET / PISCINA AQUEC / CERCA 
ELET / GAR.2 VAGAS. R$ 640.000,00

CA10568 - JD MONTREAL RESIDENCE - 3 
DORMT / 1 SUITE / SALA AMPLA / COZ AMER 

/ 2 WC / AS / 2 GARAGEM - R$480.000,00
CA10765 - JD RECANTO DO VALLE - 

AT 145M2 AC 115M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / 
SALA / COZ. / WC / AS / 2 GAR. R$ 380.000,00
CA11070 - JD MORADA DO SOL - AT 125M2 

AC 85M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 1 
GAR. R$ 1.000,00 + IPTU

CA11215 - JARDIM ESPLANADA - AC 180 M² - AT 

300 M² - 3 DORMT / SUITE / 3 WC / COZ / SALA 
2 AMB / 2 GAR R$2.500 + IPTU / R$550.000,00
CA11218 - JD MORADA DO SOL - AT 250M2 

AC 100M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / 
WC / AS / 1 + 2 GAR. R$ 1.000,00 ISENTO IPTU

CA11223 - AC 190,15 M² AT 253 M² - JARDIM 

ADRIANA - 3 DORMT / 1 SUITE / 2 WC / COZ / 
SALA / GAR R$620.000.000

CA11233 - JARDIM MORADA DO SOL 

2 DORMT / 1 SUITE / WC / SALA / COZ / 1 
VAGA COBERTA /  PORTAO ELETRÔNICO/  

R$900.00 ISENTO IPTU
TE00891 - JD.M.DO SOL - TERRENO COM 

147M² R$ 100.000,00
TE01860 - AT 150 M² - JARDIM DOS 

COLIBRIS - 150 M² R$100.000,00
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REFERÊNCIA: AP00560. 3 Dormts 
Plan (1 Suite Plan), Coz Plan, Wc Plan, 

Gar 2 Vagas. R$ 350.000,00

REFERÊNCIA: AP00623. Vl Nossa Sra 
Candelaria - 3 Dormts (1 Suite), Sala, 

Coz, Wc, 1 Vaga. R$ 290.000,00.

REFERÊNCIA: AP00629. 3 Dormts (1 
Suite), 2 Salas, 3 Wcs, Gar 2 Vagas.

R$ 550.000,00

REFERÊNCIA: CA10868. Jardim 
Regina - 3 Dormts (1 Suite). 172,00 M2 

Construída. R$ 550.000,00

REFERÊNCIA: CA10890. 3 Dormts, 
(1 Suite), Sala, Coz C/ A/E, 3 Wcs, Lav, 

Quintal, Gar 3 Vagas. 
R$ 510.000,00.

REFERÊNCIA: CA10893. Jd. Dos 
Colibris - Obs: São Duas Casas De 2 

Dormts, Sala, Wc, 1 Vaga. R$ 200.000,00 
Cada.

REFERÊNCIA: CA10895. São 8 casas a 
venda no Jardim regente de 3 e 2 dormts, (1 
suite), sala, Coz, wc, gar. A partir de 79 m² 

com preço Entre R$ 270.000,00 A 290.000,00 ! 
Aceita Financiamento, permuta e negociação.

REFERÊNCIA: CA10896. Vila suiça 
- 3 dormts (1 Suite), 4 salas, 3 wcs, 4 

vagas. R$ 730.000,00

VENDAS

ALUGUEL
APARTAMENTOS

AP00315 – CENTRO – 1 Suite Com Uma 
Sala. R$  750,00.
AP00529 – JD NOVO HORIZONTE – 2 
Dormts, Wc C/ Box Blindex, Sala 2 Ambts, Coz, 
Lavand, Gar 1 Vaga Descoberta. R$ 1.100,00
AP00550 – ITAICI – 3 Dormts, Wc C/ Box 
Blindex, Sala, Coz, Lavand, Gar 1 Vaga. R$ 
1.100,00
AP00554 – VL GEORGINA – 2 Dormts (1 
Suite), Wc, Sala, Coz Americana, Lavand, Gar 
1 Vaga. R$ 1.300,00
AP00292 – JD REGENTE – 3 Dormts (1 
Suite), Wc, Sala 2 Ambts C/ Sacada, Coz E 
Lavand, Gar 1 Vaga. R$ 1.500,00
AP00610 – PQ BOA ESPERANÇA – 3 
Dormts (1 Suite ), Sala, Coz, Lavand, Gar 2 
Vagas. R$ 1.900,00

CASAS

CA1412 – JD DO SOL – 3 Dormt, Sala, Coz, 
Wc, Gar 1 Vaga. R$ 1.200,00
CA10875 – PQ NAÇÕES – 3 Dormts (1 Suite), 
Coz, Wc. R$ 2.500,00

CA10705 – CH BELVEDERE – 3 Dormts C/ 
Armário Plan, Coz C/ Armário Plan, Churrasq C/ 
Armário Plan, Wc C/ Armário Plan, Gar 2 Vagas. 
R$ 2.100,00
CA10562 – ALTO DA COLINA – 4 Suítes C/ 
Armarios E Sacada, Sala, Coz, Lavand, 6 Wcs, 
Quintal C/ Churrasqueira, Gar 5 Vagas. R$ 
2.900,00
CA10709 – CENTRO – Perfil Para Clínicas/
Escritórios. 03 Dormts (2 Suites), Wc, Sala 2 
Ambts, Sala De Jantar, Coz Plan, Gar 3 Vagas. 
Área Dos Fundos Piso Inferior: Lavand Coberta 
E Fechada. Edícula C/ 2 Dorms, Wc. Área Dos 
Fundos Piso Superior: Varanda Enorme C/ 1 
Dormt, Churrasq E Ducha. R$ 4.500,00
CA10621 – JD MORUMBI – Piso Inf: Sala 
Grande (3 Ambts), Lavabo, Coz, Despensa, Va-
randa C/ Churrasq, Piscina C/ Cascata (Pronta P/ 
Aquecimento). Piso Sup: 4 Suítes (1 C/ Closet). 
Aquec Solar E Ótimo Acabamento. R$ 5.500,00

SALAS / SALÕES / PONTOS

SL00056 – CIDADE NOVA – Salas Comerciais 
P/ Profissionais Liberais (Exceto Pediatra). R$ 
1.000,00

SL00141 – JD POMPEIA – Sala C/ 40 M² , 2 
Banheiros. R$ 2.200,00
SL00142 – JD POMPEIA – Sala C/ 40 M², 
Banheiro E Copa. R$ 2.500,00

GALPÕES

GL00168 – DIST IND VITÓRIA MARTINI – 
Estac Na Frente, Recepção C/ Copa E Wc, 
Mezanino C/ Sala Adm E 2 Wcs, Fábrica C/ 
Área Fabril 545,55M2,  Mezanino C/ Vest F/M 
E Refeit. R$12.000,00
GL00189 – DIST IND VITÓRIA MARTINI – 
A/C 795, At 1000. R$ 12.000,00
GL00155 – DIST IND VITÓRIA MARTINI – 
A/T 1.200,00 M², A/C1.000,00 M². 2 Galpões - 1 
Térreo E 1 Nos Fundos C/ 3 Andares. Térreo 
- Galpão C/ 450M²: Pé Direito De 9Mts, Vest 
M/F, 2 Wcs P/ Deficientes. Recepção C/ Wc. 
3 Andares Nos Fundos - At 550M², 1º Andar At 
200 M² - Área Do Galpão 150M² C/ 2 Wcs Para 
Deficientes, Sala De Escrit, Vest M/F, Refeit. 
Mezanino At 100M² - 4 Salas - 2º  Andar At 
200M² - 50M² De Sala C/ 2 Wcs M/F E Salao 
C/ 150 M² - 3º. Andar At 50M² - Sala De Escrit, 
Caixa D´Água E 1 Wc. R$ 12.000,00

GL00236 – DIST IND VITÓRIA MARTINI – 
A/T 1.260,01 M², A/C1.304,72 M² Etaciona-
mento Na Frente. Recepção C/ Copa E Wc.  
Mezanino C/ Sala Administrativa E 2 Wcs. 
Mezanino C/ Vest F/M E Refeit. Área Fabril 
713,36M2; Ac 1034,72M2; At 1260,01M2. 
R$ 12.000,00
GL00238 – DIST IND RECREIO CAMP 
JÓIA – A/T 2.000,00, A/C 1.500,00. Área 
Fabril: 1000 M². Recepcão E Escrit 260 
M², Pé Direito 10 M², Refeit, Vest M/F R$ 
16.000,00
GL00204 – DIST IND RECREIO CAMP 
JÓIA – Galpao Novo C/ 1400M De Constr, 
C/ Mezanino, Wc Deficiente, Vest F/M, 
Refeit. Terreno De 1780 M². R$ 20.000,00
GL00194 – DIST IND DOMINGOS GIOMI 
– A/T 1.535 M²;, A/C 1.250 M², Área Fabril 
1000 M², Área Escrit 250 M², Área Comum 
285 M², Pé Direito 9,80M, Doca, Vest, Escrit 
C/ Wcs. R$ 21.000,00
GL00197 – DIST IND DOMINGOS GIOMI 
– A/T: 1.535 M²; Á/C: 1.250 M²; Área Fabril: 
1000 M²; Área Escrit: 250 M²; Área Comum: 
285 M². Pé Direito De 9,80M, Doca, Vest, 
Escrit C/ Wcs. R$ 21.000,00
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TERRENOS PARA VENDA
Terreno Jd. Dos Império 150M² - R$ 95.000,00
Terreno Jd. Dos Império 150M² 110.000,00.
Terreno Jd. Dos Colibris 150M² - R$ 110.000,00.
Terreno Jd. Colibris 150M² - R$ 105.000,00.

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANTO CORRE-
TORES CREDENCIADOS AO CRECI 

E COM CONDUÇÃO PRÓPRIA.

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

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

 

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

CHÁCARAS VENDE
CH2399 – Vale das Laranjeiras – 05 dorms(03 
suites), sala 02 ambientes, sala de jantar, cozinha 
planejada,  piscina, churrasqueira, com salão de 
festa, mini Campo de futebol – AT/3.000m² – AC/400 
– R$ 1.200.000,00
CH2393  – 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 – Financiamento 
pela caixa ecônomica do terreno e 
da construção – consulte-nos F. 
(19) 98136-7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092
JD. NAIR MARIA - com 3 cômodos 
em ponto de andaime com estrutura 
p/ sobrado R$ 110 mil F 3017-6659/ 
99758-1971/ 99301-7320 ligue 
a cobrar.
JD. PAULISTA - 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. R$ 170 mil 
F 3017-6659/ 99758-1971/ 99301-
7320 ligue a cobrar.
JD. COLIBRIS - Lote de 150m² com 
ótima topografia, um tapete R$ 115 
mil topografia R$ 100 mil F 3017-
6659/ 99758-1971/ 99301-7320 
ligue a cobrar.
MORADA DO SOL - CASA NOVA  
- 2 dorms, sala, coz., WC, vaga 
para p/ carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 240 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.

Morada do Sol: 3 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 dormitórios, 
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 
JARDIM ESPLANADA - Ac: 64m² 
AT: 300m² - sala, cozinha, quar-
to, varanda, wc. Oportunidade! 
R$380mil F. 3875-5385 ou 9.9258-
2654

JD. BRASIL - CA06303 - AT 
150m²AC 90m² - 02 Dorm., WC So-
cial, sala, coz., lavand., churrasq., 
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
MORADA DO SOL - CA04769 – AT 
250m², AC94M² - 02 dorm., sendo 
01 suíte, WC social, sala, coz., la-
vand., garag. p/ 01 auto R$1.100,00 
+ IPTU F. 3816-0006
CECAP II - CA06454 - AT. 100m² 
AC. 60m² - 2 dorm., sala, coz., 
WC social, lavand. e garag. Ótima 
localização e isento de IPTU R$ 
1.000,00 F. 3816-0006
VILA INGLESA - CA05762 - AT 
250m², AC 120m² - Casa antiga 
c/ 02 dorm., WC social, sala, coz., 
lavand., amplo quintal, estaciona-
mento na frente R$ 1.200,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. DO VALLE - CA064380 - AT-
-270m², AC- 170m²- Casa térrea 
com 03 dorm., sendo 01 suíte, 
sala, wc social, coz., sala de jantar, 
área de luz, quintal + WC social 
R$ 2.100,00 + IPTU F. 3816-0006

JD. 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$1.600,00 + IPTU 
F. 3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 
150m² AC 120 m² - sobrado c/ 03 
dorm. sendo 01 suíte c/ varanda, 03 
banheiros, escritório, lavabo, sala, 
coz., lavand., área gourmet, cister-
na para captar água, alguns aca-
bamentos por fazer. R$ 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. Excelente 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. AMERICA - CA04989 - AT 
175m², AC 150m² - 03 dorm. sendo 
01 suíte, WC social, sala, coz., la-
vand., quintal, garag. para 02 autos. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. JEQUITIBÁ - CA06488 - AT 
160,06m², AC 174,97m² - Casa am-
pla, reformada com 03 dorm. sendo 
01 suíte com closet, WC social, sala 
ampla, lavabo, coz. planej., área de 
serviço fechada, WC externo, dorm. 
externo, amplo quintal, garag. para 
02 autos coberta R$ 2.800,00 + 
IPTU F. 3816-0006
JD. ESPLANADA II - CA05787 
– AT 300m² AC 158m², boa Locali-
zação c/ 3 suítes, sala 2 amb. c/ la-
vabo e área de luz, coz. americana, 
lavand. fechada, área gourmet com 
churrasq., e pia, quintal, entrada 
lateral de serviço, garag. p/ 4 carros 
sendo 2 cobertas, jardim, portão 
preparado p/ automação, prepara-
ção p/ energia solar R$ 3.200,00 + 
IPTU F. 3816-0006

SOLAR DO ITAMARACA  -  
CA06463 – AT- 312m²- AC- 230m²- 
Casa c/ 3 dorm. c/ armários, sendo 
uma suíte, coz. completa planej., 
banheiro social, ampla área de 
serviço, sala de jantar e sala com 
2 amb., vagas para 4 de garag., 
sendo 2 cobertas. Ao fundo, edícula 
com 2 andares, sendo no térreo, 
churrasq., lavabo e dispensa. No 
andar superior 3 cômodos: 1 suíte, 
escritório e sala de ginastica R$ 
2.800,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. DOM BOSCO - CA06462 – 
AT- 406M²- AU- 222 M²- Casa 
térrea c/ 03 dorm., sendo 01 suíte, 
2 salas, coz. Planej., wc social com 
banheira, hall dos quartos, área 
gourmet, quintal amplo.2 vagas de 
garag. cobertos, e 02 descobertas. 
R$ 3.000,00 + IPTU F. 3816-0006
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
CECAP:  2 cômodos  grandes, 
vaga para moto, quintal – individual 
R$ 670 F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
ALUGO QUARTO - p/ moça pró-
ximo ao Carrefour F. 3875-1181
JD DO VALE - 3 dorms, suíte, WC 
social, sala, copa, coz., garag. p/ 2 
carros R$ 1700,00 F. 99479-0454
CIDADE NOVA - 2 dorms, sala, 
coz., WC social R$ 800,00 + IPTU 
F. 99479-0454
ALUGO CASA -  com 300m² em 
propriedade rural de Itu, próximo da 
Rodovia Castelo Branco, destinada 
a clinica de recuperação de depen-
dentes 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
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MORADA DO SOL - Sobrado 1 
dorms, sala coz., varanda, edícula 
com lavand. nos fundo R$ 210 mil 
aceita financ., terreno F. 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
MORADA DO SOL - 3 cômodos 
em lote de 250m. R$ 260 mil, aceita 
Terreno, carro, Parcelamento  F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar.
JD. ITAMARACÁ - 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lavand. nos fundos 
garag. coberta. Aceita terrenos ou 
50% do valor e assumir financia-
mento. R$ 250 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.
MORADA DO SOL - com 2 dorms, 
sala, coz., wc, lavand., garag. para 
2 carros. Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil Aceita troca por lote de 
250m². F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
CIDADE NOVA I - Excelente casa 
com 3 dorm sendo 2 suíte, sala 
copa e cozinha, lava, piscina gara 
para 2 carros (Aceita permuta por 
chácara). R$ 600 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar Ipiranga
MONTE VERDE -  (Nova) com 3 
dorms sendo 1 suíte, sala, copa 
e coz., lavand., garag. para vários 
carros Área gourmet (Aceita 
Terreno e Financiamento), R$ 380 
mil. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
CASA NAIR MARIA troca por 
casa em Indaiatuba (consulte-nos) 
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.
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. Aquecimento solar e 
ar condicionado. R$1.550.000,00 
F. 3875.0469 / 997519921. creci 
65362.
PORTAL DE ITAICI - Casa térrea 
AT 300m2, AC180m², sala grande, 
escritório, 3 suítes, garag. coberta, 
piscina, churrasq. e muito mais 
R$ 890.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362.
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. 
JD BRASIL - 3 cômodos, garag. R$ 
150.000,00 F. 99479-0454

CENTRO AREA COMERCIAL 
-  2 dorms, (Suíte) WC social, 
sala, coz. americana garag. R$ 
500.000,00OU troca por casa anti-
ga ou de menor valor F. 99479-0454
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., lavand., garag. 
coberta, aquec. solar. Local c/ área 
de lazer, piscina, salão de festas, 
quadra esportiva e muito mais. 
R$ 525.000,00. F. 3875.0469 / 
997519921.creci 65362.
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.
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

RES. HELVETIA PARK 1 - Espeta-
cular residência com AC 365m²- AT 
490m², três suítes com closet e 
armários (sendo uma com hidro) e 
varandas. Sala ampla de dois am-
bientes, sala de TV, quarto de hós-
pede, escada revestida em granito 
especial e corre mão em alumínio, 
wc social, lavand., piscina, vestiá-
rio, wc, varanda gourmet e estar, 
churrasq., entradas laterais, garag. 
p/ seis carros (três cobertos). R$ 
1.800.000,00, discute imóvel como 
parte. Documentada F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362.
TERRA MAGNA - Magnífica resi-
dência desencostada das divisas 
em local privilegiado com vista 
fantástica imutável. AT 540m², AC 
300m² IPTU R$ 245,00, Taxa de 
Cond. R$ 422,00. Em cima: 3 Suítes 
e closet, sacadas fascinantes e bela 
escada de acesso. Em baixo: Salas 
de visita, jantar, TV, escritório e 
mais, coz. projetada, lavabo, depen-
dência de serviço, armários. Área 
gourmet ampla, piscina 12x3 com 
prainha, hidro massag. e cascata, 
WC, vestiário e aquec. solar. Garag. 
para vários carros. Documentada. 
R$ 1.300.000,00, discute imóvel 
até R$ 700.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921creci 65362.
SOBRADO -  3 dorms, 2 WC social, 
sala, coz., 2 vaga de garag. R$ 
200.000,00 F. 99479-0454
JD ALICE - 2 dorms, sala, coz., 
WC social garag. P/ 2 carros R$ 
230.000,00 F. 99479-0454
JD. OLIVEIRA CAMARGO -  2 
cômodos c/ garag. R$ 120.000,00 
F. 99479-0454
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
Oportunidade!!! casa com 3 dor-
mitorios no Jd Regente por R$270 
mil só até 31/07. F. 98136-7331 
CRECI 74.092



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
PASSO O PONTO - Serralheria de 
porte médio, bem localizada, em 
funcionamento, aprox. mil clientes 
inclusive indústrias automotivas 
R$ 70.000 F. 98954-4414
TENÓRIO DESENHOS - Carica-
turas ao vivo ou por encomendas 
F. 99213-9795 Whatsapp 99723-
6687 / www.td.art.br  / fanpage: 
tenoriodesenhos
AR CONDICIONADO PORTÁTIL 
- 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

S10 - 2.000 - branca, GMV, R$ 
5.000 + documentos F. 3394-1303

OFEREÇO-ME como churrasquei-
ro e cozinheiro- F. 99793-4700
OFEREÇO-ME para trabalhar 
como diarista, (terça, quinta e 
sexta) com experiência F. 98205-
2077 Rosa 
OFEREÇO-ME 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
CUIDADORA de Idosos com 
certificação F. 3816-5591

classificados

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: apartamento 
1 dormitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia s/ garagem R$ 550,00 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar independente

VALE DO SOL - Vendo ou troco, 
chácara c/ casa, 1.000m², com 
área gourmet, piscina e pomar por 
casa no centro de Indaiatuba F. 
3816-2011
Terreno Terras de Itaici - 2.750M² 
R$ 330 mil F. 9.9887-7771.
VALE DAS LARANJEIRAS – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 3 amb., 
sala jantar, coz. planejada, lav. e 
dep. de empregada, mais casa 
de caseiro, piscina e churr. AT 
3.000m², AC/450m². R$ 950 mil. F. 
9.9887-7771
TERRAS DE ITAICI – 1.000m² 
- R$ 270 mil. Localização Rua 
Zenite Furakawa. Parte alta F. 
9.9887-7771
TERRAS DE ITAICI - Sobrado 
com 3 suítes (1 máster com closet 
e hidro), lavand., coz. projetada, 
copa, sala, wc’s, varanda, garag. 
coberta, churrasq., sala para sauna, 
área gramada p/ campinho, acaba-
mento de primeira e muito mais. AT 
1000m² e AC 330m²  mais piscina 
de 7x3,5 em quinze dias. R$ 850mil. 
Opcional c/ mais 1000m²  juntos 
por mais R$ 375mil F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362.
VALE DO SOL - Chácara à VENDA, 
AT 1000m², amplas acomodações, 
setor gourmet, piscina, jardim, 
pomar, R$ 550.000,00. Aceita 
parte de pagto ou troca com casa 
em região centralizada de Indaia-
tuba. F. 3875.0469 / 99751.9921 
creci 65362
ALTOS DA BELA VISTA - Chácara 
c/ 3 d, ampla casa remodelada AC 
210m² AT 1020m² com 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 - Chácara 
no Recanto dos Pássaros – AT 
5000m²  c/ três casas amplas e 
boas com dorms, wc’s, salas, coz., 
despensas, varanda, churrasq., 
piscina, pomar, jardim, canil e 
muito mais R$ 1050.000,00.  Na 
negociação, discute parte em 
chácara ou imóvel de menor valor. 
F. 3875.0469 / 997519921. creci 
65362.

PQ.DA GRAMA - com muitas 
árvores frutíferas 5.130m² R$ 
220 mil (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
CHÁCARA VALE DO SOL - com 
casa, 2 dorms (suíte), WC social, 
sala, coz., R$ 330.000,00 ou troca 
por casa de menor ou no mesmo 
valor aceita carro até no valor de 
R$ 50.000,00 F. 99479-0454
ALUGO PASTAGEM - em pro-
priedade rural de Itu, com água em 
abundância, próximo da Rodovia 
Castelo Branco. Tratar pelo fone 
(11) 4023 0319

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.
JD. MORADA DO SOL - Lotes de 
125m² com ótima topografia R$ 
100 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
SALTO JD. NAIR MARIA - lote de 
180 m² R$ 100 mil, com alicerce 
p/ 2 dormitórios + parcelas F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
ELIAS FAUSTO - 3000 m² - só 
terra, aceita casa de lote inteiro R$ 
320 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -  
Lote de 200 m² + parcelas de R$ 
500,00, aceita carro ou moto R$ 
12 mil. F 3017-6659/ 99758-1971/ 
99301-7320 ligue a cobrar
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. 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
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Comparecer ou enviar CV para Expert Consultoria
Rua Voluntário João dos Santos, 795 - Pau Preto - Indaiatuba 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO (INÍCIO IMEDIATO)

Zelador - Experiência na função. Desejável conhecimentos com 
serviços de portaria, entrega de correspondências, medição de 
gás e água, limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica. 

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.
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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 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.

21BMais Expressão



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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