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SESI TRADIÇÃO 

Um estudo técnico quali-
tativo e quantitativo das ati-
vidades desenvolvidas pelos 
vereadores de Indaiatuba, 
feito pelo administrador e 
engenheiro de produção me-
cânica, Everaldo Trindade, de 
44 anos. 

A Guarda Civil prendeu na 
quinta-feira, dia 21, L.F.O., 24 
e apreendeu o menor J.S.L.S., 
17, da cidade de Salto, por 
roubo com arma branca. Uma 
equipe da corporação estava 
em patrulhamento preventivo 
pelo Jardim Tropical.

O minicampo da Vila Avaí 
será “palco” de mais uma final 
do Torneio Intersecretarias. 
Hoje, dia 23, a partir das 10 
horas, Saae e Esportes en-
tram em campo e “brigam” 
pelo título da 20ª edição do 
campeonato.

Vereadores da cidade poderão utilizar até R$ 87,8 mil, segundo TSE. Pág. 03A

O prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB) teve seu pe-
dido de habeas corpus ne-
gado Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) na tarde desta 
quarta-feira, dia 20. A deci-
são foi publicada no site do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Oito mil pessoas foram às ruas na manhã de quinta-
-feira, dia 21, para acompanhar a passagem da Tocha 
Olímpica em Indaiatuba. A estimativa é da equipe de 
segurança do revezamento, formada por membros da 
Guarda Civil, Polícia Militar e Força Nacional.
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Morador local 
faz balanço 
sobre atividades

A Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba (Faici) realiza, no próximo dia 
31 (domingo), o já tradicional Desfile dos Cavaleiros. Na ocasião, cavaleiros e charreteiros se 
reúnem às 10 horas na antiga cerâmica Indaiatuba para início ao evento. 

O Serviço Social das Indústrias (Sesi) de Indaiatuba ainda está com as inscrições abertas 
para os cursos gratuitos de iniciação em música do Núcleo Musical. As oportunidades são para 
crianças e jovens de 8 a 17 anos.
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Cursos gratuitos de música 
seguem com inscrições abertas

Desfile dos Cavaleiros da Faici 
ocorre no dia 31, a partir das 10h 

Esportes e Saae 
duelam pelo 
Intersecretarias 

Dupla de Salto 
é presa pela 
Guarda Civil

Reinaldo tem 
habeas corpus 
negado

Oito mil acompanham revezamento 
da Tocha Olímpica em Indaiatuba

Candidatos a prefeito podem gastar 
até R$ 570,8 mil na campanha

Ex-craques do Timão 
jogam hoje na cidade 

DAIANE RIBEIRO 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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O que você levará 
em consideração 
na escolha do 
próximo prefeito?

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

“Eu levaria em consideração o 
candidato que busca mais ações 
sociais para a cidade. Há muitos 
moradores de ruas aqui e os jo-
vens não têm apoio nenhum para 
os momentos de lazer."
João Miranda, 44 anos, meta-
lúrgico

“O que tiver mais propostas 
sociais e que envolva a cidade e 
a população. Ter benefícios que 
realmente podem nos ajudar, 
mantendo a cidade ainda mais 
agradável com a continuidade 
desse crescimento."
Edna Silveira, 56 anos, cabe-
lereira

“Escolheria um candidato que te-
nha propostas para a melhoria da 
saúde. Outro fator que incomoda 
bastante é o transporte público. 
Em outros aspectos a cidade 
está bem.”
Maria Aparecida, 43 anos, 
costureira

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

"Uma pessoa que continuasse 
esse crescimento da cidade e 
que tente, independente do que 
aconteça, não modificar a admi-
nistração dela. Apenas se empe-
nhar ainda mais para a melhoria 
de Indaiatuba."
Maria Valeria, 59 anos, do lar

“A cidade precisa de melhorias 
nas iluminações das ruas, pois a 
maioria esta com defeito. Fazer 
mais calçadas para deficientes, 
idosos e mães com crianças e ba-
nheiros públicos que a população 
realmente possa usar.”
Sebastião Candido da Silva, 72 
anos, aposentado

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.) 

Ávidos por oportunidades
Uma vez por ano, os jovens têm a oportunidade de participar de uma grande festa: a Feira 

do Estudante – Expo CIEE, o maior evento voltado à capacitação de jovens do Brasil. No fim 
de semana passado, cerca de 60 mil pessoas participaram da mostra no Pavilhão da Bienal do 
Ibirapuera. As motivações entre eles eram diferentes. Uns iam para conhecer as opções para o 
ensino profissional, outros em busca de informações para ampliar os conhecimentos da carreira e 
muitos ávidos por uma oportunidade de estágio ou de aprendizagem para abrandar os efeitos da 
primeira crise econômica por que passa a nova geração. Os números divulgados recentemente 
não deixam dúvida: os jovens são os mais prejudicados pela crise. O desemprego nessa parcela 
da população aumentou em progressão geométrica atingindo índice de 24% entre as idades de 
18 a 24 anos. É uma taxa que ameaça toda uma geração, ao retardar a entrada no mercado de 
trabalho.

Na Expo CIEE, os jovens lotaram as filas do estande do CIEE em busca de vagas oferecidas, 
nos três dias de feira. Entre os 6,5 mil interessados, mais de quatro mil jovens foram encami-
nhados diretamente para processos seletivos em empresas e órgãos públicos e muitos outros 
serão guiados a processos futuros. Um desses estudantes, Rodrigo Miguel, aluno de análise de 
sistemas, foi o primeiro da fila no evento. Ele acordou às 5 da manhã, pegou três ônibus e chegou 
primeiro que todo mundo pela vontade de buscar um estágio que o ajude a dar continuidade aos 
estudos. São muitos os estagiários que, além de participar do treinamento prático da profissão em 
empresas, entidades e órgãos públicos também dependem da bolsa-auxílio para pagar as men-
salidades escolares e garantir a permanência no curso nesse momento de economia tão instável.

Mais de 11 mil desses jovens acompanharam também as 100 palestras que foram oferecidas 
em cinco auditórios, mostrando o interesse em buscar conhecimento e melhorar sua própria 
formação. Entre os serviços gratuitos da Expo CIEE, 585 carteiras de trabalho foram emitidas 
pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA) e Sindicato dos Administradores 

no Estado de São Paulo (Saesp); mais de 500 jovens participaram também das 
simulações de dinâmica de grupo com o intuito de se preparar para os proces-
sos seletivos das empresas mais exigentes. Mais uma vez, o CIEE atingiu o 
objetivo de facilitar a inserção dos jovens no mercado laboral, utilizando para 
isso, diversão, cultura, informação e muito trabalho.

Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Administração do CIEE, do Conselho Diretor do 
CIEE Nacional e da Academia Paulista de História (APH).

Como serão os Jogos Olímpicos? 

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Deus nunca fará, aquilo que você deve e pode fazer
Nessa vida conheci muitas pessoas que ficavam a todo instante pedindo a Deus para 

solucionar seus problemas, para ajuda-las a conquistar o que queriam, esperando que tudo 
caísse do céu sem abrir os braços, ao menos se dedicar, se empenhar, fazer um pouco 
de esforço para ter o que mais queria. Nasrudin, certa vez, estava sem um burrico que o 
ajudasse em seus afazeres. Desesperado, sem ter meios de encontrar um, começou a orar, 
pedindo a Deus que lhe enviasse um burrico. Rezou por algum tempo e, certo dia, ao 
andar por uma estrada, deparou-se com um homem montado num burrico e atrás levava 
um outro burrico mais jovem. Nasrudin aproximou-se do homem e este lhe disse: – Mas 
que vergonha, eu estou trazendo um burrico de tão longe, estamos todos esgotados, e 
aqui está este homem descansado, sem fazer nada! E ameaçando-o com uma espada, 
completou: – Vamos! Coloque o burrico nas suas costas e venha comigo até a próxi-
ma cidade!’ Nasrudin, com medo não disse nada, simplesmente colocou o burrico em 
suas costas e seguiu o homem. Andaram por várias horas e Nasrudin estava exausto de 
tanto peso. Ao entardecer, chegaram na cidade mais próxima e o homem simplesmente 
fez Nasrudin descer o burrico das suas costas e seguiu adiante, sem sequer agradecer. 
Nasrudin ergueu os seus olhos para o céu e disse: – Está bem, Deus. Aprendi a minha 
lição. Na próxima vez serei mais específico…Nos dias 25-26 e 27-11-2016, teremos 

novo grupo em treinamento Gaivotas, Signa2,  em prosseguimento ao 
processo de desenvolvimento do ser humano.. www.signatreinamentos.
com.br - telefone 019-3875-7898

O Revezamento da Tocha Olímpica em Indaiatuba foi um 
dia histórico para o Município, emocionou os presentes nas 
ruas previstas para o evento, mas também novamente pôs um 
ponto de interrogação nas pessoas sobre como realmente se-
rão os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, principalmente no 
quesito organização. 

Essa indaganção novamente vem à tona principalmente 
por alguns pequenos imprevistos na passagem da Tocha em 
Indaiatuba.  

Em seu percurso, tirando o fato do símbolo maior dos Jogos 
ter chegado e ido embora mais cedo, tudo foi perfeito, dentro 
da normalidade. 

Entretanto, é lamentável que dois condutores tenham 
sido avisados do grande privilégio de carregar a Tocha 
apenas no dia anterior. Imagina quão seria triste se os 
mesmos, brasileiros e acima de tudo atletas, estivessem 
fora do estado e não pudessem retornar no dia seguinte?  
E o que dizer do aviso, com nenhuma antecendência, ao secretá-
rio de Esportes, que só ficou sabendo que não carregaria a Tocha 
uma hora e meia antes da passagem da mesma pela cidade. 
Deixando de lado a parte política, o secretário foi du-
rante anos atleta de luta de braço e em inúmeras opor-
tunidades vestiu a camisa do Brasil em competições 
internacionais. Merecia um pouco mais de respeito.  
Enfim, espera-se que pequenos acontecimentos como 
esses, que magoam e ferem sentimentos, não sejam um 
"prato cheio" para os noticiários no período das Olím-
piadas.  

Você sabe quais são seus direitos trabalhistas? 
Com essa onda de empresas fechando, e consequentemente dispensando seus em-

pregados, não é raro a inadimplência das verbas rescisórias ou de outras verbas devidas 
em decorrência do contrato de trabalho.

Você trabalhador que encontra-se nesta situação, saiba alguns dos direitos que o 
empregador deve pagar:

Horas extras - o empregado que trabalha mais de 8 horas diárias ou 44 horas semanais 
deve receber as horas extras com acréscimo de 50%.

Intervalo para descanso e refeição - o intervalo mínimo de descanso e refeição para 
o empregado com jornada de 4 a 6 horas é de 15 minutos e acima de 6 horas é 1 hora de 
intervalo. Se o empregador não conceder ou conceder em parte, deve pagar esse período 
integral com acréscimo de 50%.

Férias - a cada 12 meses de trabalho o empregado tem direito a 30 dias de férias e 
deve ser concedido nos 12 meses subsequentes sob pena de pagar em dobro. A remu-
neração das férias acresce-se 1/3 e deve ser pago em até 2 dias antes do início das férias 
sob pena de pagar em dobro.

13º salário - o empregador deve pagar no mês de dezembro (ou novembro e dezembro 
se parcelado) o 13º salário.

Aviso prévio - se o empregado é dispensado e o empregador optar pelo não cumpri-
mento do aviso, o empregado deve ser remunerado na importância de 1 salário. A cada 
ano trabalhado, acresce-se 3 dias no aviso prévio.

FGTS - o empregador deve depositar 8% sobre a remuneração do empregado na sua 
conta do FGTS. O FGTS não é descontado do empregado.

INSS - o empregador deve recolher mensalmente as contribuições previdenciárias 
sobre a remuneração do empregado. Essas contribuições são descontadas do salário do 
empregado.

Rescisão indireta - Atraso no pagamento dos salários ou outras verbas é causa de 
rescisão indireta, ou seja, o contrato é extinto e o empregador deve pagar as verbas como 

se tivesse dispensado o empregado.
Há vários outros direitos previstos na CLT e outras legislações, 

porém os mais incidentes no contrato de trabalho são estes.
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cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

Candidatos a prefeito podem 
gastar R$ 570,8 mil em campanha

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) di-
vulgou na última 

quarta-feira, dia 20, a tabela 
com os limites de gastos para 
campanhas que antecedem 
as Eleições Municipais em 
outubro deste ano, conforme 
previsto na Lei das Eleições 
(9.504/97). Em Indaiatuba, os 
candidatos a prefeito poderão 
gastar até R$ 570.817,76, 
enquanto que vereador tem o 
limite de R$ 87.803,83.

Atualmente, segundo o 
Tribunal, 154.634 mil indaia-
tubanos estão aptos para votar 
na próxima Eleição, com isso 
não haverá segundo turno. 

De acordo com o TSE, 
os valores foram atualizados 
monetariamente tendo como 
referência o período de ou-
tubro de 2012 a junho de 
2016, com base na variação 
do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), da 
Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

O índice de atualização 
dos limites máximos de gastos 

foi de 33,7612367688657%, 
que corresponde ao INPC 
acumulado. Para os municí-
pios de até 10 mil eleitores e 
com valores fixos de gastos 
de R$ 100 mil para prefeito 
e R$ 10 mil para vereador, o 
índice de atualização aplicado 
foi de 8,03905753097063%, 
que corresponde ao INPC acu-

Quando vemos uma crian-
ça brincando muitas vezes 
vem em nossas mentes aquele 
pensamento: “Ah como era 
bom ser criança, não precisá-
vamos levar nada a sério...”. 
Mas, brincadeira de criança 
pode ser algo mais complexo 
do que se imagina.

As brincadeiras, tanto as 
lúdicas quanto as educativas 
têm um importante impacto 
para o desenvolvimento sau-
dável e para a vida psíquica 
das crianças, uma vez que a 
ajudam a desenvolver habi-
lidades cognitivas, físicas, 
sócio afetivas e morais, além 
de auxiliar a estruturar a vida 
emocional. Ao brincar, as 
crianças exercitam muitas ha-
bilidades como: capacidade de 
expressão verbal e não verbal, 
linguagem, raciocínio, pensa-
mento abstrato, representação 
espacial, curiosidade, critici-
dade, objetividade, reflexão, 
flexibilidade, atenção, con-
centração, memória, imitação, 

mulado de outubro de 2015 a 
junho de 2016. 

Com base nas novas re-
gras, no 1º turno do pleito de 
2016 o limite será de 70% do 
maior gasto declarado para o 
cargo de prefeito ou vereador 
em 2012, na circunscrição 
eleitoral em que houve ape-
nas um turno. Nos locais 

e ideias, por meio de metáfo-
ras e da fantasia, brincando 
com temas próprios de sua 
realidade psíquica.

No colégio Le Perini o 

onde houve dois turnos nas 
últimas eleições municipais, 
o limite será de 50%. Já para 
o segundo turno das eleições 
deste ano, o teto fixado para 
as despesas corresponde a 
30% dos 70% fixados para o 
primeiro turno.  

A Reforma Eleitoral 2015 
também estipulou limites 

brincar é levado a sério. Todo 
conteúdo proposto é viven-
ciado primeiro no lúdico, 
facilitando assim para que a 
informação teórica se trans-

DIVULGAÇÃO

Valores dos gastos de todos os municípios brasileiros foram divulgados pelo TSE, em seu site, na última quarta-feira

quantitativos para a contrata-
ção direta ou terceirizada de 
pessoal para prestação de ser-
viços referentes a atividades 
de militância e mobilização de 
rua nas campanhas eleitorais. 

Em Indaiatuba, serão 425 
no caso de prefeito e 213 
para vereadores. Para fins 
de verificação dos limites 

DIVULGAÇÃO

quantitativos de contratação 
de pessoal não são incluídos: 
a militância não remunerada, 
pessoal contratado para apoio 
administrativo e operacional, 
fiscais e delegados credencia-
dos para trabalhar nas eleições 
e advogados dos candidatos ou 
dos partidos e das coligações.

Convenções 
Também na quarta-feira, 

iniciou-se o período das con-
venções partidária para a es-
colha dos candidatos a prefei-
to, vice-prefeito e vereadores. 
O período vai até 8 de agosto. 

Em Indaiatuba, a primeira 
convenção acontece hoje, 
dia 23, quando o Partido 
dos Trabalhadores (PT) deve 
anunciar o nome do fisiote-
rapeuta Rinaldo Wolf e da 
servidora pública e presidente 
do Sindicato dos Funcionários 
da Prefeitura, Jaciara Lages, 
como candidatos a prefeito 
e vice.

As convenções dos demais 
partidos devem acontecer nos 
próximos finais de semana, 
sendo que alguns ainda não 
definiram data nem local. No 
total, devem ser lançadas seis 
chapas para o pleito majori-
tário.

Ah... Como é bom ser criança no Le Perini
criatividade, imaginação, 
relacionamento intrapessoal 
e interpessoal, autonomia, 
cooperação, autoconfiança, 
autoestima, iniciativa e senti-
mentos de competência.

As brincadeiras e os jogos 
infantis também podem ser 
instrumentos facilitadores do 
processo de ensino-apren-
dizagem das crianças. Elas 
aprendem, por exemplo, a 
contar, a classificar, a ordenar, 
a discriminar, a traçar estraté-
gias e solucionar problemas.

Também estão relacio-
nadas ao desenvolvimento 
dos sentidos, da coordenação 
motora, do movimento, do 
equilíbrio, da propriocepção 
e da imagem corporal.

Por meio das brincadeiras 
e de seus simbolismos, as 
crianças são capazes de apren-
der e reelaborar o universo 
ao seu redor. Também desen-
volvem uma vida imaginária 
mais rica, podendo expressar 
e representar seus sentimentos 

forme em conhecimento e 
aprendizagem. As atividades 
e jogos coletivos e cooperati-
vos têm destaque, pois pode 
ser uma forma da criança 

expressar medos, ansiedades 
e conflitos, na tentativa de 
explicitá-los e encontrar ma-
neiras de solucioná-los e ela-
borá-los internamente. Assim, 
aprendem que podem intervir 
na realidade e transformá-la. 
Também apreendem diver-
sas regras sociais e, a partir 
delas, a regular seu próprio 
comportamento, defendendo 
seus direitos e respeitando as 
diferenças.

Mais do que tudo isso jun-
to, as brincadeiras funcionam 
como atividade prazerosa em 
si mesma e que leva a satis-
fação e realização pessoal da 
criança e a missão do Colégio 
Le Perini se torna realidade; 
favorecer e oportunizar o de-
senvolvimento do aluno em 
todos os aspectos; emocional, 
social, física e cognitiva, por-
que acreditamos que se ele 
está bem emocionalmente o 
desenvolvimento de outras 
áreas pertinentes acontecem 
naturalmente.
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Novo encontro do Ciclo de 
Casais Grávidos ainda 
tem vagas disponíveis

Horóscopo de 23 a 29/07 por Alex Costa Guimarães

A Bendita Pizzaria inaugurou sua unidade em Indaiatuba na noite de ontem, dia 22. Vá experiementar as saborosas 
pizzas na Rua Soldade João Carlos de Oliveira, 488, Jardim Nelly. Faça já o seu pedio pelo delivery: (19) 3392-9002. 

Simone Pasti e Camila Wolk

Mariane Finetto, Danny Marques, Mariana Barros e 
Amanda Luiza

Família Negri reunida na inauguração da Bendita Pizzaria

O Ariano ainda tem estas semanas pra lidar com os as-
suntos familiares e questões domésticas, Dentro de casa 
deve manter a paciência, pois há risco de discussões com 
familiares ou mesmo com pessoas que moram juntos no 

mesmo teto, com quem divide o lar. O diálogo é imprescindível 
para lidar com as adversidades.

O Taurino continua na fase de lidar com questões do-
mésticas e assuntos familiares. Está em uma fase onde se 
iniciam novas possibilidades com o termino de questões 
antigas. Momento para aprender a deixar vir o novo e 
desapegar do passado. Isso pode ser um pouco difícil, mas não 
impossível. Momento em que sua expansão tem possibilidade de 
progredir, aproveite.

O momento mostra muita agitação nos contatos super-
ficiais, os irmãos podem ter uma importância por estas 
semanas e os estudos estão sendo necessários podendo 
também assumir um momento importante. Apesar disso, 

o geminiano estará recolhido e pensando nos assuntos domésticos, 
de como lidar com seu lar, ou com sua família.

Estas semanas são bastante decisivas na vida de muitos 
cancerianos, muita agitação no setor financeiro, indican-
do que alguma situação pode ocorrer levando o nativo 
a lidar com sua parte material de forma mais objetiva e 
profunda que antes. Pode até iniciar uma nova forma de trabalho 
ou começar algo que traga seu progresso material a longo prazo.

 O leonino entra em uma fase onde terá que cuidar dos 
assuntos familiares e participar mais das questões que 
envolvem sua família. Irmãos ganham destaque em sua 
vida, pode ter que cuidar de fatos relacionados com seu 

lar ou família. Momento de muitas alegrias surgindo. O leonino 
estará muito ativo, portanto pode transmitir um jeito de ser agres-
sivo ou muito mandão, 

Semana bastante agitada para o virginiano em termos 
emocionais, saúde ainda fraca, não é bom exagerar 
na dose. Muitas questões relacionadas com trabalho, 
amizades, afetividade, sonhos, estão agitando sua ca-
beça e principalmente seu coração. Sensação forte de isolamento 
emocional.

Momento muito feliz para o libriano, pois estará mais 
atraente que nunca, estará desfrutando de prazeres com 
amigos, conhecendo novas pessoas, e com seu relacio-
namento íntimo. Pode se sentir um pouco mais desor-

ganizado que antes e algumas dificuldades no setor trabalhista, 
mas será por pouco tempo.

O escorpiano deve se preparar para lidar com assuntos 
profissionais, pois as próximas semanas estarão exigindo 
dele nesse aspecto. Sua maneira de se expressar com os 
outros pode estar causando dificuldades na expansão de 
sua vida profissional. Alguns formalizam seu relacionamento por 
estas semanas.

O cônjuge ou sócio comercial do sagitariano pode estar 
vivendo uma fase em que tende a um progresso profis-
sional e isso irá se refletir em sua vida. É importante o 
nativo ter em mente que nas próximas semanas muitas 

situações profissionais tendem a ocorrer, além disso, novas ami-
zades estarão surgindo e com isso, algumas alegrias participam 
de seu modo de viver.

Últimas semanas em que mudanças importantes para a 
vida do capricorniano estão ocorrendo. Por este período 
é importante dar início aos assuntos, pois depois disso, 
será a resolução dos fatos que começar agora. Muitos 
conhecimentos estão chegando até o nativo para que ele possa es-
tabilizar sua vida e lidar com os fatos aparentemente sem solução. 

Seus pensamentos ainda estão na fase de reorganização, 
mas logo entrarão em uma fase mais suave e mais apai-
xonante. Poderá ficar mais agitado e nervoso devido a 
idéias contrarias as tuas, mas suas ações estarão mais 

claras e objetivas em sua mente. 

O pisciano está em um momento que seus desejos estão 
mais intensos que o de costume, e isso pode gerar situa-
ções no âmbito social e corre o risco de dificuldades nos 
relacionamentos se estiver casado. Por outro lado sua 
saúde pode estar precisando de alguns cuidados, principalmente 
sua alimentação que tende a ser irregular, nesse período. 

Os proprietários da Bendita Pizzaria Valdo Silva, Rose-
mary Freitas, Alex Castilho e Guilherme Freitas

O Ciclo de Casais Grá-
vidos, promovido 
pela Gerando Saúde 

em parceria com a Faculdade 
Max Planck, ainda está com 
vagas remanescentes para o 
encontro que acontece no dia 
1º de agosto (segunda-feira), 
das 19h às 21h30. Desta vez, o 
tema será Preparo para o Parto 
e a participação é gratuita.

O encontro será o quinto 
de 2016 e abordará assuntos 
como contrações, exercícios 
durante o trabalho de parto e 
pré-parto, técnicas de respi-
ração, entre outros conteúdos 
relacionados aos preparos 
desse momento, capacitando 
o casal para vivenciar uma 
experiência mais tranquila. 

Exclusivamente nesta edi-
ção, a Gerando Saúde firmou 
uma parceria com a Fraldas 
Capricho Bummis, que dis-
tribuirá um brinde para as 
gestantes. As vagas são limi-
tadas e as inscrições podem 

Evento acontece no dia 1º de agosto em Indaiatuba e inscrições são gratuitas

ser realizadas pelos telefones 
(19) 3264 0096 e (19) 3885 
9901. O Ciclo acontece na In-
terclínicas da Faculdade Max 
Planck, que fica na Avenida 9 
de dezembro, 460, no Jardim 
Pedroso em Indaiatuba.

Gerando Saúde
Empresa sediada em In-

daiatuba (SP), especializada 

em serviços e técnicas para 
orientação de gestantes, mães 
e pais de maneira humaniza-
da e personalizada. Oferece 
educação perinatal, acompa-
nhamento de parto hospitalar, 
serviço de Doula, parto huma-
nizado hospitalar, consulto-
ria em aleitamento materno, 
colocação de brincos, cursos 
para casais grávidos, acom-

panhamento psicológico com 
psicoapoio a casais e grupos 
gratuitos de gestantes. Possui 
parceria com instituições, 
empresas e universidades na 
promoção de cursos como os 
de extensão na área da Saúde 
com a Faculdade Max Planck, 
entre eles os de Cuidador de 
Criança, Cuidador de Idoso e 
Formação de Doula.

ERIK M. CARDOSO

Inauguração da Bendita Pizzaria
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OPORTUNIDADE

Morador faz levatamento sobre o 
trabalho dos vereadores na cidade

MARCELLA OLIVEIRA

ARQUIVO - SCS/PMI

Um estudo técnico 
qualitativo e quan-
titativo das ativi-

dades desenvolvidas pelos 
vereadores de Indaiatuba, 
feito pelo administrador e 
engenheiro de produção me-
cânica, Everaldo Trindade, 
de 44 anos, demonstra que 
25% das sugestões dadas em 
Sessões Ordinárias, foram 
irrelevantes à população. 

Com o objetivo de ava-
liar o trabalho realizado na 
Câmara, o também crítico 
de política e morador da 
cidade há 36 anos, Trindade 
compilou as informações 
de janeiro de 2013 a junho 
deste ano. “A intenção não é 
apontar o dedo para um ve-
reador especificamente e sim 
o trabalho na Câmara, além 
de dar feedback aos próprios 
parlamentares”, conta.

Foram catalogadas 124 
atas das sessões que ocorre-
ram neste período e que pos-
suíam as sugestões emitidas 
por todos os vereadores atu-
antes no exercício. O estudo 
levou cerca de dois meses, de 
março a maio deste ano para 
ser concluído, de acordo com 
o administrador.

No total, segundo a ava-
liação, 5.022 mil sugestões 
foram discutidas em Sessão 
na Câmara, sendo divididas 
por Trindade em três ca-
tegorias: Sem Relevância, 
quando se tratou de moções 
(congratulações e pesares); 
Baixa Relevância, onde se 
enquadraram sugestões de 
vida e saúde animal, obras 

Sugestões oferecidas em sessões ordinárias no período de janeiro de 2013 a junho de 2016:

de trânsito e fiscalização de 
incentivos fiscais; E Alta 
Relevância, quando foram 
apontados projetos para saú-
de, segurança, meio ambien-
te, transporte e educação. 

Dos resultados, em ava-
liação do desempenho in-
dividual e do grupo, o mais 
preocupante para o crítico 
foi a quantidade total de su-
gestões de moções. Durante 
os 3,5 anos, das 5.022 su-
gestões, 25%, ou seja, 1.156 
mil foram sobre congratu-
lações ou pesares. “Acho 
importante, mas não para 
ser discutido no Plenário. A 
Câmara poderia enviar uma 
mala direta para a família ou 
empresa e já estaria de bom 
tamanho”, afirma. 

Sobre os temas enqua-
drados em Baixa Relevân-

cia, Trindade explica que a 
Prefeitura já possui órgãos 
competentes para conduzir 
os trabalhos no trânsito e 
acredita ser um desserviço 
a Câmara perder tempo ao 
indicar um local para receber 
uma lombada, por exemplo. 

Para ele, os vereadores 
deveriam fiscalizar mais a 
saúde e educação da cida-
de. “Utilizar os serviços de 
uma UBS, assistir a aulas 
nas escolas, pra poder ava-
liar e mensurar melhorias”, 
destaca.

Dados
O vereador Massao Ka-

nesaki (DEM) aparece em 
primeiro na lista de maior 
quantidade de sugestões da-
das, um total 895, porém sen-
do a maioria considerada sem 
relevância, com 406 moções. 

Outras 403 foram tratadas 
como de baixa relevância no 
estudo e apenas 86 sugestões 
foram de alta relevância.

No primeiro lugar do 
ranking, com a maioria de su-
gestões sendo de alta relevân-
cia, está Gervasio Silva (PP), 
com 162 propostas "boas". 
O vereador ainda acumula 
mais 190 de baixa e 215 sem 
relevância, totalizando 567 
sugestões. 

Apesar do resultado de 
Silva, Trindade classificou 
o vereador Carlos Alberto 
Rezende, o Linho (PT), como 
sendo o parlamentar com me-
lhor resultado, pois de suas 
168 propostas, 121 foram de 
alta relevância, 18 de baixa e 
foi o único a apresentar me-
nor número de sugestões sem 
relevância, sendo 29.

Já Helton Antônio Ribeiro 
(PP) sugeriu por 84 vezes, 
porém aparece como o que 

deu menos sugestões de alta 
relevância, apenas duas. Na 
sequência vem 44 de baixa e 
38 sem relevância.

O estudo também fez a 
mesma análise separando base 
aliada da base de oposição.

Os vereadores que fazem 
parte do mesmo partido da 
atual gestão municipal são: 
Antônio Sposito Junior (Toco, 
DEM), Massao Kanesaki, 
Djalma Oliveira (PMDB), 
Maurício Baroni (licenciado, 
PMDB), Hélio Ribeiro (PSB), 
Helton Ribeiro, Luiz Alberto 
Pereira (Cebolinha, Luiz Car-
los Chiaparine e Túlio Couto, 
ambos do PMDB. 

Já a base de Oposição é 
composta por Bruno Ganem 
(PV), Linho, Derci de Lima 
(PT) e Gervásio Silva. 

A base de oposição foi a 
que mais deu sugestões de 
alta relevância, sendo 478 
contra 442 da aliada. “Foram 

Cursos gratuitos podem ser feitos no Funssol
O Fundo Social de Solida-

riedade (Funssol) de Indaiatuba 
recebe hoje, dia 23, as inscrições 
para os cursos gratuitos de ge-
ração de renda. Os interessados 
devem comparecer das 8h às 11 
horas, no Centro de Convenções 
Aydil Pine Bonachela. 

Serão oferecidas 120 vagas 
para o Projeto Tesoura Encanta-
da (Costura inicial, Patchwork 1, 
Costura Criativa e Corte e Cos-
tura 1) e 150 vagas para Padaria 
Artesanal (Pães e Bolos e Doces 
e Salgados).  As inscrições serão 
realizadas por ordem de chegada 
e as vagas são limitadas.

De acordo com a coorde-

nadora do Funssol, a assistente 
social Ana Beatriz Viegas de 
Lara Campos, os cursos de 
continuidade que tem como 
pré-requisito ter participado dos 
módulos anteriores as inscrições 
são automáticas, serão 120 va-
gas disponibilizadas (Patchwork 
2, Patchwork 3, Corte e Costura 
2 e Bolos de Doces Decorados).

Para participar dos cursos 
é necessário ter acima de 16 
anos, apresentar comprovante 
de endereço, CPF e RG, cópia e 
original e solicita a colaboração 
e de uma lata de leite condensa-
do e uma lata de creme de leite. 
Não é necessário apresentar de 

comprovante de renda.
Os cursos de Padaria Ar-

tesanal (Pães e Bolos, Doces 
e Salgados) e Patchwork são 
realizados no Espaço Cidada-
nia, na Rua Candelária, 365, 
no Centro. Também tem curso 
de Padaria Artesanal antigo 
espaço da Subprefeitura na 
Rua Zephiro Pucinelli, S/Nº, 
no Jardim Morada do Sol, pró-
ximo ao antigo Mini Hospital.

Os cursos promovidos pelo 
Funssol têm duração de quatro 
meses, visam a capacitação 
para o mercado de trabalho 
e geração de renda. O curso 
Padaria Artesanal objetiva 

ensinar a arte de confecção 
de pães, doces e salgados. O 
curso de corte costura e pa-
tchwork, do projeto Tesoura 
Encantada, tem por finalidade 
a capacitação profissional, na 
confecção de peças persona-
lizada (bolsas, conjuntos para 
cozinha, almofadas, colchas 
e edredons); visando geração 
própria de renda.

O Funssol informa que 
oferece os cursos totalmente 
gratuitos duas vezes por ano, 
com turmas no primeiro e 
no segundo semestre. Mais 
informações pelo telefone 
3834 - 9236.

Cursos do Funssol tem quatro meses de duração e são 
totalmente gratuitos mediante inscrição 

Estudo compilou material de 2013 à junho de 2016

apenas 20 sugestões a mais, 
o que representa 9,61%”, diz 
Trindade. 

O estudo aponta ainda que 
na base aliada as sugestões 
de alta relevância marcam 
48,04% do total de 5.022 mil, 
contra 51,96% da oposição, 
composta por quatro pessoas.

Na análise per capta de 
ambos os grupos, das 920 
sugestões de alta relevância, 
49,11 foram emitidas pela 
aliada, enquanto que a oposi-
ção deu 119,5. 

O crítico concluiu, ao re-
alizar o estudo por vontade 
própria, que independente 
do resultado melhor ou pior 
de algum vereador específico 
citado, no geral o desempe-
nho foi negativo. “Nenhum 
vereador teve desempenho 
louvável, o que mostra que 
é preciso modificar a o pen-
samento e maneiro de traba-
lhar”, ressalta.
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Escolhidas pela população, 
empresas participam dos 
Frutos de Indaiá 2016

Colégio Objetivo disputa os Jogos
Escolares do Estado de São Paulo 

A 11ª edição do Fru-
tos de Indaiá 2016, a 
principal premiação 

dos melhores do ano de 2015 
em Indaiatuba, vai proporcio-
nar uma noite agradável para 
as empresas selecionadas pe-
los moradores locais, como os 
melhores em seus segmentos.

Neste ano, o Grupo Mais 
Expressão vai "presentear"o 
público com uma banda de 
rock.

A Revoluções por Minuto, 
também conhecido por RPM, 
é a atração confirmada do 
evento, sendo ela uma das 
bandas de rock mais populares 
do Brasil.

O local da premiação será 
o Indaiatuba Clube, no dia 3 
de dezembro, a partir das 20 
horas.

Enquanto os homenage-
ados aguardam pela festa, 
alguns empresários que vão 
comparecer, compartilharam 
suas expectativas em relação 
ao prêmio, que segundo eles 
é um retorno positivo do in-
vestimento que fazem para 
um serviço de qualidade à 
população.

Para o diretor da Visão 
Imóveis, Tiago Enrico, é 
uma honra todo ano estarem 

presentes no evento, ainda 
mais sendo escolhidos pela 
população da cidade. 

“Por vim de pessoas que 
residem aqui e conhecem 
nosso trabalho, a empresa 
sente-se eficaz no que faz. 
Ter um símbolo de excelência 
pelos moradores atrai também 
pessoas que vêm de fora do 
Município que, quando pen-
sarem em alugar uma casa 
ou até mesmo anunciar, a 
nossa marca será lembrada. 
O prêmio só mostra a satisfa-
ção e confiança de quem nos 
procura”, diz.

Sobre a atração dos Frutos 
de Indaiá 2016, Tiago acredita 
que foi uma boa escolha. “Eu 
gosto muito do RPM, não 
sei o restante dos acionistas, 
mas para mim foi uma ótima 

escolha”, afirma.
A proprietária da Big Hou-

se Bolos Artesanais, Cristina  
Kaneko, que esteve presente 
em todas as edições até hoje, 
garante que o prêmio só traz 
ainda mais visibilidade para 
a empresa.

“Mesmo estando há 22 
anos na cidade, o prêmio aju-
da muito a empresa, mostran-
do não só para os moradores 
daqui, mas também aos de 
fora”, analisa. 

Segundo a empresária, o 
troféu traz ainda retorno ao 
seu empreendimento, mesmo 
em período de crise. 

“Nosso número de cliente 
sempre foi bom nos anos an-
teriores e, mesmo com  essa 
crise, nosso rendimento está 
ótimo. É esse o retorno que 

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba está participando dos Jogos 
Escolares do estado de São 
Paulo (Jeesp), pelo quinto ano 
consecutivo.

Neste primeiro semestre, 
os alunos da categoria mirim, 
iniciaram a participação nas 
modalidades futsal masculino, 
handebol feminino e voleibol 
masculino e feminino. Nes-
sa primeira fase, as equipes 
formadas exclusivamente por 
alunos do Colégio disputaram 
as eliminatórias regionais.

As equipes de handebol e de 
futsal estão classificadas para a 
próxima fase do Jeesp.  “Espero 
que nossa equipe consiga apre-
sentar um bom futsal, estamos 
todos empolgados e otimistas”, 
conta o professor de futsal, Max 
Undiciatti. “Algumas equipes 
que participam do Jeesp são 
montadas com o que há de me-
lhor no Brasil, verdadeiras sele-
ções nacionais. O que me enche 
de orgulho é ver nossos alunos 
lutando até o final, trabalhando 

procuramos, pois ele torna a 
nossa marca famosa cada vez 
mais na cidade”, ressalta.

Já sendo uma "veterana", 
a proprietária não esconde a 
ansiedade para o Frutos de 
Indaiá 2016.

“Todo ano é uma emoção 
diferente para nós, sempre 
ficamos na expectativa se 
depois da premiação vamos 
ser lembrados e procurados. 
A ansiedade para saber quem 
vai nos procurar é normal, 
pois ficamos mais reconheci-
dos”, diz.

A atração musical também 
tirou elogios de Cristina “A 
escolha foi muito boa! Eles 
são maravilhosos e tenho 
certeza que será uma noite 
muito agradável para quem 
participar”, completa 

o espírito de equipe, as frus-
trações das derrotas, tentando 
chegar o mais longe possível”, 
afirma Luiz Henrique Camargo, 
professor de handebol.

Já as equipes de voleibol não 
conseguiram passar para a pró-
xima fase. “As duas equipes de 
voleibol encontraram um forte 
adversário de São João da Boa 
Vista. Apesar de não termos 
nos classificado para a próxima 
fase, a participação no Jeesp 
foi de grande importância para 
a vivência em equipe e a expe-
riência de competição. Além 
disso, nossos alunos terão mais 
dois anos para disputar nessa 
mesma categoria”, comenta o 
professor de Voleibol, Marcelo 
de Assis.

A próxima etapa dos Jogos 
Escolares do estado de São 
Paulo da categoria mirim será 
disputada no mês de agosto, 
com local e data a serem defi-
nidos. Nesse mesmo mês, terão 
início também as disputas da 
categoria Infantil.

Colégio Objetivo participa da competição pelo quinto ano seguido

DIVULGAÇÃO

Thiago Enrico Amadio da Visão ImóveisCristina e Lucia Kaneko da Big House Bolos 
Artesanais
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Reinaldo tem pedido 
negado em Brasília

O prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB) 
teve seu pedido de 

habeas corpus negado Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
na tarde desta quarta-feira, dia 
20. A decisão foi publicada 
no site do STJ e o ministro 
responsável decretou segredo 
de Justiça no caso. 

Outro pedido de liberdade 
do prefeito continua em tra-
mitação no mesmo Tribunal. 
Anteriormente, outros dois 
pedidos também foram nega-
dos em São Paulo.

Hoje, dia 24, Reinaldo com-
pleta um mês no presídio de 
Tremembé, em São Paulo. Ele 
é acusado no processo do Mi-
nistério Público de participar 
de um esquema de compra e 
venda de áreas no Município. 
Ele também é investigado por 
desvio de verba pública, orga-
nização criminosa e lavagem 
de dinheiro.

Também são suspeitos de 
envolvimento no esquema e 
foram detidos o pai do prefei-
to, Leonício Lopes Cruz e o 
sócio-proprietário da empresa 
Jacitara, Josué Eraldo da Sil-
va, que tiveram seus habeas 
corpus negados pela Justiça.

O empresário Rogério 

Soares da Silva, também 
preso, aguarda julgamento 
de seu pedido.

Foram detidas ainda as 
empresárias Adma e Camila 
Galassi. Entretanto, ambas já 
foram liberadas e respondem ao 
mesmo processo em liberdade. 

A operação do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Grupo Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público (MP), 
em parceria com o Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia 
(Baep), que resultou nas pri-
sões aconteceu entre os dias 

22 e 23 de junho.
Na ocasião, o prefeito foi 

localizado em sua casa e segue 
desde então detido no presídio 
de Tremembé. Segundo infor-
mações, dois habeas corpus 
protocolados pela defesa do 
prefeito já foram negados pelo 
Tribunal de Justiça (TJ).

Férias
A Câmara aprovou no 

a dia 14, em Regime de 
Urgência, mais 60 dias de 
férias para o prefeito licen-
ciado Reinaldo Nogueira 

(PMDB).
O Projeto nº 12/2016, apro-

vado durante Sessão Extraordi-
nária na Câmara, previu férias 
ao prefeito Reinaldo Nogueira 
até o dia 15 de setembro. Em 
seu lugar assumiu o vice, An-
tônio Carlos Pinheiro.

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

As férias chegaram e as 
crianças aproveitam para 
curtir e relaxar junto com a 
família e os amigos. Nesse 
período a criançada acaba 
saindo da rotina, perde a hora 
das refeições, abusa das gu-
loseimas, assalta a geladeira, 
vasculha armários, e acaba 
cometendo abusos alimen-
tares que podem prejudicar 
o seu crescimento. Apesar 
de ser um período mais des-
contraído, é preciso que os 
pais ou os responsáveis pe-
las crianças nas férias não 
descuidem da alimentação 
e evitem oferecer refeições 
calóricas e pouco nutritivas.

De acordo com a nutricio-
nista do Colégio Montreal, 
Michele Kobayashi dos San-
tos, essa também deve ser 
uma das preocupações dos 
pais que optam por contratar 
o curso de férias oferecido pe-
las escolas. “Aqui no Colégio 
Montreal temos um cardápio 
equilibrado e diferenciado, 
para que os alunos tenham 
prazer não só nas atividades, 
mas também na alimentação. 
O Colégio possui horários 
para lanche da manhã, almo-
ço, lanche da tarde e jantar, 
mesmo durante o curso de 
férias, o que faz com que a 

criança se adapte a uma rotina 
alimentar diária. Em casa, o 
ideal é sempre balancear a 
refeição, incluindo alimen-
tos que a criança gosta com 
alimentos saudáveis em um 
mesmo prato, ou então se a 
criança se alimentou de forma 
saudável em uma determina-
da refeição, na próxima os 
pais podem liberar aquele 
lanchinho predileto, mas 
sempre voltando a oferecer 
uma comida mais saudá-
vel”, alerta a nutricionista.

Ainda segundo Michele, 
as crianças estão crescen-
do e precisam de nutrientes 
necessários para que elas 
se desenvolvam e tenham 
um bom aprendizado, e isso 
inclui as férias também. “Os 
responsáveis devem ofere-
cer às crianças um cardápio 
variado, que inclua diversos 
alimentos como frutas, legu-
mes, verduras e vegetais fo-
lhosos crus, ovos, leite e seus 
derivados, carnes vermelhas e 
brancas, sardinha, atum, fru-
tos do mar, cerais integrais, 
feijão, lentilha, castanha do 
Pará, de caju, amêndoas, no-
zes e avelã”, ensina. “Dessa 
forma, as crianças poderão 
crescer e se se desenvolver 
de forma saudável”, afirma.

Nutricionista do 
Montreal orienta 
sobre alimentação

Prefeito Reinado Nogueira segue detido no presídio de Tremembé
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DIVULGAÇÃO

Por conta do atual cenário 
de negatividade econô-
mica, os consumidores 

têm buscado cada vez mais por 
projetos criativos e econômicos 
na arquitetura. Em entrevista ao 
Mais Expressão, a arquiteta e 
proprietária da Trevizan Arqui-
tetura, Rozimeire Trevizan, de 
50 anos, destaca que hoje em 
dia a casa deve servir o morador. 

“O conceito é ter menos 
manutenção. A limpeza tem que 
ser funcional e os ambientes tem 
que se integrarem”, diz.

Segundo a profissional, o 
espaço gourmet, que seria a área 
de churrasqueira, não é mais 
um espaço que fica isolado no 
fundo da casa. “As pessoas usam 
para cozinhar no dia a dia, não 
é só mais para um dia de festa 
e por isso ser um local bem 
aproveitado e integrado com o 
lar”, ressalta.  

Outra novidade que vem 
sendo praticada há pelo menos 
dez anos, de acordo com Rozi-
meire, é o telhado embutido, que 
transforma a casa em contem-
porânea, com visão mais clean, 
além de ser mais econômico. 
“Na década de 70 a roupagem 
moderna era o telhado aparente, 
com várias águas (telhas). Atual-
mente 80% dos projetos pedem 
telhado embutido”, conta.

Há também maior preocu-
pação ecológica na arquitetura, 
com sistemas de captação de 
água, placas solares para aque-
cimento natural da água e a no-
vidade da fotovoltaica, que capta 
energia do sol e transforma em 

energia geral para iluminação e 
tomadas na casa, por exemplo. 

Essa energia gerada vai para 
a companhia de luz da cidade 
e se a pessoa não utilizar tudo, 
volta para o cliente em foram 
de crédito, segundo a arquiteta.

As indústrias de revestimen-
tos também têm mudado o foco 
para não prejudicar a natureza. 
“Eles estão se aperfeiçoando 
nos produtos que imitam o 
mármore, granito e madeira, 
com qualidade e que inclusive 
facilita a limpeza. Hoje você tem 
um porcelanato de qualidade e 
durabilidade que imita perfeita-
mente o mármore”, afirma. 

Histórico
Rozimeire iniciou sua carrei-

ra de arquiteta em São Paulo e, 
na busca pela qualidade de vida 
como todo paulistano, mudou-
-se para Indaiatuba há 13 anos. 
Ela já está há mais de 25 anos 
na profissão e começou com 
apenas 18 anos de idade. 

Formada na Universidade de 
Guarulhos em 1990 e em Técni-
co em Edificações na Fundação 
Osasco, a arquiteta veio para o 
Município e, no início, montou 
uma loja de portas e janelas 
com seu pai Solindo Salgado, 
de 77 anos, que atualmente é o 
mestre e gerenciador das obras 
do escritório.

Mas o começo em Indaiatu-
ba não foi nada fácil. Ela come-
çou do zero, com muita vontade 
e experiência, porém sem uma 
carteira de clientes. “Ao longo 
da jornada consegui me destacar 
no ramo e os clientes vieram 
naturalmente”, lembra.

E de lá para cá o trabalho 

desenvolvido por Rozimeire só 
foi crescendo. O escritório em 
Indaiatuba foi montado três anos 
depois que chegou à cidade.

Atualmente ela não conta 
mais com a loja, mas no escri-
tório a arquiteta e sua equipe de 
seis colaboradores fazem toda a 
parte de projetos.  

Na Trevizan Arquitetura é 
realizado trabalho de elabora-
ção do projeto inicial, formato 
visual, até a finalização com 
interiores e execução. 

“Também fazemos estudo 
preliminar da casa, onde é feita 
a criação, quando elaboramos 
a fachada com o estilo de cada 
cliente, dentro das normas técni-
cas e sanitárias”, diz Rozimeire. 

O escritório oferece ainda a 
parte de interiores, com a criação 
de ambientes, tais como deco-
ração, piso, teto, marcenaria, 
acessórios e quadros; e a parte 
externa com consultoria de pai-
sagismo, que posteriormente o 

Atualmente, consumidores têm buscado cada vez mais os projetos criativos, inovadores e mais econômicos 

projeto é encaminhado para 
uma empresa parceira de flora. 
Outro serviço disponível é o de 
projetos corporativos

Novidade 
Para aumentar ainda mais 

a divulgação dos produtos e 
serviços oferecidos, a Trevizan 
Arquitetura prepara mais uma 
novidade aos clientes: um novo 
site. “O atual está há cinco anos 
no ar e, por conta das novas 
tecnologias e necessidades, ele 
ficou ultrapassado, pois não é 
responsivo”, explica Rozimeire.

Até o final deste mês o novo 
endereço eletrônico estará repa-
ginado e adaptado para acesso 
em celulares e tablets.

Trevizan Arquitetura
Avenida Conceição, 2.546, 
Vila Avaí
Telefones: 3801-4657 / Nextel 
55*113*17367
www.trevizanarquitetura.com.br

Tendência: arquitetura 
atual prima ecologia 
e economia

Rozimeire Trevisan presta serviço de qualidade há 25 anos 
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PM prende assaltantes no Jardim Regina Dupla de Salto é 
presa após roubo

FURTO DETIDOS 

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PMIDIVULGAÇÃO

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!polícia
Guarda Civil realiza curso de operações 
especiais e adquire mais quarenta armas

O Curso de Operações 
Especiais (Coesp) 
da Guarda Civil de 

Indaiatuba termina no dia 
3 de agosto. Participam 38 
Guardas Civis, sendo 36 de 
Indaiatuba (trinta da 15ª turma 
e seis das turmas anteriores) 
e dois de Itu, que estão rece-
bendo instruções de diversos 
temas. Enquanto se preparam, 
durante a semana a corpora-
ção recebeu mais reforços.   

As quarenta armas entregues a Guarda podem ser utilizado por destros e canhotos Agentes de Indaiatuba e Itu participam de atividade durante curso de Operações Especiais 

Segundo a chefe de Divi-
são de Ensino e Treinamento, 
a subinspetora Marilsa Apa-
recida de Sousa, os Guardas 
estão recebendo aulas de 
combate urbano, conduta 
de patrulha, conduta tática 
individual, patrulhamento 
tático motorizado, progres-
são tática em terreno hostil, 
ordem unida, instrução co-
letiva, postura individual e 
condicionamento físico.

Também passam por aulas 
de técnicas de lutas, prática 
na preservação do local de 

crime, facções criminosas, in-
teligência policial, operações 
em área de mata e orientações 
gerais de conduta. 

Além disso, são traba-
lhados postura individual e 
coletiva, noções básicas de 
primeiros socorros, legis-
lação, crimes de trânsito, 
direitos humanos, Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), estudo de casos lesão 
corporal, reforma do processo 
penal, secretaria especial dos 
direitos humanos, teor da 
nova lei de drogas, teoria do 

crime, discussão da relevân-
cia de uma rotina de registro, 
guarda e gerenciamento das 
informações registro de bole-
tins de ocorrências.

Armamento
Junto a preparação, a 

Guarda Civil recebeu na se-
gunda-feira, dia 18, 40 novas 
pistolas .380 aos profissionais 
da segurança. Seguindo a 
legislação brasileira as armas 
são de fabricação nacional. 

O novo equipamento pode 
ser usado por pessoas ca-

nhotas ou destras, ou seja, é 
uma arma ambidestra. “É um 
diferencial dos nossos outros 
equipamentos semelhantes, 
tendo em vista que essa pisto-
la possui o retem do ferrolho 
para os dois lados, portanto 
facilitando o uso para quem 
é canhoto”, comenta o secre-
tário de Segurança Pública, 
Alexandre Guedes Pinto. 

O investimento que visa 
melhores condições de traba-
lho aos Guardas Civis, foi de 
R$ 131,9 mil. “Também de-
vemos adquirir novos coletes 

antibalísticos, tendo em vista 
que estamos incorporando 
60 novos Guardas Civis”, 
completa. 

Participaram da entrega 
simbólica os diretores de 
Gestão Estratégica, Mario 
Wagner Lima Luz e da Guar-
da Civil, inspetor chefe Mario 
Sérgio Zombine; da chefe da 
Divisão de Ensino e Treina-
mento, inspetora Marilsa Apa-
recida de Souza; o supervisor 
de patrulhamento, Francisco 
Fernandes e o armeiro classe 
distinta Edson Cossa.

Dois jovens foram presos 
em flagrante por policiais 
militares da Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicletas 
(Rocam), na tarde de segunda-
-feira, dia 18, no Jardim Regi-
na. A dupla praticava um furto 
em uma casa do bairro.

Durante patrulhamento de 
rotina pelo local, os agentes 
de segurança abordaram os 
indivíduos que estavam em 
atitudes suspeitas portando 
duas malas de viagem. Ao 
avistarem os policiais, eles 
deixaram os apetrechos no 
chão e saíram correndo.

Detidos pela Rocam, os 
indivíduos confessaram o 
crime e foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia e poste-
riormente à cadeia anexa ao 2º 
Distrito Policial de Campinas.

Um deles ainda foi iden-

tificado por uma das vítimas 
como sendo responsável por 
outro roubo praticado em uma 
chácara no bairro Fogueteiro.

Há alguns meses, cinco 

homens armados renderam 
uma família e levaram objetos 
pessoais e um automóvel.

Nas malas apreendidas na 
ação da última segunda-feira, 

foram encontrados joias, re-
lógios, eletrônicos e roupas, 
produtos provenientes do 
furto no valor estimado em 
R$ 48 mil.

Dupla carregava cerca de R$ 48 mil em produtos furtados

A Guarda Civil prendeu na 
quinta-feira, dia 21, L.F.O., 24 e 
apreendeu o menor J.S.L.S., 17, 
da cidade de Salto, por roubo 
com arma branca. 

Uma equipe da corporação 
estava em patrulhamento pre-
ventivo pelo Jardim Tropical, 
quando foi informada por uma 
casal, que havia acabado de 
ocorrer roubo a transeunte e 
que os dois ladrões estavam na 
praça da Juventude.

 Os Guardas Civis foram 
até o local e realizaram a abor-
dagem de ambos, sendo que 
com um deles foi localizado um 
aparelho smartphone Samsung 
Galaxy cor branco. 

Indagados ambos negaram 
o crime, mas não souberam 
informar o número do telefone 

encontrado e nem a forma de 
desbloqueio. 

Durante a abordagem o 
telefone tocou, sendo que um 
dos Guardas atendeu e para 
surpresa de todos do outro lado 
da linha era o filho da vítima 
que relatou o crime ao agente 
de segurança.

 Imediatamente os dois fo-
ram detidos e conduzidos até a 
Delegacia de Polícia. Durante o 
trajeto da praça até o Plantão po-
licial o menor de idade, que foio 
conduzido em viatura separada 
do seu comparsa, confessou que 
havia praticado o crime com 
uma faca e apontou onde havia 
se desvencilhado do objeto. 

A equipe foi até o ponto 
indicado e obteve êxito na lo-
calização da arma. 



11AMais Expressão

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Em jogo na Vila Avaí, Saae e Esportes 
‘brigam’ pelo título do Intersecretarias 

DISPUTA

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite! esportes 

Ex-craques como Neto, 
Zenon e Dinei fazem 
jogo beneficente hoje 

DIVULGAÇÃO

A partir das 11 horas de 
hoje, dia 23, Indaia-
tuba vai prestigiar 

pela segunda vez uma partida 
beneficente no gramado da 
Escolinha Oficial do Cruzeiro 
Toquinha da Raposa. Desta 
vez, o jogo terá a presença 
de antigos craques do Timão, 
pela equipe da Seleção Paulis-
ta, durante a 2ª edição do “To-
dos Juntos Contra o Câncer 
Infantil”, em prol do Instituto 
Bruno Boeira de Barretos.

Entre as estrelas da par-
tida, já foram confirmados o 
meio- armador Neto, o volan-
te Ezequiel, o zagueiro Batata, 
o lateral-direito Vitor, o meia 
Zenon, o ex-ponta esquerda 
João Paulo e o atacante Dinei. 

O ingresso tem o valor de 
R$ 5 e pode ser adquirido na 
bilheteria da escola.

Segundo o organizador 
do amistoso, foram vendidos 
60% da cota de 800 ingressos 
disponíveis aos torcedores.

Os convites também es-
tarão disponíveis durante o 
jogo. Além da compra do 
ingresso, o torcedor deverá 
levar ainda um tubo de creme 
dental ou um sabonete. 

Tudo que for arrecadado 
será doado ao Instituto Bruno 
Boeira de Barretos, que cuida 
de crianças em tratamento do 
câncer.

O minicampo da Vila Avaí 
será “palco” de mais uma final 
do Torneio Intersecretarias, 
competição que reúne equipes 
formadas por funcionários 
públicos. Hoje, dia 23, a partir 
das 10 horas, Saae e Esportes 
entram em campo e “brigam” 
pelo título da 20ª edição do 
campeonato. A partida tem 
entrada gratuita. 

Os dois times chegaram 
a grande decisão do certame 
após derrotar o time da Segu-
rança Pública por 3 a 1 e o da 
Cultura/Educação/Bombeiro 
por 3 a 2, respectivamente, na 
semifinal realizada no dia 9. 

Depois da disputa final, 
às 11 horas está prevista 
a premiação do campeão, 
vice-campeão, terceiro co-
locado, defesa menos vaza-
da, artilheiro e destaque do 
Torneio. 

Segundo o responsável 
pela organização do evento, 
Rafael Eugênio, o Zeca, o 
amistoso trará um dia es-
pecial tanto para alunos da 
escolinha quanto para os 
torcedores.

“Esse evento proporcio-
na aos alunos uma troca de 
informações e experiências. 
Além de terem marcado 
história no clube, eles tam-
bém foram destaques no 
futebol mundial”, lembra 
Zeca.

Além da partida benefi-
cente, estarão disponíveis 
gratuitamente para as crian-
ças, cama elástica, pula-
-pula e piscina de bolinha.

O CT Toquinha da Ra-
posa f ica local izado na 
Rua Ivan Roberto Cana-
vezi, 215, no Jardim Re-
gina.  Mais informações 
pelos telefones 3016-6868 
e 9.9112-6363, ou pelo site 
www.cruzeiroindaiatuba.
com.br.

Amistoso 
Essa é a segunda vez 

que a escola realiza uma 
partida beneficente. No mês 
de junho, ex-craques do 
São Paulo, como Macedo, 
Müller, Vitor, e outros mar-
caram presença na cidade.

No evento foram arre-
cadados 350 litros de ali-
mento não perecíveis e 400 
litros de leite.

Neto, um dos craques da história do Timão, estará presente no 
jogo beneficente na manhã de hoje no CT Toquinha da Raposa

Segundo os organizadores 
do campeonato, em caso de 
chuva o jogo será cancelado. 
Minicampo da Vila Avaí fica 
localizado na Avenida Con-
ceição, s/n, na Vila Avaí.

GIULIANO MIRANDA – DCS/SAAE

Equipe do Saae busca acabar com a hegemonia do time do Esporte

Competição 
C r i a d o  p e l a  P r e f e i -

tu ra  e  o rgan izado  pe la 
Secretar ia  Municipal  de 
Esportes ,  o  campeonato 
interno tem como obje-

t ivo promover a integra-
ção entre  os  servidores 
p ú b l i c o s  e  f o m e n t a r  a 
p r á t i c a  e s p o r t i v a  p a r a 
m e l h o r  q u a l i d a d e  d e 
vida. 

Tabela

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 24

Horário Partida Local
9h Paulistinha x São Francisco Osan
11h Santa Cruz x Florence Osan
11h Mastiga Samba x Ponte Preta Cruzeiro
15h30 Camisa 10 x União Paraná Califórnia
15h30 Operário x União Agrícola Cardeal Belo Horizonte

Resultados da última rodada
Paulistinha 5 x 0 Florence
São Francisco 0 x 3 Operário
Santa Cruz 2 x 2 Ponte Preta 
U.A. Cardeal 1 x 0 União Paraná 
Camisa 10 1 x 2 Mastiga Samba

Campeonato Amador – Segunda Divisão (Lidi)

Rodada amanhã, dia 24

Horário Partida Local
9h Bandeirantes x LBC Bandeirantes
10h Elias Fausto x Nacional Elias Fausto
11h Jardim Brasil x Minas Jardim Brasil
11h Benfica x Comercial CET 1
11h Vale Verde x Manchester Vale Verde
11h Bahia x Atlético Paulista Bandeirantes
13h30 Galo x Atlético Oliveira Osan
15h30 Huaxipato x Cardeal Bandeirantes 

Resultados da última rodada
Bandeirantes 0 x 0 Galo
Elias Fausto 1 x 9 Vale Verde
Atlético Oliveira 2 x 1 Cardeal
Bahia 3 x 2 Benfica  
Jardim Brasil 5 x 1 Huaxipato
Nacional 1 x 4 Pimenta 
Comercial 2 x 5 Manchester 
Minas 2 x 1 Morada do Sol   

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada domingo, dia 24

Horário Partida
8h RIP Serviços x RZ Comunicação 
9h10 Nobel x Colégio Renovação  
 
Resultados da última rodada 
Hot Flowers 0 x 4 Clínica São Camilo 
Brasiltex 3 x 3 Marquinhos Tintas

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada domingo, dia 24

Horário Partida
10h15 Casagrande Turismo x Vizzent Calçados 

Resultados da última rodada 
Império 5 x 3 Criar Filmes
Verona 2 x 4 Estilo Som & Luz 

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

Rodada hoje, dia 23

Campo 1
Horário Partida Categoria 
15h  Madeireira Madelasca x Fisiomag  Adulto
16h15  Sanare x Ice Bears Ar Condicionado  Adulto

Campo 2
Horário Partida Categoria 
15h  Centerbor/Marquinhos Tintas x Cato  Adulto
16h  Central Contabilidade/Voga x Unilabor  Adulto

Rodada amanhã, dia 24
 
Campo 1
Horário Partida Categoria 
8h  DD Max x Tukka’s Lanchonete  Super Máster
9h15  Posto Tremendão x LG Vacker/Vacker  Super Máster
10h30  Smart Ar Condicionado x Visual Form. Veterano

Campo 2
Horário Partida Categoria 
8h  Jornal Exemplo x Balilla  Máster
9h15  Grupo Fênix x Atento Segurança  Veterano
10h30  Luxafit Transportes x Embalimp  Veterano

Campo 3
Horário Partida Categoria 
9h  Glaudeimar x Vieira de Abreu  Máster
10h15  PCB Informática x Tecnosemillas  Máster
11h15  Jacitara x A.E. Dirce/Race Pneus  Máster

Rodada quarta-feira, dia 27

Campo 3
Horário Partida Categoria 
19h15  Jornal Exemplo x Freegelo/Big & Strong Máster
20h15  Lofts Empreendimentos x Cavifer  Super Máster

Quinta-feira, dia 28

Horário Partida Categoria 
19h15  Visão Imóveis x Thunder Vision  Super Máster
20h15  LG Vacker/Vacker & Bueno x Tukka’s Super Máster

Resultados da última rodada 
SSA Brasil 2 x 1 Smart Ar Condicionado (Veterano)
Embalimp 0 x 3 Atento Segurança e Serviços (Veterano)
Grupo Fênix 2 x 1 Centermaq (Veterano)  
Luxafit Transportes 0 x 4 Birô - Brio! Informática (Veterano)
Madeireira Glaudeimar 4 x 3 PCB Informática (Máster)
Freegelo/Big & Strong 3 x 0 Auto Escola Dirce/Race Pneus (Máster)
Jacitara 3 x 2 Belle Santé Odontologia (Máster)
Colégio Meta 6 x 2 Cavifer (Super Máster)
Pai & Filhos 7 x 1 LG Vacker/Vacker & Bueno Corretora (Super Máster)
SSA Brasil 8 x 2 Vizzent Calçados (Veterano)
Visão/2G Bebidas 1 x 2 Thunder Vision/Remota/GTA (Super Máster)
Embalimp 1 x 3 Centermaq (Veterano) 
Atento Segurança e Serviços 2 x 5 Visual Formaturas (Veterano)
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Inscrições para a primeira corrida 
Indaiatuba Run são prorrogadas

Ciclismo garante as 
três primeiras 
medalhas ao Município 

OPORTUNIDADE

JOGOS REGIONAIS 

esportes Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Mais quatro atletas locais são 
confirmados nas Paralimpíadas 

Indaiatuba aumentou o 
número de representantes 
nos Jogos Paralímpicos 

Rio 2016, que acontecem 
de 7 a 18 de setembro. Na 
última terça-feira, dia 19, foi 
divulgada a lista de convoca-
ção da Seleção Brasileira de 
natação e  as novidades foram 
os atletas Lucas Mozela, Fe-
lipe Caltran, Matheus Rheine 
Correa de Souza e Talisson 
Henrique Glock. 

Cecília Kethlen e Raquel 
Viel, também da natação, já 
haviam garantido presença 
nos Jogos e estão na lista. 

Também vão ao Rio, nas 
Paralimpíadas, Evânio Rodri-
gues, do Supino, além de Lia 
Maria Soares Martins e Geisa 
Rodrigues Vieira, totalizando 
sete atletas que vão em busca 
do ouro paraolímpico. 

Segundo o técnico da equi-
pe local, Antônio Luiz Cân-
dido, o Maceió, as seletivas 
foram as mais concorridas já 
vistas por ele. “Até o último 
momento houve uma dança 
das cadeiras e outros atletas 
igualmente bons acabaram 
ficando de fora, o que mostra o 

Com o prazo de inscrição 
previsto para terminar on-
tem, dia 22, a organização 
da 1ª corrida Indaiatuba Run 
decidiu estender o período. 
Agora, os corredores têm 
até terça-feira, dia 26, para 
garantir seu nome na prova 
que acontece dia 31 de ju-
lho (domingo), com largada 
prevista para às 8 horas no 
Parque Ecológico.

As inscrições para a prova 
devem ser feitas no www.
minhasinscricoes.com.br. O 
valor de R$ 79 mais a taxa 
administrativa do site, dá 
direito a um kit com cami-
seta, número no peito, chip, 
medalha de participação, bag, 
além de muita água e frutas e 
seguro de vida. O competidor 
pode optar por não querer a 
camiseta e pagará R$ 69.

Quem optar pela caminha-

desenvolvimento do parades-
porto brasileiro e indica que 
nadadores excelentes ainda 
poderão representar o Brasil 
em um próximo ciclo”, diz o 
técnico. 

Para Maceió, que também 
estará na comissão técnico do 
Brasil no Rio, é muito gratifi-
cante ver que os resultados de 

da paga 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. 

Além da inscrição, os 
organizadores vão arrecadar 
ainda produtos de limpeza 
e alimentos, os quais serão 
doados a creche Mãe Rainha. 
A doação não é obrigatória e, 
quem optar, deverá fazer no 
momento da retirada do kit.  

Todos os inscritos também 
ganharão um cupom e, ao 
final da prova, concorrerão 
a uma viagem aos Estados 
Unidos, onde poderão assistir 
a Maratona da Disney. 

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

Haverá corrida de 5 e 10 

quatro anos de planejamento, 
trabalho, dedicação, inves-
timento e muito sacrifício 
deram certo. “Conseguimos 
atingir a meta proposta e 
a sensação é ímpar ao ver 
isso concretizado. Agradeço 
também todo o apoio da ADI 
e da Secretaria de Esportes, 
sem o qual nada disso seria 

A equipe de ciclismo ADI/
Secretaria Municipal de Es-
portes garantiu as três primei-
ras medalhas na disputa dos 
Jogos Regionais do Interior, 
em Americana. 
A 60ª edição do 
evento começou 
na última quarta-
-feira, dia 20, e 
vai até o próximo 
dia 30. 

Sob a coorde-
nação do técnico 
Armando Camar-
go, Ana Luísa Pa-
nini obteve a me-
dalha de ouro na 
prova de moun-
tain bike, fazendo 
dobradinha com 
Laís Saes, que 
conquistou a me-
dalha de prata na 
mesma prova. 

Em comple-
mento, Ricardo 
Alafim de Freitas foi medalha 
de bronze na prova de BMX. 

Outras equipes locais tam-
bém fizeram suas estreias. O 
Futsal feminino empatou em 2 
x 2 Araras. Já a malha venceu 
Paulínia por 40 x 0. No vôlei 

quilômetros e caminhada de 
três, no masculino e femini-
no, 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. 

Pela primeira vez a prova 
acontece em Indaiatuba. Se-
gundo os organizadores, das 
500 vagas disponíveis, restam 
apenas 70.    

possível”, reconhece. “Aos 
que não entraram agora, digo 
que não se frustrem nem se 
decepcionem, levantem a 
cabeça e treinem forte com 
a vontade de participar da 
próxima competição, paguem 
o preço por serem atletas 
e queiram sempre mais”, 
finaliza. 

masculino, Indaiatuba acabou 
derrotado por Campinas por 
2 sets 0. No futsal masculino, 
Indaiatuba venceu Araras pelo 
placar de 3 x 2. 

Os resultados e informa-
ções podem ser acompanha-
dos no site http://jogosregio-
naisamericana.com.br/ .

No total 280 atletas defende-
rão o município em 18 modali-
dades diferentes na competição. 

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.

A 1ª edição da Indaiatuba 
Run é uma corrida particular, sem 
incentivos fiscais, em conta com 
a parceria do Mais Expressão. 

DIVULGAÇÃO

Natação PCD é a modalidade local com o maior número de atletas nos Jogos Paralímpicos

Ciclismo manteve a tradição e garantiu 
as primeiras medalhas na competição
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Oito mil pessoas foram 
às ruas na manhã de 
quinta-feira, dia 21, 

para acompanhar a passagem 
da Tocha Olímpica em Indaia-
tuba. A estimativa é da equipe 
de segurança do revezamento, 
formada por membros da 
Guarda Civil, Polícia Militar 
e Força Nacional. Não houve 
qualquer tipo de protesto 
e muitos se emocionaram 
ao ver o símbolo maior das 
Olimpíadas.

A Tocha ficou no Mu-
nicípio durante uma hora e, 
nesse período, percorreu por 
cinco quilômetros pelas ruas 
da cidade. A cada 200 metros, 
o condutor era substituído. 
Vinte e quatro pessoas, entre 
atletas e não atletas, carrega-
ram o símbolo dos Jogos. 

O trajeto começou na 
Avenida Presidente Vargas, 
passou por várias ruas do 
Centro e finalizou em frente 
à Prefeitura, onde a última 
tocha acesa, conduzida pelo 
ciclista Armando Camargo 
Filho, o Piá, permaneceu por 
cerca de 15 minutos para que 
o público pudesse celebrar e 
registrar a presença do fogo 
olímpico. 

Ações culturais também 
foram realizadas simulta-
neamente à passagem do 
comboio, com apresentação 
da Corporação Musical Villa 
Lobos na Praça Dom Pedro 

II, do grupo de dança do Sesi 
na Praça Prudente de Moraes 
e aula de zumba em frente ao 
Paço Municipal. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, a monitora Ana 
Paula Cieba Franco, de 42 
anos, disse que carregar a 
Tocha por alguns metros foi 
emocionante. “Não esperava 
ter sido chamada e foi um 
momento diferente e único. 
Isso só mostra que, tudo que 
sonhamos, um dia vamos 
conquistar”, diz. 

Que também mostrou-se 
feliz em poder carregar a 

Tocha foi o técnico de bei-
sebol Luan Toru Caravalho 
Acaboshi. “É uma felicidade 
indescritível. Sou atleta e na 
minha vida nunca corri 200 
metros tão feliz”, 

O revezamento da Tocha 
foi acompanhado por perto 
pela aposentada Maria José, 
de 72 anos. Desde às 6 horas 
ela estava de pé, ansiosa, 
para ver a Tocha e seu filho 
carregando-a. Ela é mãe do 
engenheiro e corredor Elton 
Ribeiro, primeiro condutor 
a iniciar o revezamento. “Eu 
disse para mim mesmo que 

Confira quem foram os 
condutores da Tocha 

Elton Ribeiro
Nuno Narezzi
Ana Franco
Kátia Silva 
Luan Oliveira
Maria das Graças Araújo
Carla Borges 
Anselmo da Silva 
Pedro Mota
Mirian Poltronieri
Felipe Caltran 
Marcelo Dezem 
Fernando Louro
Maria Costa
Antônio Filho
Vinícius dos Santos
Márcia Arakaki 
Júlio Fontana Neto 
Guilherme Mello
Fábio da Silva
Márcio Dutra 
Carlos Rodriguez 
Mônica Angelucci
Armando Camargo Filho

Imprevistos 
Dois imprevistos marca-

ram o Revezamento da Tocha 
em Indaiatuba. Dois conduto-
res locais só foram avisados 
que participariam do evento, 
pelo Comitê Organizador, 
apenas às 20 horas do dia an-
terior. Por sorte, ambos foram 
informados e participaram do 
evento. 

Quem estava confirmado 
no revezamento, mas não pode 
carregar a Tocha, foi o secre-
tário municipal de Esportes 
Humberto Panzetti. Ele foi 
informado no mesmo dia, às 6 
horas, e não poderia participar 
justamente por ser secretário. 

“Se tivesse sido avisado 
dias antes, conseguiria pedir 
afastamento cargo. Só eu sei o 
quanto ‘lutei’ para esta tocha 
vir para o nosso Município”, 
lamenta. “Mas não podemos 
deixar de ressaltar a linda festa 
que foi, quando ocorreu tudo 
como programado. Foi um 
momento de muita felicidade 
e histórico para o Município.”

não iria chorar, mas não con-
tive a emoção. Lembrei dos 
problemas de saúde que ele 

(Elton) teve no passado e dos 
momentos de superação”, 
disse emocionada. 

DAIANE RIBEIRO 

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS-PMI

DAIANE RIBEIRO 

O engenheiro e corredor Elton Ribeiro foi o primeiro a ter a emoção de carregar a Tocha Olímpica pelas ruas de Indaiatuba 

Vinte e quadro pessoas na cidade foram escolhidas para 
conduzir o símbolo maior dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

O ciclista Piá foi responsável por ascender a última Tocha Olímpica no Município 

Oito mil indaiatubanos acompanham 
o revezamento da Tocha Olímpica 
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Cursos gratuitos de iniciação 
em música seguem com 
inscrições abertas no Sesi 

cultura &  lazer
CINEMA

A LENDA DE TARZAN
Lançamento - Aventura - Classificação 12 anos - 110 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 16h35
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Quarta (27): 18h40
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 19h20
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Quarta (27): 21h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 14h50 / 21h50
...........................................................................................................................
ENTRE IDAS E VINDAS
Lançamento - Comédia Romântica - Classificação 12 anos - 95 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Quarta (27): 15h45 / 19h00 / 21h10
.........................................................................................................................
O CASEIRO
Estreia - Suspense / Terror - Classificação 14 anos - 88 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá*: Quinta (21) a Segunda (25) e na Quarta (27): 21h45
*Excepcionalmente na terça, dia 26, não haverá sessão deste filme
.........................................................................................................................
O VALOR DE UM HOMEM
Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exibição* - Drama - 
Classificação 14 anos - 93 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente na Terça (26): 19h30
*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
.........................................................................................................................
CAÇA-FANTASMAS
2ª semana - Aventura / Comédia - Classificação 10 anos - 116 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 13h50
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Quarta (27): 16h40
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Segunda (25) e na Quarta (27): 19h15
*Excepcionalmente na terça, dia 26, não haverá sessão da versão legendada 
no Jaraguá
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 17h30 / 20h05
.........................................................................................................................
CARROSSEL 2: O SUMIÇO DE MARIA JOAQUINA
2ª semana - Aventura - Classificação livre - 92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 13h35 / 16h50 / 18h15
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Quarta (27): 14h30
.........................................................................................................................
A ERA DO GELO: O BING BANG
3ª semana - Animação - Classificação livre - 95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 15h50 / 19h00
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Quarta (27): 14h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 14h10
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Quarta (27): 16h10
.........................................................................................................................
PROCURANDO DORY
4ª semana - Animação - Classificação livre - 102 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 14h30 / 18h35
Shopping Jaraguá: Quinta (21) a Quarta (27): 15h00 / 17h20 / 20h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 16h20 / 21h00
.........................................................................................................................
MAIS FORTE QUE O MUNDO - A HISTÓRIA DE JOSÉ ALDO
5ª semana - Drama Biográfico - Classificação 14 anos - 124 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 21h25
.........................................................................................................................
COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ
6ª semana - Drama Romântico - Classificação 12 anos - 109 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21) a Quarta (27): 20h35

Com vagas ainda disponíveis, primeira aula será no dia 8 de agosto 

A LENDA DE TARZAN

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Desfile dos Cavaleiros da Faici acontece no próximo dia 31

TRADIÇÃO

O Serviço Social da 
Indústria (Sesi) de 
Indaiatuba ainda está 

com as inscrições abertas para 
os cursos gratuitos de inicia-
ção em música do Núcleo 
Musical. As oportunidades 
são para crianças e jovens de 
8 a 17 anos. O curso terá início 
no dia 8 de agosto de 2016 
(segunda-feira), com duração 
de seis meses. 

As inscrições estão sendo 
realizadas na secretaria do 
Sesi Indaiatuba. Os interes-
sados deverão comparecer 
ao local com os documentos 
originais, tais como RG, CPF 
e comprovante de residência, 
sendo os menores de idade 
sempre acompanhados pelos 
pais ou responsáveis.  

Segundo a responsável pe-
las inscrições e rematrículas, 
Erica Wolk, a procura pelas 
vagas é grande, até mesmo 
por quem não se "encaixa" na 
faixa etária exigida. “Tivemos 
um grande número de inte-
ressados que ultrapassa essa 
idade solicitada, porém ainda 
não temos datas previstas para 
abertura dessas inscrições. Por 
isso nossas vagas são para 
iniciantes”, explica. 

Em Indaiatuba esses cur-
sos já funcionam há três anos 

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de 
Indaiatuba (Faici) realiza, 
no próximo dia 31 (domin-
go), o já tradicional Desfile 
dos Cavaleiros. Na ocasião, 
cavaleiros e charreteiros se 
reúnem às 10 horas na antiga 
cerâmica Indaiatuba para iní-

e trouxeram resultados muito 
proveitosos, segundo o pro-
fessor de música Fernando 
Paumgartner. 

“O curso de música já me 
mostrou um resultado bas-
tante positivo. Sempre tenho 
minhas turmas em apresenta-
ções. É gratificante poder ofe-
recer esse benefício para toda 
a sociedade. Eles (cursos) 
não são profissionalizantes e 
são voltados para os alunos, 
comunidade e beneficiários 
da indústria”, salienta. 

Segundo ainda o professor, 

cio ao evento. 
Os participantes percor-

rerão a Avenida Presidente 
Vargas até entrar nas ruas 24 
de Maio e Ademar de Barros. 
Já na Avenida Francisco de 
Paula Leite, sentido Jardim 
Morada do Sol, farão o retor-
no nas proximidades do Cen-

como a procura pelo curso 
está grande, quem não tem a 
idade desejada pode fazer um 
cadastro que será arquivado 
até a abertura para outras 
idades.

Confira as vagas
• Módulo Iniciação Musical – de 7 a 9 anos;
• Iniciação Instrumental – turmas de 8 a 12 anos e turmas de 
13 a 17 anos; 
• Camerata de Cordas – 8 a 17 anos;
• Cordas para Todos – 18 a 90 anos;

Fonte: Sesi Indaiatuba

O Sesi Indaiatuba fica 
localizado na Avenida Fran-
cisco de Paula Leite, 2.701, 
no Jardim Califórnia. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3825-4650. 

DIVULGAÇÃO

ter Jeans, tomando os últimos 
metros para o recinto da Faici, 
localizado na Rua Prata, no 
Distrito Industrial.

A chegada ao recinto da 
festa será com almoço com 
comidas típicas, serviço com-
pleto de bar e show sertanejo 
de Alan & Aladim e convi-
dados. A dupla ficou nacio-
nalmente conhecida com as 
músicas “Dois Passarinhos” 
e “Liguei Pra Dizer Que Te 
Amo”. A entrada para o even-
to é gratuita.

O Desfile de Cavaleiros 
deve reunir muitas pessoas 
com cavalos, mulas, burros e 
charretes. “O Desfile de Cava-
leiros é sempre muito bonito, 
pois reúne quem realmente 
gosta desse tipo de passeio. 
Além dos participantes de 
Indaiatuba e outras cidades 

da região, a população vai às 
ruas para assistir ao desfile”, 
salienta o presidente da Faici, 
José Marques Barbosa.

Faici 
A tradicional Faici será 

realizada entre os dias 5 e 
14 de agosto, com shows 
já confirmados de Jorge 
& Mateus, Pedro Paulo & 
Alex, Bruno di Marco & 
Cristiano, Roby & Thiago, 
Villa Bagagge, Henrique & 
Diego, Henrique & Juliano, 
Luan Santana, Fernando & 
Sorocaba e Cezar & Pauli-
nho. Ingressos, passaporte 
e camarotes estão sendo 
vendidos online e em pontos 
de venda com desconto para 
compras antecipadas. Mais 
informações pelo site www.
faici.com/ingressos.

DIVULGAÇÃO

Desfile dos Cavaleiros da Faici é totalmente gratuito a população



15AMais Expressão

Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Elisa Fernandes se hospeda no 
Royal Palm Tower

Beisebol Infantil de Indaiatuba tem quatro jogadores na Seleção Brasileira

Aniversário de dois aninhos da 
pequena Cacau

2ª edição da Feijo AEAI

Homenagem à bailarina Toshie 
Kobayashi 

Rugby Indaiatuba

2º Campinas Tattoo Fest inicia 
venda de estandes

Passagem da Tocha Olímpica

A chef de cozinha 
e vencedora da pri-
meira edição do Mas-
ter Chef Brasil, Elisa 
Fernandes, hospedou-
-se no Royal Palm 
Tower, hotel do gru-
po Royal Palm Ho-
tels & Resorts, para 
participar do Chefs 
na Praça, evento que 
marcou a abertura do 
Festival Gastronô-
mico de Campinas 
e Região no último 
domingo, dia 17. Elisa 
veio especialmente 
de Paris para cozi-
nhar e ministrar um 
workshop na tenda 
do Instituto Franco-
-Brasileiro de Gastro-
nomia, que além de 
participar do evento 
é responsável por tra-
zer a chef ao Brasil.

Claudio e Rita receberam parentes e amigos na tarde de 
domingo, dia 17, no buffet BalacoBaco, para comemorar o ani-
versário de dois aninhos da pequena Carol. A festa teve como 
tema a encenação de um trecho da Branca de Neve, com direito 
a rainha má, príncipe encantado e a própria Branca de Neve. A 
petizada se divertiu e muito nos brinquedos do buffet, como na 
tirolesa e no gira-gira. A festa contou com comida impecável, 
serviço de primeira e diversão garantida a todos. Parabéns a 
Cacau e agradecimento aos pais.

O beisebol da Associação Cultural, Esportiva 
Nipo-Brasileira de Indaiatuba (Acenbi) está repre-
sentando mais uma vez o Brasil no exterior. Quatro 
atletas da categoria Infantil (11 e 12 anos) foram 
convocados para defender a Seleção Brasileira em 
dois torneios internacionais a partir do final desse 
mês. Os jogadores Davi Matias dos Passos e Gabriel 
Rey Okada integram a equipe brasileira que vai 
disputar o 34º Campeonato Mundial de Beisebol 
Nanshiki Infantil, a partir do dia 29 de julho até 
1º de agosto em Edogawa, Tóquio (Japão). Já os 
a tletas Felipe Kenzo Koragi e Yutaka Sasaki vão 
defender a Seleção Brasileira no Campeonato Pan-
-Americano de Beisebol Infantil, que acontece entre 
os dias 29 de julho e 7 de agosto em Cuautlancingo, 
Puebla (México). Os técnicos Ivan Morita e Paulo 
Nakashima, da Acenbi, também fazem parte da 
comissão técnica dessa delegação. 

Foi excelente a segunda feijoada da Associação dos En-
genheiros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba (AEAI), 
realizada na sua própria sede no último sábado, dia 16.

A Galpão 1 Academia 
de Dança abriu no último 
dia 8, a primeira noite da 
24ª edição do Festival de 
Dança Passo de Arte. Na 
ocasião, foi apresentada uma 
remontagem da coreografia 
Glamour, de Erika Novachi. 
O espetáculo foi uma home-
nagem à bailarina Toshie 
Kobayashi, um dos maiores 
e mais respeitados nomes da 
dança clássica brasileira, que 
morreu no dia 17 de maio, 
aos 67 anos. A coreografia 
era um dos balés preferidos 
de Toshie.

O nosso mais que querido time de Rugby, o Tornados, jogou 
na tarde de sábado, dia 16, no Campo do Bela Vista. Contra 
o São Carlos Rugby, num dos melhores jogos que já assisti, 
o time indaiatubano venceu pelo placar de 42 a 15, durante 
partida disputadíssima.

E a tocha olímpica chegou em indaiatuba. Parabéns ao 
amigo Elton Ribeiro, que foi primeiro a carregar a tocha 
e deu início a festa em Indaiatuba, e que repassou a honra 
para o também amigo muito querido, Nuno Narezzi, que 
com toda a educação e gentileza que lhe é peculiar, deu-
-me a honra de poder segurar a famosa Tocha Olímpica, 
junto a ele.

Após o sucesso da primeira edição realizada ano passado, o 
Campinas Tattoo Fest, maior encontro de tatuadores do interior 
do estado de São Paulo, anuncia o início da venda de estandes 
da sua segunda edição, que acontece entre os dias 7 e 9 de 
outubro em novo endereço. Mais informações pelos telefones 
(19) 3043-1784, 9.9 313-0375, 19 9.9286-4050, 9.9295-9600; 
também pelo campinastattoofest.jimdo.com ou no e-mail cam-
pinastattoofest@gmail.com. 
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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

O professor Douglas e Mathias em treinamento específico para 
goleiro na Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
Recente Campeonato em Salto

Bruno, Rodrigo e professor Zeca na Toquinha da Raposa

Equipe Sub-7, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante recente campeonato em Salto

A professora Carla do Colégio Rodin sugeriu e o pessoal do 7º ano 
topou uma amostra do que são os trotes do 9º ano. Para a última 
aula antes das férias, as meninas viriam de maria chiquinha e os 
meninos de tiara. Rolaram altas produções cabeleirísticas!

Brincar, se divertir e aprender, assim acontece o Curso de Férias do Colégio Le Perini. A equipe do Tio Bocão com o apoio da equipe Le Perini, 
proporcionaram aos nossos alunos e convidados brincadeiras criativas inspiradas no Ciclismo Olímpico. Para enriquecer essa atividade, os alunos 
visitaram o Clubinho Honda, onde aprenderam a importância do respeito às normas de trânsito, necessárias para segurança e harmonia no trânsito.

O gerente da ASPMI, Luiz Alberto, com Elson Melo, e o presidente interino 
Francisco Cláudio Lopes, durante a festa julina da Associação  

Família inteira reunida durante mais uma edição do Arraiá da ASPMI João Pedro Mendes Sandes comemorando o aniversário no Objetivo

João Dharma comemorando o aniversário no ObjetivoBetina Hashimoto celebrando o aniversário no Colégio Objetivo

A modelo Giovanna F. M. Alves é uma das 20 
finalistas do Miss Indaiatuba Infanto Juvenil 
2016, que será realizado no dia 18 de setembro

Lorenzo Freitas Guimaraes comemorando 
o aniversário no Colégio Objetivo

A linda princesinha Isabela curtindo um dia de 
passeio e posando para o click do JME
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Victor, Eliane e José Egydio, comemorando quatro meses do Empório Via Mantoanelli. 
Vá conhecer na Alameda Ezequiel Mantoanelli, 289, Itaici. Fone: 3392-6967

Vanessa, Lucilene e Lucas, no Restaurante Caipirão, situado na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. 
Contate-nos: 3885-5434

Osvaldo, Alcemar e Agnaldo, almoçano no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia 
José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Fone: 3894-8929

Nivaldo, Cida e Satiko, na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho, que fica na Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 870, no Jardim América. Contate-nos: 3875-2974

Marcel, Isaque e Gislaine, no Restaurante Casa da Moqueca, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866

Luiz e Roberto, no Restaurante Cintra, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Comemorando 9 anos de casamento, Aline e Marcelo Roncato no Crazy for Burguer, 
que fica na Rua 24 de Maio, 790. Telefone: 3328-1319

Carol Ferraz e Ricardo Loriggio, na Padaria Nova Galeria, na 
Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. Fone: 3801-0021

Alan, Lucas e Evânio, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Adriana, Manu e Cláudia, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 
de Setembro, 659 - Fone: 3894-4840

Alessandra e Eliete, na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins com a marginal 
do Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916
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Almoço 
Executivo a 
partir de R$ 
19,90 com 

cardápio 
variado. 

Válido para 
almoço de 
11h às 15 
horas, de 

segunda a 
quinta-feira. 
Só na Casa 
da Esfiha, é 

claro!

Vestidos de Noiva

Promoção

Moda InvernoFitness Casual

Clínica Veterinária Bicho Amigo arrasa 
com seus atendimentos e banho e tosa

Pratos Executivos

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

A  Vi to -
rello acaba 
de  receber 
novidades in-
críveis como: 
conjunto  de 
Cropi de saia 
e blusa de in-
verno, calças 
flare, blusi-
nhas, casacos 
de lã inclusive 
de Gramado, 
jaquetas em 
couro de co-
bra em várias 
cores, echar-
pes, pachimi-
nes e muito 
mais. E con-
tinua a hiper 
promoção a 
preços inacre-
ditáveis. Vale 
a pena con-
ferir! 

Garimpe peças da Stroke, 
na Estilo Mil Coisas, com 50% 
de desconto. Inacreditável! 
Aproveite para dar uma olha-
dinha na coleção inverno, das 
mais famosas marcas que você 
já conhece e que estão simples-
mente maravilhosas. Corra!

Parabéns Jessica Mello! Você ficou uma noiva maravilhosa. "A 
Nova Loja" agradece a preferência e deseja felicidades

Francisco entre seus mestres, Calliopi e Pedro Paulo, da Escola 
Artes em Cerâmica. Informe-se no: 3894-8737

A veterinária Sueli Midori, a tosadora Lucileidy com as clientes Lili, 
Kyra e Sofia

Os tosadores, Lucileidy e Darik, com os clientes Luna e Tobias

Na Flor de Lis Depilação 
& Esmalteria os homens 
também são muito bem-
vindos para conhecer os 
serviços de sobrancelha, 
manicure, pedicure, 
limpeza de pele e 
depilação (exceto as 
partes íntimas). Agende 
o seu horário e conheça 
um espaço aconchegante 
e agradável. Rua Alberto 
Santos Dumont, 1.209, no 
Cidade Nova 1 - entre as 
ruas Ademar de Barros e 
Tuiuti. Os telefones são: 
(19) 3825-0623 ou (19) 
9.9921-7576.

S ó  n a 
Paula Amo-
r i m  v o c ê 
encontra  a 
moda mara-
vilhosa fit-
ness casual, 
vale a pena 
dar uma es-
piadinha na 
R u a  5  d e 
Julho, 449, 
Jd. Pau Pre-
to - What-
s a p p  ( 1 9 ) 
9.8199-9690
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Álvaro comemorou na segunda-feira, dia18Terezinha celebra seu aniversário hoje, dia 23Cleusa comemorou na quarta-feira, dia 20

Treinamento de Cipa ministrado pela Sanare Serviços de Saúde 
para equipe da empresa Fluxcon

Selma, proprietária da DoctorFeet, em uma seção de podologia com um de seu profissional

Equipe Yes! Inglês e Espanhol que está com matrículas abertas. Vá conhecer a escola que 
fica na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 6.600 ou ligue 3329-1400

Equipe vendas da Casamix da loja de VinhedoEquipe de vendas da Casamix da loja de Indaiatuba

Entrega das doações para a Campanha do Agasalho ao Funssol. Ao 
todo, a comunidade escolar do Colégio Objetivo doou 532 itens

Elisabete Duarte e Marcela Renata provam os looks que as lojas Cris Bandeira 
prepararam para estação. Cores leves e também vibrantes estão em alta

Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza os colaboradores, Cleusa, Terezinha e Álvaro, pelos aniversários comemorados na última semana e 
deseja muito sucesso e saúde!

A representante Sônia Regina com a cliente Mariluci Bueno, no 
supermercado Bandeira

Ronaldo, representante do 
Carvão Indaiá, com Vânia do 
Mercado da Vânia

Flavia Thais de Genaro, do escritório 
Sociedade Individual de Advocacia
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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:



06B Mais Expressão

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 

LOCAÇÃO

R$ 670 Cecap:  2 cômodos  
grandes, vaga para moto, 
quintal - individual
R$ 550 Morada do Sol: apar-
tamento 1 dormitórios suite, 
sala, cozinha, lavanderia s/ 
garagem
R$ 1000 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, copa, 
cozinha, lavanderia vaga co-
berta para até 2 carros
R$ 1100 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, cozi-
nha, lavanderia vaga coberta 
para até 2 carros
R$ 1300 Morada do Sol: Sa-
lão comercial+ ou – 60 m², 2 wc

TERRENOS

R$ 12 mil São José do Rio 
Preto: Lote de 200 m², + 
parcelas de R$ 500,00 aceita 
carro ou moto.
R$ 100 mil Jd. Morada do 
Sol: Lotes de 125m² com 
ótima topografia
R$ 95 mil Jd. Colibris: Lote 
de 150 m².

R$ 105 mil Jd. União: Lo-
tes de 150m² com ótima 
topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: 
com 3 cômodos em ponto 
de andaime com estrutura 
p/ sobrado
R$ 150 mil Jd. Maritacas: 
Lote comercial de 162 m² na 
avenida do Paulista, aceita 
Carro parcelamento de 50% 
direto com proprietário.

VENDAS

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

deria. Aceita Financiamento 
(Nova), ou 100 mil e parcelas 
de R$ 680,00(Pega terreno 
até 100 mil)
R$ 210 mil Morada do Sol:  
Sobrado 1 dormitório, sala 
cozinha, varanda, edícula 
com lavanderia nos fundo  
aceita financiamento, terreno
R$ 225 mil Morada do Sol: 
Nova 1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ 2 
carros are nos funos. Aceita 
terreno, Financiamento.
R$ 245 mil Morada do Sol: 
CASA NOVA 2dormitórios, 
sala, cozinha, wc, vaga para 
p/ carros. Aceita terreno, 
aceita financiamento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 
dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita 
terreno, ou 50% do valor e 
assumir financiamento.
R$ 260 mil Morada do Sol: 
3 cômodos em lote de 250m, 
aceita terreno, carro, parce-
lamento.
R$ 290 mil Jd. Veneza: 2 
dormitórios, sala cozinha e 

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

CHÁCARA

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.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 TERRACO-
TA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.56 – JD.BRECIA – R$125 MIL 
– 240m²

CHACARAS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR 
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
PQ.INDAIA – R$600,00 – dorm, 
sala, coz, wc
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
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
JD.CALIFORNIA – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, quintal, garagem
PORTAL DO SOL – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada para carro.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
CENTRO – R$1000,00 – 60m² - dorm, 
sala, coz, 2 wc – COMERCIAL OU 
RESIDENCIAL
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sem garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
JD.BELA VISTA – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, quintal, 
garagem
JD.PAU-PRETO – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, sem garagem
JD.PAU-PRETO – R$1.100,00 – 2dor-
ms, sala, copa, coz, lavanderia, WC, 
sem 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
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 ga-
ragem.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, ec, garagem (SEM 
CONDOMINIO)
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 – 2dor-
ms, sala, coz planejada, wc, saca-
da, lavanderia, 1 vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dor-
ms, 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$1.200,00 – 3dor-
ms, sala, coz, wc, garagem coberta para 
1 carro. (INCLUSO CONDOMINIO)
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dorms, 
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.
JD.NELLY – R$1230,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st 
com ae), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, WC, 2 vagas de gargem coberta
VL.BRIZOLA –  R$1 .500 ,00  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), sala 
2 ambientes, coz planejada, lavanderia, 
2 wc, 2 vagas de garagem
ANDALUZ – R$2.600,00 – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, WC, 
varanda, 2 vagas de garagem, total-
mente mobiliado

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 
– 45m², wc
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.
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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AP03215 - VILA BRIZZOLA - 2 DORMT / 
1 WC / COZ / SALA / SACADA / 1 VAGA 

R$235.000,00

AP03265 - PQ.SÃO LOURENÇO - AU.125m² DUPLEX 
COBERTURA - 3 DORM.(SUITE) / SALA / LAVABO 
/ COZ. / WC / LAVANDERIA / AMPLA VARANDA / 
GAR. / AREA DE LAZER COMPLETA R$ 320.000,00

AP03290 - CHACARA DO TREVO -  AU 86 - 3 
DORMT /1 SUITE / 2 SALAS / 2 WC / 2 VAGAS 

R$370.000,00

CA11070 - JD MORADA DO SOL - AT 125M2 
AC 85M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 

1 GAR. R$ 900,00 + IPTU

CA11236 - JD ELDORADO - AT 125M2 AC 
87M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 1 

GAR. R$ 220.000,00

CA11240 - JD DOM BOSCO - AT 378M2 AC 419M2 - 5 
SUITES C/ ARM EMBUT(1 C/ CLOSET E BANHEIRA) / SALA 
AMPLA P/ 2 AMB. / ESCRITÓRIO / LAVABO / COZ. PLANEJ. 

/ AS / DORM P/EMPREG / CHUR / 3 GAR. PORTÃO ELE-
TRÔNICO. AR CONDICIONADO. BOX BLINDEX. VARANDA 

AMPLA. JARDIM. R$ 1.450.000,00 / R$ 5.000,00 + IPTU

CA11249 - JD BOM PRINCIPIO - AT 170M2 AC 
147M2 - 3 DORM.(1 SUITE C/ CLOSET) / SALA 
/ COZ. AMERICANA C/ ARMÁRIOS / WC / AS / 3 
GAR. BOX BLINDEX NOS WC. R$ 1.900,00 + IPTU

CA11250 - JD DO VALLE - AT 140M2 AC 
110M2 - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / 

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

CA11252 - JARDIM DO SOL - AC 168 M² AT 
275 M² - 3 DORMT / 2 SALAS / 2 WC / 3 VAGA 
COBERTA / AS / R$540.000,00 / R$1.400,00

CH01369 - COLINAS DE INDAIATUBA - AT 
1.000 m² AC 357m² - 3 DORMT / 1 SUITE 
/ 3 SALAS /5 WC / 3 VAGAS COBERTAS 

R$870.000,00

TE01822 - VISTA VERDE 
175M² R$ 160.000,00 + COND

TE01903 - JD MORADA DO SOL 
TERRENO C/ 250M2. R$ 265.000,00
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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 ambi-
entes, cozinha, lavanderia,  espaço gourmet, 1.000m² 
– AC/ 189m² – R$ 900.000,00 – Aceito permuta de 
preferência em condomínio(Villaggio de Itaici ou Vista 
Verde que o valor seja até R$ 600.000.00). 

CH0026 – 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/clos-
et), 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 
planejada, lavanderia, piscina, churrasqueira c/WC e 
despensa.  AT/ 430m² – AC/ 380m² – R$ 750.000,00 
Aceito 30% em permuta.
CA2358 – Vila Homero – 02 dorms(01st), 02 salas 
c/varanda, cozinha, lavanderia, garagem - AT/390m² 
– AC/ 150m² (frente para o parque das frutas) – R$ 
580.000,00 OBS:aceita troca por casa térrea no 
Villagio de Itaici ou Vista Verde. 

ÁREA – VENDE
AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/Itupeva) – 
20 alqueires a R$ 10,00m² frente para rodovia.

APARTAMENTO VENDE 
Apto0017 – Edifício Barbara – 01 dorm, sala, cozinha e 
banheiro, 01 vaga de garagem – R$ 210.000,00
Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, 
cozinha e WC – R$ 440.000,00
Apto0002 – Edificio Parma – 02 dorms(01 st), sala, coz-
inha 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, ban-
heiro, 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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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 Coli-
bris - 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 Dor-
mts, 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 Gran-
de (3 Ambts), Lavabo, Coz, Despensa, Varanda 
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 Etacio-
namento 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



10B Mais Expressão



11BMais Expressão



Mais Expressão12B



13BMais Expressão



Mais Expressão14B



15BMais Expressão



Mais Expressão16B



17BMais Expressão



18B Mais Expressão



19BMais Expressão



20B Mais Expressão



21BMais Expressão



Mais Expressão22B



23BMais Expressão



24B Mais Expressão



25BMais Expressão



26B Mais Expressão



27BMais 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



classificados

PERMUTO P/ APTO DE MENOR 
VALOR OU VENDO CASA TÉRREA 
COND. VISTA VERDE - 3 dorms (1 
suíte) c/ armários, sala 2 ambientes, 
coz. Americana planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa) lavanderia c/ ar-
mários, 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.
MONTE VERDE -  (Nova) com 3 
dorms sendo 1 suíte, sala, copa e 
coz., lavand., garag. para vários 
carros Área gourmet (Aceita Terreno 
e Financiamento), R$ 380 mil. F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar

JD. 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
VILA INGLESA - CA05762 - AT 
250m², AC 120m² - Casa antiga 
c/ 02 dorm., WC social, sala, coz., 
lavand., amplo quintal, estaciona-
mento na frente R$ 1.200,00 + IPTU 
F. 3816-0006
JD. DOS COLIBRIS - CA05663 – AT 
150m² AC80m² 02 suítes, Wc social, 
sala, cozinha, lavand., garag. para 
02 autos. R$ 1.500,00 + IPTU F. 
3816-0006
JD. AMÉRICA - CA05121 - AT-130m² 
AC- 100m², 03 dorm., sendo 01 suíte, 
WC social, sala. coz. c/ gabinete, la-
vand. e garag. p/ 02 autos. R$1.600,00 
+ IPTU F. 3816-0006
CENTRO - CA05988 - AT 200m², AC 
150m² - Imóvel comercial c/ salas 
amplas, reformado. Excelente R$ 
2.000,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. AMERICA - CA04989 - AT 175m², 
AC 150m² - 03 dorm. sendo 01 suíte, 
WC social, sala, coz., lavand., quintal, 
garag. para 02 autos. R$ 2.000,00 + 
IPTU F. 3816-0006
JD. JEQUITIBÁ - CA06488 - AT 
160,06m², AC 174,97m² - Casa 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. 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. 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

SOLAR DO ITAMARACA -  CA06463 
– AT- 312m²- AC- 230m²- Casa c/ 3 
dorm. c/ armários, sendo uma suíte, 
coz. completa planej., banheiro social, 
ampla área de serviço, sala de jantar 
e sala com 2 amb., vagas para 4 de 
garag., sendo 2 cobertas. Ao fundo, 
edícula com 2 andares, sendo no 
térreo, churrasq., lavabo e dispensa. 
No andar superior 3 cômodos: 1 
suíte, escritório e sala de ginastica R$ 
2.800,00 + IPTU F. 3816-0006
JD. ESPLANADA II - CA05787 – AT 
300m² AC 158m², boa Localização c/ 3 
suítes, sala 2 amb. c/ lavabo e área de 
luz, coz. americana, lavand. fechada, 
área gourmet com churrasq., e pia, 
quintal, entrada lateral de serviço, 
garag. p/ 4 carros sendo 2 cobertas, 
jardim, portão preparado p/ automa-
ção, preparação p/ energia solar R$ 
3.200,00 + 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
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 dependen-
tes químicos e outros. Tratar pelo fone 
(11) 40230319
CENTRO - 3 dorm com armários, 1 st 
com closet, sala, copa, coz planejada, 
Dorm nos fundo c/ área de churr., 
portão fechado R$ 3.500,00 F. 3801-
2880 ou (19)9.9479-0454
JD CALIFÓRNIA - 2 dorm, sala, coz, 
garagem. R$1.300,00 F. 3801-2880 
ou (19)9.9479-0454
MERCEDES - 2 dorm, st, wc social, 
sala, coz, gar. p/ 2carros. R$1.100,00 
F. 3801-2880 ou (19)9.9479-0454
CECAP - 2 dorm, sala, coz, wc, 
gar. R$950,00 F. 3801-2880 ou 
(19)9.9479-0454

ALUGO QUARTO - p/ moça próximo 
ao Carrefour F. 3875-1181
CECAP - 3 dorm sala coz banheiro 
social valor: 1.100,00 F. 3801-2880 
ou (19)9.9479-0454
TANCREDO - 2 dorm, sala, coz, wc 
social, gar. p/ 2 carros R$ 1.000,00 F. 
3801-2880 ou (19)9.9479-0454

 

APTO BARBARA - 1 dorm, sala, co-
zinha e banheiro, 1 vaga de garagem. 
R$ 210 mil F. 9.9887-7771
APTO - 2 dorms, sala, coz., WC, 
coz. planejada 1 vaga de garag. R$ 
150.000,00 F. 99479-0454
SOLAR DOS GIRASSÓIS - 2 dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga de gar. R$ 
950,00 F. 3801-2880 ou (19)9.9479-
0454

 

MORADA DO SOL - apto 1 dorms, 
suíte, sala, coz., lavand., s/ garag. 
R$ 600,00 F 3017-6659/ 99758-
1971/ 99301-7320 ligue a cobrar 
independente
MORADA DO SOL - 2 dorms, suíte, 
sala, copa, coz., lavand., vaga coberta 
para até 2 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

 

TERRENO TERRAS DE ITAICI - 
2.750M² R$ 330 mil F. 9.9887-7771.
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MORADA DO SOL - CASA NOVA  
- 2 dorms, sala, coz., WC, vaga 
para p/ carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 240 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.
MORADA DO SOL - Sobrado 1 dor-
ms, 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 financiamento. R$ 
250 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
MORADA DO SOL - com 2 dorms, 
sala, coz., wc, lavand., garag. para 2 
carros. Aceita 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
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
SOBRADO -  3 dorms, 2 WC social, 
sala, coz., 2 vaga de garag. R$ 
200.000,00 F. 99479-0454

VILA SUÍÇA - 3 suítes com closet, 
AT 300m², AC 252, mais 1 suíte no 
térreo e 1 suíte para empregados, fino 
acabamento, demais dependências 
de alto padrão. R$ 820.000,00 F. 3875 
0469 / 997519921 creci 65362. Aceita 
terreno em Indaiatuba.
PORTAL DE ITAICI - Casa térrea 
AT 300m2, AC180m², sala grande, 
escritório, 3 suítes, garag. coberta, 
piscina, churrasq. e muito mais R$ 
870.000,00 F. 3875.0469 / 997519921 
creci 65362.
JD. MONTREAL - Excelente casa tér-
rea com 106m² – AT150, 3 D (1 suíte),  
escritório opcional, coz. c/ balcão e 
mesa de granito, sala de jantar e sala 
de visita, churrasq., aquec. solar, ar 
condic., porcelanato, esquadrias em 
alumínio branco, tudo mais, garag. 
coberta. R$ 430.000,00 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 espor-
tiva e muito mais. R$ 525.000,00. F. 
3875.0469 / 997519921.creci 65362.
JD. MONTREAL - Excelente casa 
térrea com 106m² – AT150, 3 D (1 
suíte), coz. projetada com cook top, 
forno e micro-onda, sala de jantar 
e sala de visita, churrasq., aquec. 
solar, preparada para ar condicionado, 
porcelanato, esquadrias em alumínio 
branco, tudo mais, garag. coberta. R$ 
470.000,00 F. 3875.0469 / 997519921 
creci 65362
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 antiga ou de menor 
valor F. 99479-0454
JD ALICE - 2 dorms, sala, coz., 
WC social garag. P/ 2 carros R$ 
230.000,00 F. 99479-0454
JD. OLIVEIRA CAMARGO -  2 
cômodos c/ garag. R$ 120.000,00 F. 
99479-0454
VILA HOMERO – 2 dorms (1st), 
2 salas c/ varanda, coz., lav., gar. 
AT/390m², AC/ 150m² (frente para o 
Parque das Frutas). R$ 580 mil. Obs: 
aceita troca por casa térrea no Villagio 
de Itaici ou Vista Verde. 
TROCO - APTO NO BUTANTÃ – 3 
suites, sala 2 amb., lavabo, coz. ameri-
cana, 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
CASA NAIR MARIA troca por casa 
em Indaiatuba (consulte-nos) F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar
Morada do Sol: 3 casas em lote de 
250m² sendo a 1ª - 2 dorm sala, coz, 
wc, gara – 2ª - 1 dorm, sala e coz – 
3ª - 1 dorm, sala e coz, quintal. R$ 
270 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
Morada do Sol: com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, gara-
gem para 2 carros. Aceita Financia-
mento. 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, quarto, 
varanda, wc. Oportunidade! R$380mil 
F. 3875-5385 ou 9.9258-2654
Oportunidade!!! casa com 3 dor-
mitorios no Jd Regente por R$270 
mil só até 31/07. F. 98136-7331 
CRECI 74.092
MARITACA - 3 dorm, sendo 1 suíte, 
wc social, sala, cozinha, lav. c/ churr 
R$370 mil aceita terreno como parte 
F. 3801-2880 ou (19)9.9479-0454
TANCREDO - 2 dorm, sala, coz, 
wc social, gar. p/ 2 carros, lav gran-
de. R$200 mil F. 3801-2880 ou 
(19)9.9479-0454
CECAP - 2 casas - 3 dorm, sala, coz., 
wc social, gar. para 3 carros. R$350 
mil F. 3801-2880 ou (19)9.9479-0454

 
ALUGO 2 CÔMODOS no centro 
da cidade, direto com o proprietário. 
600,00 mais água e luz. Rua Pedro 
Gonçalves, 1249 fundos.
JD. BRASIL -  CA06303 -  AT 
150m²AC 90m² - 02 Dorm., WC 
Social, sala, coz., lavand., churrasq., 
01 garag. coberta. R$ 900,00 + IPTU 
F. 3816-0006
VILA TELLER - CA06394 - 01 dorm., 
WC social, sala, coz., lavand., 01 
vaga coberta R$ 950,00 + IPTU F. 
3816-0006
MORADA DO SOL - CA04769 – AT 
250m², AC94M² - 02 dorm., sendo 01 
suíte, WC social, sala, coz., lavand., 
garag. p/ 01 auto R$1.100,00 + IPTU 
F. 3816-0006
CECAP II - CA06454 - AT. 100m² AC. 
60m² - 2 dorm., sala, coz., WC social, 
lavand. e garag. Ótima localização 
e isento de IPTU R$ 1.000,00 F. 
3816-0006
VILA VERDE - CA06263 - AT 150m² 
AC 120 m² - sobrado c/ 03 dorm. sen-
do 01 suíte c/ varanda, 03 banheiros, 
escritório, lavabo, sala, coz., lavand., 
área gourmet, cisterna para captar 
água, alguns acabamentos por fazer. 
R$ 1.500,00 +IPTU F. 3816-0006



classificados
VALE DO SOL - Vendo ou troco, 
chácara c/ casa, 1.000m², com área 
gourmet, piscina e pomar por casa 
no centro de Indaiatuba F. 3816-2011
VALE DAS LARANJEIRAS – 4 dorms 
(2 sts), lavabo, sala 3 amb., sala jantar, 
coz. planejada, lav. e dep. de empre-
gada, mais casa de caseiro, piscina e 
churr. AT 3.000m², AC/450m². R$ 950 
mil. F. 9.9887-7771
TERRAS DE ITAICI – 1.000m² - R$ 
270 mil. Localização Rua Zenite 
Furakawa. Parte alta F. 9.9887-7771
TERRAS DE ITAICI - Sobrado com 3 
suítes (1 máster com closet e hidro), 
lavand., coz. projetada, copa, sala, 
wc’s, varanda, garag. coberta, chur-
rasq., sala para sauna, área gramada 
p/ campinho, acabamento 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 1550m², amplas acomodações, 
setor gourmet, piscina, jardim, pomar, 
R$ 598.000,00. Estuda parte de 
pagto ou troca com casa térrea em 
região centralizada de Indaiatuba. 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 ne-
gociação, 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 proprie-
dade rural de Itu, com água em 
abundância, próximo da Rodovia 
Castelo Branco. Tratar pelo fone (11) 
4023 0319
CHÁCARA EM ITABORAÍ - 500 
MTS condomínio fechado com salão 
de festas quiosque piscina campo de 
futebol  R$ 55 mil F. 3801-2880 ou 
(19)9.9479-0454
CHÁCARA OLHO D’ AGUA – 1000m² 
ótima localização. R$140 mil F. 3801-
2880 ou (19)9.9479-0454

 

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 qua-
dra A, com escritura e registro, R$ 
155.000,00. Discute-se proposta F. 
3875.0469 / 997519921 c/ o pro-
prietário.
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, dependência de serviço, 
armários. Área gourmet ampla, piscina 
12x3 com prainha, hidro massag. e 
cascata, WC, vestiário e aquec. solar. 
Garag. para vários carros. Documen-
tada. R$ 1.295.000,00, 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 alqueires 
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$130 
mil F. (19) 98136-7331 CRECI 74.092
PARQUE REAL - 150mts R$ 115 mil 
F. 3801-2880 ou (19)9.9479-0454
SANTORINE - 150 mts R$120 mil F. 
3801-2880 ou (19)9.9479-0454
RESIDENCIAL HELVETIA PARK 
1 - Espetacular residência com AC 
365m2- AT 490m2. Três suítes com 
closet e armários (sendo uma com 
hidro) e varandas. Sala ampla de 
dois ambientes, sala de TV, quarto 
de hóspede, escada revestida em 
granito especial e corre mão em alu-
mínio, wc social, lavanderia, piscina, 
vestiário, wc, varanda gourmet e estar, 
churrasqueira, entradas laterais, gara-
gem para seis carros (três cobertos). 
R$1.800.000,00, discute imóvel como 
parte. Documentada. F. 3875.0469 / 
19-9.97519921. creci 65362.

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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TROCO VÁRIAS BICICLETAS ALU-
MÍNIO 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 co-
zinha 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 - Caricaturas 
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
Motor de Correr para portão R$350 
F. 9.9835-5979 ou 3801-3228

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

 

OFEREÇO-ME como churrasqueiro 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 resid/ e comerciais. 
Fazemos grafiatos, texturas e etc. c/ 
preço diferenciado. F. 993347959
CUIDADORA de Idosos com certifica-
ção F. 3816-5591
FAÇO FRETE E MUDANÇAS F. 
9.9872-4352 com Antonio
MANICURE E PEDICURE R$20. So-
brancelha R$8. Selamento de Cabelo 
a partir de R$50,00(ganha corte) a 
domicilio. F. 99369-5615



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:
Experiência em lavanderia industrial

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:
2º grau completo, residir em SALTO SP.

 AUXILIAR DE PRODUÇÃO:
2º grau completo, residir em ITU – SP.



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.
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO – Técnico em Mecânica. Experi-
ência na área de manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Experi-
ência em manutenção de máquinas em geral e moinhos e manutenção 
elétrica. Residir em Indaiatuba ou região de Campinas. 
INSPETOR DE QUALIDADE – Ensino médio completo. Desejável Curso 
Técnico. Possuir experiência no segmento de Caldeiraria. Possuir Curso 
e experiência em Leitura e Interpretação de Desenho e Metrologia. Expe-
riência em Inspeção de Pintura e aplicação das Normas de Caldeiraria. 
Para trabalhar em empresa de Monte Mor.
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.
OPERADOR DE FORNO (CADASTRO) – Técnico em Mecânica, Me-
talurgia, Automação industrial ou áreas afins. Experiência em operação 
de máquinas em geral. Disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
PASSADOR (A) – Para trabalhar em empresa do Ramos de Lavanderia 
Industrial. Possuir experiência na área de produção. Ensino fundamental. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos. Residir em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Para trabalhar na área de recepção e administrativo. Horário comercial. 
Com ou sem experiência. Desejável Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino fundamental completo. Noções em Informática. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
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