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O número de casos de 
estupro e roubos de veículos 
cresceu em Indaiatuba no 
primeiro semestre deste ano 
quando comparo ao mesmo 
período de 2015. Os dados 
são do índice de criminalidade 
da SSP.

A Seleção Brasileira Pa-
ralímpica de ciclismo fará 
sua preparação para os Jogos 
Paralímpicos, que acontecem 
no Rio de Janeiro de 7 a 18 
de setembro, no velódromo 
municipal “Joaraci Mariano 
de Barros” em Indaiatuba. 

A Associação de Diabetes 
Sempre Amigos, de Indaia-
tuba, promove no próximo 
dia 7 (domingo), mais uma 
edição da Caminhada Para o 
Bem Estar, com o objetivo de 
promover o bem estar físico, 
saúde, lazer e inclusão social.

Setor da indústria fechou com o pior índice no mês de junho . Pág. 03A

Os vereadores apresen-
taram no primeiro semes-
tre deste ano 91 Projetos 
de Lei. Dados revelam ain-
da que foram protocoladas 
741 indicações, 35 Reque-
rimentos, 103 Moções e 
dois Projetos de Resolução. 

Depois das convenções 
partidárias do PT e PV, ambas 
realizadas no último sábado, 
dia 23, agora é a vez do PMN, 
PMDB e PTB apresentarem 
seus candidatos a prefeito, 
vice e vereador para a próxi-
ma Eleição Municipal. 

Indaiatuba mais uma vez é destaque em Gestão 
Fiscal. A edição 2016 do Índice Firjan de Gestão 
Fiscal (IFGF) divulgado na quinta-feira, dia 28, 
mostra que o Município atingiu o índice de 0,8516 
e está entre as 23 cidades no País, que alcançaram 
o nível de excelência com indicador acima de 0,8. 
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Índice revela 
aumento nos 
casos de estupro
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Semifinais do ‘Amadorzão’ 
da Lidi começam amanhã 

Município quer vacinar 
20 mil animais contra a raiva

Evento quer 
conscientizar 
sobre bem estar 

Velódromo 
recebe Seleção 
Paralímpica

Semestre fecha 
com 91 PLs 
apresentados 

PMN, PMDB e 
PTB realizam 
convenções

Indaiatuba fica na oitava posição 
em gestão fiscal, segundo o Firjan  

Cidade tem saldo negativo 
em geração de emprego

Jorge e Mateus 
‘abrem’ a Faici na 

próxima sexta

ELIANDRO FIGUEIRA 

MANOEL MESSIAS/WWW.CORREIOESPORTIVO.COM.BR
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Você procura 
pesquisar sobre 
seus candidatos? 
De que forma?

RADARES DIAS - 30/07 A 05/08

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

“Pesquiso sobre alguns. Uns 
agradam, outros não. Mas 
costumo procurar mais na 
internet por que o resultado é 
mais rápido."
Luis Carlos Silveira, 42 
anos, ajudante de serviços 
gerais 

“Leio os jornais, pois sem as 
‘cartilhas’ fica complicado 
saber sobre as propostas. 
Também pesquiso na internet 
por ser mais eficiente."
Silvia Rodrigues, 34 anos, 
monitora 

“Busco informações em jor-
nais e pesquiso também na 
internet. Mas atualmente a 
situação está complicada e é 
difícil acreditar em alguém.”
Adão José de Oliveira, 58 
anos, vigilante

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

"Como conheço alguns há 
anos, vou por aquilo que já 
sei. Mas se fico sabendo de 
algo errado, já não voto mais 
naquele candidato."
Maria Tereza, 65 anos, apo-
sentada

“Estou meio desinformado 
sobre os candidatos, então por 
enquanto busco pela internet, 
bate papo com os amigos e 
com funcionários da Prefei-
tura.”
Gabriel Guimarães, 33 anos, 
vendedor

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.) 

Saber onde cortar
Até para administrar o orçamento doméstico, a gente sabe: se não é possível ganhar mais, 

precisamos cortar custos para não ficar no vermelho. Substituir algumas marcas mais caras no 
supermercado, acumular mais roupa suja para ligar a máquina de lavar menos vezes na semana, 
negociar um plano de telefonia e internet mais vantajoso. São pequenas atitudes que vão refletir 
nas contas no final do mês.

Em um micro ou pequeno negócio – ou mesmo nas atividades de um Microempreendedor 
Individual (MEI) – a ordem é a mesma: cortar custos pode ser uma alternativa mais à mão para 
melhorar a saúde financeira da empresa do que pensar em ampliar o faturamento. Ainda mais 
em um período de recessão econômica, com resultados particularmente ruins para o varejo. 
Segundo a mais recente pesquisa Indicadores Sebrae-SP, a redução no faturamento das MPEs 
no primeiro trimestre de 2016 foi de 15,1% em relação aos três primeiros meses do ano passado.

Se a necessidade de reduzir as despesas está evidente, nem sempre o empreendedor tem a 
clareza de saber por onde começar. Nós, do Sebrae-SP, sempre aconselhamos que o primeiro 
passo deve ser um diagnóstico da situação: quais são os seus gastos fixos (salários e contas de 
consumo) e quais são os variáveis (matéria-prima, por exemplo)? Coloque tudo isso em uma 
planilha e avalie os valores em relação ao orçamento anual. 

Diante desse quadro, tente identificar onde você pode cortar. Revise contratos, negocie com 
o contador. Analise se não está na hora de trocar maquinário antigo, que consome muita ener-
gia e exige manutenção constante. E não deixe de considerar gastos que podem parecer banais, 
como o papel da impressora. Tudo isso vai ter um impacto no final. Feitas as contas, avalie 
suas vendas: concentre-se nos produtos e serviços com mais giro e elimine aquilo que fica mais 
tempo parado no estoque. Ao mesmo tempo, procure fazer novos contratos com os fornecedores. 

Finalmente, fixe metas e envolva a equipe nesse processo. Só com a participação das pessoas 
esse esforço pode dar resultado.

Também chamo a atenção para que os empreendedores não cometam alguns erros comuns. 
Demitir funcionário experiente porque ganha mais que os outros, por exemplo. 
Será que você não vai perder, também, um investimento feito por muitos anos 
em material humano, que pode acabar na concorrência? E, sobretudo, não caia 
na tentação de tirar dinheiro do caixa da empresa para cobrir despesas pesso-
ais. Feito tudo isso, tenho a certeza de que a sua empresa estará saudável para 
passar pela crise. Se você precisar, o Sebrae-SP está à disposição para ajudar!

Bruno Caetano é diretor superintendente do Sebrae-SP

As temidas Eleições! 

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Saindo do desemprego
EMPREENDA. No mercado encontramos empreendedores pela necessidade de 

momento (desemprego) outros por oportunidades de ocupar um espaço com um novo 
produto no mercado e aqueles por opção,  são os que não conseguem se ver fazendo 
outra coisa no mercado. Hoje participei de um evento no Centro de Tecnologia da 
Informática em Campinas no seminário promovido pela GAIA  sobre inovação e tec-
nologia na geração de empreendimentos para dinamização de ações cooperativas, onde 
se  falou sobre empreendedorismo: Fomento do Trabalho e renda. Empreendedorismo 
é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já 
existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado 
com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e 
riscos. O empreendedorismo está muito relacionado na questão de inovação, onde têm 
determinado objetivo de criar algo novo dentro de um setor ou criar um novo, diversas 
startups por exemplo, inovam dentro de um setor existente. Uma grande startup hoje que 
teve inovações dentro de um setor existente, é a Uber, que deu novas possibilidades no 
mercado dos táxis. Empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento 
econômico e social de um país. O papel do empreendedor é identificar oportunidades, 
agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em um negócio lucrativo. O empre-
endedorismo é essencial nas sociedades, pois é através dele que as empresas buscam a 
inovação, preocupam-se em transformar conhecimentos em novos produtos. Existem, 
inclusive, cursos de nível superior com ênfase em empreendedorismo, para formar 
indivíduos qualificados para inovar e modificar as organizações, modificando assim o 

cenário econômico. Faça o treinamento Signa1 -  e adquira ferramentas 
de suporte para teu empreendimento, inscreva-se para os dias 19-20 e 
21.08-2016, em Vinhedo, 19.38757898 www.signatreinamentos.com.br 

Faltam pouco mais de três meses para as Eleições Mu-
nicipais, mesmo assim a escolha dos novos representantes, 
tanto na Prefeitura quanto na Câmara, não é aguardada 
com entusisamo pelos eleitores. 

Basta uma simples e rápida enquete na rua para ver que 
o povo não espera com tanta expectativa um  momento 
que deveria ser de suma importância. 

Muitos podem pensar que são cidadãos acomodados, 
que não se interessam pela política local, tampouco com 
o desenvolvimento de seu município.

Pode até ser, mas por outro lado, o povo se sente enga-
nado, numa situação de risco e muitas vezes vergonhosa. 

Sabe aquele momento quando você indica algo para 
seu melhor amigo, garante que é bom, mas no final não é? 

É justamente esse sentimento que povo vem tendo com 
seus políticos: de ser obrigado a votar, de escolher deter-
minado candidato e no final esse mesmo representante 
ser exatamente o oposto do que você pensava ou do que 
foi prometido.     

É exatamente isso que passa na cabeça do eleitor. Para 
o dia 2 de outubro, data das Eleições Municipais, o que 
parte do povo menos queria era ir às urnas. O motivo é 
simples: são eles que estão pagando por suas escolhas, e 
caro por sinal. Num País cheio de corrupção, nem mes-
mo o mais entusiasmado eleitor consegueria escolher um 
político que o represente a sua altura.

O inventário pode ser feito extrajudicialmente no cartório 
de notas

Os bens deixados por uma pessoa na maioria das vezes é motivo de discussão familiar 
que pode acabar em uma ação judicial para discussão de quem é o direito a propriedade 
do que foi deixado como herança.

Para tanto, o direito prevê no Código Civil a forma e o processamento do inventário 
que pode ser judicial ou extrajudicial se preenchido certos requisitos.

Atemos-nos somente ao inventário extrajudicial como tema deste artigo, sendo o 
meio mais célere para que seja feita a partilha dos bens deixados pelo falecido.

A sucessão nada mais é que a substituição de uma pessoa na titularidade de algum 
bem e é aberta assim que ocorre o falecimento do proprietário desses bens, de maneira 
que a substituição é feita pelos herdeiros.

O meio eficaz para a distribuição da herança entre os herdeiros é o formal de partilha 
após inventariado os bens, dada a possibilidade de ser feito através de uma escritura 
pública no cartório de notas, título este hábil ao registro imobiliário.

Para tanto, o inventário extrajudicial requer o preenchimento dos requisitos previs-
tos na lei, quais são, herdeiros capazes, concordes quanto a partilha inexistência de 
testamento.

A lei prevê também um prazo para a abertura do inventário, sendo este prazo de 
60 dias que cessa após o envio do pagamento do ITCMD ao posto fiscal responsável.

Ainda, há necessidade dos herdeiros serem assistidos por um advogado, o qual este 
assina conjuntamente com os interessados.

Finalizado o inventário extrajudicial, a escritura pública deve ser levada ao cartório 
de registro imobiliário para o assento na matrícula da titularidade dos 
herdeiros sobre os bens deixados pelo falecido, se imóvel no cartório 
de registro imobiliário, se automóvel junto ao Detran/SP.
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Indaiatuba está entre as 23 cidades com gestão fiscal de excelência

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

RANKING 

Índice de emprego em junho 
fecha com saldo negativo

Pelo décimo mês seguido 
Indaiatuba fechou com 
saldo negativo em ge-

ração de empregos, segundo 
dados divulgados durante a 
semana pelo Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged). Segundo o 
balanço de junho, foram 2.093 
contratações contra 2.678 de-
missões e saldo de -585 vagas. 

O setor que mais teve 
demissões foi da indústria e 
transformação, com saldo ne-
gativo de -272. Ao todo foram 
508 novos empregos contra 
780 desligamentos.

Outro setor que registrou 
saldo negativo em junho foi 
da construção civil. Com -184 
vagas, 239 profissionais foram 
contratados, entretanto outros 
423 foram desligados de suas 
funções. 

Em terceiro lugar, com 

Saldo de emprego e desemprego – 2016 

Mês  Contratações Demissões Saldo 
Janeiro  2.406  2.531  -125
Fevereiro 2.256  2.497  -241
Março  2.553  2.685  -132
Abril  2.198  2.341  -143
Maio  2.086  2.195  -109
Junho  2.093  2.678  -585

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

pior índice de emprego, está 
o setor de serviços. Foram 
812 profissionais admitidos, 
880 desligamentos e saldo 
negativo de -68 vagas. 

Com -57 vagas, o comér-
cio também registrou com 
queda em junho. Foram 497 
admissões e outros 554 pro-
fissionais desligados de suas 
funções. 

O setor de extrativa mine-
ral fechou com saldo de -2, 
com um profissional contra-
tado e outros três desligados. 
Com o mesmo saldo, o serviço 
industrial de utilidade pública 
registrou 19 contratações e 
outras 21 demissões. 

Com 17 admissões e 17 
contratações, o setor de agro-
pecuária fechou junho com 
saldo negativo. O mesmo ín-
dice foi registrado a adminis-
tração pública, com nenhuma 
contratação ou admissão no 
mês passado. 

O saldo negativo de junho 

é cinco vezes maior que o re-
gistrado em maio. Na ocasião, 
foram 2.086 contratações con-
tra 2.195 demissões e saldo 
negativo de -109 vagas. 

Indaiatuba mais uma vez é 
destaque em Gestão Fiscal. A 
edição 2016 do Índice Firjan 
de Gestão Fiscal (IFGF) di-
vulgado na quinta-feira, dia 
28, mostra que o Município 
atingiu o índice de 0,8516 e 
está entre as 23 cidades no 
País, que alcançaram o nível 
de excelência com indicador 
acima de 0,8. 

Com o resultado, a cidade 
figura na primeira posição 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), terceira no 
Estado São Paulo e a oitava 

Há pelo menos dez meses 
o Município não registra um 
número positivo no índice 
de emprego. A última vez 
foi, segundo o Caged, foi em 

colocada no Brasil 
Construído exclusivamen-

te com base em estatísticas 
oficiais declaradas pelos pró-
prios municípios, o IFGF é 
composto por cinco indica-
dores: Receita Própria, Gastos 
com Pessoal, Investimentos, 
Liquidez e Custo da Dívida2. 

A leitura dos resultados 
é simples: a pontuação varia 
entre 0 e 1, sendo que, quanto 
mais próximo de 1, melhor a 
gestão fiscal do município no 
ano em observação. Os resul-
tados de Indaiatuba dentro dos 

agosto do ano passado, quan-
do a cidade fechou com saldo 
positivo de 156 vagas, sendo 
2.637 admissões contra 2.485 
demissões. 

indicadores foram: Receita 
Própria (0,9328); Gastos com 
Pessoal (0,8045); Investi-
mentos (0,6418); Liquidez 
(1,0000) e Custo da Dívida 
(0,9127).

Esta edição do IFGF anali-
sou as contas do ano de 2015 
de 602 dos 645 municípios 
do estado de São Paulo, onde 
vivem 43,2 milhões de pes-
soas – 97,3% da população. 
Na comparação com 2014, o 
número de prefeituras paulis-
tas em situação fiscal difícil 
ou crítica (conceitos C e D) 

DIVULGAÇÃO

Indústria fechou novamente com o pior saldo de emprego, segundo dados de junho do Caged

aumentou e atingiu 87,4% do 
total do estado – são 354 pre-
feituras com conceito C e 172 
com conceito D. Apenas São 
Pedro, Louveira, Indaiatuba, 
Ilhabela e Ilha Comprida pre-
sentaram gestão de excelência 
(conceito A) e 71 prefeituras 
foram avaliadas com conceito 
B, indicativo de uma boa situ-
ação fiscal. 

A análise dos indicadores 
de gestão fiscal mostrou que 
os municípios paulistas apre-
sentaram desempenho supe-
rior à média nacional no IFGF 
Receita Própria (0,3870), 
IFGF Gastos com Pessoal 
(0,5737) e IFGF Custo da 
Dívida (0,8540). No primeiro, 
a nota média é 52,9% superior 
à nacional, indicando a maior 
capacidade de arrecadação 
própria dessas cidades - o es-
tado de São Paulo apresentou 
o maior número de prefeituras 
com nota máxima nesta variá-
vel (18 prefeituras que geram 
mais de 50% de suas receitas). 
Por outro lado, o IFGF Inves-
timentos (0,3961) médio do 
estado é 7,4% inferior ao na-
cional, em 2015 os municípios 
paulistas investiram em média 
8,1% do orçamento, frente 

a 12,2% apurados em 2014 
e à média nacional de 9,0%. 
A média do IFGF Liquidez 
(0,3453 pontos) é 22,0% in-
ferior à nacional, indicando 
maior comprometimento das 
prefeituras paulistas com res-
tos a pagar.

Na parte  infer ior  do 
ranking, entre os dez piores 
resultados do estado, predo-
minou a baixa liquidez e o 
elevado comprometimento 
das receitas com gastos de 
pessoal. No IFGF Liquidez, 
nove cidades desse grupo re-
ceberam nota zero por termi-
narem 2015 com mais restos 
a pagar do que recursos em 
caixa. No IFGF Gastos com 
Pessoal, oito cidades recebe-

ram zero por registrarem gas-
tos de pessoal acima do teto 
de 60% estabelecido pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
Baixo nível de investimentos 
também foi característica co-
mum, oito cidades receberam 
conceito D nesse indicador 
por investirem menos de 8% 
das receitas, as exceções fo-
ram Pedranópolis e Guarani 
d’Oeste, que ficaram com 
conceito C. Na comparação 
com 2014, todas essas as 
cidades registraram piora da 
situação fiscal. O município 
de Restinga teve o maior 
recuo (-74,1%), reflexo da 
queda expressiva no IFGF In-
vestimentos e do IFGF Gastos 
com Pessoal.Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) indica o Município como primeiro da RMC

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI
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Simpósio sobre direitos da pessoa com 
deficiência ocorre no dia 25 de agosto 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

GRATUITO 

1º semestre tem 91 
Projetos apresentados

Horóscopo de 30/07 a 2905/08 por Alex Costa Guimarães

ROSE PARRA - ACS/CMI

Os vereadores apresen-
taram provaram nos 
seis primeiros meses 

deste ano 91 Projetos de Lei, 
segundo balanço semestral 
divulgado pela Câmara. Dados 
revelam ainda que foram pro-
tocoladas 741 indicações, 35 
Requerimentos, 103 Moções, 
dois Projetos de Resolução, 11 
Projetos Decreto Legislativo, 
uma Emenda e cinco Projetos 
de Lei Complementar. 

O Executivo foi quem apre-
sentou o número maior de 
Projetos de Lei. Foram 37 no 
total, seguido por 9 PLs do 
vereador Carlos Alberto Re-
zende Lopes, o Linho (PT); e 

oito de Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB). 

Os vereadores Helton An-
tonio Ribeiro (PP), afastado do 
cargo por 150 dias, e Antonio 
Sposito Júnior (DEM) não 
apresentaram nenhum Projeto 
de Lei este ano. 

Durante as 20 Sessões na 
Câmara foram apresentadas 
741 Indicações. Quem mais 
protocolou este tipo foi o ve-
reador Derci Jorge Lima (PT), 
com 158 Indicações; seguido 
por 130 do vereador Gervasio 
Aparecido da Silva (PTB) e 
98 documentos apresentados 
por Massao Kanesaki (DEM).

Em contrapartida, o ve-
reador Linho não apresen-
tou nenhuma Indicação. Luiz 
Carlos Chiaparine (PMDB) 

apresentou quatro documentos 
e Túlio José Tomass do Couto, 
também do PMDB, 16. 

Ainda no balanço, apenas 
quatro vereadores solicitaram 
Requerimentos. Foram eles: 
Linho (com 18 documentos), 
Gervasio (com oito), Bruno 
Ganem, do PV (com seis) e 
Derci (com três).

Linho também foi o único 
vereador a apresentar um Pro-
jeto de Resolução. 

A mesa da Câmara proto-
colou ainda quatro Projeto de 
Decreto Legislativo, seguido 
por Chiaparine com dois do-
cumentos. Tulio, Cebolinha, 
Helton, Massao e Djalma 
Cesar de Oliveira (PMDB) 
apresentaram um PL cada. 

Apenas a Mesa da Câmara 

(com quatro) e o Executivo 
(com um) protocolaram Proje-
to de Lei Complementar. 

Segundo ainda o documen-
to da Câmara, foram protoco-
lados seis balancetes e um PL 
Substitutivo, totalizando 996 
processos. Ainda foram ex-
pedidos 206 ofícios pelo pre-
sidente da Casa (Cebolinha). 

Ao todo foram realizadas 
19 Sessões Ordinárias e uma 
Extraordinária, no período de 
1º de janeiro a 30 de junho. 

Retorno 
As Sessões na Câmara se 

encontra em período de reces-
so e, segundo a assessoria de 
imprensa da Casa, deve retor-
nar no dia xx de agosto, a partir 
das 18 horas, no Plenário.

Próxima Sessão Ordinária acontece na segunda-feira, sendo aberta ao público a partir das 18 horas 

A Secretaria Municipal 
da Família e do Bem Estar 
Social realiza no dia 25 de 
agosto (quinta-eira), o 1º 
Simpósio Sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência, o 
qual abordará o tema “A Lei 
Brasileira de Inclusão e sua 
Aplicabilidade”. O encontro 
acontece na Câmara, das 8h 
às 16 horas. 

O evento visa ampliar a 
divulgação e o conhecimen-
to sobre a Lei Brasileira de 
Inclusão (LBI), bem como 
suas inovações e aplicabili-
dade, promovendo com isso 
condições de igualdade no 
exercício da cidadania da 
pessoa com deficiência.

A participação no Sim-

pósio é gratuita e os inte-
ressados devem realizar a 
inscrição até o dia 23 de 
agosto pelo e-mail social.
pessoacomdeficiencia02@
indaiatuba.sp.gov.br.

O evento é organizado 
pelo Centro de Referência 
em atenção à Pessoa com 
Deficiência em parceria com 
a Comissão dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da 
OAB Indaiatuba. 

Os participantes contem-
plarão três palestras minis-
tradas por profissionais de 
Direito. A primeira será com 
o tema ‘Aspectos Criminais 
da LBI’ com o advogado, 
presidente da Subseção de 
Indaiatuba OAB/SP e tam-

bém coordenador do Curso 
de Direito da Faculdade Max 
Planck, Alexandre Soares 
Ferreira.

A segunda palestra será 
‘A LBI e os aspectos para 
inclusão no mercado de tra-
balho da Pessoa com Defici-
ência’ com Ramon Bezerra 
dos Santos que é Procurador 
do Ministério Público do 
Trabalho em São Paulo.

O terceiro momento terá 
o tema “Direito à Educação 
da Pessoa com Deficiência”, 
com Renata Flores Tibyriçá 
que é Defensora Pública do 
estados; coordenadora do 
Núcleo dos Direitos do Idoso 
e da Pessoa com Deficiência 
do DPESP.

Programação 
8h - Credenciamento e vivência 
sensorial
8h30 - Cerimonial de Abertura
9h - Palestra - Aspectos Cri-
minais da LBI - Dr. Alexandre 
Soares Ferreira
10h30 - Palestra - A LBI e 
os aspectos para inclusão no 
mercado de trabalho da Pessoa 
com Deficiência - Dr. Ramon 
Bezerra dos Santos
12h - Intervalo
13h30 - Palestra - Direito à edu-
cação da Pessoa com Deficiên-
cia, Dra. Renata Flores Tibyriçá
14h45 - Roda de Conversa: 
Troca de informações sobre a 
LBI – mediadora: Dra. Lucia 
Benito de Moraes Mesti 
16h - Encerramento: Coffee Break

Arianos terão um período muito intenso de busca por 
prazeres, sentirão inclinados a agir mais pela satisfação 
pessoal e gastará mais por isso, é bom ter cuidado com 
os gastos por estas semanas. Seu lado criança estará 

mais ressaltado e isso o fará mais atraente o que pode gerar novas 
relações afetivo-sexuais. 

Dentro de casa, o taurino se verá obrigado a organizar 
e a enfrentar algumas situações que o deixam nervoso, 
mas estará tendo muita ação e atitude em sua família. 
Gastos com filhos e com diversões tendem a ocorrer 
mas será tudo muito passageiro nesse setor. Uma atividade pro-
fissional estará terminando e uma nova surgindo. 

Preocupações com seu lar, com sua família ou  com 
fatos ligados a sua família tendem a povoar a cabeça 
do geminiano por esta semana. Dificuldades financeiras 
podem acontecer com seus parentes e seus irmãos po-

dem estar passando por problemas. Momento certo para dialogar.

Semana tensa em termos profissionais ou no seu em-
prego. Mudanças em sua maneira de ganhar dinheiro, 
e dificuldades em papeis, documentos ou em sua ma-
neira de se expressar. Reveja sua fala com os outros. 
Sua saúde precisa ser vista de forma integrada, pois as situações 
podem trazer um certo peso.

Pessoas de longe ou que venham de longe, estrangeiros, 
uma nova filosofia de via, professores com uma grande 
bagagem de conhecimentos, podem trazer uma nova 
perspectiva para a vida do leonino por estas semanas. 

Ë importante unir-se com antigos e novos amigos para fortalecer 
a concretização de alguns sonhos.

Esta semana o virginiano terá que ter contato com for-
ças espirituais para conseguir lidar com alguns assuntos 
pessoais. O momento pede introspecção, isolamento 
e oração. Não é um bom momento para assuntos ju-
rídicos serem resolvidos. Pequenas e rápidas mudanças em sua 
vida profissional.

O libriano pode viver por estas semanas, as mudanças 
(sejam boas ou não) que seu sócio ou cônjuge esteja 
vivendo. E desta forma viver um sonho que não é exa-
tamente o dele. Uma grande mudança em suas emoções 

está ocorrendo e de forma sutil. É importante que o libriano se 
permita ser maleável. No trabalho será exigido melhor desem-
penho e menos papo.

Um bom movimento e força de projeção pessoal o 
nativo estará fazendo por estas semanas. O resultado 
não poderia deixar de ser outro: reconhecimento de 
sua vida profissional. Novos projetos estarão trazendo 
oportunidades especiais. Aproveite essas semanas para alavancar 
sua vida profissional e seu trabalho.

Uma nova filosofia de vida, um novo modo de ver a 
vida, um retorno as recordações que fizeram bem, tem-
pos atrás, a busca por respostas religiosas ou místicas, 
tudo isso pode estará trazendo novas informações que 

o nativo precisa obter. Existe uma preocupação com seu parceiro 
conjugal ou sócio.

Muitas mudanças familiares, ou em sua família estão 
ocorrendo agora. Por estas semanas a coisa pode se 
intensificar. Uma grande busca por liberdade de ex-
pressão, liberdade de novos rumos em sua vida pode 
trazer mudanças intensas, mas também alguma preocupação em 
sua saúde, cuidado com sua pele.

Muito agito social, o aquariano estará desejoso de 
participar mais das reuniões sociais, dos grupos de ami-
zades, de festas e sentirá que pode obter alguma coisa 
daí. O momento é o de treinar sua paciência nas comu-

nicações, e buscar um equilíbrio em sua expressão emocional. 
Tenha equilíbrio naquilo que envolver relações com as pessoas.

Momento muito agitado no trabalho, poderá ter que 
se posicionar com certas atitudes e isso pode gerar 
algumas disputas no ambiente ao seu redor. Ao mes-
mo tempo sua vida afetiva estará mais regada com 
companheirismo e muitas alegrias provenientes do 
seu cônjuge.
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Campanha busca imunizar 20 
mil animais contra a raiva 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde inicia 
no próximo sábado, 

dia 6, a Campanha Munici-
pal de Vacinação contra a 
raiva. O objetivo é imunizar 
cerca de 20 animais no Mu-
nicípio entre cães e gatos. 
A campanha acontece em 
vários postos pela cidade 
e deve acontecer até 31 de 
agosto. 

A raiva é uma doença 

fatal provocada por vírus, 
que acomete animais e seres 
humanos. Ela é transmitida 
por cão, gato e outros e ani-
mais através da mordedura, 
pela lambedura da mucosa 
ou pele lesionada por ani-
mais raivosos. Os animais 
domésticos de estimação 
são as principais fontes de 
transmissão para os seres 
humanos. 

A médica veterinária 
coordenadora da campanha, 
Soledad Cristina Orives, 
informa que as  equipes 

atenderão aos sábados nos 
bairros mais centralizados, 
sempre das 9h às 16 horas, 
e durante a semana com 
equipes volantes nos bair-
ros mais distantes, como 
chácaras, condomínios e 
alguns pontos da zona rural 
com horários diferentes para 
cada local. 

A grande novidade deste 
ano é que três postos atende-
rão a população no período 
noturno, das 19h às 21 ho-
ras, nas três quartas-feiras. 
No dia 10 de agosto, das 19h 

às 21h30, na Praça do Lago 
em frente a Guarda Munici-
pal; 17 de agosto, na Praça 
do antigo Tejusa; e dia 24, 
na Praça do Supermercado 
Cato da Cecap. 

Soled explica também 
que há o apoio do Hospital 
Veterinário da Faculdade 
Max Planck que atenderá 
a população de segunda 
a sexta-feira, sempre das 
8h às 21h30, durante todo 
mês de agosto, no campus 
localizado na Rodovia José 
Ceccon.

Cães e gatos devem ser vacinados no período de 6 a 31 de agosto, em diversos pontos pela cidade

Calendário de vacinação (primeira semana)  

Dia 6 de agosto, das 9h às 16h

- Escola Municipal Campo Bonito – Rua 6 s/nº - Jardim Campo 
Bonito;
- Creche Cleonice Lemos Narezzi - Rua: Tem. Cel Nezio Rita 
de Toledo Filho, nº s/n, Jardim dos Colibris
- Creche “Maria José Ambiel Marachini”- Rua Jabaquara, 20 
– Jardim Paulista 2; 
 - PSF PQ Corola – Rua Dr. Nelson Nazário, 80 – Jardim 
Morada do Sol;
- UBS 7 – Rua José de Campos, 709 – Jardim Morada do Sol; 
- Paróquia São João Batista – Rua Paulo Von Ah – Jardim 
Morada do Sol;
- PSF Jardim João Pioli – Av. Manoel Ruz Perez ao lado do 
terminal de ônibus; 
- Calçadão da Igreja Santo Antônio – Jardim Morada do Sol 
ao lado UPA;
- Centro Cultural Hermenegildo Pinto (piano) – Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 5.924 - Jardim Morada do Sol; 

Postos rurais com Unidades Volantes

Terça-feira, dia 9 - 9h às 16h, Posto de Saúde Jardim Carlos 
Aldrovandi – Rua Ângelo Berteli Neto, 1.000;  
Quarta-feira, dia 10 - das 9h as 11h30 - Apae - Alameda Comendador;  
Dr. Santoro Mirone – Fazenda Pimenta próximo ao Senai; 
Quarta-feira, dia 10/08 - das 13h30 às 16h, Parque da Grama 
- Alameda Comendador Dr. Santoro Mirone;  
- Quinta-feira, dia 11, das 9h às 15h- Estrada dos Meeiros – 
Bairro Videira; 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

INFORME PUBLICITÁRIO
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Depois das férias...Todos de volta às aulas no Colégio Le Perini

Léia Perini Delegá e Ana Paula Cisi em treinamento, na 
Convenção de Mantenedores do Dom Bosco 2016

Educar  pa ra  os  sen -
t imentos.  Essa é a  pro-
posta para potencializar 
o  desenvolv imento  dos 
nossos alunos. Referência 
em educação de qualida-
de, com dezenove anos de 
experiência, o Le Perini 
busca construir um rela-
cionamento de parcer ia 
com as famílias baseado 
na confiança, no respeito 
e com atendimento indivi-
dualizado. 

Direcionando a atenção 
para o desenvolvimento 
psicopedagógico e auxi-
liando o aluno a superar 

da melhor forma possível 
as  suas  d i f icu ldades ,  a 
motivação é uma das cha-
ves para conectá-lo com a 
vontade de aprender no Le 
Perini. Até porque, edu-
cação requer ação e como 
resultado da ação, temos 
um aprendizado dinâmico 
e de qualidade. 

A receita do rendimento 
da equipe Le Perini é estar 
sempre pesquisando e des-
cobrindo novas estratégias 
e ferramentas para esti-
mular o aluno a aprender, 
respeitando o tempo de 
cada um e aproveitando as 

vivências que ele já possui 
e traz para escola. 

Dessa  forma,  após  o 
per íodo de  fér ias ,  para 
acolher  os  educandos e 
suas famílias, o ambiente 
escolar foi cuidadosamen-
te preparado de maneira 
estimulante para valorizar 
a criação e a descoberta, 
o que possibilita aos es-
tudantes percorrer o co-
nhecimento  de  maneira 
mais satisfatória, positiva 
e motivada.  Esse movi-
mento proporciona ainda 
a troca de experiências, 
de afetividade e desenvol-

ve o pensamento crítico e 
reflexivo. 

O Le  Per in i  t ambém 
prima por um ambiente 
rico no acolhimento, no 
conforto e na segurança, 
favorecendo a interação 
entre alunos e professores. 
Como diz o poeta: “Tenha 
em mente que tudo que 
você aprende na escola é 
fruto de muitas gerações. 
Receba essa herança, honre 
e acrescente a ela, e um 
dia, fielmente, deposite-a 
nas mãos de seus filhos e 
alunos”. Que todos sejam 
muito bem vindos!

A médica veterinária 
declara que a vacina é dis-
ponibilizada gratuitamente 
pelo Ministério da Saúde e 
o proprietário tem o dever 
de cuidar corretamente do 
seu animal. “No momento 
em que comparecer aos 
postos, o responsável deve 
levar a carteira de vacina-
ção do animal, levar o cão 
preso em uma coleira se 

necessário com focinheira 
e o gato dentro da casinha 
de transporte”, alerta.

Outras recomendações 
importantes da veterinária 
são: que os animais deve-
rão sempre ser conduzidos 
por adultos; não levar o 
animal próximo ao horário 
de encerramento e não serão 
entregues doses de vacinas 
para levar ao domicílio.
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Shopping realiza teste de hepatite C
SAÚDE 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Caminhada quer conscientizar 
população sobre bem estar 

A Associação de Diabe-
tes Sempre Amigos, 
de Indaiatuba, pro-

move no próximo dia 7 (do-
mingo), mais uma edição da 
Caminhada Para o Bem Estar, 
com o objetivo de promover o 
bem estar físico, saúde, lazer 
e inclusão social. O evento 
acontece das 8h30 às 12 horas, 
no Espaço Ópera, que fica na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 215, em 
frente ao estacionamento do 
Parque Ecológico no Centro.

Na ocasião, os presen-
tes caminharão pelo Parque 
Ecológico até a rotatória em 
frente ao Colégio Objetivo e 
retornarão ao ponto inicial de 
concentração. 

O evento contará com 
palestra de um médico nu-
trólogo, que dará dicas sobre 
o comportamento alimentar, 
além de aula funcional (com 
o professor Robson), café da 
manhã saudável, exposição e 
informação da área de saúde, 
medição de glicemia e pressão 
arterial.

Segundo o presidente da 
Sempre Amigos, Edvaldo 
Fortunato Apolinário, conhe-
cido como Didi, de 65 anos, a 
caminhada é um convite não 
só para os diabéticos, mas 
também a todos os interes-

sados. “Geralmente, quando 
promovemos um evento as-
sim, não é um convite só para 
a população diabética, por que 
dentro de uma sociedade exis-
tem outros diabéticos e muitos 
não sabem que possuem a 
doença”, alerta Didi.

De acordo com o presiden-
te da associação, em Indaiatu-
ba há cerca de 20 mil pessoas 
que possuem diabetes. “Os 
portadores são 10% jovens e 
o restante são de 40 anos para 
cima”, conta. “É muito difícil 
às pessoas que são diabéticas 
participarem de eventos e pa-
lestras. Há uma parcela muito 
baixa de diabéticos que com-
parece, pois eles não querem a 
coletividade e sim prioridade.”

Segundo Edvaldo, que é 
portador da doença há 20 anos, 

a diabetes não pode ser curada, 
porém pode ser controlada 
também por meio dessas ati-
vidades. 

“Trabalhamos com valores 
de até 285 (taxa de glicemia), 
e a cada cinco minutos ela 
muda. As pessoas vão, medem 
e se apontar 90, acham que 
está controlada. Mas você 
tem que entender da diabetes 
primeiro, para depois falar que 
está dentro de um parâmetro 
ideal. No meu caso, mudei to-
talmente minha rotina e aceitei 
que sou diabético. O primeiro 
passo é a aceitação, pois é uma 
doença que traz diversos pro-
blemas de saúde com o passar 
dos anos”, completa.

Alerta
Para os diabéticos que 

não tomam os devidos cui-

dados, Didi alerta sobre os 
riscos e lamenta ainda a falta 
de informação. “A primeira 
coisa que as pessoas têm que 
observar, principalmente os 
adultos acima de 35 anos, é 

se na família tem histórico de 
diabéticos, pois já é um ponto 
que chamamos de ‘grau de 
risco’. Outros fatores são o 
peso elevado, mui-
ta sede, cansaço, 
visão embasada e 
excesso de urina. 
Já são sintomas 
que devem ser pro-
curado um pos-
to de saúde, para 
efetuar o exame 
de referência e na 
sequência outros 
testes mais impor-
tantes”, explica. 
“Doces não são 
os causadores da 
diabetes. Quem já 
tem a doença é cla-
ro que deve evitá-los, mas se 
realmente acreditarmos que o 
doce é o grande ‘vilão’, já te-

No dia da caminhada haverá medição de glicemia e também de pressão arterial

O Shopping Jaraguá de In-
daiatuba realiza hoje, dia 30, a 
Campanha da Hepatite C. Na 
ocasião, das 10h às 20 horas, 
oferecerá aos visitantes testes 
gratuitos na praça de alimentação. 

A campanha acontece simul-
taneamente em todo o Brasil e 
na cidade de Indaiatuba, é em 
parceria com o Clube Rotary e a 
OSC Gabriel, unidos na campa-

nha com o lema "Unindo forças e 
fazendo a diferença". A iniciativa 
quer conscientizar e informar 
a população sobre os riscos da 
doença.

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), cerca de 
3% da população brasileira está 
infectada pelo vírus, ou seja, 3 
milhões de cidadãos, uma em 
cada 30 pessoas pode ser portado-

ras do vírus, por isso a necessida-
de de fazer o teste e se prevenir.

       
Serviço: 

Campanha Hepatite C
Data: hoje, dia 30
Horário: 10h às 20h
Local: Entrada Principal do 
Shopping Jaraguá - Rua 15 de 
Novembro, 1.200, no Centro.

Evento gratuito

DIVULGAÇÃO

ríamos metade do mundo dia-
bético. O que infelizmente traz 
a doença é a má alimentação. 
O brasileiro ainda não apren-

deu a se alimentar 
corretamente”, diz.

De acordo com 
dados do Ministé-
rio da Saúde, existe 
hoje no Brasil mais 
de 13,4 milhões de 
diabéticos. A Or-
ganização Mundial 
da Saúde (OMS) 
estima que cerca 
de 5% da popula-
ção mundial entre 
20 e 79 anos sofra 
da doença. E o nú-
mero atual de 194 
milhões de casos 

duplicará até 2025. O Brasil 
é o quarto país do mundo em 
número de casos.

“Geralmente, quando 
promovemos um 

evento assim, não é 
um convite só para a 
população diabética, 

por que dentro de uma 
sociedade existem 
outros diabéticos e 

muitos não sabem que 
possuem a doença”
Edvaldo Fortunato 

Apolinário, 
conhecido como Didi
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PMN, PMDB e PTB 
realizam convenções

Depois das convenções 
partidárias do PT e 
PV, ambas realiza-

das no último sábado, dia 23, 
agora é a vez do PMN, PMDB 
e PTB apresentarem seus 
candidatos a prefeito, vice e 
vereador para a próxima Elei-
ção Municipal, que este ano 
acontece no dia 2 de outubro. 

No Plenarinho da Câmara 
acontece hoje, dia 30, a con-
venção partidária do Partido 
da Mobilização Nacional 
(PMN). A partir das 10 horas, 
será oficializado a candidatura 
de Emanoel Messias Santos, 
junto com seu vice, o cirur-
gião dentista Mauro Micaela. 

O partido não terá nenhu-
ma coligação, deve concorrer 
as Eleições com “chapa pura” 
e terá dez candidatos em busca 

de uma cadeira na Câmara.
Quem também realiza a 

sua convenção partidária nes-
te final de semana é o PMDB, 
na coligação com o DEM, PC 
do B, PP, PPS, PR, PROS, 
PSB, PSDB e PTC. 

O encontro da situação 
acontece amanhã, dia 31, às 
10 horas, no Ginásio Munici-
pal de Esportes. 

Na ocasião, devem ser 
oficializadas as candidaturas 
do engenheiro agrônomo 
Nilson Alcides Gaspar, para o 
cargo de prefeito, e seu vice, o 
médico e vereador Túlio José 
Tomass do Couto. 

Questionada, a assessoria 
de imprensa informou que o 
número de candidatos a vere-
ador pela coligação será divul-
gado apenas durante o evento. 

Já na terça-feira, dia 2, a 
partir das 19 horas num salão 
de eventos na Cecap, será 

oficializada a candidatura para 
prefeito do vereador Gervasio 
Aparecido da Silva, na coliga-
ção PTB e PRB, PDT e PTN, 
além do PRTB. 

Na ocasião, Gervasio tam-
bém anunciará seu novo vice, 
já que na última semana rom-
peu com Antonio Jorge Trinca 
(PSD). “Houve uma divergên-
cia nas coligações, por isso 
achamos melhor cada um se-
guir seu rumo”, diz Gervasio. 

Oficializado 
No último sábado, foram 

realizadas as convenções 
de outros dois partidos. No 
período da tarde, também no 
Plenarinho da Câmara, o Par-
tido dos Trabalhadores (PT) 
oficializou a candidatura do 
fisioterapeuta Rinaldo Wolf 
para prefeito, junto com sua 
vice, a funcionária pública 
Jaciara Lages. 

Com “chapa pura”, o par-
tido anunciou ainda nove 
candidatos a vereador, sendo 
cinco homens e quatro mu-
lheres. “Até o próximo dia 2 
(terça-feira) ainda pode surgir 
alguma aliança. Mas acho 
difícil, pois queremos fazer 
uma coligação com algum 
partido que não seja golpista, 
algo quase impossível em 
Indaiatuba”, diz Wolf. “Como 
sempre foi, seremos oposição 
no Município.” 

A ideia do PT é manter as 
duas vagas na Câmara, inde-
pendente se forem com atuais 
vereadores (Linho e Derci) ou 
com outros candidatos.

Segundo o partido, cerca 
de 40 pessoas participaram 
da convenção. “Estou muito 
feliz com esse início de cam-
panha. Estou achando muito 
boa e com um retorno legal”, 
ressalta Wolf. 

No último sábado, no Plenarinho da Câmara, o PT definiu que concorrerá às Eleições com oito candidatos a vereador

Diversas atividades foram realizadas neste primeiro semestre 

Bruno Ganem oficializa campanha com 90 candidatos a vereador
Também no último sábado, 

dia 23, no Votura Hall, cerca 
de mil pessoas compareceram 
a convenção partidária que 
oficializou como candidato 
a prefeito o vereador Bruno 
Ganem (PV) e a vice Janete 
Rodrigues, na coligação com 
os partidos Solidariedade 

(SD), PRP, PHS, PSC, PT do 
B, PEN, PSDC, PSL e Rede. 

Ao todo, entre os partidos 
da coligação, foram anuncia-
dos 90 candidatos a vereador. 
“A intenção é que, desse nú-
mero, seis conquistem vagas 
na Câmara, mas sabemos 
que é muito difícil”, informa 

Ganem.
Segundo o vereador, em 

entrevista ao Mais Expressão, 
a convenção de sábado foi 
muito proveitosa. “Senti que 
o pessoal está alinhado as pro-
postas do nosso projeto”, diz. 
“Tenho recebido um retorno 
muito bom da população. Mas 

vejo que temos que manter os 
pés no chão e saber que esta-
mos apenas no começo. Ainda 
tem muita coisa pela frente, 
um grande desafio, quando 
sabemos que temos que fazer 
algo diferenciado, pois nossos 
concorrentes vêm fazendo 
campanhas de alto nível.”

Projeto sobre as Olimpíadas 
despertam interesse dos 
alunos no Colégio Montreal 

Os Jogos Olímpicos que 
serão disputados a partir da 
próxima semana no Brasil 
têm sido destaque na mídia 
nos últimos meses, e o evento 
será a oportunidade para as 
crianças conhecerem diversas 
modalidades esportivas, além 
de outros povos e diferentes 
culturas. Através do esporte, 
as crianças aprendem o res-
peito ao outro, a vivência da 
competição saudável, o traba-
lho em equipe, dentre outros 
valores fundamentais para 
a formação de um cidadão 
consciente e saudável.

No primeiro semestre des-
te ano, os alunos do Colégio 
Montreal participaram de vá-
rias atividades com o objetivo 
de conhecer mais sobre as 
Olimpíadas e as modalidades 
esportivas olímpicas. Eles 
aprenderam a reconhecer os 
símbolos olímpicos e seus 
significados. 

Os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Funda-
mental 1 conheceram e prati-
caram diversas modalidades 
esportivas, através de jogos e 
brincadeiras desenvolvendo 
o gosto pelo esporte. “Eles 
competiram e puderam lidar 
com questões do ganhar e 
perder, aprendendo o que é 
uma competição saudável. 
Perceberam a importância 
do esporte como fonte de 
saúde física e mental para os 
seus praticantes. Nós adap-
tamos algumas brincadeiras 
que lembravam modalidades 

olímpicas, como a utilização 
de skates para simular o barco 
a vela. Essa atividade fez mui-
to sucesso!”, conta Andrea de 
Moraes Borges, professora de 
Educação Física e Expressão 
Corporal.

Os alunos ainda cons-
truíram símbolos olímpicos 
como a tocha olímpica, a pira, 
os mascotes e as medalhas e 
assistiram a vídeos sobre as 
modalidades disputadas nos 
Jogos. “Os alunos sempre 
me contam algo que viram na 
TV ou nos jornais e revistas 
sobre o Evento Olimpíadas, 
sobre algum esporte ou sím-
bolo que encontraram. Eles 
se mostraram empolgados a 
cada aula, querendo conhecer 
as modalidades e os atletas 
que nos representarão. Fico 
muito feliz, pois meu obje-
tivo era que conhecessem 
o evento e os esportes que 
existem nele e o quão é sau-
dável praticá-los”, comenta a 
professora. 

Os alunos do Ensino Fun-
damental 2 e do Ensino 
Médio também participaram 
do projeto. “Cada aluno 
montou um portfólio de um 
atleta brasileiro olímpico 
e paraolímpico, contendo 
informações e curiosidades 
sobre eles. Cada sala ficou 
responsável por uma modali-
dade desportiva. Ao final, os 
trabalhos serão expostos no 
mural no Colégio”, explica 
Mauricéia Pereira, coorde-
nadora do Colégio Montreal.

INFORME PUBLICITÁRIO
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Operação em combate ao 
cerol é realizada em comércios 

FISCALIZAÇÃO 

Fórum orienta sobre 
carreiras e faculdades

No próximo sábado, dia 
6, das 8h30 às 18 ho-
ras, será realizado o 1º 

Fórum e Feira de Profissões do 
Colégio Objetivo Indaiatuba, 
em parceria com a construtora 
Congesa. O evento é aberto ao 
público e tem, como foco prin-
cipal, oferecer orientação sobre 
carreiras e universidades aos 
jovens em fase de vestibular. 

Para participar do 1º Fórum 
e Feira de Profissões basta se 
inscrever gratuitamente pelo 
site www.objetivoindaiatuba.
com.br/fprofissoes, até a pró-
xima sexta-feira, dia 5.

As diretrizes da primeira 
edição do fórum e feira foram 
divulgadas na tarde de terça-
-feira, dia 26, durante coletiva 
de imprensa. 

Já estão confirmadas as 
participações das instituições 
de ensino superior: Politécnica 
e Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP), Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) 
de Campinas, Mackenzie, 
Escola Superior de Adminis-

Durante a semana foi rea-
lizada uma operação de com-
bate ao comércio de cerol. 
A ação ocorreu em conjunto 
pelo Departamento de Fis-
calização, Guarda Civil e 
Defesa Civil e averiguou 46 
comércios como bazares e ar-
marinhos, que poderiam estar 
vendendo o produto ilegal. 
Nada de ilícito foi encontrado. 

Em caso de comercializa-
ção de cerol ou outro agente 
cortante utilizado em linha 
para empinar pipa a mul-
tado é de 50 Unidades Fis-

tração, Marketing e Comuni-
cação (Esamc), Universidade 
Paulista (Unip), Faculdade de 
Tecnologia do Estado de São 
Paulo (Fatec) e Faculdade Max 
Planck.

Haverá ainda palestras com 
professores da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing 
(ESPM) e da Faculdade de 
Campinas (Facamp).

Profissionais das áreas de 
Medicina, Engenharia, Ar-
quitetura, Direito, Relações 
Internacionais e Publicidade 
e Propaganda também farão 
palestras durante o evento.

Os visitantes também terão 
acesso a duas salas de bate-
-papo: uma com profissionais 
de diversas áreas e outra com 
universitários.

Segundo a mentora do Co-
légio Objetivo, Loide Rosa, a 
oportunidade vai proporcionar 
trocas de experiências entre 
antigos alunos, que já estão no 
mercado de trabalho, e os que 
estão prestes a iniciar.

“Achamos legal ter esse 
contato. Atualmente temos 
pais de alunos que já foram 
alunos nossos e hoje estão 

cais do Estado de São Paulo 
(Ufesp), que corresponde a 
R$ 1.177,50 e o cancelamento 
do alvará do estabelecimen-
to. Qualquer denúncia pode 
ser feita pelo indaiatuba@
indaiatuba.sp.gov.br ou pelos 
telefones 0800-770 770 2 e 
153 de maneira anônima.

O cerol é uma arma perigo-
sa e tem como principais víti-
mas os motociclistas e pedes-
tres que podem ter o pescoço 
afetado. O contato com a linha 
envolvido pelo vidro e cola 
pode levar até ao óbito devido 

estáveis no mercado de traba-
lho; e ex-alunos que também 
já se formaram num curso 
superior”, diz. “Queremos que 
eles troquem experiências, em 
relações às áreas de trabalhos, 
e percebam o momento de cada 
um na profissão que escolhe-
ram, podendo ajudar os jovens 
que queiram seguir o mesmo 
caminho”, diz.

Segundo ainda a mentora 
do Objetivo, esse momento é 
de suma importância aos ves-
tibulandos. “A preparação para 
os vestibulares é um período 
de muitos questionamentos 
para os estudantes, porque 
eles conhecem muito pouco ou 
não conhecem a realidade das 
universidades e do mercado 
de trabalho. Então essa será 
uma oportunidade para ouvir 
e conversar com universitários 
e profissionais que já têm essa 
experiência para auxiliá-los 
nas escolhas”, afirma Loide.

Adesão 
Para Loide, o evento é 

aguardado com grande ex-
pectativa. “Nos nossos vesti-
bulinhos aos sábados temos 

a hemorragia provocada pelo 
corte. Para evitar problemas 
nesses sentido o município 

um público de 400 alunos. 
Acredito que esse vai superar 
ainda mais, por que não será 
só o Objetivo, mais sim toda 
a rede pública com os alunos 
interessados”, completa.

Por usa vez, a responsá-
vel pelo Núcleo de Apoio ao 
Vestibulando, do Objetivo 
Indaiatuba, Debora Razoni, 
acredita que o evento é uma 
oportunidade muito boa. “Toda 
escolha implica na obtenção de 
informações sobre as opções 
que o vestibulando tem para 
tomar uma decisão. Trazer esse 
evento para Indaiatuba facilita 
e enriquece esse processo de 
escolha”, declara.

Para a Diretora da Congesa 
Adriana Mazzoni, a parceria 
envolve muita coisa em co-
mum entre as duas empresas.

“Existe uma sinergia muito 
grande entre as duas empresas, 
Congesa e Objetivo – na filoso-
fia, nas crenças e nos valores. 
Por ser a construção civil uma 
indústria que emprega pessoas 
de diversas áreas, como enge-
nheiros, arquitetos, advogados, 
administradores, corretores 
etc. e, também, por ter em seu 
quadro de funcionários diver-
sos alunos que já passaram 
pelo Colégio Objetivo, surgiu 
à ideia de ter um programa de 
interação entre a Congesa, o 
Objetivo e os alunos da cida-
de”, explica Adriana. 

1º Fórum e Feira de Profis-
sões 

Data: 06/08/2016
Horário: das 8h30min às 18 
horas 
Local: Colégio Objetivo
Inscrições gratuitas: www.
objetivoindaiatuba.com.br/
fprofissoes

realiza operações de combate 
ao uso e comércio do cerol ou 
produtos similares. 

Novidades do evento foram divulgadas durante coletiva de imprensa na tarde de terça-feira 

GIL NUNES - SCS-PMI

Ação averiguou 46 comércios e nada de irregular foi constatado
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Ferro e Cia. traz o que há 
de mais clássico e moderno

O ferro desde a antigui-
dade é significado de 
nobreza para quem 

utiliza e, com as serralherias 
modernas existentes, o ofício 
de quem trabalha com ele nunca 
foi esquecido. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o proprietário da Ferro 
& Cia, o empresário Onesimo 
Lima, de 55 anos, conhecido 
como Lima, destaca que hoje 
em dia as pessoas querem 
preservar o que já foi histórico.

“Trabalhamos com uma 
linha moderna, clássica, neo-
clássico e meio-a-meio. A nos-
sa especialidade é esse serviço 
mais artístico. Usamos também 
a linha retro, pois alguns clien-
tes que nos procuram possuem 
objetos de ferro antigo e que-
rem dar continuidade naquele 
padrão sem modificar”, diz.

Segundo Lima, em Indaia-
tuba esse trabalho mais artístico 
com o ferro é difícil de encon-
trar, pois, por ser um ramo que 
exige muito trabalho, há uma 
escassez de profissionais. “Cos-
tumo dizer que minha oficina 
é um ‘ateliê’, pois esse tipo de 
serviço é escasso na cidade e 
quem tem essa especialidade 
exclusiva somos nós”, ressalta.

Segundo o empresário, atu-
almente os clientes não procu-
ram só uma linha convencional 

A Ferro & Cia. fica localizada na Avenida Conceição e oferece produtos de qualidade Lima conta que já são mais de 17 anos no mercado 

do ferro, mas sim algo diferen-
ciado e mais artístico.

“Nosso forte é o ferro, falou 
em ferro é nossa marca que vem 
na mente. Porém, trabalhamos 
com uma linha de móveis que 
envolvem tapeçaria, vidros e 
pintura. Nossas pinturas são 
especiais, a eletrostática que 
é a pó feito no forno, pode ser 
escolhida de duas maneiras: 
craquelada e/ou texturizada. 
Fazemos escadas, obras de 
cobertura, mezanino, faixadas 
artísticas comuns e modernas, 
design e publicidade”, conta.

A satisfação do cliente com 
os serviços prestados é sempre 
muito importante para quem o 

realiza. Pensando nisso, a loja 
investe em ferramentas e peças 
exportadas que deixem seu 
trabalho ainda melhor. “Nós 
trabalhamos com uma linha 
que chama ‘peças italianas’ 
que é uns detalhes que a gente 
importa direto da Itália e que vai 
à grade. Temos materiais para 
sempre fazer nossos serviços 
com qualidade, como as máqui-
nas que utilizamos nos rococós, 
tecidos e ferros”, informa.

Além do reconhecimen-
to em Indaiatuba, a empresa 
atende num raio de 400 quilô-
metros, tendo em sua clientela 
pessoas físicas, empresas e 
prefeituras.

“Prestamos serviços para 
algumas serralherias aqui da 
cidade. Tem serviços que 
eles não conseguem fazer, 
então repassam para nós 
alguns detalhes”, diz.

Histórico
A Ferro & Cia teve início 

com uma serralheria simples 
e pequena, fazendo portões e 
grades com um material mais 
convencional. Após notarem 
que aqui em Indaiatuba esse tra-
balho mais elaborado e artístico 
não era muito forte, resolveram 
embarcar no trabalho com a 
linha artística, que resultou em 
mais de 17 anos de negócio de 

atuação na cidade.
Formado em cursos téc-

nicos, relacionados à área de 
serralheria, Onesimo Lima 
é especializado em Desenho 
Mecânico e Soldas. Antes de 
entrar no ramo, o empresário 
fabricava peças para motos, o 
que o direcionou mais para o 
lado do ferro e foi a partir daí 
que surgiu a ideia. “Para adqui-
rir mais conhecimento sobre 
o assunto e o material, passei 
uma temporada em Minas 
Gerais, onde eu já trabalhava 
prestando serviços em uma 
região. De lá surgiu a ideia de 
trabalhar com esse material 
diferenciado”, lembra.

Os projetos encaminhados 
para a empresa sempre são 
planejados por engenheiros 
ou arquitetos da cidade. O 
proprietário tem a ajuda da 
filha, que está se formando 
em Arquitetura e o auxilia 
em alguns projetos que são 
solicitados pelos clientes.

“Os nossos consumidores 
geralmente trazem o projeto 
pronto ou uma planta feita pelo 
engenheiro. Nós fazemos da 
maneira que foi pedida, seja 
ela moderna ou não”, diz Lima.

Atualmente por atender 
outras cidades, a empresa conta 
com ajuda do site de pedidos no 
www.ferroeciaindaiatuba.com. 

JME DIVULGAÇÃO 
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Duas pessoas morrem após se 
envolverem em acidentes de trânsito

Atingido por bala perdida, garçom é a 
segunda vítima de homicídio no ano

TRAGÉDIA VIOLÊNCIA 

DIOMARA DOURADO 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!polícia
Cresce o número de estupros e roubos 
de veículos no primeiro semestre de 2016 

O número de casos de 
estupro e roubos de 
veículos cresceu em 

Indaiatuba no primeiro semes-
tre deste ano quando comparo 
ao mesmo período de 2015. 
Os dados são do índice de 
criminalidade divulgado na 
última terça-feira, dia 26, 
pela Secretaria da Segurança 
Pública (SSP) do Estado de 
São Paulo. 

No primeiro semestre do 
ano passado, o Município 
registrou 21 casos de estupro. 
No mesmo balançado da SSP, 
mas este ano, o número saltou 
para 27 ocorrências, um acrés-
cimo de 28,5%.

Outro índice que também 
apresentou alta foi o de rou-
bos. O crime cometido contra 
veículos, por exemplo, saltou 
dos 49 casos no ano passado 
para 58 em 2016. Já o roubo 
de carga havia registrado 
apenas um caso no primeiro 
semestre de 2015, enquanto 
que este ano subiu para três 
ocorrências. 

Outro índice que também 
registrou alta foi de lesão 
corporal dolosa, quando se 
há a intenção. Dos 293 casos 
registrados no ano passado, 
esse tipo de crime aumentou 
para 343 ocorrências, um 
acréscimo de 117%. 

Questionada, via Secreta-

ria de Comunicação, a Secre-
taria Municipal de Segurança 
Pública informou que seu 
setor de estatística constatou 
casos de inconsistência nos 
números e que ainda não 
finalizou seu relatório, tendo 
em vista a necessidade de 
análise de todos os Boletins de 
Ocorrência (BOs) registrados 
no período.

Um exemplo de divergên-
cia, segundo a Segurança, é 
que há casos de crimes desta 
natureza (roubos de veículos) 
ocorridos em outras cidades, 
mas que são registrados em 
Indaiatuba e, para efeito de 
Governo do Estado, constam 
como sendo cometido no 
Município. 

A Secretaria de Segurança 
Pública do Município res-
salta ainda que é importante 
lembrar que, comparado com 
2008, quando não havia o 
sistema de monitoramento, os 
números já eram pelo menos 
65% maiores e a frota 70% 
menor, com isso a redução 
ainda é grande. 

Redução 
Outros oito índices regis-

traram queda no Município 
segundo dados da SSP. Dois 
tipos de crime tiveram 100% 
de queda: lesão corporal cul-
posa outros (89 casos em 
2015) e latrocínio (roubo 
seguido de morte), com uma 
ocorrência, conseguiram zerar 

a estatística neste primeiro 
semestre. 

Outro índice que também 
registrou queda foi homicídio 
doloso, caindo de cinco casos 
para dois este ano. Já os homi-
cídios culposos por acidente 
de trânsito tiveram 35,7 % de 
redução, saindo de 14 para os 
atuais cinco casos. 

As ocorrências de tentativa 
de homicídio também reduzi-
ram. Foram registradas nove 
casos no ano passado contra 
sete neste primeiro semestre. 

Outra queda significante 
foi registrada nos casos de 
lesão corporal culposa por 
acidente de trânsito. Esse tipo 
de ocorrência teve 74,5% de 
redução, caindo de 274 casos 
para os atuais 204. 

Também teve redução os 
crimes de roubos outros, que 
incluem crimes contra bancos 
e a cargas. Foram 376 casos 
contra 298 registrados nos 
seis primeiros meses de 2016. 

Para finalizar, os furtos re-
duziram em Indaiatuba. Con-
tra veículos, houve uma queda 
de 67,5%, saindo dos 154 ca-
sos no passado e chegando aos 
atuais 104. Nos furtos outros, 
foram 922 ocorrências contra 
839 este ano. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública, 
o Município vem investido 
constantemente na Guar-
da Civil. Só neste primeiro 
semestre, foram adquiridos  

sete veículos SUVs de peque-
no porte, duas pickup’s para 
o Grupamento Ambiental, 
uma SUV de grande porte, 
além da entrega de 90 armas 

Dados mostram que Indaiatuba conseguiu reduzir oito tipos de crime no primeiro semestre

Garçom estava sentado em frente ao bar quando foi atingido  

Também durante a sema-
na, a Secretaria da Segurança 
Pública (SSP) do Estado de 
São Paulo divulgou a pro-
dutividade policial dos seis 
primeiros meses deste ano.

Destaque para as ocorrên-
cias de tráfico de entorpecen-
tes que este ano registrou 188 

casos, 64 a mais que no mes-
mo período do ano passado. 

No número de armas de fo-
gos apreendidas, manteve-se 
o número de 30 apreensões. 

O número de pessoas pre-
sas em flagrante foi de 214 no 
ano passado contra 198 este 
ano. Já as detidas com man-

dado este ano foram 134, 37 
a menos que no ano passado. 
Foram 293 prisões efetuadas 
este ano, contra 264 em 2015. 

Para finalizar, foram 626 
inquéritos policiais instaura-
dos este ano contra 632 no 
primeiro semestre do ano 
passado.

Produtividade policial também é divulgada 

.380 e a contratação de 59 
novos guardas civis, os quais 
já estão em trabalho nas ruas. 
O Município investiu ainda 
em treinamento contínuo dos 

integrantes, na modernização 
da tecnologia dos equipa-
mentos de monitoramento e 
parceria com associação de 
bairros. 

Mais duas pessoas morreram 
durante a semana vítimas de aci-
dente de trânsito em Indaiatuba. 
Os casos ocorreram na segunda 
e terça-feira, dias 25 e 26, e 
vitimaram uma senhora de 60 
anos e um jovem de 29.  

A primeira vítima foi uma 
idosa de 60 anos, a qual era uma 
das cinco ocupantes de um veícu-
lo que capotou na Rodovia San-
tos Dumont, no quilômetro 46.  

Segundo informações, a 
idosa e outras quatro pes-
soas, sendo outra mulher, 
um homem, e dois meninos 
entre 6 e 10 anos, estavam 

num veículo na tarde de 
segunda-feira, trafegando 
pela rodovia. 

Em dado momento, o 
veículo teria sido fechado, 
capotou e invadiu a faixa 
contrária. Não houve colisão 
com nenhum outro veículo. 

As vítimas foram aten-
didas e levadas tanto para o 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) quanto para 
o São Camilo em Salto. 

Logo após dar entrada, o 
Haoc confirmou via assesso-
ria de imprensa a morte da 
idosa de 60 anos. 

Colisão 
A segunda vítima foi um rapaz 

de 29 anos, que morreu na tarde de 
terça-feira. Segundo informações 
do Boletim de Ocorrência (BO), ele 
trafegava com sua motocicleta pela 
Rua Primo José Mationi, no Jardim 
Pedroso, quando no cruzamento 
com a Rua Francisco Denny, acabou 
colidindo em veículo Fiat Bravo. 

O motociclista chegou a ser 
atendido e socorrido ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). Mas segunda a assessoria 
de imprensa, nenhum procedimento 
foi realizado porque o rapaz já deu 
entrada no hospital sem vida.

O garçom Mauricio Inácio 
de Souza, de 66 anos, é a se-
gunda vítima de homicídio em 
Indaiatuba no ano. Na tarde de 
sábado, dia 23, ele foi atingido 
por uma bala perdida quando 
estava sentado em um bar, lo-

calizado na Rua João Martini, 
no Jardim Morada do Sol.

O garçom foi alvo de uma 
troca de disparos, provocada 
por dois homens que se en-
contraram em frente ao bar e 
tinham uma desavença. 

Atingido por um dos dis-
paros, a vítima chegou a ser 
atendida por uma unidade de 
resgate do Corpo de Bombeiros 
e levado à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Jardim 
Morada do Sol, porém não re-
sistiu aos ferimentos e acabou 
falecendo. Segundo a Polícia 
Civil, um dos homens envolvido 
na desavença se apresentou na 
Delegacia, foi indiciado e aca-
bou liberado. A polícia já tem a 
qualificação do outro indivíduo. 
Agora a investigação segue no 
1º DP, com o delegado Danilo 
Amâncio Leme. 

DIVULGAÇÃO
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Saae conquista o hepta do Intersecretarias  
HEGEMONIA 

MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite! esportes 

Primeiras partidas das 
semifinais do Amador 
da Lidi ocorrem amanhã 

Tabela

Campeonato Varzeano Laércio Milani

Quartas de final amanhã, dia 31 

Horário Partida    Local
11h Benfica x Real Sporting  Belo Horizonte
13h30 Tupã x Flamenguinho   Belo Horizonte 
15h30 U. do Rêmulo Zopii x Unidos da Vila CET 1
15h30 Cruzado x Unidos do Corolla   Osan 

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada domingo, dia 31

Horário  Partida
8h  Brasiltex x Clínica São Camilo
9h10  Marquinhos Tintas x Hot Flowers 
 
Resultados da última rodada 
RIP Serviços 2 x 7 RZ Comunicação 
Nobel 3 x 5 Colégio Renovação  

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada domingo, dia 31

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

Resultados da última rodada 
Casagrande Turismo 2 x 1 Vizzent Calçados 

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

Rodada hoje, dia 30

Campo 1
Horário Partida     Categoria 
15h  Cato x Centerbor/Marquinhos Tintas   Adulto
16h15  Unilabor x Central Contabilidade/Voga   Adulto

Campo 2
Horário  Partida    Categoria 
15h   Ice Bears Ar Condicionado x Sanare  Adulto
16h   Fisiomag x Madeireira Madelasca  Adulto

Rodada hoje, dia 31

Campo 1

Horário  Partida    Categoria 
8h   Madeireira Glaudeimar x Belle Santé  Máster
9h15   PCB Informática x Balilla   Máster
10h30   Tecnosemillas x Vieira de Abreu  Máster

Campo 2

Horário Partida     Categoria 
8h  Casa das Embalagens x Thunder Vision  Super Máster
9h15  Hot Flowers x Visão Imóveis/2G Bebidas  Super Máster
10h30  Colégio Meta x Pai & Filhos Materiais  Super Máster

Campo 3

Horário  Partida    Categoria 
9h   SSA Brasil x Centermaq   Veterano
10h15   Smart Ar Condicionado x Birô - Brio! Veterano
11h15   Visual Formaturas x Vizzent Calçados  Veterano
 
Rodada quarta-feira, dia 3

Campo 3

Horário Partida     Categoria 
19h15  Pai & Filhos x Tukka's Lanchonete  Super Máster
20h15  Visão Imóveis/2G Bebidas x Colégio Meta  Super Máster
 
Rodada quinta-feira, dia 4

Campo 3

Horário Partida     Categoria 
19h15  Thunder Vision x LG Vacker   Super Máster
20h15  A.E. Dirce/Race Pneus x Tecnosemillas   Máster
 
Resultados da última rodada 
Sanare 3 (3) x (2) 3 Ice Bears Ar Condicionado (Adulto)
Madeireira Madelasca 2 x 5 Fisiomag (Adulto)
Centerbor/Marquinhos Tintas 3 x 12 Cato Supermercados (Adulto)
Central Contabilidade/Voga Arquitetura 3 x 0 Unilabor (Adulto)
Smart Ar Condicionado 1 x 5 Visual Formaturas (Veterano)
Grupo Fênix 2 (1) x (0) 2 Atento Segurança e Serviços (Veterano)
Luxafit Transportes 2 x 3 Embalimp (Veterano)
Jornal Exemplo 3 (0) x (1) 3 Balilla (Máster)
Madeireira Glaudeimar 1 x 0 Vieira de Abreu Empreendimentos (Máster)
PCB Informática 4 x 2 Tecnosemillas (Máster)
Jacitara 5 x 1 Auto Escola Dirce/Race Pneus (Máster)
DD Max 4 x 0 Tukka's Lanchonete e Restaurante (Super Máster)
Posto Tremendão 3 x 2 LG Vacker/Vacker & Bueno (Super Máster)
Jornal Exemplo 3 x 2 Freegelo/Big & Strong (Máster)
Lofts Empreendimentos 0 x 0 Cavifer (Super Máster)
Visão Imóveis/2G 3 (1) x (2) 3 Thunder Vision/Remota/GTA (Super Máster)
LG Vacker/Vacker & Bueno 2  x 5 Tukka's Lanchonete (Super Máster)

Após mais de dois meses 
de disputa, a Primeira 
e Segunda Divisão do 

Campeonato Amador da Liga 
Regional Desportiva Indaiatuba 
(Lidi) chegam a fase decisiva. 
Amanhã, dia 31, acontecem as 
partidas válidas pelas elimina-
tórias da competição. 

Pela Série A do campe-
onato, os times entram em 
campo na primeira rodada 
das semifinais. 

Um dos confrontos será 
o clássico entre Santa Cruz 
x União Paraná, a partir das 
9 horas, no estádio do Pri-
mavera. 

No outro duelo, também 
no Gigante da Vila, às 11 
horas jogam União Agrícola 
Cardeal e Mastiga Samba. 

Com base no regulamento 
da competição, por terem 
feito melhores campanhas na 
primeira fase, Mastiga Samba 
e União Paraná jogam por dois 
empates. Em caso de uma vi-
tória para cada lado, é levado 
em consideração o saldo de 
gols. Caso haja nova igual-
dade, classifica-se para final 
quem teve a melhor campanha 
na fase de classificação. 

Após nove jogos dispu-
tados, o Mastiga Samba ter-
minou na primeira posição 
do certame, com 18 pontos, 
seguido por União Paraná e 
Santa Cruz (17 pontos), União 
Cardeal e Paulistinha (16), 
Ponte Preta (15), Operário 

(13), Camisa 10 (8), Florence 
(4) e na lanterna o São Fran-
cisco (3).

Com base no regulamento 
do certame, Florence e São 
Francisco foram rebaixados 
e devem disputar a Série B 
do Amador no próximo ano.  

No domingo, dia 24, as 
equipes entraram em campo 
para a disputa da última 
rodada da primeira fase. O 
Paulistinha bateu o São Fran-
cisco por 3 x 1, enquanto que 
o União Cardeal venceu o 
clássico contra o Operário 
por 2 x 0. Mastiga Samba 
e Ponte Preta, finalistas do 
ano passado, empataram em 
1 x 1. Duas goleadas marca-
ram a rodada: Santa Cruz 7 
x 0 Florence e União Paraná 
5 x 0 Camisa 10. 

Segundona
A rodada de domingo 

também definiu as equipes 
que vão disputar as quartas 
de final da Segunda Divisão.

Todos os jogos ocorrem 
também amanhã. O primei-
ro duelo será entre Atlético 
Oliveira x LBC, às 9 horas, 
no campo do Belo Horizon-
te. Logo em seguida, às 11 
horas, jogam Jardim Brasil x 
Bandeirantes no campo 1 do 
Centro Esportivo do Traba-
lhador (CET). 

O terceiro embate será no 
campo da Osan, às 13h30, 
entre Bahia x Manchester. 
Fechando a rodada decisiva, 
às 13h30 no CET, jogam Pi-
menta x Vale Verde.

As quartas de final da “Se-
gundona” têm apenas partidas 

de ida e, em caso de empate, 
classificam-se os "donos" das 
melhores campanhas. 

No Grupo A, garantira 
vaga a próxima fase Bahia 
e Pimenta (18 pontos), Vale 
Verde (15) e Manchester 
(14). Na Chave B, tiveram as 
melhores campanhas Atlético 
Oliveira (21 pontos), Jardim 
Brasil (17), Bandeirantes (16) 
e LBC (14).

Oito partidas marcaram 
a última rodada do certame, 
com os seguintes resultados: 
Bandeirantes 2 x 1 LBC, 
Elias Fausto 2 x 2 Nacional, 
Jardim Brasil 5 x 1 Minas, 
Benfica 6 x 2 Comercial, 
Vale Verde 0 x 1 Manchester, 
Bahia 4 x 1 Atlético Paulista, 
Galo 1 x 0 Atlético Oliveira 
e Huaxipato 1 x 6 Cardeal. 

Partidas de ida das semifinais do “Amadorzão” acontecem todas no estádio do Primavera

Pela sétima vez na his-
tória, a equipe Saae A foi 
a grande vencedora da 20ª 
edição do Torneio Interse-
cretarias de Futebol Mini 
Campo. Na grande final, 
realizada no último sábado, 
dia 23, no minicampo da Vila 
Avaí, o time venceu a equipe 

Esportes pelo placar de 2 a 1. 
A equipe Cultura/Educa-

ção/Bombeiro ficou com a 
terceira colocação, além de 
levar o prêmio de defesa menos 
vazada, com oito gols sofridos. 
O artilheiro da competição foi 
Marcos Roberto Feniman, da 
equipe Saae A, com oito gols, 

e Rodrigo Batista, da equipe 
Esportes, ficou com o título de 
Destaque do Torneio. 

Essa foi a sétima conquista 
do Saae, que em outras oportu-
nidades foi vice-campeão em 
duas edições. Já o Esportes foi 
campeão quatro vezes e vice 
em três.

Torneio 
Criado pela Prefeitura Mu-

nicipal e organizado pela Se-
cretaria Municipal de Esportes 
anualmente, o evento tem como 
objetivo promover a integração 
entre os servidores públicos e 
fomentar a prática esportiva 
para melhor qualidade de vida. 

Equipe do Saae levantou mais uma vez o “caneco” do Intersecretarias, depois de vencer na final o Esportes por 2 x 1 
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Velódromo Municipal deve receber 
Seleção Paralímpica de ciclismo 

A Seleção Brasileira Pa-
ralímpica de ciclismo 
fará sua preparação 

para os Jogos Paralímpicos, 
que acontecem no Rio de 
Janeiro de 7 a 18 de setem-
bro, no Velódromo Municipal 
“Joaraci Mariano de Barros” 
em Indaiatuba. A presença 
da equipe foi confirmada via 
ofício enviado à Secretaria 
Municipal de Esportes na ma-
nhã de ontem, dia 29. 

Na ocasião, a Seleção Para-
límpica treinará em Indaiatuba 
no período de 29 de agosto a 5 
de setembro. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Esportes, Humberto 
Panzetti, ainda não se sabe 
quantos atletas virão a cidade 
para preparação. “Será um 
feito muito importante para 
Indaiatuba, justamente por sa-

bermos que um comitê envol-
vido num Jogos Paralímpicos 
fará sua preparação aqui no 
Município e por considerar que 
temos o melhor equipamento 
(velódromo) do Brasil”, diz. 

Antes mesmo de ser inau-
gurado, outras seleções mos-
traram interesse em treinar no 
velódromo local, conforme 

antecipou o Mais Expressão 
na matéria divulgada em maio 
de 2015.  Na ocasião, segundo 
Panzetti, China e Portugal 
eram as interessadas.

Porém, apesar da sonda-
gem, o secretário informou 
que apenas “sentaria” para 
conversar sobre o assunto após 
o velódromo ser inaugurado, o 

que aconteceu em abril deste 
ano, após quase quatro anos 
de construção. 

Segundo Panzetti, após sua 
inauguração, até houve um 
contato com as duas seleções 
internacionais, mas a priorida-
de foi dada a equipe brasileira. 
“Não havia cabimento rece-
bermos uma seleção de fora, 

sendo que a nossa necessitava 
do espaço. Até mesmo porque 
se trata de uma obra pública, 
com total investimento do 
Governo Federal”. 

O secretário informou que 
outro fator que pesou também 
na decisão foi o atraso na obra 
do velódromo no Rio, o que 
gerava dúvida sobre a realiza-
ção da prova na capital carioca. 

Entretanto, considerada a 
obra mais atrasada dos Jogos, 
o espaço foi entregue na manhã 
da última terça-feira, dia 26.

Evento 
Mesmo inaugurado há mais 

de três meses, o Velódromo 
Municipal ainda não recebeu 
uma competição. Aguardan-
do a Seleção Paralímpica de 
ciclismo, o espaço atualmente 
é utilizado para os treinos da 
equipe local da modalidade. 

Duas competições já fo-
ram agendadas para o espaço, 

porém foram canceladas. A 
primeira foi a Prova Interes-
tadual de Pista, que ocorreria 
em abril. Mas a pedido da Fe-
deração Paulista de Ciclismo, 
acabou sendo cancelada devi-
do a morte de Gilson Alvaristo, 
diretor técnico da entidade e 
coordenador da competição. 

O segundo torneio can-
celado foi o Campeonato 
Paulista de Pista. Em junho, 
novamente a pedido da Fe-
deração, a prova não ocorreu 
devido às chuvas. 

Questionado, o secretário 
informou que a ideia é inau-
gurar o velódromo com uma 
grande prova do calendário 
nacional e não com uma com-
petição regional. 

Sem dar muitos detalhes, o 
secretário confirmou que uma 
competição está prevista para 
ser realizada em Indaiatuba 
nos próximos dias 13 e 14 de 
agosto.

Após derrota de 1 x 0 fora de casa para o Ituano, na última rodada, a equipe Sub-20 do 
Primavera volta a campo hoje, dia 30, quando enfrenta o Atlético Sorocaba. O jogo será às 15 
horas, com entrada franca no Gigante da Vila. O Fantasma é o quarto colocado do Grupo 2 do 
Paulista, com 17 pontos.

Mil torcedores acompanham jogo 
com ex-craques do Timão

Indaiatuba Run acontece 
amanhã, dia 31, com 530 atletas

No último sábado, dia 23, 
foi a vez de ex-jogadores do 
Timão marcaram presença no 
gramado da Escolinha Oficial 
do Cruzeiro “Toquinha da Ra-
posa”, para a segunda edição 
do “Todos Contra o Câncer 
Infantil” em prol do Instituto 
Bruno Boeira de Barretos.

A partida amistosa entre 
Cruzeiro x Seleção Paulista 
contou com a presença de mil 
torcedores, os quais acompa-
nharam de perto ex-craques do 
passado como meio-armador 
Neto, o volante Ezequiel, o 
zagueiro Batata, o lateral-
-direito Vitor, o meia Zenon, o 
ex-ponta esquerda João Paulo 
e o atacante Dinei. Todos tive-
ram a oportunidade tirar fotos 
e pegar autógrafos. 

O jogo teve a Seleção Pau-
lista goleando os donos da casa 
pelo placar de 5 x 1, com gols 
de Neto, Dinei e João Paulo. 

Neto foi ainda um dos joga-
dores mais requisitados. Aluno 
da Escolinha do Cruzeiro e 
torcedor do Corinthians, Ga-
briel Henrique, de 9 anos, não 
conteve a emoção de falar do 
ex-craque.

“Eu treino aqui faz seis 
meses e hoje (sábado) foi o dia 
mais emocionante que já pre-
senciei. Ter um craque como 
ele (Neto) aqui é sem dúvida 
maravilhoso”. Diz. “Futura-
mente quero ver outros ídolos 
do meu time. Nunca desisto 
de ir em frente e tornar-me um 
jogador de futebol como eles.”

Para o empresário Bruno 

Santoro, 34 anos, patrocinador 
do evento, foi um prazer estar 
presente em uma ação tão 
importante. “Sinto uma satis-
fação enorme estar aqui hoje 
(sábado), por que as crianças 
conseguem se espelhar nos 
ídolos que marcaram a história 
de seu time do coração” diz.

Arrecadação
O ingresso para o jogo foi 

R$ 5 mais um tubo de creme 
dental ou um sabonete. Na 
ocasião, segundo os organi-
zadores, foram arrecadados 
400 sabonetes e 150 cremes 
dentais. 

Tudo foi enviado ao Insti-
tuto Bruno Boeira de Barretos, 
que trata de crianças com 
câncer. 

Com 530 corredores, o Mu-
nicípio recebe amanhã, dia 31, a 
1ª edição da corrida Indaiatuba 
Run. A largada será às 8 horas, 
no Parque Ecológico em frente 
à Prefeitura. Na última quinta-
-feira, dia 28, os atletas retiraram 
os kits da corrida na sede do Mais 
Expressão. 

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

O valor de inscrição foi de R$ 

79 mais a taxa administrativa do 
site, o que deu direito a um kit 
com camiseta, número no peito, 
chip, medalha de participação, 
bag, além de muita água, frutas e 
seguro de vida. Quem não optou 
pela camiseta pagou R$ 69.

Quem decidiu apenas cami-
nhar, arcou com o valor de R$ 
50 e, na categoria acima dos 60 
anos, a inscrição saiu por R$ 
39,50, com 50% de desconto. 

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

Disney. 
A corrida Indaiatuba Run 

também premiará, com troféus, 
do primeiro ao terceiro colocado 
em todas as categorias dispu-
tadas. 

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, e conta 
com a parceria do Mais Ex-
pressão. 

Velódromo receberá a Seleção Brasileira Paralímpica de ciclismo a partir de agosto  

Ex-craques do Timão tiveram presentes no último sábado, na escolinha "Toquinha da Raposa" 
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Dupla Jorge & Mateus faz 
show de abertura da Faici 
na próxima sexta-feira

cultura &  lazer
CINEMA

O BOM GIGANTE AMIGO
Lançamento - Ação - Classificação livre 
- 117 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Segunda (1º) 
e na Quarta (3): 15h00 / 20h10 Terça (2): 
somente 15h00
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28), Sexta (29) 
e de Domingo (31) a Quarta (3): 17h35
*A versão convencional dublada não será 
exibida no sábado, dia 2
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Sábado (30): 17h35 Terça 
(2): 20h10
................................................................
JASON BOURNE
Lançamento -  Thriller de ação - 
Classificação 14 anos - 123 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28) a Quarta 
(3): 19h00
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Terça (2): 
20h40 Quarta (3): 21h00
Shopping Jaraguá: Quinta (28) a Quarta 
(3): 16h20 / 21h45
................................................................
OS CAÇA-NOIVAS
Lançamento - Comédia - Classificação 16 
anos - 98 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Quarta (3): 
17h10 / 19h40
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Quarta 
(3): 21h55
................................................................
A LENDA DE TARZAN
2ª semana - Aventura - Classificação 12 
anos - 110 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Terça (2): 
21h40 *A versão 3D dublada não será 
exibida no Polo na quarta, dia 3
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Quarta 
(3): 16h30
Shopping Jaraguá: Quinta (28) a Terça (2): 
18h40 Quarta (3): 19h15
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Terça 
(2): 19h15 Quarta (3): somente 14h00 
(Cinematerna)
Shopping Jaraguá: Quinta (28) a Terça 
(2): 21h10 *A versão convencional 
legendada não será exibida no Jaraguá na 
quarta, dia 3
................................................................
ENTRE IDAS E VINDAS
2ª semana - Comédia Romântica - 
Classificação 12 anos - 95 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (28) a Quarta 
(3): 20h30
................................................................
O CASEIRO
2ª semana -  Suspense /  Terror - 
Classificação 14 anos - 88 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (28) a Quarta 
(3): 21h30
................................................................
O VALOR DE UM HOMEM
Sessão do Cineclube Indaiatuba* - Drama 
- Classificação 14 anos - 93 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente no Sábado 
(30): 16h10 *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
3ª semana - Aventura / Comédia - 
Classificação 10 anos - 116 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Terça (2): 
21h10 *Este filme não será exibido no 
Polo na quarta, dia 3
Shopping Jaraguá: Quinta (28) a 
Domingo (31): 15h45 *Este filme 
exibe no Jaraguá somente até domingo, 
dia 31
..............................................................
CARROSSEL 2: O SUMIÇO 
DE MARIA JOAQUINA
3ª semana - Aventura - Classificação 
livre - 92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (28) a Quarta 
(3): 14h45 / 16h50
Shopping Jaraguá: Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º), Terça (2) e Quarta 
(3): 15h20 / 17h10 Sábado (30) e 
Domingo (31): 14h00 / 17h10
..............................................................
A ERA DO GELO: O BING 
BANG
4ª semana - Animação - Classificação 
livre - 95 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Domingo 
(31): 14h20
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Quarta 
(3): 18h30
Shopping Jaraguá: Quinta (28) e 
Sexta (29): 18h20 Sábado (30): 14h15 
/ 18h20
Domingo (31): 14h15 / 16h10 / 18h20 
Segunda (1º), Terça (2) e Quarta (3): 
15h40 / 18h20
..............................................................
PROCURANDO DORY
5ª semana - Animação - Classificação 
livre - 102 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Quarta 
(3): 18h55
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28) a Quarta 
(3): 15h40
Shopping Jaraguá: Quinta (28) a 
Domingo (31) e na Terça (2): 15h00 
/ 19h20 Segunda (1º) e Quarta (3): 
somente 15h00
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Segunda (1º): 19h20
..............................................................
COMO EU ERA ANTES DE 
VOCÊ
7ª semana - Drama Romântico - 
Classificação 12 anos - 109 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (30) 
e Domingo (31): 14h05 Promoção 
especial neste filme, somente para 
mulheres: ingresso único R$ 5,00
..............................................................
ESQUADRÃO SUICIDA
Pré-estreia - Ação / Aventura - 
Classificação 16 anos - 123 minutos
Atenção: por exigência contratual, as 
sessões de pré-estreia de “Esquadrão 
Suicida”, na quarta-feira, dia 3, 
acontecerão apenas em 3D e os valores 
dos ingressos serão os mesmos do final 
de semana. A partir de quinta, dia 4, em 
todos os horários e versões.
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (3): 20h30
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quarta (3): 21h30
Shopping Jaraguá: Quarta (3): 20h30
..............................................................

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Começa na próxima 
sexta-feira, dia 5, a 
28ª edição da Festa 

Agropecuária, Industrial e Co-
mercial de Indaiatuba (Faici). 
A dupla Jorge & Mateus volta 
ao Município e faz o show 
de abertura. Tradicional na 
região, a festa prossegue no 
sábado e domingo, dias 6 e 7, 
e retorna na outra semana, de 
11 a 14 de agosto. 

Amanhã, dia 31, acontece 
o Desfile de Cavaleiros que 
abre oficialmente a Faici 2016. 
A concentração será às 10 
horas, na antiga Cerâmica In-
daiatuba. Cavaleiros e charre-
teiros caminham pelas ruas da 
cidade, até o recinto da Faici, 
onde haverá almoço, serviço 
de bar completo e show com 
a banda Alan & Aladin. 

Além de Jorge & Mateus 
no primeiro dia de festa, no 
sábado, dia 6, sobe ao palco 
da Faici a dupla de sucesso 
das repúblicas, Pedro Paulo & 
Alex, com músicas que emba-
lam os rodeios. No mesmo dia, 
Bruno di Marco & Cristiano, 
de Indaiatuba, voltam a se 
apresentar na Faici.

Para encerrar a semana, 
no dia 7 (domingo), sobem ao 
palco a dupla Roby & Thiago, 
o trio Villa Baggage e a última 
atração confirmada da festa, 
Henrique e Diego.

A segunda semana de festa, 
na quinta-feira, dia 11, será 
aberta com show de Henrique 
& Juliano, com seus sucessos 
que encantam os apaixona-

Uma noite de muita 
emoção e torcida. Assim 
foi a final do concurso Rai-
nha Faici 2016, realizada no 
Indaiatuba Clube, na noite 
do último dia 22. Daniela 
Ferreira da Cunha foi eleita 
a Rainha.

Na mesma noite, An-
dressa Cunegundes Valim 
levou a faixa de Primeira 
Princesa, seguida de Tha-
mires Santos de Souza, a 
Segunda Princesa. Jessica 
Tavares Bagagini foi eleita 
Miss Simpatia. O título de 
Garota Rodeio foi conquis-
tado por Janaina da Silva 
Oliveira.

A rainha Daniela mos-
trou-se surpresa com a con-

quista. “Eu queria muito, 
mas jamais imaginei que 
conseguiria o título máxi-
mo”, diz. A caminhada até 
a coroa foi de persistência 
e superação. “Perdi minha 
juventude numa depressão 
profunda, dos 20 aos 25 
anos de idade. No final do 
ano passado quase tive uma 
recaída. Engordei muito 
e não estava me sentindo 
bem por não mais caber em 
minhas roupas. Eu sentia 
muita falta da pessoa que 
eu era: determinada e com 
muita força de vontade.”

Daniela, que sempre foi 
movida por desafios, estava 
sentindo falta deles. Foi 
quando, no final de 2015, 

ficou sabendo que a Faici 
abriria as inscrições do con-
curso no primeiro semestre 
de 2016. “Propus-me o de-
safio de emagrecer (perdeu 
dez quilos), porém tinha que 
ter algo a mais. Foi exata-
mente aí que enxerguei a 
oportunidade de concorrer 
ao título da representante 
máxima da maior festa da 
cidade que eu nasci, cresci 
e sou apaixonada”. 

Daniela nascida e re-
sidente de Indaiatuba tem 
1,73m de altura, 27 anos 
de idade, e é formada em 
Tecnologia em Telecomu-
nicações pela Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp). 

dos, como Na Hora da Raiva, 
Como é que a Gente fica, Avi-
sa Aí e A Flor e o Beija-Flor.

Na sexta-feira, dia 12, 
a festa será comandada por 
Luan Santana que também 
está de volta à Faici, com seus 
sucessos do CD e DVD Luan 
Santana Acústico.

Presentes mais uma vez no 
evento os padrinhos da Faici, 
Fernando & Sorocaba, se apre-
sentam no sábado, dia 13, fa-
zendo um show que mais uma 
vez vai surpreender o público 
com um repertório repleto de 
sucessos e inovações no palco.

Encerrando a programação 
da edição 2016 da Faici, Cezar 
& Paulinho trazem músicas 
das suas raízes para o público, 
prometendo encerrar a festa 
com chave de ouro no domin-
go, dia 14.

Além dos shows, a Faici 
contará com extensa área 
de alimentação, provas em 
rodeio, além de exposição de 
touros, cavalos e carneiros.  

Ingressos 
Os convites para os shows 

já estão disponíveis nos pontos 
de venda em Indaiatuba, po-
dendo ser adquiridos também 
em mais 13 cidades: Ame-
ricana, Campinas, Capivari, 
Elias Faustos, Monte Mor, Itu, 
Jundiaí, Limeira, Piracicaba, 
Salto, Sorocaba, Sumaré e 
São Paulo.

Os ingressos, além de pas-
saporte e camarotes, também 
estão disponíveis no site www.
faici.com/ingressos. 

Para aproveitar a progra-
mação, o público pode esco-
lher os ingressos entre pista 

R$40 e camarotes que variam 
de R$ 30 á R$ 70.

Faici 2016
Data: 5 a 14 de agosto
Local: Acesso para Rua Ouro 
– Distrito Industrial, às mar-
gens da Rodovia SP-75
Informações: (19) 3834-4050, 
98605-9000, 7851-7368 ou 
99234-6618
Site: www.faici.com

Shows 
Dia 5 – Jorge & Mateus
Dia 6 – Pedro Paulo & Alex e 
Bruno di Marco & Cristiano
Dia 7 – Roby & Thiago, Villa 
Bagagge e Henrique & Diego
Dia 11 – Henrique & Juliano
Dia 12 – Luan Santana
Dia 13 – Fernando & Sorocaba
Dia 14 – Cezar & Paulinho

Fonte: Faici

Faici escolheu suas representantes em festa no último dia 22

Daniela Ferreira é eleita a nova representante da festa este ano 

Daniela venceu o concurso Rainha Faici 2016

DIVULGAÇÃO
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Grandes comemorações Conselho Municipal de Cultura fez a primeira reunião oficial

1º Fórum e Feira de Profissões do Objetivo e CongesaIndaiatuba Clube comemora 59 anos com baile no dia 20 de agosto

Domingo, dia 24, foi de grandes comemorações na Chácara 
dos Marino. Primeiramente celebraram a graduação do jovem 
Matheus em Odontologia. Logo após o almoço, foi a vez de 
comemorar os 19 anos de minha sobrinha Bruna Marino Santos. 
Enfim, um dia delicioso e feliz para esta família festeira!

O Conselho de Cultura de 
Indaiatuba fez sua primeira 
reunião oficial no último dia 
12, elegendo seu presidente e 
realizando outras ações.

Para primeira gestão, foi 
eleito como presidente Nelson 
Polinário, tendo como vice 
Fidelcino Laurenciano. Tam-
bém houve a indicação e elei-
ção dos secretários, divisão de 
câmaras setoriais de trabalhos 
em cada área artística, oficia-
lização do regimento, entre 

outras atividades para estruturação inicial do Conselho.
No regimento aprovado, a função do Presidente do Conselho de Politicas Culturais da cidade de Indaiatuba é auxiliar na 

gestão das ações do Conselho, sugerir ações de trabalho, decidir a pauta das reuniões, entre outras responsabilidades. Ele indica 
os trabalhos para as Câmaras Setoriais, assim como a formação de Comissões Temporárias específicos para ações pontuais. 
Todo trabalho ou sugestão indicada pelo presidente ou conselheiros deve ser aprovado em plenário pela maioria do conselho.

O aniversário de 59 anos 
de fundação do Indaiatuba 
Clube será comemorado pelos 
associados e convidados no 
próximo dia 20 de agosto, a 
partir das 22 horas. Com a 
Banda Séculu’s como princi-
pal atração, o Baile de Aniver-
sário será realizado no Salão 

Social do IC que também vai receber o jantar servido pelo Buffet Verona. Para participar do 
evento, que tem como sugestão o uso de traje social, os interessados podem adquirir os ingressos 
ou mesas que serão vendidos diretamente na Secretaria Social. A mesa completa possui seis 
lugares e os ingressos avulsos dão direito a um lugar também em mesas. Devido a variação dos 
valores, tanto das mesas quanto dos convites individuais, para obter as informações sobre os 
preços os interessados devem se dirigir até o IC ou ligar para o telefone (19) 3834-2399.

A c o n t e -
ceu na noite 
de terça-feira, 
dia 26, o bate-
-papo com a 
imprensa. Na 
ocasião, o Co-
légio Objetivo 
e a Congesa 
apresentaram 
o 1º Fórum e 
Feira de Pro-
fissões dessa 
parceria de su-
cesso!

Alpinista Rodrigo Raineri parte para 
última etapa do Projeto Sete Cumes

Espaçolaser abre as portas no 
Parque Mall

Polo Shopping recebe seletiva do 
Miss e Mister Indaiatuba 2016

Faltam poucos dias para o alpinista Rodrigo Raineri conquis-
tar um feito inédito em sua vasta carreira de mais de 27 anos de 
escaladas. De 4 a 14 de agosto, ele vai liderar um grupo de seis 
pessoas que subirão o monte Elbrus, a montanha mais alta da 
Europa, localizada na Rússia. Com isso, ele se tornará o único 
brasileiro a ter sido guia no projeto Sete Cumes, que abrange 
as mais altas montanhas de cada continente.

Raineri é especialista em conduzir e orientar grupos de 
executivos e turistas que gostam de se desafiar na prática do 
montanhismo. 

O Parque Mall ganhará mais uma unidade de serviço que 
agregará ainda mais vantagens para os clientes. É a Espaçolaser, 
rede de depilação a laser da apresentadora Xuxa Meneghel, 
que está há 13 anos no mercado e consagrou-se como a marca 
que mais faz depilações no Brasil. A unidade de Indaiatuba 
inaugurou ontem, dia 29. 

No Parque Mall, a Espaçolaser contará com duas salas, 
uma para avaliação e outra para procedimento, além de duas 
fisioterapeutas e duas recepcionistas. Os atendimentos serão 
realizados com hora marcada, de segunda a sábado, das 9h às 
20 horas. 

A clínica realiza o procedimento de depilação a laser em 
qualquer área do corpo que o cliente desejar, tanto em mulheres 
quanto em homens.

Depois de meses de fase preparatória – que incluiu cursos, 
ensaios, testes e uma pré-seletiva –, o Polo Shopping Indaiatuba 
sediará a semifinal dos concursos de Miss e Mister Indaiatuba. O 
evento, gratuito e aberto ao público, ocorre na Praça de Eventos 
na próxima quarta-feira, dia 3, às 20 horas.

Pela primeira vez, as competições feminina e masculina 
serão realizadas juntas. Nesta etapa, sairão as 22 finalistas do 
Miss e os 20 melhores do Mister Indaiatuba. A seleção se dará 
a partir da opinião de 12 jurados técnicos e artísticos escolhidos 
para a ocasião.

De Indaiatuba, já saíram Cássia Janys Moraes Silveira, Miss 
São Paulo e Miss Brasil, em 1977; e a também Miss São Paulo 
Daniela Zanotello, em 1996. No ano passado, a indaiatubana 
vencedora do concurso foi Nathália Quirino.

Abbraccio Cucina Italiana comemora um ano de sucesso em Campinas
O mês de julho marca o primeiro aniversário do Abbraccio Cucina Italiana 

em Campinas. Aberta ao público no primeiro piso do Shopping Center Iguatemi, 
em julho de 2015, a casa rapidamente se consagrou como um dos restaurantes 
preferidos do público da cidade e região. Sucesso que pode ser comprovado em 
números. No período, foram comercializadas mais de 16 toneladas de massas 
e cerca de 11 mil litros de vinho, além de 53 mil pãezinhos italianos servidos 
como cortesia.

Em um ambiente extremamente aconchegante, o Abbraccio Cucina Italiana 
oferece o melhor da culinária italiana, com pratos consagrados que unem tradição 
e modernidade. Com a proposta de transformar o comum em extraordinário, o con-
ceito traz uma cozinha aberta que permite aos clientes acompanhar a preparação 
de seus pratos, sentir a energia do local e a mistura de cores e aromas do preparo.
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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

Colônia de Férias realizada na ASPMI   

Rafaela Mattioni, Manuela Louise e Mariana Lippi curtindo as 
Férias na Escola no Objetivo (atividade horta)Pedro Luis Sposito Gozzi celebrando o aniversário no Objetivo

Os alunos do Infantil 4 participando da Oficina de Culinária no 
Férias na Escola do Objetivo

Nicolas, Amanda e Isabele curtindo as 
férias escolares

Felipe Alex Eugenio Longhi

Maria Luisa Batista, Paola Fukuhara e Alicia de Castro curtindo as 
Férias na Escola no Objetivo (brincadeiras)

Fernanda Pimenta comemorando o 
aniversário no Objetivo

Carolina Balsemao Neutzling e Rafaela Mattioni Justo curtindo as 
Férias na Escola no Objetivo (oficina de culinária)

João Ferreira de Almeida comemorando o aniversário no 
Objetivo

Master do Cruzeiro em recente jogo beneficente contra a 
seleção paulista na Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Miguel Luis recentemente 
matriculado na escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro

Prof° Zeca com as 
arrecadações feitas no 
recente jogo beneficente

Seleção Paulista de Futebol em recente evento beneficente na 
Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro
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Odilon com a cliente Gabrielle, na loja que está na 
Avenida Bernardino Bonavita, 930 - F: 3318-3006

Odilon com a cliente Angelina, na loja que está na Avenida 
Bernardino Bonavita, 930 - Telefone: 3318-3006

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

Equipe Euroart no Cintra Restaurante, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Divaldo almoçando no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia 
José Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - F: 3894-8929

Claudemir e Luiza, no Restaurante Faisão, situado na Rua 7 de 
Setembro, 659. Contate-nos: 3894-4840

Admilson, Marli, Bruno, Ingrid e André, no Restaurante Crazy For 
Burguer, localizado na Rua 24 de Maio, 790 - Telefone. 3328-1319

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

Adelson e Fábio Nery, no Restaurante Pé D'Pequi, que fica Rua XV 
de Novembro, 1.131 - Fone: 2516-3202

Família Lima almoçando no Pesqueiro Santos 
Agostinho: Marli, Zacarias, Renato, Isabela e Gabriel

Lucimara sempre muito atenciosa com os 
clientes do Restaurante Pé D'Pequi, que fica 
na Rua XV de Novembro, 1.131, F: 2516-3202

Erivaldo e Bruno do Açougue Filé na Brasa

Pesqueiro Santo Agostinho recebendo o saxofonista Derico, do 
programa Jô Soares
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Os famosos Charutos de Folhas de Repolho são um dos 
pratos principais e também podem ser feitos com folhas de 
uva. Leves e saborosos, com o tempero especial da Casa da 
Esfiha. Demais!

Você que vai casar certamente já está pensando naquele 
vestido de noiva de seus sonhos, maravilhoso e deslumbran-
te, então corra para "A Nova Loja". Lá é a melhor opção, 
oferecendo as mais famosas marcas, como Tutti Sposa, 
Center Noivas, entre outras. São vestidos de noiva, super 
delicados com tecidos super nobres com transparência, 
bordados, renda, brilho e pedrarias. Vale destacar também 
os vestidos longos e curtos para festas em geral, que a loja 
oferece na opção aluguel ou venda. Não existe nada melhor. 
Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Não deixe de passar na Vitorello e conferir mui-
tas novidades que acabaram de chegar como casacos 
em lã e couro de cobra, vestidos de lã, blusas, mole-
tons, calça flaire, echarpes e muito mais. E aproveite 
também promoção de calças legging estampadas 
por apenas R$49,90 e moda festa com até 50% de 
desconto. Essa é demais, não perca!

Para os modernos papais que gostam de 
andar sempre na moda e transados, não deixe 
de passar na Paula Amorim para comprar o 
presente ideal para ele. Rua 5 de Julho, 449, 
Jd. Pau Preto - Whatsapp (19) 9.8199-9690

A Clínica Veterinária Bicho Amigo está com 
novo visual, mas continua atendendo seus clientes, 
com o mesmo profissionalismo e carinho, no mes-
mo endereço: Rua XV de Novembro, 1.050 - F. 
3875-2715. Precisando de pronto socorro, cirurgias 
e banho e tosa, é uma excelente opção. As doutoras 
Sueli e Ana Paula estão esperando por sua visita.

Na Flor de Lis Depilação 
& Esmalteria todos os ser-
viços são feitos com muito 
carinho e capricho. O espaço 
trabalha com os dois métodos 
de depilação, tradicional (cera 
quente) e egípcio (com linha). 
A escolha é do cliente! Eles 
seguem rigidamente todos os 
padrões de higiene, seja na 
esmalteria ou na depilação, 
trabalhando com todo material 
descartável, esterilizado em 
autoclave e totalmente higiê-
nico. Agende um horário pelos 
telefones: (19) 3825-0623 (19) 
99921-7576 - WhatsApp. Rua 
Alberto Santos Dumont, 1.209 
- Cidade Nova 1 - entre as ruas 
Ademar de Barros e Tuiuti.

Vestidos de noiva

Charutos Nova fachada da Clínica Veterinária Bicho Amigo 

Moda inverno Pai transado

Tosadores Darik e Lucileidy com as cadelinhas 
Kate e Mia

Nova fachada da clínica veterinária Bicho Amigo 

Tosadores Lucileidy e Darik com Zara e Lili

Parabéns 
Tamires, você 
ficou uma noiva 
espetacular. 
"A Nova" 
Loja deseja 
felicidades. 
Agradecendo a 
preferência
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Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza seus colaboradores pelos aniversários comemorados na semana e deseja muito sucesso e saúde!

Adm Catia Josivaldo Maria Nilza Luciana Ilenir

Ronaldo, do Carvão Indaiá, com Raimundo da Adega Mato Grosso

Roberta, do Supermercado Bandeira, com a cliente Alessandra Paixão

Os patrocinadores e a equipe do Espaço Rosa Shock prestigiando 
as candidatas da Musa Sertaneja com muita animação

O Grupo Mais Expressão dá as boas vindas a equipe da Distribuidora 
Mineiro Hortifruti. Na foto: Victor, Lucas, Adilson (Mineiro), Emily e Cesar

Equipe Ouro e Prata sempre com muitas novidades para seus clientes

Enfermeiro José ministrando o treinamento de Primeiro Socorros 
oferecido pela Sanare Serviços de Saúde

As Lojas Cris Bandeira prepararam uma seleção especial em roupas e acessórios jeans para você. Venha conhecer os modelos e 
aproveite nossas promoções e parcelamento no crediário

Ronaldo, do Carvão Indaiá, com Vagner da conveniência das bebidas

Em recente evento na cidade, estiveram presentes Rogério 
Ferrabraz, Claudia Prandini e Edvaldo da  Hot Flowers

Janaina Prado, Edvaldo da Hot Flowers, Claudia Prandini e  
Fabiana Nunes na final da Rainha Faici

Gleison Tambara, proprietário do Pesqueiro Santo Agostinho, recebe 
visita dos condutores da Tocha Olímpica Katia Silva e Luan Akaboshi

Edvaldo e Eliana da Hot Flowers com amigos em recente evento

Dr.Tulio, Edvaldo da Hot Flowers e Gaspar na final da Rainha Faici
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caderno de negóciosNº 707

AP02669 - SOLAR DOS GI-
RASSÓIS - AU - 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem. R$700,00 + condomínio 
+ IPTU.
AP01088 - VILLAGE AZALEIA - AU 
67m² - 03 dormitórios, WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem para 01 
auto. R$900,00 + COND. + IPTU.
AP03146 - SPAZIO ILLUMINARI 
- AU 50m² - 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 01 auto. 
R$ 1.100,00 + COND. + IPTU.
AP00894 - VERTENTES DE ITAICI 
- AU 85,38m² - 03 dormitórios (01 
suíte, WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, ga-
ragem para 02 autos. R$ 1.100,00 
+ COND. + IPTU.
AP01830 - RESIDENCIAL PICTOR 
- AU 70m² - 02 dormitórios, WC so-
cial, sala 02 ambientes, cozinha, la-
vanderia, varanda, garagem para 01 
auto. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU.

A P 0 3 1 3 3 -  R E S I D E N C I A L 
VITÓRIA- AU 88m²- Apartamento 
com 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala 02 ambientes, cozinha, 
lavanderia, 01 vaga de garagem. 
R$1100,00 + COND. + IPTU.
AP02567- ANA MARIA - AU 67m²- 
03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala 02 ambientes com varanda 
gourmet,WC social,banheiros 
com box bl index e gabinete, 
cozinha planejada,lavanderia 
planejada,garagem para 02 au-
tos.Segurança 24H, área de lazer 
de clube.R$1.200,00+ Cond. 
+ IPTU
AP02950-VILLAGGIO D'AMORE - 
AU. 73 m² -0 2 dormitórios sendo 01 
com armários,, WC social, sala para 
2 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia e garagem para 1 auto.
R$ 1.200,00
AP02646-VILLAGE AZALEIA - AU 
64m² - 02 dormitórios, sendo 01 
com armários, WC social, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, ga-

ragem para 01 auto. R$ 1.200,00 + 
COND.+IPTU.
AP01326 - FONTE DE TREVI - AU 
70m² - 03 dormitórios (01 suíte), 
WC social, sala 02 ambientes com 
sacada, cozinha com armários, área 
de serviço, garagem para 02 autos. 
R$ 1.200,00 + COND. + IPTU.
AP02476 - ROCCAPORENA - AU 
71m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$1.300,00 
+ COND + IPTU
AP02208- JD.POMPÉIA- AU 83M² 
-03 dormitórios com armários, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, WC 
social, área de serviço, 02 vagas 
descobertas. R$1.800,00 + COND 
+ IPTU.
AP01846 - DUETTO D'MARIAH 
- AT.82m² - 03 dormts, sendo 01 
suíte, WC social, sala 02 ambien-
tes, varanda gourmet c/ armários, 
cozinha planejada, área de serviço, 
02 vagas de garagem cobertas. R$ 
1.800,00 + COND. + IPTU.

CA06585 – JARDIM MOACYR AR-
RUDA – AT 150m² AC 36m² CASA 
JARDIM MOACYR ARRUDA com 1 
dormitório, sala, banheiro social, cozinha 
com gabinete, lavanderia e 1 vaga de 
garagem. R$ 800,00 + IPTU.
CA05773 - JARDIM DOS COLIBRIS 
- AT 100m², AC 80m² - 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala, varanda, 
cozinha, lavanderia. R$ 900,00 + 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.
CA06204- JD. BRASIL - Casa com 02 
dormitórios sendo 01,sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 02 carros 
cobertos R$ 1.000,00+ IPTU.
CA04174 - JARDIM BELO HORIZONTE 
- AT125m², AC125m² - 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
WC nos fundos, garagem para 01 auto. 
R$1.100,00 + IPTU.
CA06296 - JARDIM SANTA RITA - AT- 
100M²- AU-80M²- Casa com 02 dormitóri-

os, sala, cozinha, wc, lavanderia, 01 vaga 
de garagem. R$ 1.000,00 + IPTU.
CA05762 - VILA INGLESA - AT 250m², 
AC 120m² - Casa antiga com 02 dor-
mitórios, WC social, sala, cozinha, lavan-
deria, amplo quintal, estacionamento na 
frente.R$1.200,00+IPTU
CA06609 - JARDIM PAU PRETO - AT 
150m², AC 100m²- 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, quintal, garagem para 02 
autos. R$ 1.400,00 + IPTU.
CA04041 – JARDIM JULIANA - AT 
150m² AC 70m² - 02 dormitórios, sendo 
uma suíte com terraço, sala de estar, co-
zinha planejada ampla, banheiro social, 
despensa, lavabo, lavanderia coberta e 
garagem coberta para dois carros. R$ 
1.500,00 + IPTU.
CA05799 - JARDIM TROPICAL - 
COND MARIA BONITA - AT 145 m²/
AC 125 m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala ampla para 02 
ambientes, copa, cozinha, área de 
serviço, quintal, garagem coberta para 
02 autos. CONDOMÍNIO COM AMPLA E 
BONITA ÁREA DE LAZER R$ 1.600,00 
+ cond. + IPTU.

CA04887 - VILA RUBENS - AT 150m², 
AC 170m² - 03 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, quintal, edícula 
com WC, garagem para 01 auto. R$ 
1.700,00 + IPTU.
CA06137 - VILA VERDE - AT 150m², AC 
137m², 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com sacada, WC social, sala 02 ambien-
tes, lavabo, cozinha, lavanderia, área de 
lazer com churrasqueira, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + IPTU.
CA04546 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m², AC 145m² - Parte Superior: 03 
suítes e hall de entrada; TÉRREO: sala, 
lavabo, copa com varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, 
churrasqueira com pia, garagem para 02 
autos, sendo 01 coberta. R$ 2.300,00 + 
COND. + IPTU
CA06584 - VILA HOMERO, AT300m² 
AC250m² - 03 Dormitórios com ar 
condicionado, sendo 01 suite com closet, 
Wc social, sala 03 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, escritório, lavanderia, 
área gourmet com churrasqueira forno 
de pizza, piscina, banheiro, quartinho 
de despejo, garagem para 04 autos. R$ 
3.500,00+ IPTU

LOCAÇÃO - SELEÇÃO ESPECIAL

APARTAMENTOS CASAS

AP03144 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AU 
90m² - Excelente apartamento amplo com 02 
dormitórios, WC social, sala ampla dois ambi-
entes, varanda, cozinha ampla, lavanderia, ga-
ragem para 02 autos.**Condomínio com salão 
de festas** R$ 1.000,00 + COND. + IPTU.
 

AP03103 - PARQUE SÃO LOURENÇO - AU 
68,03m² - 02 dormitórios, WC social, sala 02 am-
bientes, cozinha americana, lavanderia, garagem 
para 01 auto. **Apartamento novo, com piso, 
em excelente localização**R$ 1.400,00 + IPTU.
 

AP02243 - LONDON PLACE - AU 85m² - 03 
dormitórios, (01 suíte e 01 adaptado para 
closet), WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, área de serviço e garagem para 01 
auto.R$ 1.500,00 COM CONDOMÍNIO E IPTU 
INCLUSOS.
 

AP02423 - MAROC - AU 78m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, WC social, sala 
02 ambientes, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 02 autos. **Con-
domínio bem localizado com área de lazer 
completa**R$ 1.800,00 + condomínio + IPTU.
 

CA03234 - JD PRIMAVERA - AT 250m², AC 
177m² - 03 dormitórios (01 suíte com armári-
os), WC social, sala 02 ambientes, cozinha. 
Porão com 01 dormitório e WC. Edícula com 
lavanderia e churrasqueira. Garagem 05 autos 
(02 cobertas). R$2.000,00 + IPTU.
 

CA04781 – VILA VITÓRIA  - AT 176m², AC 156m² 
-  03 dormitórios (1 suíte), sala, copa, cozinha, 
WC social, lavanderia, garagem para 2 autos 
cobertos, portão eletrônico, aquecimento solar e 
cerca elétrica. R$ 2.200,00+ IPTU.
 

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

CA06433 - AT  450m² AC:250m² CASA TÉR-
REA EM CONDOMÍNIO com 3 dormitórios 
planejados, sendo 1 suíte, sala para dois am-
bientes, lavabo, banheiro social e de serviço, 
cozinha planejada, 4 vagas de garagem, sendo 
duas cobertas e área gourmet com piscina. 
Locação: 3.000,00 + COND. + IPTU.
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LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00118 – Centro – AU: 25m² c/ 
banheiro – R$ 900,00 + Iptu
SL00033 – Centro – sala Comercial 
– Piso 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 – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais 
e Mall de Serviços, localização privi-
legiada - AU: 40m² c/ wc, estaciona-
mento – 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 localiza-
ção - AC: 240m² - Ótima Localização, 
02 banheiros, escritório, depósito, 
mezanino, cozinha, quintal, vaga p/ 
03 carros – R$ 5.000,00 + Iptu

CASA

CA00806 – Jd. Monte Verde – 2 
dorm, sala, coz, wc, lavanderia, ga-
ragem – R$ 1.100,00
CA00451 – Cond. Fechado - Mora-
das de Itaici - 2 dorm, sala 2 amb, 
coz, wc, lavand, quintal c/ pisos e co-
bertura, garagem, área de lazer e por-
taria 24hs – R$ 1.150,00 + Cond + iptu
CA01169 – Jd. Pau Preto - AT: 250m² 
- AC: 100m² - 2 dorm, sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem, edícula – R$ 
1.400,00 + Iptu
CA01421 – Jd. Sevilha - Casa Nova, 
ótimo acabamento em porcelanato, 3 
dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 
2 ambientes, cozinha americana 
planejada c/ forno elétrico e fogão 
cook top, lavanderia, churrasqueira, 
garagem coberta p/ 2 carros – R$ 
1.450,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01139 – Vl Todos os Santos - 
3dorm(send 1 suite c/ armários), sala 
ampla, wc social, coz ampla, lavand, 
edícula com cozinha, churrasqueira, 

pia e wc, garagem – R$ 2.000,00 
+ Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, ga-
ragem 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
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 planeja-
da, lavand, garagem – R$ 1.050,00 + 
Cond + Itpu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Morada 
do Sol - Apto Novo, edifício c/ eleva-
dor, 2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, wc social, 1 vaga de 
garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
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
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
AP00383 –  Jd.  Pau Preto - 
2dorm(sendo 1 suíte), sala 2 amb, 
wc social, coz, lavand, 2 vagas de 
garagem, área de lazer – R$ 1.200,00 
+ Cond + Iptu
CA00161 – Jd. Sta Rita - AU: 101m² 
- 3 dormitórios (sendo 1 suite), sala 
2 ambienttes c/ sacada, wc, cozinha 
grande c/ armário, lavanderia c/ armá-
rio, garagem 2 carros – R$ 1.600,00 
+ 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 
topografia - 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, pisci-
na, 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, La-
vabo, Espaço P/ Escritorio, Coz 
Americana, Despensa, Lavand, 
Churrasq C/ Pia, Garag Coberta 2 
Carros, Piso Porcelanato Na Parte 
Inferior, Pvc Parte Superior, Aque-
cedor Solar, Prep. P/ Ar Cond – R$ 
670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, 
cozinha, lavabo, escritório, pisci-
na, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta 2 carros – R$ 750.000,00

CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² 
-  AC: 190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
closet e ar condicionado), sala 2 amb 
ampla c/ ar condicionado, wc social, 
lavabo, coz planejada, churrasqueira 
c/ pia e gabinete, piscina, wc externo, 
lavand c/ armários, excelente acaba-
mento, porcelanato – R$ 850.000,00
CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² 
- AC: 235m² - Aquecimento Solar – 
Preparação p/ Ar Condicionado - 3 
suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, 
lavabo, coz, despensa, área gourmet, 
piscina, wc externo, lavand, garagem 
– R$ 870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa Nova- 
AT: 300m² - AC: 240m² - 3 suites, sala 
de estar c/ pé direito duplo, sala de jan-
tar, 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, piscina, 
wc externo, quarto de despejo, jardim 
de inverno, paisagismo, aquecimento 
solar, preparação p/ ar condicionado, 
06 vagas de garagem, fino acabamen-
to. 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 Val le  I I  - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla c/ armários, wc social c/ box 
e gabinete, lavand, churrasqueira c/ 
pia, garagem coberta 2 carros, portão 
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, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, portão eletrônico 
– R$ 500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa 
Nova, Excelente Acabamento – 3 sui-
tes, 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 dor-
mitórios c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, coz planej, copa, sala de 
tv, churrasqueira c/ pia, lavand, wc 
externo, quarto de despejo, edícula 
assobradada c/ 2 dorm e 1 wc, portão 
eletrônico – R$ 680.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE 
APTOS NA PLANTA 

CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. 
Azaleia – 3dorm, sala, coz , wc, 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 – Excelente 
Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb,  coz, wc social, lavand, gara-
gem-(aceita financiamento bancário) 
– R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área 
de Lazer e Portaria 24hs - 3 dorm 
(sendo 1 suite e 2 dorm c/ armários), 
sala 2 amb c/ rack e painel, wc 
social c/ box e gabinete, coz planej 
c/ cooktop, forno elétrico e coifa, 
lavand c/ armários, 01 garagem co-
berta Aceita imóvel como parte de 
pagto e financiamento bancário – R$ 
278.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. Bel-
vedere – Apto novo (fase final de 
construção) – Área de lazer completa 
– 3 dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
coz, lavand, garagem, preparação p/ 
ar condicionado, varanda gourmet..
R$ 120.000,00 entrada (aceita ter-
reno) + 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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AP03293 - VILLA DAS PRAÇAS 
AU 60M² - 2 DORMT / SALA / WC / AS / 1 

VAG COBERTA R$270.000,00

AP03296 ED. FONTE DE TREVI 
3 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / 

2 GAR. R$ 1.000,00 + COND + IPTU

AP03299 - VILLAGE AZALEIA 
AU 60M² - 3 DORMT / SALA / COZ / WC / AS 
/ GAR COBERTA / CHURRAS / R$235.000,00

AP03301 - VILA GEORGINA 
AU 112 M² - 2 DORMT / 1 SUITE / SALA / WC / 
COZ / AS / 2 GAR R$1.000,00 + COND + IPTU

CA11257 JD MORADA DO SOL 
3 DORM. / SALA / COPA / COZ. / 2 WC / AS / 

CHUR / 2 GAR. R$ 1.500,00 + IPTU

CA11271 - JARDIM PORTAL DO SOL 
AC 122.25 M² AT 154.80 M² - 3 DORMT / 1 

SUITE / 2 WC / 2 VAGAS R$300.000,00

CA11273 CASA BELLA - AC 106M2 - 3 DORM.(1 SUITE C/ 
ARM EMBUT) / SALA / COZ. PLANEJ. / WC / AS / 4 GAR /
HIDRO NO JARDIM. COND. C/ ÁREA DE LAZER COM-
PLETA R$ 580.000,00 / R$ 2.200,00 + COND - ISENTO IPTU

CA11274 VL SUIÇA 
AT 324M2 AC 198M2 - 3 DORM (1 SUITE) / SALA  COZ. / 
WC / AS / EDICULA /  CHUR / PISCINA / 4 GAR. ARMÁ-
RIOS EMBUTIDOS NOS DORM. R$ 3.000,00 ISENTO IPTU

CA11276 - JARDIM MORADA DO SOL 
AC 60M² - 2 DPRMT / SALA/ COZ / WC / GAR 

R$800,00

SL01777 JD SANTA RITA - AC 211M2 - SA-
LÃO C/ 3 SALAS DE ESCRITÓRIO / 2 WC. 
PÉ DIREITO ALTO. ENTRADA NOS FUN-
DOS P/ CAMINHÕES. R$ 6.000,00 + IPTU

TE01901 - JARDINS DO IMPÉRIO 
197.30 M² R$108.000,00

TE01906 TERRA MAGNA 
TERRENO C/ 360M2. COND. C/ ÁREA DE 

LAZER COMPLETA. R$ 250.000,00



06B Mais Expressão

VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA !! JD. 
DO VALLE Próximo Ao Pq. Eco-
lógico .02 Dormitórios, Sendo 01 
Suite, Sala, Coziha, Wc Social 
E Lavanderia, Entrada Para Va-
rios 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- La-
vanderia, Garagem. Oportuni-
dade Única!! Valor: Apenas: 
R$220.000,00 Ac. Financ, Ou 
Terreno Na Metade Do Valor. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-
3294 Corra!!
ÁREA RURAL-VENDE-SE 
20.000M²/40.000M² Próximo 
A Monte 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 Dor-
mitórios, 02 Wcs – Toda Avaran-
dada, Gramada, Pasto, Pomar, 
Boa Topografia, Água De Mina, 
02 Tanques Com Peixes Sendo 
Um Copartilhado E Outro Ex-
clusivo, 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 
Árvores Frutíferas, Róximo Ao 
Centro, R$300.000,00. Aceita 
Apartamento Em Indaiatuba. 
Estuda Entrada Mais Parcela-
mento F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294
JARDIM NAIR MARIA –SALT0 
SP-Excelente Casa De 03 Dor-
mitórios Sendo Um Suite Sala/
Cozinha Americana, Wc Social, 
Garagem Para 02 Autos, Edifi-
cada Em Lote De 180M² Nova! 
R$320.000,00 Troca Por Aparta-
mento Em Indaiatuba. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE

BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-10)(Pav.sup.)02-
-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Ga-
ragem R$850,00 Garantia:fiador
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 
S O L  ( A N T -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 Lo-
caticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-58).(Pav.inf) 02-
Dorm, Sala.coz –Wc – Garagem 
R$900,00 +Iptu Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-70) Pav. Sup.  01-
Dorm, Sala.coz –Wc – Sem 
Garagem R$650,00(Obs: Imovel 
Em Cima De Salão Comercial) 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-70) Pav. Sup.  01-
Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Ga-
ragem R$650,00 Garantia:fiador/
Calçãolocaticia

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-71) 02-Dorm- Sala.-Coz –Wc –
Garagem R$1.100,00  + Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-77) Fundos 01-Dorm -  Sala-
-Coz –Wc.r$650,00 Garantia:fiador/
Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-80) Fundos.  01-Dorm-Coz –Wc 
– Lav- R$ 500,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-80)(Pav.sup) 02-Dorm-Sala-Coz 
–Wc – Lav- R$ 1.000,00   Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-82) Frente.  01-Dorm-Sala-Coz 
–Wc – Lav- R$ 800,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-86) Fundos.  01-Dorm-Coz –Wc 
– Lav- R$ 500,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia

APARTAMENTO ALUGA-SE

GRAND VILLE: 03 Dorm(01 Suite)-Sa-
la-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
B A I R R O : J A R D I M  M O R A D A 
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$ 550 Morada do Sol: aparta-
mento 1 dormitórios suite, sala, 
cozinha, lavanderia s/ garagem
R$ 700 Morada do Sol: 1 dor-
mitórios, sala, cozinha, lavan-
deria  garagem (entradanão é 
individual)
R$ 900 Vila pires da cunha  3 
cômodos  grandes, vaga para 
carroo, quintal - individual
R$ 1000 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, copa, co-
zinha, lavanderia vaga coberta 
para até 2 carros
R$ 1100 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia vaga coberta para 
até 2 carros
R$ 1300 Morada do Sol: Salão 
comercial+ ou – 60 m², 2 wc

TERRENOS

R$ 12 mil São José do Rio Pre-
to: Lote de 200 m², + parcelas de 
R$ 500,00, aceita carro ou moto.
R$ 95 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m², plaino.
R$ 105 mil Jd. Morada do 
Sol: Lotes de 125m² com ótima 
topografia

R$ 105 mil Jd. União: Lotes 
de 150m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
3 cômodos em ponto de andai-
me 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$ 160 mil Morada do Sol: 3 
cômodos e wc na frentecom 
laje, 2 cômodos e wc nos 
fundos sem laje.
R$ 160 mil apartamento 
Salto: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia. 
Aceita Financiamento.
R$ 160 mil Morada do Sol: 
3 cômodos e wc na frente, 2 
cômodos e wc nos fundos.
R$ 170 mil Paulista: 2 cômo-
dos nos fundos, frente toda 
livre, estuda financiamento.
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, cozi-
nha, 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 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita terre-
no, ou 50% do valor e assumir 
financiamento.
R$ 280 mil Morada do Sol: 
parece chácara 3 cômodos em 
lote de 250m, aceita terreno, 
carro, parcelamento.
R$ 280 mil Morada do Sol: 
Próximo a avenida sendo 1 
casa térrea e 2 casas no piso 
superior, com ótimo acaba-

mento aceita chácara, 
R$ 290 mil Jd. Veneza: 2 
dormitórios, sala cozinha e 2 
wc area gourmet (Casa Linda), 
aceita terreno
R$ 300 mil Morada do Sol: 
Próximo a avenida sendo 1 
casa térrea e 2 casas no piso 
superior, com ótimo acaba-
mento aceita chácara. 
R$ 320 mil Colibris: Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala co-
zinha e 2 wc, aceita financia-
mento terreno.
R$ 380 mil Monte verde: 
Excelente Sobrado Nova com 
3 dormitórios sendo 1 suíte e 
closet, sala copa e cozinha, la-
vanderia, garagem para vários 
carros Área gourmet (Aceita 
Terreno e Financiamento).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias 
Fausto: 3000 m² - só terra, 
aceita casa.
R$ 500 mil Alto do Primavera 
Cardeal: 1.000m² - formada 
com casa boa aceita imóveis
R$ 600 mil Sumaré: 1600 m² 
- formada com casa de 3 dorm 
aceita casa

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, escri-
torio, dispensa, lavanderia, churrasqueira 
com pia, aquecedor solar, garagem 
para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.515 – CENTRO – R$393 MIL – 
3dorms(1st), 2 vagas de garagem
AP.530 – VL.BERGAMO – R$360 MIL-  
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
garagem para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

TERRENOS

TE.02 – JD.DOS IMPERIOS – R$112 
MIL – 150m²
TE.05 – JD.ELDORADO – R$500 
MIL – 270m²
TE.13 – VILA RICA – R$120 MIL 
– 150m²
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL mais 
parcelas – 170m² 
TE.19 – HELVETIA – R$370 MIL – 490m²
TE.31 – COND.QUINTAS TERRACOTA 
– 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, churras-
queira, campo de futebol, pomar, poço, 
corrego nos fundos  
COD.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²
COD.721 – RECANTO CAMPESTRE 
– R$130 MIL – 930m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.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
VILA BRIZOLA – 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
JD.ALICE – R$1150,00 – SOBRADO – 
2dorms, sala, coz, WC, lavabo, quintal, 
garagem para 2 carros.
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 – COMERCIAL 
-   4 salas,  recepção, 2 wc (1 para 
cadeirante),  coz,  dorm de despejo 
nos fundos
VL.FURLAN – R$4 MIL – COMERCIAL 
– 4 salas (2 c/WC e 3 c/a/e), sala ampla, 
coz c/a/e. fundos:dorm, coz, lavanderia, 
churrasqueira, garagem para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de 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 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lavan-
deria, 1 vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem

CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
coberta.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem.
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)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st 
com ae), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, WC, 2 vagas de gargem coberta
VL.BRIZOLA –  R$1.500,00  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem
A N D A L U Z  –  R $ 2 . 6 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 
planejada, WC, varanda, 2 vagas de 
garagem, totalmente mobiliado

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL - R$600,00 
– 45m², wc
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$2.300,00 
- 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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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
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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.
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 plane-
jada, 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 dorms(01st c/closet), 
sala 02 ambientes, cozinha americana com AE,  lavan-
deria,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,  gara-
gem – 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), la-
vabo, sala 03 ambientes, escritório, cozinha planejada, 
lavanderia, piscina, churrasqueira c/WC e despensa 
– AT/ 430m² – AC/ 380m² – R$ 750.000,00 Aceito 30% 
em permuta.
CA2358 – Vila Homero – 02 dorms(01st), 02 salas c/
varanda, cozinha, lavanderia, garagem – AT/390m² – AC/ 
150m² (frente para o parque das frutas) – R$ 580.000,00 
OBS:aceita troca por casa térrea no Villagio de Itaici ou 
Vista Verde. 

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

APARTAMENTO VENDE 
Apto0017 – Edifício Barbara – 01 dorm, sala, cozinha e 
banheiro, 01 vaga de garagem – R$ 210.000,00

Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, 
cozinha e WC – R$ 440.000,00
Apto0002 – Edificio Parma – 02 dorms(01 st), sala, 
cozinha e Wc – R$ 290.000,00 – Aceita R$ 60.000,00 
e transfere 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

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, 
dependência 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 ambi-
entes, lavabo, cozinha americana, varanda com chur-
rasqueira, 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, banheiro, 
lavanderia, piscina e churrasqueira, canil e área 
preparada para sauna – AT/ 2.000m² – AC/ 200m² – 
R$ 500.000,00
Apartamento São Caetano – 03 suites, lavabo, 
sala 04 ambientes, cozinha, lavanderia, 03 vagas de 
garagem AT..220m² - um por andar-Ao lado do Paço 
Municipal – troco por chácara em Indaiatuba.  R$ 
1.200.000,00.
PERMUTA – (Com Volta em dinheiro) Casa no Cond. 
Vista Verde com 03 dorms(01St), sala, cozinha, la-
vanderia, 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.
Casa Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, cozinha e 
WC – R$ 1.200,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Mecânica Auto Elétrica Dentista

Oficina de Motos Papelaria RestauranteReparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

CASAS - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica do 
terreno e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-7331 ou 
(19)3885-4500 - CRECI 74.092
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 tér-
rea AT 300m2, AC180m², sala 
grande, escritório, 3 suítes, ga-
rag. coberta, piscina, churrasq. 
e muito mais R$ 870.000,00 F. 
3875.0469 / 997519921 creci 
65362.
JD. MONTREAL - Excelen-
te casa térrea com 106m² – 
AT150, 3 D (1 suíte),  escritório 
opcional, coz. c/ balcão e mesa 
de granito, sala de jantar e sala 
de visita, churrasq., aquec. 
solar, ar condic., porcelanato, 
esquadrias em alumínio bran-
co, tudo mais, garag. coberta. 
R$ 430.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921 direto c/ proprietário

CECAP - 3 dorm sala coz ba-
nheiro 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, cozinha e banheiro, 1 
vaga de garagem. R$ 210 
mil F. 9.9887-7771
APTO - 2 dorms, sala, coz., 
WC, coz. planejada 1 vaga 
de garag. R$ 150.000,00 F. 
99479-0454
SOLAR DOS GIRASSÓIS - 
2 dorm, sala, coz, wc, 1 vaga 
de gar. R$ 950,00 F. 3801-
2880 ou (19)9.9479-0454
Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de gar, área 
gourmet, campo  de futebol  
R$ 160 mil  aceita financia-
mento F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar.

Aluga-se apto Condomínio 
Village Azaléia - 3 quar-
tos, sala, coz, wc, salão de 
festas, playground, quadra, 
quiosque no direto com pro-
prietário. R$ 950,00 mais 
iptu e condomínio F.  9.9885-
0454 com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael

Terreno Terras de Itaici 
- 2.750M² R$ 330 mil F. 
9.9887-7771.
VALE DAS LARANJEIRAS 
– 4 dorms (2 sts), lavabo, 
sala 3 amb., sala jantar, coz. 
planejada, lav. e dep. de 
empregada, mais casa de 
caseiro, piscina e churr. AT 
3.000m², AC/450m². R$ 950 
mil. F. 9.9887-7771
TERRAS DE ITAICI  – 
1.000m² - R$ 270 mil. Locali-
zação Rua Zenite Furakawa. 
Parte alta F. 9.9887-7771
TERRAS DE ITAICI - Sobra-
do com 3 suítes (1 máster 
com closet e hidro), lavand., 
coz. projetada, copa, sala, 
wc’s, varanda, garag. co-
berta, churrasq., 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
CHÁCARA OLHO D’ AGUA 
– 1000m² ótima localização. 
R$140 mil F. 3801-2880 ou 
(19)9.9479-0454

CHÁCARA EM ITABORAÍ 
- 500 MTS condomínio fe-
chado com salão de festas 
quiosque piscina campo de 
futebol  R$ 55 mil F. 3801-
2880 ou (19)9.9479-0454
ALUGO PASTAGEM - em 
propriedade rural de Itu, 
com água em abundância, 
próximo da Rodovia Castelo 
Branco. Tratar pelo fone (11) 
4023 0319
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 residên-
cia térrea de menor valor na 
região central de Indaiatuba 
F. 3875.0469 / 997519921.
creci 65362.
MOSTEIRO DO ITAICI - 
Chácara no Recanto dos 
Pássaros – AT 5000m²  c/ 
três casas amplas e boas 
com dorms, wc’s, salas, 
coz., despensas, varanda, 
churrasq., piscina, pomar, 
jardim, canil e muito mais R$ 
1050.000,00.  Na negocia-
ção, discute parte em cháca-
ra 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
Cond. Alto de Itaici – 03 
SUITES, sala 02 amb, la-
vabo,  cozinha, lavande-
ria,  3130m² AC/ 160m² R$ 
750.000,00 F: (19) 9.9887-
7771.
Chácara para fins de se-
mana, com churrasqueira, 
piscina e campo de futebol. 
F: 3875-6434 / 99774-3834
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VILLAGIO DE ITAICI - Casa 
de fino acabamento, c/ 3 dorm. 
(sendo 1 suíte) wc social, coz. 
americana, sala, churrasq., 
lavand., garag. coberta, aquec. 
solar. Local c/ área de lazer, 
piscina, salão de festas, quadra 
esportiva e muito mais. R$ 
525.000,00. F. 3875.0469 / 
997519921.creci 65362.
JD. MONTREAL - Excelen-
te casa térrea com 106m² – 
AT150, 3 D (1 suíte), coz. 
projetada com cook top, forno 
e micro-onda, sala de jantar 
e sala de visita, churrasq., 
aquec. solar, preparada para 
ar condicionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio bran-
co, tudo mais, garag. coberta. 
R$ 470.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362
VILA HOMERO – 2 dorms (1st), 
2 salas c/ varanda, coz., lav., 
gar. AT/390m², AC/ 150m² (fren-
te para o Parque das Frutas). 
R$ 580 mil. Obs: aceita troca 
por casa térrea no Villagio de 
Itaici ou Vista Verde. 
Oportunidade!!! casa com 
3 dormitorios 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

TROCO - APTO NO BUTANTÃ 
– 3 suites, sala 2 amb., lavabo, 
coz. americana, varanda c/ 
churr., piscina, salão de festa, 
2 vagas de gar., a 2 quadras do 
metrô Butantã área de 131m². 
R$ 1.200.000,00  - Troco por 
chácara no Mosteiro ou Vale 
das Laranjeiras com 04 dor-
mitorios podendo dar volta em 
dinheiro. F. 9.9887-7771
JARDIM ESPLANADA - Ac: 
64m² AT: 300m² - sala, cozinha, 
quarto, varanda, wc. Oportuni-
dade! R$380mil F. 3875-5385 
ou 9.9258-2654
TANCREDO - 2 dorm, sala, coz, 
wc social, gar. p/ 2 carros, lav 
grande. 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$350 mil F. 3801-2880 
ou (19)9.9479-0454
Jd. Nair Maria: 3 cômodos em 
ponto de andaime com estrutura 
p/ sobrado R$ 110 mil F. 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos fun-
dos, frente toda livre. R$ 170 mil 
estuda financiamento F. 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por casa 
em Indaiatuba (consulte-nos) 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar

Salto Jd. Nair Maria: lote de 
180 m², R$ 100 mil, com alicer-
ce p/ 2 dormitórios + parcelas 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Morada do Sol: casa nova 2 
dorms, sala, coz., wc, vaga 
para p/ carros. Aceita terreno 
aceita financiamento. R$ 240 
mil F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Morada do Sol: Sobrado lindo: 
1 dorm, sala coz., varanda, 
edícula c/ lav. nos fundo R$ 210 
mil aceita financiamento, terre-
no F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue acobrar.
Morada do Sol: 3 cômodos em 
lote de 250m. prace uma cháca-
ra R$ 280 mil, aceita Terreno, 
carro, Parcelamento  F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, 
wc social, lava nos fundos gara-
gem coberta. Aceita terrenos ou 
50% do valor e assumir finan-
ciamento. R$ 250 mil F. 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: 2 dorms, sala, 
coz., wc, lav., gar. p/ 2 car-
ros. Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil Aceita troca por 
lote de 250m². 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
Monte Verde: (Nova) com 3 
dormitórios sendo 1 suíte, sala 
copa e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários carros 
Área gourmet (Aceita Terreno 
e Financiamento), R$ 380 mil. 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
Vila Pires da Cunha:  3 cô-
modos  grandes, vaga carro, 
quintal – individual R$ 900 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar

Morada do Sol: (Casa Nova) 
1 dorm, sala, coz., wc, vaga 
para p/ 4 carros. Aceita terre-
no, Financiamento R$ 225 mil. 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
Morada do Sol: 2 dormitórios 
suite, sala, copa, cozinha, 
lavanderia vaga coberta para 
até 2 carros.R$ 1.000,00 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.

ALUGO CASA -  com 300m² 
em propriedade rural de Itu, 
próximo da Rodovia Castelo 
Branco, destinada a clinica de 
recuperação de dependentes 
químicos e outros. Tratar pelo 
fone (11) 40230319
CENTRO - 3 dorm com ar-
mários, 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
J D  C A L I F Ó R N I A  -  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/ 2car-
ros. R$1.100,00 F. 3801-2880 
ou (19)9.9479-0454
CECAP - 2 dorm, sala, coz, 
wc, gar. R$950,00 F. 3801-
2880 ou (19)9.9479-0454
Morada do Sol: apto 1 dor-
mitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia s/ garagem R$ 
550,00 F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar independente



classificados

JD. BRÉSCIA - Oportunidade 
única, terreno c/ 200m², plano, 
na quadra A, com escritura e 
registro, R$ 155.000,00. Dis-
cute-se proposta F. 3875.0469 
/ 997519921 c/ o proprietário.
TERRA MAGNA - Magnífica 
residência desencostada das 
divisas em local privilegiado 
com vista fantástica imutável. 
AT 540m², AC 300m² IPTU 
R$ 245,00, Taxa de Cond. R$ 
422,00. Em cima: 3 Suítes e 
closet, sacadas fascinantes e 
bela escada de acesso. Em bai-
xo: Salas de visita, jantar, TV, 
escritório e mais, coz. projetada, 
lavabo, dependência de serviço, 
armários. Área gourmet ampla, 
piscina 12x3 com prainha, hidro 
massag. e cascata, WC, vestiá-
rio e aquec. solar. Garag. para 
vários carros. Documentada. R$ 
1.295.000,00, discute imóvel até 
R$ 700.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921creci 65362.
TERRENO VALE DAS LARAN-
JEIRAS - 2.830m² R$ 350 mil. 
F. 9.9887-7771
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$120 
mil F. 3801-2880 ou (19)9.9479-
0454
Jd. Colibris - 150m² com ótima 
topografia, um tapete R$ 95 
mil topografia 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.

RESIDENCIAL HELVETIA 
PARK 1 - Espetacular residên-
cia com AC 365m2- AT 490m2. 
Três suítes com closet e armá-
rios (sendo uma com hidro) e 
varandas. Sala ampla de dois 
ambientes, sala de TV, quarto 
de hóspede, escada revestida 
em granito especial e corre 
mão em alumínio, wc social, la-
vanderia, piscina, vestiário, wc, 
varanda gourmet e estar, chur-
rasqueira, entradas laterais, 
garagem para seis carros (três 
cobertos). R$1.800.000,00, 
discute imóvel como parte. 
Documentada. F. 3875.0469 / 
19-9.97519921. creci 65362.
Jd. União: - 150m² com ótima 
topografia R$ 100 mil F. 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jd. Morada do Sol: - 125m² 
com ótima topografia R$ 100 
mil F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Elias Fausto: 3000 m² - só ter-
ra, aceita casa de lote inteiro R$ 
320 mil F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320.
Terreno 175m² no Vista Verde.
Bem localizado. F: (19) 99792-
1440 / 99774-3834

TV 14” Sharp - 110W - em óti-
mo 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
TROCO VÁRIAS BICICLETAS 
ALUMÍNIO por carro valor de 
mais ou menos R$ 35.000,00 
F. 3835 3350

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
JUMP/ CAMA/ ELÁSTICA - R$ 
210,00 cada F. 3816-7908 ate 
13 horas
PASSO O PONTO - restaurante 
e cozinha industrial F. 3394-
1303 c/ Paulo
INSTRUMENTO REPIQUE - 
R$ 149,00 F. 98802-3619 ou 
3016-6777
PASSO O PONTO - Serralheria 
de porte médio, bem localiza-
da, em funcionamento, aprox. 
mil clientes inclusive indús-
trias automotivas R$ 70.000 F. 
98954-4414
TENÓRIO DESENHOS - Ca-
ricaturas ao vivo ou por en-
comendas F. 99213-9795 
Whatsapp 99723-6687 / www.
td.art.br  / fanpage: tenorio-
desenhos
AR CONDICIONADO POR-
TÁTIL - Consul - 12.000 BTU 
Novo - 110W R$1.990,00 F. 
98802-3619 ou 3016-6777
TV 14” PHILIPS  -  110W 
R$99,00 F. 98802-3619 ou 
3016-6777
Motor de Correr para por-
tão R$350 F. 9.9835-5979 ou 
3801-3228
Mesa tubular branca, com 6 
cadeiras. 1,60m. R$250,00. F: 
(19) 9912-5534 
Sofá de canto usado na cor 
castor. Tratar com Lucia F: (19) 
3875-7624 
CAMA HOSPITALAR: Pouco 
uso, 3 manivelas, acompanha 
colchão e a mesinha para ali-
mentação. Não alugo, somen-
te venda. Valor: R$1.600,00. 
Tratar com Maristela. Fone 
3834-2869
MACA nova + escadinha com 
2 degraus: R$ 249,00. F. (19) 
3825-0623 ou 99921-7576 - 
WhatsApp
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S10 - 2.000 - branca, GMV, 
R$ 5.000 + documentos F. 
3394-1303
Uno S.I.5  91 cor cinza, gás. 
em bom estado. R$5.800,00 
Tratar c/ Luiz 99334-3088

OFEREÇO-ME como chur-
rasqueiro e cozinheiro- F. 
99793-4700
OFEREÇO-ME para traba-
lhar como diarista, (terça, 
quinta e sexta) com experi-
ência F. 98205-2077 Rosa 
OFEREÇO-ME como cuida-
dora de idosos, com expe-
riência F. 9.9409-4991 ou 
9.9757-7609 c/ Samanta
Roberto pinturas residen-
ciais e comerciais. Fazemos 
grafiatos, texturas e etc... 
com preço diferenciado. F. 
993347959
CUIDADORA de Idosos com 
certificação F. 3816-5591
FAÇO FRETE E MUDAN-
ÇAS F. 9.9872-4352 com 
Antonio
MANICURE E PEDICURE 
R$20. Sobrancelha R$8. 
Selamento de Cabelo a partir 
de R$50,00(ganha corte) a 
domicilio. F. 99369-5615
Ofereço-me para trabalhar 
em salão de beleza com 
massagem – Maria Cícera 
Fone: 2516-0217
Ofereço-me como jardineiro 
para podas plantações e ma-
nutenções. F: (19) 3875-7624 
c/ Jeferson.
Ofereço-me para cuidar de 
idosos. Possuo experiência 
e referência. F: (19) 3875-
7624 – Erica



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

AJUD. DE COZINHA - Candidato c/ 
Ensino Fundamental, c/ exp. na função, 
desejável em coz. industrial. Possuir 
disp. p/ trab. em escala 6 x 1 e aos 
finais de semana. Res. em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVA - C/ 
Graduação em Adm. de Empresas, 
fluência no idioma japonês falado e 
escrito, possuir domínio em planilhas 
de excell e conh. em rotinas adm.. 
Res. em Indaiatuba ou Votorantim.
ANALISTA ADM. DE VENDAS 
- Com Graduação em Adm. de Em-
presas, inglês nível intermediário, 
domínio em informática no pacote 
Office e conh. em Power Point, com 
exp. na função, preparação e acompa-
nhamento de orçamentos  de peças e 
serviços, suporte adm. à área de ven-
das. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CERTIFICAÇÃO TÉC-
NICA - Candidato c/ formação Técni-
ca em Eleto-eletrônica ou Engenharia 
Mecânica, inglês intermediário, bons 
conhecimentos em informática paco-
te Office,  leitura e interpretação de 
desenhos, com experiência na função 
e desenvoltura em  tratativas nos 
processos de certificação de eletrodo-
mésticos junto ao INMETRO. Residir 
em Campinas, Indaiatuba ou Salto.   
AUX. DE PRODUÇÃO - Ensino Mé-
dio Completo, com exp.na função em 
empresa do segmento farmacêutico 
ou químico. Residir em Indaiatuba.
CONSULTORA COMERCIAL - Can-
didata c/ Graduação em Comex ou 
Adm. de Empresas, inglês avançado, 
c/ exp. em rotina comercial no seg-
mento de logística, comercialização  
de fretes internacionais. Possuir 
veículo próprio e disp. p/ viagens. Res. 
em Campinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
COORDENADOR DE VENDAS 
- Com Graduação Completa, com 
experiência na função no segmento 
industrial, montadora ou abrasivos. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ESTAGIÁRIO ENG. ELÉTRICA - 
Cursando a partir do 4º semestre, 
desejável inglês intermediário e bons 
conh. em informática pacote Office, 
possuir disp. para estágio de 06:00 
horas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
EST. ENG. 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 Indaiatuba ou Salto.
OP. DE EXTRUSORA - Com Ensino 
Médio Completo, com experiência 
em extrusora plástica balão e possuir 
disp. de horário de trabalho para tur-
nos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO DE MANUTENÇÃO - 
Candidato c/ Ensino Fundamental 
Compl., com exp. na função em car-
teira. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS - Candidato c/ Ensino 
Médio Compl., desejável experiência 
em rotina administrativa ou operacio-
nal. Residir em Indaiatuba ou Salto.
SELECIONADORA DE PESSOAL 
- Graduação em Psicologia, c/ exp. 
na função em recrutamento e sele-
ção, aplicação e correção de testes 
psicológicos. Residir em Indaiatuba.

Rua Pedro de Toledo nº 379 - 
sobre loja sala 2 em cima da 

Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba
Fone: (19) 3801-4029  

atendimentoindaia@workcell.com.br

A U X I L I A R  D E  P I N T U R A 
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 ADMINISTRA-
TIVO: Auxiliar na   execução 
de  tarefas administ rat ivas 
e em reuniões. Coordenar e   
controlar   equipes   ativida-
des;   controlar   documentos   
e   correspondências. Organi-
zar   eventos   e   viagens   e   
prestar serviços em idiomas 
estrangeiros. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.
ASSISTENTE DE MARKE-
TING: Responsável pela cria-
ção, planejamento e desenvol-
vimento de campanhas promo-
cionais, desenvolvimentos de 
estratégias comerciais para 
novos produtos, envio de mate-
rial promocional para destinos 
nacional e internacional, desen-
volvimento de vitrines e material 
de divulgação para PDV.
ASSISTENTE DA QUALIDA-
DE: Auxi l iar no Sistema da 
Qualidade com a elaboração, 
controle, alteração e divulga-
ção de documentos (normas, 
procedimentos, indicadores 
da  qua l idade,  fo rmulár ios , 
não conformidades, assuntos 
regulatórios (elaborar e criar 
processos para cadastro/re-
gistro de novos produtos para 
saúde (alterações). Controle 
e Monitoramento da Sala Lim-
pa. Follow-up nas áreas de 
interface.
COMPRADOR: Compra de in-
sumos de produção, pesquisa 
de mercado,negociação com 
fo rnecedores ,  emissão  de 
pedidos e  acompanhamento 
de entregas.
COZINHEIRA: Com experiên-
cia em conduzir o preparo das 
refeições e liderar equipe de 
ajudantes. Preparo de entra-
das, 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 - acetilê-
nica. Desejável Curso de Solda, 
Curso de Desenho Mecânico.
TECNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO:Com expe-
riência na área de Logística 
para elaboração e aplicação 
de treinamento para Motorista.
Controle de EPI`S
TECNICO TELECON:Instalação 
de serviços de internet e tele-
fonia,  Instalação de cabo de 
rede. Manutenção e suporte 
ao cliente.  Programar roteador 
Wi-Fi  Realizar testes de inter-
net.Para atuar em Condomínio 
Industrial.Disponibil idade de 
horários.
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Rua Bernardino de Campos, 358 - 
Centro - F. 3875-6564 

CADASTRE SEU CURRICULUM NO 
SITE: www.grupoproficenter.com.br 

ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO: Superior completo. Experiên-
cia em rotinas administrativas, fa-
turamento, financeiro e compras.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO: Superior comple-
to. Suporte  ao setor financeiro. 
Experiência na função, experiên-
cia no sistema SAP será diferen-
cial. Residir Indaiatuba
AUXILIAR DE COMPRAS: Téc-
nico em administração ou mecâ-
nica. Experiência na função, irá 
entrar em contato com fornece-
dores, realizará cotações, montar 
tabelas, controlar pedidos de 
compras e acompanhamento de 
entregas. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LICITAÇÃO: 
Acompanha processos licita-
tórios, 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 documenta-
ção necessário. Conhecimentos 
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 apli-
cações de injetáveis, brincos e 
entenda sobre programa de des-
contos vidalonk, farmácia popular. 
Residir Indaiatuba.
CONSULTOR COMERCIAL 
JR: Ensino médio completo. 
Experiência na função, Com 
conhecimento em microinfor-
mática básica, com habilidade 
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 parame-
trizar inversor; Montar motores 
elétricos; Conhecer bem circuitos 
de comando a nível de manuten-
ção elétricas em máquinas; será 
treinado para dar assistência 
e startup; Disponibilidade para 
pequenas viagens. Residir em 
Indaiatuba. 
GERENTE COMERCIAL: Su-
perior 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.

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 o 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 MANUTEN-
ÇÃO – Técnico em Mecânica. Ex-
periência na área de manutenção 
preventiva, corretiva e preditiva. 
Experiência 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. Pos-
suir Curso e experiência em Leitura 
e Interpretação de Desenho e Me-
trologia. Experiência em Inspeção 
de Pintura e aplicação das Normas 
de Caldeiraria. Para trabalhar em 
empresa de Monte Mor.
OPERADOR DE MÁQUINA CON-
VENCIONAL (CADASTRO) - Pos-
suir experiência na função. Possuir 
cursos e conhecimentos em metro-
logia e leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Disponibilidade 
de Horário. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (CADAS-
TRO) – Técnico em Mecânica, 
Metalurgia, Automação industrial 
ou áreas afins. Experiência em 
operação de máquinas em geral. 
Disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC 
– Desejável Técnico em Mecânica, 
Automação Industrial ou equivalen-
te. Experiência na função e noções 
de programação de Torno CNC 
ou Centro de Usinagem. Conheci-
mentos em Leitura e Interpretação 
de Desenho Técnico Mecânico e 
Metrologia. Residir em Indaiatuba 
ou Sal to.  Disponib i l idade para 
trabalhar em turnos.
PASSADOR (A) – Para trabalhar 
em empresa do Ramos de Lavan-
deria Industrial. Possuir experiên-
cia na área de produção. Ensino 
fundamental. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos. Residir em 
Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICI-
ÊNCIA - Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Para trabalhar na área 
de recepção e  admin is t ra t ivo . 
Horário comercial. Com ou sem 
exper iênc ia.  Desejável  Ensino 
médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino fundamental 
completo. Noções em Informática. 
Residir em Indaiatuba. Disponibili-
dade de horário.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) 
– Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. 
Experiência com atendimento ao 
público. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR OPERACIONAL 
(CADASTRO)  -  Ens ino  Méd io 
Completo. Conhecimentos em In-
formática. Habilitação Categoria B. 
Experiência na Área de Segurança 
e Portaria. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
turnos.

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000

FONE/FAX: (19) 3875-3759

Rua Jacob Lyra, 344 
Pq. Das Nações - Fone: 38943369

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 
as 15h45. Documentos: RG, CPF, 
PIS e Carteira de trabalho original.

ANALISTA CREDITO JÚNIOR (7729): 
Sup. Cursando ou Compl. Vivência na 
área. conh. básico em Contas á pagar 
e receber. Vivência c/ sistema integrado 
SAP. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JÚ-
NIOR (7635): Formação Comercio 
Exterior. Inglês e espanhol. Vivência 
em Indústria de grande porte. Conh. 
em exportação e toda rotina. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Possuir disp. para 
viagens nacionais e internacionais. 
ASSISTENTE COMERCIAL/ VENDAS 
(7637): Superior compl. em Adm. de 
empresas com enfase em Marketing. 
Vivencia na área comercial. Residir em 
Indaiatuba. Possuir condução própria. 
ASSISTENTE VENDAS (7753): Ensino 
Médio Completo. Vivência em Indústria. 
Conh. na área de vendas. Prospecção 
de novos clientes. Atend. Possuir con-
dução própria. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE PÓS VENDAS (7664): 
Ensino médio completo. Vivência na 
função e conhecimentos em pós vendas 
de equip. industriais. Noções de pneu-
mática, elétrica e hidráulica Metrologia . 
Residir em Indaiatuba com CNH. 
AUXILIAR LIMPEZA (7755): Ensino 
Fundamental Completo. Vivência na 
função. Fazer limpeza em indústria. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PRODUÇÃO (7750): Ensino 
médio completo. Disp. total de horários 
para trabalhar em linha de produção.
AUXILIAR QUALIDADE (7743): Ensi-
no Médio Compl. Vivência na área de 
qualidade, conh. na área de inspeção 
de peças. Cursos na área de leitura e in-
terpret. de desenho. Res. em Indaiatuba.
COMPRADOR (7741): Ambos os sexos. 
Sup. compl. ou cursando. Vivencia na 
função. Conh. em sistema integrado SAP 
(mandatório). Inglês nível intermediário 
(diferencial). Res. em Indaiatuba ou Salto. 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(7699): Ensino médio completo. Cursos 
técnicos na área elétrica. Residir em 
Indaiatuba ou região. Possuir disponibi-
lidade total de horários.
ELETRICISTA MANUTENÇÃO (7742): 
Ensino médio compl. e cursos téc. na 
área elétrica. Conh. em manutenção cor-
retiva e preventiva em equip. industriais 
.Residir em Indaiatuba ou Salto
ENG. METALÚRGICO/ TÉCNICO ME-
TALURGISTA (7721): Técnico completo 
em Metalurgia ou Superior em Eng. Me-
talúrgica. Vivência na área de laboratório 
físico e químico em indústria metalúrgica. 
Conh. em aços. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(7698): Ensino médio Completo. Vi-
vência na área elétrica e mecânica em 
indústria. Cursos na área. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
MECÂNICO MANUT./ MECÂNICO DE 
PONTE ROLANTE (7731): Ensino Mé-
dio. Vivência na função. Cursos na 
área de mecânica geral. Conh. em 
manut., fresa, torno, maquinas pesa-
das e ponte rolantes. Possuir condução 
própria. Res. em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(7754): Ensino Médio. Vivência na 
função. Conh. na área de usinagem. 
Cursos de Leitura e Interpretação de De-
senho e Metrologia. Res. em Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.
Ajudante de obras - 1
Assistente de vendas – 1 
Auxiliar de cozinha – 1 
Chefe de cozinha - 1
Costureiro – 1 
Eletricista – 1 
Mecânico de automóvel – 1 
Mecânico de empilhadeira – 1 
Piscineiro – 1 
Pizzaiolo – 1 
Promotor de vendas – 1 
Técnico Eletrônico – 1 
Vendedor – 1 
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ESTAMOS CONTRATANDO (INÍCIO IMEDIATO)

SUPERVISOR
· Experiência em liderança
· Boa dicção
· CNH A/B
· Disponibilidade de horário
· Conhecimento de informática

PORTEIRO
· Desejável experiência na função no ramo industrial 
e condução própria. 
· Ter disponibilidade para o período noturno, para 
atuar na escala 12X36.

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.
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