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Indaiatuba recebe hoje, 
dia 6, a 2ª edição da Feira da 
Empregabilidade, evento rea-
lizado pela Faculdade Anhan-
guera. Na ocasião, das 9h às 
14 horas, serão oferecidas 
mais de 120 vagas de emprego 
na área administrativa.

O segurança Robson Ba-
tista da Rocha, de 38 anos, 
foi morto na tarde do último 
domingo, dia 31 julho, após 
uma desavença. A vítima teria 
se desentendido e acabou es-
faqueada pelo ajudante geral 
Rafael dos Santos Pereira. 

A 1ª Feira Nacional de 
Orquídeas de Indaiatuba, 
realizada pela Associação 
Indaiatubana de Orquidófilos 
(AIO), está programada para 
acontecer hoje e amanhã, dias 
6 e 7, das 9h às 17 horas, no 
Sindicato Rural. 

Documento foi apresentado pelo coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL). Pág. 03A

O atleta de jiu-jitsu e cam-
peão mundial Thiago Almei-
da, de 36 anos, inaugura hoje, 
dia 6, sua primeira academia 
de artes marciais em Indaiatu-
ba. O novo espaço de luta fica 
localizado na Rua Humaitá, 
1.369, no bairro Cidade Nova.

Se depender da opinião de alguns comerciantes locais, as vendas para o Dia dos Pais tendem 
a ter um resultado positivo. Sempre celebrada no segundo domingo do mês, este ano uma das 
datas que mais movimenta o varejo será comemorada no próximo domingo, dia 14. 
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dos Pais deve ser lucrativo 

Primeira Feira 
de Orquídeas 
começa hoje 

Segurança é 
esfaqueado 
após desavença 

Atleta campeão 
mundial ‘abre’ 
academia 

Pedido de cassação de Reinaldo 
é protocolado na Câmara

Ópera Curta apresenta 
versão de Madame 

Butterfly no Ciaei 
Pág. 14A

JME

JEAN MARTINS



02A Mais Expressão

O que você vem 
fazendo para 
reduzir o consumo 
de água?

RADARES DIAS - 06 A 12/08

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

“Economizo mais na hora de 
lavar roupa e louça. É difícil 
lavar meu carro em casa, pois 
sei o tanto que gasta e é triste 
ficar sem água"
Solange Zanin,41 anos, do 
lar 

“Quase não uso água. Não 
lavo meu quintal e roupa só 
uma vez por semana. Econo-
mizo no máximo que posso"
Ariovaldo Corte, 67 anos, 
Aposentado 

“Sempre fiz economia em 
minha casa. Lavo o quintal só 
em extrema  necessidade, até 
porque tem criança em casa. 
Lavo com água normal, uma 
vez ao mês, e nas outras vezes 
reutilizo água da máquina”
Roseli Marinho, 53 anos, 
do lar

Dr. Tiago Cunha Pereira
OAB/SP 333562
Av. Ario Barnabé, 1.111 - Jardim Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com
19 3016-8965

"Em casa reutilizo a água da 
máquina para lavar o quintal 
e na hora do banho sempre 
presto atenção no consumo 
do chuveiro"
Carlos Alberto, 49 anos, 
eletricista

“Lavo meu quintal uma vez 
por semana. Só as roupas que 
utilizamos com mais frequên-
cia tenho que lavar duas vezes 
na semana”
Odair Pedro, 68 anos, apo-
sentado

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

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

Como os agentes políticos devem ser punidos? Eles possuem algum privilégio?
Conforme já exposto na edição (MAIS EXPRESSÃO) da data de 16 de julho as condenações dos agentes 

políticos estão definidas no artigo 52 da Constituição Federal e são elas: a) PERDA DO CARGO PÚBLICO, b) 
INABILITAÇÃO para qualquer função publica cargos de confiança ou mandato eletivo c) sem prejuízo das san-
ções CRIMINAIS e CIVIS, inclusive com a pena de RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS desviadas ilegalmente 
aos cofres públicos. (É certo que, fiz uma exposição simples sobre o tema. Assim os interessados sobre o assunto 
poderão ter acesso no site da TV INDAIATUBA: https://www.youtube.com/watch?v=0spHUe1u9Pg)

No entanto existem diferenças a serem analisadas a luz da Nossa Constituição Federal e pelo Decreto Lei 
201/1967 (decreto que dispõe sobre a responsabilidade de prefeito e vereadores), primeiramente: 

O chefe do executivo no tocante as contas trazidas pela sua gestão são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal; 
O Presidente Da Republica possui imunidade formal em relação crimes comuns definidos pelo Código Penal e 
somente pode ser preso no final do mandato.

No tocante aos crimes de responsabilidade os quais devem ser definido como: ”A rigor, não é crime, e sim a 
conduta ou comportamento de inteiro conteúdo político, apenas tipificado e nomeado como crime, sem que tenha 
essa natureza.“

Conforme o leitor pode observar a sanção nesse caso é SUBSTANCIALMENTE POLITICA: a) perda do 
cargo ou, eventualmente, inabilitação para exercício de cargo público e inelegibilidade para cargo político. A Lei 
nº 1.079/50 regula o crime de responsabilidade cometido por presidente da República, ministros de Estado e do 
Supremo Tribunal Federal, governadores e secretários de Estado.

O crime de responsabilidade dos prefeitos e vereadores é regido pelo Decreto-Lei n.º 201/67.
A Constituição enumera como crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam 

contra: a própria Constituição, a existência da União; o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e dos estados; o exercício dos direitos políticos,

individuais e sociais; a segurança interna do país; a probidade administrativa; a lei orçamentária; o cumprimento 
da lei e das decisões judiciais.

Os crimes de responsabilidade os quais são cometidos pelo Presidente da Republica só podem ser julgado 
pelo SENADO; Os governadores dos Estados são julgados pelos crimes de responsabilidade pela ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. Já os prefeitos e vereadores são julgados pelo juízo comum e possui sua responsabilidade regulada 
pelo Decreto 201 de 27 de fevereiro de 1967.

No Brasil, proclamada a República em 1889, a Constituição de 1891, no art. 57, § 2º, instituiu o foro pri-
vilegiado, dando competência ao Senado para julgar os membros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de 
responsabilidade e, ao STF, para julgar os juízes federais inferiores (art. 57, § 2º) e o Presidente da República e os 
Ministros de Estado nos crimes comuns e de responsabilidade (art. 59, II). A partir de então, ora mais, ora menos, 
todas as Constituições mantiveram o foro privilegiado.

Na minha opinião: o que pode logicamente não ser a mais correta, a possibilidade de um foro privilegiado 
para os agentes políticos é uma forma de evitar acusações sem fundamento, por motivos pessoais (por exemplo: 
um ódio, inveja, divergências políticas), no entanto, no Brasil as ações de foro privilegiado sobrecarregam os 
tribunais superiores.

Eles acabam por julgar desde fatos graves, como homicídios, até fatos banais. O STF, por sua vez, já é muito 
sobrecarregado: julga cerca de 100 mil casos ao ano.

Para efeito de comparação, a Suprema Corte dos Estados Unidos, análoga ao STF, julga apenas 100 casos 
anualmente. O julgamento de crimes comuns de autoridades públicas no Brasil mistura-se a 
uma imensa pilha de processos que o STF precisa julgar.

Ainda pior: os tribunais superiores não estão acostumados a realizar uma ação penal, 
inexistindo uma estrutura adequada na maior parte deles para receber esses casos, tornando 
o sistema do foro privilegiado totalmente ineficaz.

Uma aposta que deu certo!  

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Por que você foi mandando embora do teu emprego?
Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados. Todos que viviam ali trabalhavam 

na roça do Seu João, um homem rico e poderoso, exigia que todos trabalhassem duro, pagando muito 
pouco por isso. Um dia, chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria. Recebeu, como 
todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem vendo aquela casa suja e largada, 
resolveu dar-lhe vida nova. Foi até a cidade e comprou algumas latas de tinta. ...Chegando à sua casa, 
cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além 
de colocar flores nos vasos.

Aquela casa limpa e arrumada chamava à atenção de todos que passavam. O jovem sempre trabalhava 
alegre e feliz na fazenda, era por isso que tinha esse apelido.

Os outros trabalhadores lhe perguntavam: – Como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando 
com o pouco dinheiro que ganhamos? O jovem olhou bem para os amigos e disse: – Bem, este trabalho, 
hoje é tudo que eu tenho. Ao invés de blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando aceitei 
este trabalho, sabia de suas limitações. Não é justo que agora que estou aqui, fique reclamando. Farei com 
capricho e amor aquilo que aceitei fazer. Os outros olharam admirados. “Como ele podia pensar assim?” 
Afinal, acreditavam ser vítimas das circunstâncias abandonados pelo destino… O entusiasmo do rapaz, 
em pouco tempo, chamou à atenção de Seu João, que passou a observar à distância os passos dele. Um dia 
Seu João pensou: – Alguém que cuida com tanto cuidado e carinho da casa que emprestei, cuidará com 
o mesmo capricho da minha fazenda. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração 
da fazenda. Seu João foi até a casa do rapaz e, após tomar um café, ofereceu ao jovem um emprego de 
administrador da fazenda. O rapaz aceitou. Seus amigos agricultores novamente foram perguntar-lhe: – 
O que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas e outras não? E o ouviram, com atenção: – Em minhas 

andanças, meus amigos, eu aprendi muito e o principal é que: -Não existe realidade, 
existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. Venha 
ver o lado positivo da vida no treinamento igna1 - www.signatreinamentos.com.br 
019-38757898

Novamente as modalidades esportivas de Indaiatuba 
são destaques numa competição regional. O resultado 
de 203 medalhas conquistadas nos Jogos Regionais do 
Interior, em Americana, mostra que o trabalho iniciado 
há quatro anos hoje vem colhendo bons frutos. 

Foram 108 ouros, 52 pratas e 43 bronzes, garantindo 
assim a segunda posição no quadro medalhas. Com in-
vestimento com pouco mais de 62 mil para a disputa da 
competição, o Município teve 23 medalhas a mais do que 
no ano passado.

Os bons resultados alcançados são frutos da valorização 
que hoje a Secretaria de Esportes proporciona a seus atle-
tas. Além do investimento em infraestrutura, o Município 
oferece aos competidores de alto rendimento bolsas que 
permitem com que os mesmos sejam motivados a treinar 
durante o ano todo na cidade.

Dessa forma, mesmo não sendo indaiatubano, o atleta 
cria uma identidade com o município e com as pessoas 
que convivem diariamente. 

Durante as competições, diferente dos atletas que só 
representam determinada cidade apenas nos Regionais 
e Abertos, esse competidor tem motivo a mais, além da 
medalha, para subir ao pódio. Pois, “em jogo”, além da 
disputa, está a gratidão pelo município que o acolheu e a 
consideração pelas pessoas que se esforçam diariamente 
nos treinos. 

Aposentadoria por idade dos trabalhadores urbanos e rurais
A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contribuições 

(15 anos completos de contribuição ao INSS), completar 65 anos homem e 60 anos mulher.
Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de economia familiar, 

incluídos os produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, poderão aposentar por idade com 60 
anos homem e 55 anos mulher, independentemente de ter contribuído, mas desde que provado o período 
de trabalho como rural por 180 meses.

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de trabalho 
rural para requerer aposentadoria por idade, porém somente quando completar 65 anos homem e 60 anos 
mulher.

Vale ressaltar que tanto para o trabalhador urbano como para o rural, mesmo perdendo a qualidade 
de segurado (ter deixado de contribuir ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), se completado 
o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido de aposentadoria por idade 
junto ao INSS.

Essas regras, valem para quem se filiou ao Regime Geral de Previdência Social após 1991. Para os 
empregados que se filiaram antes de 1991, existe uma regra de transição com relação a carência, ou seja, 
tempo de contribuição ou de efetivo labor rural.

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos homem 
e 60 anos mulher, ter contribuído ao INSS na proporção do ano em que completou todos os requisitos, 
por exemplo, se em 2001 completou 65 anos homem ou 60 anos mulher, deve ter como contribuição 120 
meses. Já para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 2009, deve ter como contribuição 

168 meses.
Por fim, quanto ao valor do benefício, corresponde a um salário mínimo vigente 

na época da concessão. Para os aposentados em 2016, o valor é de R$ 880,00.
Quaisquer dúvidas sobre regras para aposentadoria, entre em contato 19 3016-8965.
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Município registra a 
quarta morte por H1N1

Colégio Le Perini promove Passeio Ciclístico

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

SAÚDE 

Cassação de Reinaldo Nogueira 
é protocolada na Câmara

Um dos líderes do Mo-
vimento Livre Brasil 
(MBL), Kim Katagui-

ri, que foi criado em Indaiatu-
ba, protocolou na Câmara um 
pedido de cassação do prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
que segue detido no presídio de 
Tremembé há mais de 40 dias. 

O documento foi protoco-
lado na Câmara na tarde de 
quinta-feira, dia 4, quando Kim 
foi recebido pelo presidente da 
Casa, o vereador Luiz Alberto 
Pereira, o Cebolinha (PMDB). 

Para formalizar o pedido, 
Kim utilizou como base o 
artigo 72 da Lei Orgânica do 
Município, que versa que o 
chefe do Executivo não pode se 
omitir e nem negligenciar em 
defesa do patrimônio adminis-
trado pela Prefeitura. 

Segundo a mesma lei, após 
o documento protocolado, o 
presidente da "Casa" deverá 

realizar, em Sessão, a leitura do 
mesmo e consultar a Câmara.

Aprovado pela com voto 
da maioria, será formada então 
uma Comissão Processante, a 
qual deve ser formada por três 
vereador sorteados entre os 

O Colégio Le Perini com 
apoio do Colégio Rodin promo-
ve mais um Passeio Ciclístico 
para comemorar o Dia dos Pais 
com todas as famílias. Uma 
forma prazerosa e divertida 
de curtir o fim de semana no 
parque. 

O evento que já é uma tradi-
ção no Colégio acontecerá dia 
13/08 (sábado) no Parque Eco-
lógico a partir das 08h30min, 
reunindo mais de mil partici-
pantes entre alunos do Berçário 
ao 7º ano, pais, convidados e 
equipe pedagógica, além de 
apoiadores e patrocinadores.  

Indaiatuba registrou a 
quarta morte por gripe H1N1, 
segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O caso foi 
registrado no dia 24 de abril, 
sendo que o paciente tinha 59 
anos, residia no Vale das La-
ranjeiras, porém o diagnóstico 
da doença e o tratamento eram 
feitos no Hospital Metropoli-
tano de São Paulo.|

Essa foi a quarta morte 
causado pela doença. O pri-
meiro caso foi com um ho-
mem de 81 anos, que faleceu 

desimpedidos, que irão eleger 
seu presidente e relator. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Cebolinha ressalta 
que a Lei Orgânica será demo-
craticamente respeita e que o 
documento já está no Jurídico 

A atividade iniciará com um 
alongamento monitorado por 
professores de Educação Física 
e recreação com Tio Bocão. A 
programação inclui ainda mo-
mentos de lazer e de cuidado 
com a saúde, aferição de pres-
são e teste glicêmico antes da 
largada, além de distribuição de 
brindes e camisetas, animação 
com trio elétrico, sendo a se-
gurança garantida pela Guarda 
Municipal que abre caminho 
para os ciclistas. 

A proposta da equipe peda-
gógica Le Perini é promover 
a integração entre família e 

em abril no Haoc. No mês 
seguinte, outro homem, de 
45 anos, acabou morrendo no 
Santa Ignês em decorrência do 
H1N1. Também em maio e no 
Haoc, foi a vez de uma homem 
de 59 anos.

Segundo ainda a Saú-
de ,  o  Município  regis-
trou 27 casos positivos de 
H1N1, incluindo as mortes.  
Outros 39 casos, após exames, 
acabaram sendo descartados 
pela Secretaria Municipal da 
Saúde.   

da Câmara. 
“É uma decisão democrá-

tica de qualquer cidadão, mas 
que deve ter embasamento. 
É um direito que jamais foi 
negado nessa Casa, mas está 
sendo que está sendo anali-

amigos com a natureza e o 
meio ambiente, chamando a 
atenção dos pequenos para a 
importância da pratica de es-
portes, visando uma boa saúde 
e qualidade de vida. E, para 
completar, comemorar o Dia 
dos Pais numa agradável manhã 
entre amigos.  

Segundo a Mantenedora do 
Colégio, Léia Perini, todos os 
anos a atividade tem se mos-
trado muito proveitosa não só 
no passeio, mas também na 
interação entre pais e filhos e a 
comunidade escolar, pois é mui-
to importante conhecermos os 

sado”, diz. “Vejo tal situação 
como um movimento político, 
pois, independente da cassa-
ção ou não, nada irá mudar. 
O Reinaldo segue detido, não 
foi julgado nem provado nada 
contra ele, apenas está sendo 
investigado, e o doutor Pi-
nheiro (prefeito em atividade) 
segue administrando a cidade."

Ainda segundo o presidente 
da Câmara, tal situação não 
passa de uma ação de puro 
oportunismo do líder do MBL. 
De acordo com Cebolinha, 
após a prisão de Reinaldo 
Nogueira, não houve qualquer 
movimento, tanto da Oposição 
quanto de qualquer morador 
local, para pedir o afastamento 
do chefe do Executivo. 

Prisão 
O prefeito Reinaldo No-

gueira está licenciado do car-
go, mas segue detido no presí-
dio de Tremembé. 

Ele é acusado no proces-
so do Ministério Público de 

participar de um esquema de 
compra e venda de áreas no 
Município. Ele também é in-
vestigado por desvio de verba 
pública, organização criminosa 
e lavagem de dinheiro.

Também são suspeitos de 
envolvimento no esquema e 
seguem detidos o pai do pre-
feito, Leonício Lopes Cruz; o 
sócio-proprietário da empresa 
Jacitara, Josué Eraldo da Silva; 
e seu irmão, o empresário Ro-
gério Soares da Silva.

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

A operação do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Grupo Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público (MP), 
em parceria com o Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia 
(Baep), que resultou nas pri-
sões aconteceu entre os dias 
22 e 23 de junho.

Kim Kataguiri foi recebido pelo presidente da Câmara, o vereador Cebolinha, na quinta-feira 

JME
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amigos de nossos filhos, como 
também a família desses amigos. 
É na primeira infância que cons-
truímos as verdadeiras amizades 
que perduram a vida toda. 

Participe e traga sua família.
O Colégio Le Perini, nova 

marca dos Colégios Cata Vento 
e IPEC, está localizado na Rua 
Armando Sales de Oliveira, 
623, Centro.

Mais informações pelo Te-
lefone (19) 3875-4731 ou (19) 
3825-6550

Conheça mais de nossa his-
tória em: www.facebook.com/
colegioleperini 
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Trinta e oito alunos do 
Objetivo vão fazer a 2ª fase 
da Olímpiada de Física
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Comerciantes mostram-se 
otimistas para o Dia dos Pais

Se depender da opinião 
de alguns comerciantes 
locais, as vendas para o 

Dia dos Pais tendem a ter um 
resultado positivo. Sempre ce-
lebrada no segundo domingo 
do mês, este ano uma das datas 
que mais movimenta o varejo 
será comemorada no próximo 
domingo, dia 14. 

Entre os presentes mais 
procurados para a data estão 
roupas, calçados, cintos, ócu-
los, relógio, meias e gravatas, 
além de acessórios que com-
binam com o “Paizão”. 

Para conseguir muitas 
vendas e bons resultados, os 
comerciantes ouvidos pelo 
Mais Expressão apostam 
nas promoções. De acordo 
com a gerente de uma loja de 
material esportivo no Centro 
da cidade, Marcia do Carmo, 
de 35 anos, as vendas tendem 
a ser positivas. 

“Por trabalhamos com 
camisas de time, chuteiras e 
roupas esportivas, acredito 
que venderemos bem. Todo 
pai gosta de praticar ou usar 
coisas relacionadas ao esporte. 
Estamos fazendo aniversário 
este mês, nossos produtos es-
tão com descontos de até 70%, 
então acredito que isso ajuda 
ainda mais na hora de presen-

tear quem ama”, salienta.
Quem também mostra 

otimismo para data é Gláucio 
Bernadino, gerente de uma 
loja de roupas no Centro. “Os 
clientes estão mais cautelosos 
para fazer compra, por isso 
os itens que não podem faltar 
no dia a dia dos pais estão em 
oferta. Nossa expectativa é 
que superamos as vendas do 
ano passado, que foram muito 
boas por sinal”, diz.

O otimismo também está 

presente no discurso da 
gerente de uma loja de cal-
çados Adriana Ruas, de 41 
anos. Segundo ela, a apos-
ta também foi nos preços 
baixos.  

“Nossa esperança é ven-
der bem nessa data. Coloca-
mos vários itens em promo-
ção para atrair mais clientes. 
Acredito que venderemos 
mais que nos dias das Mães e 
Namorados”, diz confiante. 

Previsão 
De acordo com o presiden-

te da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de In-
daiatuba (Aciai), Jair Alfredo 
Sigrist, as vendas devem 
aumentar cerca de 5% quando 
comparadas com o mesmo 
período do ano passado.

Segundo ainda a associa-
ção, o Dia dos Pais é a quarta 
data que mais movimenta o co-
mércio, atrás do Natal, Dia dos 
Namorados e Dia das Mães.

JME 

Comerciantes apostam nas promoções para conquistarem "boas" vendas

No dia 20 de agosto, 38 alu-
nos do Colégio Objetivo Indaia-
tuba farão a prova da 2ª fase da 
Olimpíada Brasileira de Física 
(OBF). Destes, 20 alunos são do 
Ensino Fundamental II e 18 do 
Ensino Médio. 

“Estou muito satisfeito e feliz 
pelos alunos que passaram para 
a segunda fase, principalmente 
os alunos do Fundamental II, 
que estão iniciando nessa olim-
píada”, comemora Luiz Carlos 
Marques, coordenador das Olim-
píadas Científicas e professor das 
olimpíadas de Física do Colégio 
Objetivo Indaiatuba.

O Objetivo Indaiatuba iniciou 
a sua participação na OBF em 
2008. Na época, eram apenas 20 
alunos envolvidos e já no ano 
seguinte houve a conquista do 
primeiro prêmio: uma Menção 
Honrosa. De lá para cá, o número 
de alunos do Colégio participan-
tes nessa olimpíada só aumentou 
e o número de prêmios também. 
Até 2015, foram conquistadas 20 
premiações, sendo 5 medalhas de 
ouro, 1 de prata, 4 de bronze e 10 
Menções Honrosas. 

Olimpíada Ciências
O aluno Felipe Arthur 

Eckert, da 2ª série do Ensino 
Médio do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, classificou-se para 
a fase final da Olimpíada Bra-
sileira de Ciências (OBC), a 
competição que seleciona alunos 
para representar nosso país na 
Olimpíada Internacional Júnior 
de Ciências (IJSO) e na Olimpí-
ada de Ciências Júnior America-
na (OCJA). Estes torneios são 
disputados em local itinerante e 
os alunos são avaliados simul-
taneamente em Física, Química 
e Biologia.

“Essa prova tem um nível 
muito elevado. Em 5 anos de 
participação nessa olimpíada 
científica, nossa escola já teve 12 
finalistas e, em 2014, o aluno Fe-
lipe Mourad Pereira conquistou 
a medalha de prata nessa impor-
tante competição”, declara Loide 
Rosa, mantenedora do Colégio 
Objetivo Indaiatuba.

A fase final da Olimpíada 
Brasileira de Ciências será reali-
zada neste mês, ainda com data e 
local a serem definidos. 
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PMDB, PMN e PTB apresentam 
candidatos para as Eleições Municipais 

Três partidos na cida-
de apresentaram seus 
candidatos a prefeito, 

vice-prefeito e vereador para 
as Eleições Municipais, agen-
dadas para o dia 3 de outubro 
deste ano. PMN e PMDB 
realizaram suas convenções 
no último sábado, dia 30 de 
julho, enquanto que o PTB 
fez seu encontro na noite de 
terça-feira, dia 2.

Na manhã de sábado, o 
PMN realizou sua convenção 
no Plenarinho da Câmara e 
apresentou com candidato a 
prefeito Emanoel Messias, 
com o seu vice, o cirurgião 

dentista Mauro Micaela. 
Com “chapa pura”, sem co-

ligação com qualquer partido, 
PMN apresentou ainda seus 
candidatos a uma “cadeira” 
na Câmara. “O encontro foi 
um sucesso, porém teremos 
que cortar três candidatos por 
falta de uma representante 
mulher. Com apenas duas 
mulheres, teremos que lançar 
apenas quatro homens, totali-
zando seis”, lamenta Messias. 
“Mesmo assim mantemos uma 
grande confiança, mas sabe-
mos da realidade e dificuldade 
financeira que enfrentaremos.”

Também no sábado, com 
a presença de duas mil pes-
soas no Ginásio Municipal de 
Esportes, aconteceu a Con-

venção partidária do PMDB, 
a qual confirmou a candida-
tura do engenheiro agrônomo 
Nilson Alcides Gaspar e do 
médico ginecologista Túlio 
José Tomáss do Couto, como 
candidatos a prefeito e vice. 

Também na ocasião foram 
divulgados o nome dos 131 
candidatos a vereador, com 
as seguintes coligações pro-
porcionais: PMDB/PC do B, 
PSB/PSDB, PPS/PSD, DEM, 
PP, PR, PTC e PROS. 

No encontro, o candida-
to a prefeito da coligação, 
Nilson Gaspar, manifestou 
a importância de o trabalho 
continuar. “Foram 20 anos 
para transformarmos o nosso 
Município e não podemos per-

der todo este trabalho”, enfa-
tizou. “Em 1997, no primeiro 
dia de mandato do Reinaldo, 
pegamos uma cidade suja, 
abandonada, não tinha água, 
o Parque não existia, o Jardim 
Morada do Sol não tinha asfal-
to, havia risco de intervenção 
do governo do Estado no 
hospital”, lembrou. “Reinal-
do, junto com toda a equipe, 
colocou Indaiatuba no mapa, 
hoje Indaiatuba é uma cidade 
desenvolvida, que cresce com 
qualidade de vida.”

Gaspar revelou que na 
eleição passada foi convidado 
a ser vice do prefeito Reinal-
do Nogueira, mas recusou o 
convite porque não se sentia 
preparado.

Convenção 
Já na terça-feira, dia 2, 

aconteceu o encontro do PTB 
PRB, PDT e PTN, além do 
PRTB. Na ocasião, o vereador 
Gervasio da Silva oficializou 
sua candidatura a prefeito e 
também anunciou seu vice. 
Após romper com Antonio 
Jorge Trinca, Gevasio anun-
ciou o nome de Zezinho do 
Hospital. 

“Trata-se de uma pessoa 
que sempre mostrou supera-
ção, que tem história na cidade 

e conhece bem as dificuldades 
enfrentadas pela classe tra-
balhadora”, ressalta. “É uma 
pessoa que se identifica muito 
com o nosso projeto político, 
que é fazer com que a cidade 
volte a estar nas ‘mãos’ do 
povo, e não como atualmente, 
apenas na posse dos grandes 
empresários.”

Com a presença de 1,2 
mil presentes, o encontro do 
PTB também contou a apre-
sentação de 54 candidatos a 
vereador.

Gervasio será candidato pelo PTB com Zezinho do Hospital 

Encontro do PMN aconteceu no último sábado na Câmara 

Duas mil pessoas estiveram presentes no Ginásio Municipal de Esportes para a candidatura de Nilson Alcides Gaspar 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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DPaschoal: há 26 anos ajudando 
você a cuidar bem de seu veículo  

JME

Ter seu próprio automó-
vel atualmente é sinal 
de “independência” 

pessoal, mais há cuidados 
básicos que todo bom mo-
torista deve saber. É muito 
importante fazer a revisão de 
seu carro periodicamente, evi-
tando problemas que podem 
lhe trazer grandes prejuízos.

Pensando nisso a DPas-
choal, que está há mais de 26 
anos no mercado, traz uma 
forma diferente de cuidar 
de seu veículo, trazendo um 
método mais eficiente de 
identificar o problema.

Em uma entrevista ao 
Mais Expressão, o gerente 
da filial Indaiatuba, Reginaldo 
de Souza, 46 anos, destaca 
os benefícios que o cliente 
vai encontrar se procurar a 
DPaschoal na hora da revi-
são. “Gostamos de trabalhar 
com bastante transparência e 
disponibilizamos, com cons-
ciência aos clientes, produtos 
como amortecedor, suspen-
são, freio e pneus”, diz.

Pensando cada vez mais 
nas necessidades dos clien-
tes, o gerente destaca ainda o 
sistema que a loja possui, um 
diferencial num momento de 
necessidade do cliente.

 “Montamos um siste-
ma que chama ‘Revisão de 

Segurança’. Ele é gratuito e 
interativo com o cliente. Ou 
seja, o consumidor participa 
da revisão conosco e, com 
equipamentos específicos, 
mostramos se realmente aque-
la peça está boa ou não e 
qual seu tempo de vida útil, 
deixando que o cliente tome 
suas próprias decisões. Depois 
registramos tudo que foi feito 
para, quando ele retornar, es-
tar ciente do serviço realizado 
anteriormente e se realmente 
precisa de troca”, completa.

A empresa investe não só 
na satisfação do cliente, mas 
também na capacitação de 
seus funcionários. Pensando 
nisso, a DPaschoal oferece 
curso com profissionais com-
petentes.

“Trabalhamos com o trei-
namento constante de nossos 
profissionais. Eles só iniciam 
o trabalho depois de passar 
por uma preparação específica 
da função que vai exercer. 
Essa é a política da nossa 

empresa e garante aos clientes 
mais segurança”, ressalta.

Clientela 
A DPaschoal atende atu-

almente toda a demanda de 
Indaiatuba, seja o cliente pessoa 

física ou jurídica. 
Tendo como foco principal 

serviços voltados ao ramo 
automotivo, a DPaschoal atua 
com todas as linhas de pneus, 
amortecedores, injeção ele-
trônica, freio, troca de óleo, 

Para o gerente Reginaldo de Souza, a DPaschoal atua com transparência e qualidade nos serviços oferecidos aos seus clientes 

Iniciando seus trabalhos 
em 1949, em Campinas, a 
Dpaschoal tinha como foco 
na época atender a família 
dentro de um centro automo-
tivo. Tendo como padrão uma 
borracharia, ela veio com o 
conceito de uma loja que ga-
nhou referência de “Butique 

dos Pneus”, por ser uma loja 
chique no ramo de pneus, o 
que na época não existia.

A Dpaschoal diversificou 
seus negócios, contando com 
outras empresas no grupo 
como a “Da Terra”, que ex-
porta café; a “DPK”, distribui-
dora de peças; e o Tecno Park, 

condomínio de empresas ins-
talado em Aparecidinha.

Na parte de projetos so-
ciais a empresa não fica de 
fora. A Fundação Educar 
vem com o projeto “Leia 
Comigo”, com distribuição 
de livros gratuitos para di-
versas escolas. Nas univer-

sidades, a empresa realiza 
trotes solidários.

Outra ação da empresa 
é o curso de Mecânica para 
mulheres, que disponibiliza 
para as interessadas um bate 
papo para tirar qualquer dú-
vida sobre carros. O projeto 
já funciona á quase 20 anos.

higienização do carro, serviços 
na linha de caminhão, trator, 
carros comuns, veículos impor-
tados e produtos para a classe, 
A, B e C.

Segundo Reginaldo, a loja 
sempre preza por sua trans-
parência e comprometimento 
com os clientes, por isso utiliza 
produtos que tenham o selo de 
certificações de qualidade.

“Somos uma empresa que 
segue afinco as normas e leis vi-
gentes, por isso a transparência 
é muito importante. Trabalha-
mos com notas fiscais e sempre 
estamos ‘em dia’ com nossos 
impostos”, ressalta o gerente da 
DPaschoal Indaiatuba.

Visite-nos:
Avenida Visconde de Indaia-
tuba, 618, Jardim América.

Fale conosco
3875-6779 

www.dpaschoal.com.br

Saiba um pouco sobre a história da DPaschoal
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Feira de empregabilidade 
oferece 120 vagas de 
emprego e estágio

Alunos do Colégio Montreal desvendam a 
importância das plantas e seus nutrientes

INFORME PUBLICITÁRIO

Indaiatuba recebe hoje, dia 
6, a 2ª edição da Feira da 
Empregabilidade, evento 

realizado pela Faculdade 
Anhanguera. Na ocasião, das 
9h às 14 horas, serão ofereci-
das mais de 120 vagas de em-
prego na área administrativa. 
A entrada é gratuita. 

Todas as oportunidades 
serão disponibilizadas em 
parceria com o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), do Centro de Integra-
ção Empresa Escola (CIEE) e 
empresas da região.

De acordo com a diretora 
da Anhanguera Indaiatuba, 
a professora Miriane Fer-
nandes, a ideia é coletar os 
currículos e encaminhar para 
as empresas. “Antes, porém, 
faremos uma análise em cada 
currículo, com um feedback 
sobre a adequação do mes-
mo”, informa. 

Durante a Feira, os in-
teressados ainda poderão 
participar de oficinas sobre 
elaboração de currículo e 
marketing pessoal em um pro-
cesso seletivo. “O candidato 

poderá refazer o seu docu-
mento, caso necessário. Essa 
interface, com as empresas 
parceiras, os candidatos e a 
Anhanguera, busca facilitar a 
seleção e auxiliar na produção 
de currículos, para que todos 
possam ter as mesmas chan-
ces neste primeiro estágio”, 
explica Miriane. 

Para participar do evento, 
basta ter 18 anos e compare-
cer na unidade com currículo 
impresso e documento pessoal 
com foto. Além de se candi-
datar às vagas oferecidas, os 

Ter informações e buscar 
conhecimento é fundamental 
para fazer uma boa escolha 
em qualquer situação da vida.

Na escola, os alunos têm 
contato com enorme diversi-
dade de assuntos das mais va-
riadas áreas do conhecimento. 

interessados também poderão 
fazer inscrição para os cursos 
de Informática Básica, Ma-
temática Comercial e Téc-
nicas de Redação que serão 
oferecidos gratuitamente, 
entre 22 e 31 de agosto, pela 
Anhanguera. 

Adesão
De acordo com os orga-

nizadores do evento, cerca 
de 840 pessoas devem passar 
pela unidade local, sendo 140 
a mais que na última edição 
do evento. 

Trazer para o cotidiano do alu-
no, o conteúdo trabalhado em 
sala de aula e, assim, torná-lo 
mais interessante é um dos 
objetivos dos professores do 
Colégio Montreal.

No primeiro semestre des-
te ano, a professora de Ciên-

Para Miriane, a Feira é 
suma importância tanto para 
os candidatos quanto para a fa-
culdade. “A Anhanguera tem 
como cerne a responsabilidade 
social, assim como o ensino 
alinhado com a empregabili-
dade e o desenvolvimento nas 
cidades onde está presente. 
Com a promoção deste even-
to, buscamos abranger todos 
esses aspectos”, salienta.

Em Indaiatuba, a facul-
dade fica localizada na Rua 
Cláudio Dal Canton, 89, no 
bairro Cidade Nova 2. 

cias do Ensino Fundamental 
II envolveu os alunos do 
7º ano em um projeto que 
propôs estudar plantas que 
devem fazer parte de um 
cardápio saudável. “Esse pro-
jeto visa a proporcionar mais 
conhecimento sobre grupo de 
plantas Angiospermas, muito 
presente em nossas vidas. O 
objetivo foi levar os alunos 
à reflexão sobre como somos 
dependentes da natureza para 
a nossa sobrevivência”, expli-
ca Adriana da Silva Andrade, 
professora de Ciências.

Ela conta que num pri-
meiro momento os alunos 
aprenderam a identificar as 
principais características des-
sas plantas; depois reconhe-
ceram a importância delas 
para a nossa alimentação e, 
finalmente, identificaram os 
nutrientes presentes em cada 

Feira da Empregabilidade oferece vagas de emprego das 9h às 14 horas

uma, bem como a importân-
cia de ter uma alimentação 
saudável.

Para encerrar a atividade 
os alunos trouxeram pratos 
preparados com as plantas 
estudadas para a degustação 
no final da aula. “Eles gosta-
ram muito da atividade, pois 
além de aprender mais sobre o 
assunto, tiveram um momento 
especial onde puderam degus-
tar os saborosos pratos pre-
parados por seus familiares. 
Aprenderam ainda que, além 
todas as ligações biológicas 
e culturais que temos com 
as Angiospermas, as quais 
enfeitam com suas flores as 
vitrines das lojas e colorem as 
casas com jardins; ainda nos 
alimentamos de seus frutos, 
sementes, caules, raízes, fo-
lhas, flores etc.”, esclarece a 
professora. 

DIVULGAÇÃO

Num primeiro momento, alunos aprenderam a identificar as 
principais características das plantas
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Procurado pela Interpol desde 
1992 é preso em Indaiatuba 

Guarda Civil prende um por 
tráfico e tira arma de circulação

CAPTURADO AÇÃO 

políciaClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Segurança é esfaqueado e 
morto após desavença em festa

O segurança Robson 
Batista da Rocha, de 
38 anos, foi morto na 

tarde do último domingo, dia 
31 julho, após uma desavença. 
A vítima teria se desentendido 
e acabou esfaqueada pelo aju-
dante geral Rafael dos Santos 
Pereira, de 23 anos. 

Rocha chegou a ser so-
corrido ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
mas não resistiu. De acordo 
com a assessoria de imprensa 
da unidade de saúde, a vítima 
já estava morta quando deu 
entrado no pronto-socorro.

Já o acusado do crime por 
pouco não foi linchado por 
populares no local. Mesmo 
assim acabou sendo agredido 
e encaminhado para cuidar dos 
ferimentos na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA 24 horas) 
do Jardim Morada do Sol.

Procurado pela Interpol 
por crimes de guerra, um 
homem de 47 anos foi preso 
em Indaiatuba no último sá-
bado, dia 30 de julho. Nikola 
Ceranic teve seu mandado de 
prisão expedido pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e 
acabou detido pelo Batalhão 
de Ações Especiais (Baep) da 
Polícia Militar.

No momento da prisão, 
ele estava em uma casa na 
Vila Avaí e não reagiu a pri-
são. Ceranic era policial na 
Bósnia-Herzegovina, onde 
nasceu e depois entrou para a 
guerrilha. 

Ele é acusado pelo Mi-
nistério Público do país por 
homicídios contra a popula-
ção civil, que resultaram na 
separação da ex-Iugoslávia. 
O indivíduo afirmou ser major 

A Guarda Civil prendeu 
na sexta-feira, dia 29 de julho, 
C.S., 23, por tráfico de drogas. 
Já no sábado, dia 30, a corpo-
ração tirou de circulação uma 
arma de fogo. 

No primeiro caso, uma 
equipe em patrulhamento pre-
ventivo no Jardim Morada do 
Sol recebeu a informação via 
Centro de Operações, Atendi-
mento e Despacho (Coade) da 
corporação apontando um local 
onde estaria ocorrendo tráfico 
de drogas. 

A equipe ao chegar no ponto 
indicado presenciou o elemento 
entregando algo para um menor 
de idade. Com a presença das 
viaturas comprador e vendedor 
tomaram destinos diferentes, 
mas ambos foram abordados. 
Ambos foram conduzidos até a 
Delegacia de Polícia, onde a au-

Após ser atendido, Pereira 
foi encaminhado pela Guarda 
Civil ao 1º DP. Lá, ele confir-
mou em depoimento que agiu 
em legítima defesa. O ajudan-
te geral conta que estava no 
local e quase foi atropelado 
por um veículo, dirigido por 
Rocha. Como reação, Pereira 
acabou dando um chute no 
carro. 

Segundo ainda o ajudante, 
o segurança retornou com ou-
tros três amigos para “cobrar 
ideia”. Nesse momento, uma 
briga generalizada iniciou-se 
no local e, para se defender, o 
acusado teria pegado uma faca 
numa churrasqueira e atacado 
o segurança. 

Questionada, a organi-
zação da Faici negou que o 
crime tenha ocorrido em suas 
dependências. Em nota, a 
festa informou que no último 
domingo muitas pessoas se 
aproveitaram do evento Desfi-
le de Cavaleiros para acessar a 

e que entrou para a guerrilha.
No momento da prisão, 

o acusado informou que não 
sabia que estava sendo procu-
rado, confirmou que estava no 
conflito, mais negou o ataque 
à população civil.

Ele estava foragido desde 
1992 e sendo procurado pela 
Interpol por crimes de homi-
cídio no conflito de seu país, 

toridade de plantão determinou 
a prisão de C. e o indiciamento 
do menor por posse de drogas.

Arma 
Após denúncia anônima no 

Coade da Guarda Civil uma 
arma clandestina foi tirada de 
circulação no sábado. Com a 
informação das características 
e local as equipes foram en-
viadas até um bar na Estrada 
do Fogueteiro, no Recreio 
Campestre Internacional Vira-

área de estabelecimento, com 
bebidas e com som alto, o que 
acabou terminando em briga.

De acordo ainda com a 
organização da festa, ao sa-
ber do ocorrido a diretoria da 
Faici saiu do recinto da festa, 
onde estava sendo servidos 
almoço e show sertanejo, 
local monitorado por câmeras 
e com muitos seguranças que 
faziam a revista das pessoas 
que adentravam o evento.

Segundo ainda a Faici, ao 
chegar ao local da ocorrên-
cia, a equipe de segurança 
prontamente prestou ajuda. A 
vítima e o suspeito teriam sido 
encaminhados, ambos com a 
vida, ao hospital. Na noite do 
mesmo dia, a organização da 
festa foi informada do faleci-
mento da vítima.

Dessa forma, a Faici rea-
firmou que o ocorrido não foi 
realizado no recinto da festa e 
a vitima não faleceu no local 
da Faici. 

saiu da Bósnia, passou por 
diversos países, entrou no 
Brasil pela alfândega onde 
morava desde 2011.

Na página da Interpol, o 
ex-major era procurado como 
alerta vermelho, aviso de 
busca internacional ou pedido 
de extradição. Segundo infor-
mações, o acusado trabalhava 
como pintor de paredes.

JME

Segundo a organização da Faici, o assassinato não ocorreu em seu recinto

REPRODUÇÃO

Segundo a Interpol, Nikola Ceranic estava foragido desde 1992

copos, onde em revista pessoal 
a S.R.H, 39, foi localizada 
uma arma calibre 32, com seis 
munições intactas. O elemento 
alegou que havia feito uma 
negociação por um cavalo com 
uma pessoa de Jundiaí. Tendo 
em vista não possuir o porte 
e o registro da arma ele foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão arbitrou a fiança de R$ 
2 mil e responderá em liberdade 
pelo delito.
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Indaiatuba Run reúne 530 
corredores no Parque Ecológico  

ADI e Magnus voltam a se 
encontrar pelas quartas de final

CORRIDA 

LIGA PAULISTA

Delegação local bate 
recorde e conquista 203 
medalhas nos Regionais 

A delegação de Indaia-
tuba conquistou o 
melhor desempenho 

de sua história na disputa dos 
Jogos Regionais. Este ano a 
competição ocorreu em Ame-
ricana, de 20 a 30 de julho, 
quando os atletas locais trou-
xeram a marca recorde de 203 
medalhas, sendo 108 ouros, 
52 pratas e 43 bronze. Com 
investimento de R$ 62 mil, 
o Município investiu  sagrou 
ainda campeão em sete mo-
dalidades vice em outras seis. 

Com o resultado, Indaiatu-
ba também garantiu o número 
inédito de 15 modalidades 
esportivas na próxima edição 
dos Jogos Abertos do Interior, 
que ocorrem de 10 a 24 de 
setembro, em São Bernardo 
do Campo. 

O balanço dos Jogos foi 
divulgado durante coletiva 
de imprensa na última quarta-
-feira, dia 3. 

O resultado oficial final, 
divulgado nesta terça, dia 2, 
pela organização dos Jogos 
Regionais, apontou Indaia-
tuba em segundo lugar no 
quadro de medalhas, com 
diferença de apenas uma me-
dalha no número total para 
Campinas, e em quinto lugar 
no quadro de pontuação, com 
210 pontos. 

Durante a coletiva, o se-
cretário municipal de esportes, 
Humberto Panzetti, informou 
que tais informais não “batem” 
com os dados levantados pela 
delegação local. Por isso, o 
Município entrará com um re-
curso para que haja uma nova 
contagem de medalhas. 

 “De acordo com as meda-
lhas registradas nos boletins 
oficiais emitidos ao final das 
provas, Campinas alcançou 
197 medalhas, contra 203 
de Indaiatuba, mas ontem 
fomos surpreendidos com 
este número de sete medalhas 
adicionais para Campinas, 
e que não constam dos bo-
letins. Entendo que possam 
ser medalhas que estavam 
sob algum tipo de definição 
ou julgamento, mas também 
não há registro destes pro-
cessos nos boletins”, explica 
Panzetti. 

Independente do resulta-
do final, Panzetti ressalta que 
este fato não tira o mérito da 
conquista dos atletas. “Eles 
tiveram o melhor resultado 
da história no evento, com-
provando que a política que 

adotamos há quatro anos de 
valorizar a prata da casa e de 
garantir a transparência na 
aplicação dos recursos para 
alto rendimento através do 
Bolsa Atleta é acertada, com 
uma evolução de todas as 
equipes a cada ano”, destaca. 
“Mas certamente queremos 
que a informação correta 
seja apurada”.

Comparação 
O resultado conquistado 

nos Regionais deste ano é 
bem superior ao ano pas-
sado. Em 2015, Indaiatuba 
conquistou 176 medalhas, 
sendo 87 de ouro, 46 de prata 
e 41 de bronze, garantindo a 
mesma quinta posição. 

Para esta edição dos Jo-
gos, a delegação local con-
tou com 320 representantes, 

sendo 280 competidores. Na 
edição do ano passado foram 
330 membros.  

“Gostaria de parabenizar 
nossos atletas e toda a equi-
pe técnica pelos resultados 
conquistados, por representar 
mais uma vez Indaiatuba de 
forma tão honrosa, sempre le-
vando o nome de nossa cida-
de ao pódio nas grandes com-
petições”, ressaltou o prefeito 
em exercício Antônio Carlos 
Pinheiro durante a coletiva de 
imprensa. “Sempre digo que 
nosso maior patrimônio são 
as pessoas e estes resultados 
na área esportiva comprovam 
mais uma vez este fato. Que-
ro deixar registrado aqui o 
nosso reconhecimento a cada 
competidor e a toda equipe 
da Secretaria de Esportes”, 
completa.

Quinhentos e trinta corre-
dores, segundo os organizado-
res, participaram da primeira 
edição da Indaiatuba Run. A 
prova foi realizada na manhã 
de domingo, dia 31 de julho, 
no Parque Ecológico, por 
membros da Profissionais de 
Eventos Esportivos (Proeesp) 
com apoio do Mais Expres-
são. 

O evento contou com per-
cursos de 5 e 10 quilômetros 
e caminhada também de 5 km. 
Houve premiação em diversas 
categorias, no feminino e 
masculino. Além dos troféus, 
os corredores inscritos ganha-
ram medalhas, fotos da prova 
e direito também de concorrer 
a uma viagem para os Estados 
Unidos.

Foram distribuídos no lo-
cal água, frutas, açaí e sucos 
para os competidores após o 
fim da corrida.

Os resultados de todas as 
categorias estão no site http://
temporecorde.com.br/resulta-
do/indaiatuba_run.

A corrida de rua não con-
tou apenas com corredores 
profissionais, mas também 
por quem corre por hobby.

“É um esporte que me mo-

tiva e vale a pena, pois ajuda 
na saúde. Não é só correr, 
tem que ter motivação, treino, 
porque não sou atleta profis-
sional. Então a gente vem para 
fazer cada um seu tempo, pois 
o maior adversário é você 
mesmo. O esporte só vem pra 
somar e acrescentar”, diz o 
vendedor Luis Reinado, de 28 
anos, que chegou na primeira 
posição.

Para o responsável e di-
retor geral Antonio Mukni-
cka, o evento foi de grande 
satisfação. “Não tivemos 
nenhum patrocinador apesar 
das dezenas de contatos fei-
tos. A grande dificuldade foi 
devida não sermos uma prova 
incentivada, portanto difícil 
de realizar, mais ocorreu tudo 
bem.”

A Proeesp já tem uma 
nova data de retorno na cida-
de. “Fomos convidados pela 
Associação de Engenheiros 
e Arquitetos para organizar 
uma prova em março 2017 na 
cidade”, afirma.

Além da corrida, a Proeesp 
conseguiu arrecadar alimen-
tos para o Fundo Social de 
Solidariedade (Funssol) de 
Indaiatuba.

Diversos atletas, profissionais e amadores, marcaram 
presença na Indaiatuba Run

Balanço dos Jogos Regionais foi divulgado durante a semana em coletiva de imprensa  

Na “briga” por uma vaga 
nas semifinais da Liga Paulis-
ta de Futsal, a ADI e Magnum 
voltam a se encontrar pela 
partida de volta das quartas de 
final da Liga Paulista. O jogo 
será hoje, dia 6, às 12 horas, 
no ginásio Ayrton Senna em 
Itapetininga. 

Após derrota no primeiro 
duelo, em casa por 1 x 0, em 
julho, a equipe Indaiatuba 
necessita agora vencer o jogo 
no tempo normal e também 
na prorrogação, ambos por 
qualquer placar.   

Para o técnido da ADI, 
Juliano Ripabelo, mesmo fora 

de casa e diante de um adver-
sário forte, a postura do time 
deve ser a mesma do primeiro 
jogo. “Temos que pressionar a 
saída de bola, para deixar eles 
longe do nosso gol. Fizemos 
isso no jogo passado e acabou 
dando certo”, diz. “Estou 
muito satisfeito com a equipe, 
que chegou a uma quartas de 
final de forma inédita, o que 
mostra que o trabalho vem 
sendo bem feito.”

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

ANGELO GOUVÊA

JEAN MARTINS

JME 

Após derrota na primeira partida, time de Indaiatuba precisa 
vencer, por qualquer placar, no tempo normal e na prorrogação 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!
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Campeão mundial de jiu-jítsu inaugura hoje academia na cidade
NOVIDADE

“Todos os jogos são 
difíceis. Não estamos 

disputando uma 
Copa São Paulo, 
por exemplo, que 

tem ‘tiro curto’. No 
Paulista existe todo 
um cuidado com os 
atletas para que os 

mesmos não percam 
o foco”

Julio César, técnico 
da equipe Sub-20 

do Primavera 

ANGELO GOUVÊA 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!esportes

Novamente em casa, equipe Sub-20 do 
Primavera enfrenta outro time de Sorocaba

DIONATHAN SANTOS 

Depois de vencer o 
Atlético Sorocaba 
por 2 x 0 na última 

rodada, a equipe Sub-20 do 
Primavera tem novo desafio 
contra outro time de Sorocaba. 
Pela segunda rodada seguida 
em casa, o Tricolor enfrenta o 
São Bento na partida de hoje, 
dia 6, às 15 horas, com entrada 
gratuita no Gigante da Vila. 

Essa também será a se-
gunda partida seguida contra 
um time sorocabano. “Sábado 
(hoje) será mais uma decisão 
para seguirmos no G4”, projeta 
o técnico Sub-20 do Fantasma, 
o ex-jogador Julio César. “To-
dos os jogos são difíceis. Não 
estamos disputando uma Copa 
São Paulo, por exemplo, que 
tem ‘tiro curto’. No Paulista 
existe todo um cuidado com 
os atletas para que os mesmos 
não percam o foco.” 

No último sábado, dia 30 de 
junho, a equipe comanda por 
Julio venceu o Atlético por 2 x 
0, com gols de Maranhão, aos 
12 minutos da primeira etapa, 
e ampliou com Carlos aos 27 
do segundo tempo. 

Com mais um resultado po-

sitivo, a sexta em toda a com-
petição, o Fantasma da Ituana 
segue na zona de classificação 
do Paulista, com 20 pontos e 
na terceira posição do grupo 2. 
Além das seis vitórias, o time 
possuiu uma campanha de dois 
empates e três derrotas. O time 
balançou as redes adversárias 
em 11 oportunida-
des e sofreu outros 
sete gols. 

Para o técnico 
do time indaiatu-
bano, o elenco vem 
assimilando bem o 
que está sendo exi-
gido. “Está haven-
do muita entrega 
dos atletas, pois 
atualmente sabem 
que o Primavera 
está em evidência 
e, se não tiverem 
rendimento, vão 
sobrar e conse-
quentemente per-
der espaço”, analisa. “Temos 
totais chances de classificação, 
sendo que tudo dependerá do 
nosso desempenho. Acredito 
muito em nosso trabalho, pois 
só assim vamos conseguir 
atingir o primeiro objeto, que 
é classificar para a próxima 
fase.”

Ainda no G4 da Chave 
2, na liderança está a equi-
pe da Ponte Preta, com 29 
pontos, um a mais que o 
vice-líder Capivariano. Na 
quarta colocação, com 17 
pontos, sendo três a menos 
que o Primavera, vem o 
Mogi Mirim. 

Confrontos
Assim como o 

Sub-20, outras ca-
tegorias também 
entram em campo 
pelo Campeonato 
Paulista. Tanto o 
Sub-11 quando 
o Sub-13 jogam 
amanhã, dia 7, res-
pectivamente às 9 
horas e às 10h30. 
O duelo será con-
tra o Rio Branco, 
em Americana. 

Na última ro-
dada, no Gigante 

da Vila, o Sub-11 perdeu de 
1 x 0 para o Paulista de Jun-
diaí, enquanto que a segunda 
equipe foi goleada pelo Galo 
por 5 x 0. 

Já as equipe Sub-15 e 
Sub-17 foram eliminadas da 
competição logo na primeira 
fase.

O atleta de jiu-jitsu e cam-
peão mundial Thiago Almei-
da, de 36 anos, inaugura hoje, 
dia 6, sua primeira academia 
de artes marciais em Indaia-
tuba. Com estrutura e padrão 
internacionais, o novo espaço 

de luta fica localizado na Rua 
Humaitá, 1.369, no bairro 
Cidade Nova.

Diversas atrações estão 
programadas para a inaugu-
ração hoje. Das 10h às 11 
horas, haverá um “treinão” de 

muay thai. Logo em seguida, 
das 11h às 12h30, é a vez do 
jiu-jitsu. 

A intenção, segundo os 
organizadores, é apresentar 
aos presentes as modalidades 
que estarão disponíveis para 

treinos na academia a partir da 
próxima segunda-feira, dia 8, 
que também conta com aulas 
de MMA Fit. Todos podem 
participar dos “treinões”. 

Além da prática esportiva, 
o dia de inauguração contará 
ainda com food truck Burguer 
Land e espaço do chopp do 
Alemão. Para animar um 
momento tão especial, a partir 
das 12h30 haverá show com a 
banda Jack Runner. O evento 
está programado para aconte-
cer até às 17 horas. 

A partir de segunda-feira, 
os treinos já começam a todo 
vapor. Serão aulas de jiu-jitsu 
para adultos e crianças a partir 
dos 3 anos de idade; treina-
mentos de muay thai a partir 
dos 5 anos; e aulas de MMA 
Fit, a partir dos 10 anos, mo-
dalidade que visa a preparação 
física e não necessariamente o 
aprendizado para lutas. 

Um dos diferenciais da 
nova academia em Indaiatuba 
é sua estrutura. “Estamos vin-
do com estrutura com padrão 
internacional, com tatames em 

lona higienizada e materiais 
da marca Everlast”, salienta 
Almeida. “A academia conta 
ainda com 100 metros quadra-
dos de área de luta, além de 
vestiários masculino e femi-
nino com estrutura completa.”

Para este primeiro mês 
de atividade, os alunos terão 
uma grande promoção e não 
terão que arcar com a taxa de 
inscrição. 

Aprendizado 
Outro fator que difere o 

novo espaço de artes marciais 
é o método de aprendizado. 

“Aqui na academia vamos 
desenvolver o sistema de ava-
liação e aprendizado baseado 
nas equipes campeãs mun-
diais”, garante. “Além de uma 
atividade física de alta intensi-
dade e queima calórica, o alu-
no desenvolverá coordenação 
motora, reflexo, flexibilidade 
e agilidade. Também have-
rão ganhos fora da questão 
física, como respeito mútuo, 
disciplina, ordem à hierarquia, 
consciência social e amizade 

e companheirismo.”
Para isso, Almeida usará 

toda sua experiência de quase 
10 anos na modalidade. Faixa 
preta de jiu-jitsu, o atleta já foi 
campeão paulista, brasileiro, 
sul-americano e mundial. 

Ele ainda morou, estudou 
e treinou nos Estados Unidos, 
sendo que anualmente vai ao 
país norte-americano para 
adquirir mais conhecimento. 
Toda a sua experiência na 
modalidade também vem de 
fora dos tatames. O atleta é 
responsável por apresentar 
em vários seminários interna-
cionais, sobre jiu-jitsu, como 
na Califórnia, Irlanda, Itália, 
Hong Kong, Escócia e em 
diversas cidades brasileiras. 

Segundo Almeida, a esco-
lha de Indaiatuba para sediar 
sua academia foi devida ao 
padrão de vida que leva o 
morador local. “A proposta 
era oferecer mais qualidade 
de vida, com um centro de 
excelência, numa cidade que 
tem grande preocupação com 
a prática esportiva”, explica.

Novo espaço contará com aulas de jiu-jitsu, muay thai e MMA Fit

Sub-20 do Fantasma vem motivado pela vitória de 2 x 0 sobre o Atlético Sorocaba 
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Tenista do Indaiatuba Clube ganha bolsa
para estudar e treinar nos Estados Unidos 

CONTEMPLADO 

ANGELO GOUVÊA

IMPRENSA IC 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite! esportes 

Mastiga Samba e União 
Paraná estão com um ‘pé’ 
na final do 'Amadorzão'

TABELA

Campeonato Varzeano Laércio Milani

Semifinais amanhã, dia 7 

Horário      Partida    Local
9h     U. do Rêmulo Zoppi x Unidos do Corolla  Osan
13h30      Benfica x Flamenguinho  Osan

Resultados da última rodada
Benfica 3 x 0 Real Sporting
Tupã 0 x 3 Flamenguinho 
U. do Rêmulo Zopi 2 x 1 Unidos da Vila
Cruzado 2 x 3 Unidos do Corolla   

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 7

Horário  Partida
8h  Marquinhos Tintas x Renovação 
9h10  RZ Comunicação x Brasiltex 
 
Resultados da última rodada 
Brasiltex 1 x 3 Centro Médico São Camilo
Marquinhos Tintas 1 x 0 Hot Flowers 

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 7

Horário  Partida
10h15  Grupo Marquinhos x Estilo Som & Luz 
11h20  Criar Filmes x Vizzent 

Resultados da última rodada 
Verona 3 x 4 Criar Filmes 
Império 5 x 1 Estilo Som & Luz

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

Rodada amanhã, dia 7

Campo 1

Horário  Partida    Categoria 
8h   Thunder Vision x Hot Flowers              Super Máster
9h15   Luxafit Transportes x Atento  Veterano
10h30   SSA Brasil x Grupo Fênix  Veterano

Campo 2

Horário Partida     Categoria 
8h  LG Vacker/Vacker x Casa das Embalagens       Super  Máster
9h15  Jornal Exemplo x A. E. Dirce/Race Pneus  Máster
10h30  Madeireira Glaudeimar x Jacitara   Máster

Campo 3

Horário  Partida    Categoria 
9h   Cavifer x Posto Tremendão           Super Máster
10h15   DD Max x Lofts Empreendimentos  Super Máster
11h15   Central Contabilidade/Voga x Cato Adulto
 
Rodada quarta-feira, dia 10

Campo 3

Horário Partida     Categoria 
19h15  Hot Flowers x Tukka's Lanchonete                Super Máster
20h15 Colégio Meta x Casa das Embalagens         Super Máster
 
Rodada quinta-feira, dia 10

Campo 3

Horário Partida        Categoria 
19h15  Pai & Filhos x DD Max        Super Máster
20h15  PCB Informática x Vieira de Abreu      Máster
 
Resultados da última rodada 
Cato Supermercados 4 x 3 Centerbor/Marquinhos Tintas (Adulto)
Unilabor 2 x 1 Central Contabilidade/Voga Arquitetura (Adulto)
Ice Bears Ar Condicionado 2 x 4 Sanare (Adulto)
Fisiomag 2 (3) x (4) 2 Madeireira Madelasca (Adulto)
SSA Brasil 5 x 3 Centermaq (Veterano)
Smart Ar Condicionado 3 (1) x (2) 3 Birô - Brio! Informática (Veterano)
Visual Formaturas 1 x 3 Vizzent Calçados (Veterano)
Madeireira Glaudeimar 3 x 1 Belle Santé Odontologia (Máster)
PCB Informática 2 (2) x (1) 2 Balilla (Master)
Tecnosemillas 4 x 3 Vieira de Abreu Empreendimentos (Master)
Casa das Embalagens 3 x 9 Thunder Vision/Remota/GTA (Super 
Master)
Hot Flowers 4 x 3 Visão Imóveis/2G Bebidas (Super Master)
Colégio Meta 1 x 2 Pai & Filhos (Super Master)
Pai & Filhos 1 x 1 Tukka's Lanchonete (Super Máster)
Visão Imóveis/2G Bebidas 2 x 2 Colégio Meta (Super Máster)
Thunder Vision 2 x 3 LG Vacker/Vacker & Bueno (Super Máster)
Auto Escola Dirce/Race Pneus 2 x 4 Tecnosemillas (Máster)

As equipes do União 
Paraná e Mastiga 
Samba saíram à fren-

te na “briga” por uma vaga 
na final da Primeira Divisão 
do Campeonato Amador, 
competição organizada pela 
Liga Regional Desportiva In-
daiatubana (Lidi). No mesmo 
campeonato, mas pela “Se-
gundona”, o final de semana 
também será de definição dos 
finalistas.   

Na rodada de ida das semi-
finais da “Primeirona”, sendo 
as duas partidas realizadas 
domingo, dia 31 de julho, no 
estádio do Primavera, União 
Paraná e Mastiga Samba 
venceram e deram o primeiro 
passo rumo à final. 

No primeiro duelo, o 
União Paraná fez o clássico 
local contra o Santa Cruz e 
acabou vencendo pelo placar 
de 2 x 1. 

Os times voltam a campo 
amanhã, dia 7, às 11 horas, 
também no estádio Ítalo Má-
rio Limongi. Por ter a melhor 
campanha na primeira fase, o 
União pode até perder por um 
gol de diferença. Para o Santa, 
apenas uma vitória por dois 

ou mais gols garante o time 
na grande decisão. 

Na outra semifinal, na pri-
meira partida o Mastiga Sam-
ba venceu o União Agrícola 
Cardeal por 2 x 0. Agora, para 
o jogo de volta das semifinais, 
o time da cidade vizinha pre-
cisa vencer por três gols de 
diferença para continuar so-
nhando com o título do cam-
peonato, já que o Mastiga tem 
a melhor campanha de todo o 
campeonato. O jogo também 
será no estádio do Primavera, 
a partir das 9 horas. 

Decisão
Assim como na Primeira, 

a “Segundona” também terá 
rodada decisiva. Com apenas 
jogos de ida, quatro times en-
tram em campo amanhã para 
decidirem quem disputará o 
título de 2016 do certame.

Na primeira partida, às 11 
horas e no campo da Osan, 
um dos duelos válidos pelas 
semifinais será entre Pimenta 
Bahia. A outra partida será en-
tre Atlético Oliveira x Jardim 
Brasil, às 14 horas, também 

no campo do Primavera. 
No último domingo, oito 

times entraram em campo 
pelas quartas de final do cam-
peonato. No primeiro jogo, 
o Atlético Oliveira venceu o 
LBC por 3 x 0, enquanto que 
o Jardim Brasil fez 1 x 0 no 
Bandeirantes. 

Outra vitória foi do Pi-
menta, por 5 x 3 sobre o Vale 
Verde. O Bahia empatou em 
1 x 1 com o Manchester e, por 
ter feito melhor campanha na 
primeira fase, garantiu vaga 
nas semifinais.

União Paraná venceu o Santa Cruz por 2 x 0 no clássico local

O tenista do Indaiatuba Clu-
be, Cláudio Fernandes Dias, 
de 21 anos, conseguiu uma 
bolsa para estudar e treinar na 
Youngstown State University, 
que fica no estado de Ohio, nos 
Estados Unidos. Depois de um 
longo processo que avaliou seu 
currículo escolar e as qualidades 
em quadra, o atleta embarca na 
próxima quinta-feira, dia 11. 

Na universidade america-
na, ele vai estudar entre segun-
da e sexta-feira, das 8h às 15 
horas, treinando nos mesmos 
dias entre 17h e 20 horas. A 
previsão é que tudo dure entre 
dois e quatro anos, dependen-
do do número de formações.

Dias treina há três anos no IC 
e participa das aulas/escolinhas 
oferecidas pelo Clube, que tem 
como responsável o professor 
Jorge Mora, o Tuba, que foi o 
primeiro incentivador na busca 
por uma vaga em um centro 

fora do Brasil. “Durante um dia 
de treino o Tuba me disse que 
um ex-aluno estava estudando 
nos Estados Unidos por inter-
médio de uma bolsa de estudos 
conseguida pelo tênis. Com a 
melhora do meu rendimento 
dentro de quadra, ele disse que 
eu tinha possibilidade de con-
seguir essa bolsa. Eu abracei a 
ideia e fui atrás de tudo o que era 

necessário para conseguir. Com 
ajuda da minha família e do meu 
treinador tudo deu certo”, revela.

De acordo com o atleta, 
além da melhora dentro e fora 
das quadras, o processo exigiu 
um melhor preparo na língua 
inglesa, o contato com as univer-
sidades americanas e o avanço 
na parte burocrática. “Mas, no 
final, tudo não foi em vão”.

Motivado pelas aulas de 
tênis que faz no Indaiatuba Clu-
be, o atleta vai viver a segunda 
experiência internacional pro-
porcionada pelo esporte. Em 
2015 ele participou, durante 
45 dias, de um treinamento na 
academia El Clú, que fica na 
cidade de Buenos Aires, Argen-
tina. Foi durante este período 
que o tenista do IC teve contato 
com treinadores e preparado-
res físicos que estão entre os 
melhores do mundo, além de 
poder conviver com tenistas 
profissionais, como Facundo 
Arguello, Martín Cuevas, Ho-
rácio Zeballos, dentre outros.

Para Dias, as aulas reali-
zadas pelo Indaiatuba Clube 
foram cruciais para que ele 
conseguisse atingir esse ob-
jetivo. “Sem elas eu nunca 
teria a oportunidade de viver 
esse sonho que começa no 
próximo dia 11”.

Dias teve o incentivo do professor Tuba para conseguir a bolsa
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Músico internacional 
participa de concerto 

Faici prossegue com show inédito de Pedro 
Paulo & Alex; outras 5 atrações estão agendadas  

Horóscopo de 06 a 12/08 por Alex Costa Guimarães

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba apre-
senta no próximo 

sábado, dia 12, o concerto 
composto de obras de compo-
sitores latino-americanos do 
século XX. O espetáculo, às 
20 horas e com entrada gratui-
ta, será no Centro Integrado de 
Apoio à Educação de Indaia-
tuba (Ciaei) e contará com a 
participação do violoncelista 
americano Lars Hoefs. 

O grupo, que se apresenta 
com uma formação composta 
somente pelo naipe de cor-
das, terá como convidado o 
violoncelista americano Lars 

Hoefs, professor de Violon-
celo e História da Música 
na Universidade Estadual de 
Campinas e que já se apre-
sentou como solista e came-
rista nos Estados Unidos, em 
diversos países da Europa e 
da Ásia. 

O repertório tem como 
tema os compositores latino-
-americanos do século XX e 
trará obras de Clóvis Pereira, 
Claudio Santoro, Villa-Lobos, 
Rafael Diaz e Santino Parpi-
nelli, com destaque para A 
Ciranda das Sete Notas de 
Villa-Lobos, com solo de Ho-
efs. A regência é do maestro 
Paulo de Paula. Informações 
(19) 3894-1867.

O Concerto é uma realiza-

ção da Secretaria de Cultura, 
órgão que mantém todos 
os projetos da Associação 
Mantenedora da Orquestra 
Jovem de Indaiatuba (Amoji). 
A entrada é gratuita e não há 
necessidade de retirada dos 
ingressos. 

O Ciaei fica localizado na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 3.665, no 
Jardim Regina.

Orquestra
Anteriormente denomina-

da Orquestra de Indaiatuba, 
a Orquestra Sinfônica de In-
daiatuba teve sua composição 
alterada em 2014, passando a 
agregar além de instrumentos 
de corda – como violinos, 

violas, violoncelos e contra-
baixo – também instrumentos 
de sopro, como flauta, clari-
nete e trompete, bem como 
percussão. 

Ela foi criada no início de 
2004 por iniciativa da Prefei-
tura Municipal e, desde seu 
surgimento, tem possibilitado 
a jovens instrumentistas da 
cidade a oportunidade de se 
desenvolverem técnica e mu-
sicalmente, oferecendo aulas 
gratuitas de violino, viola e 
violoncelo e também permi-
tindo sua participação nos 
ensaios e apresentações do 
grupo. Atualmente é formada 
por 21 instrumentistas que são 
dirigidos pelo maestro Paulo 
de Paula. 

A 28ª edição da Festa Agro-
pecuária, Industrial e Comercial 
de Indaiatuba (Faici) continua 
hoje, dia 6, com show inédito de 
Pedro Paulo & Alex. O evento 
teve o pontapé inicial ontem, 
dia 5, quando subiram ao palco 
a dupla Jorge & Mateus. 

Pela primeira vez Indaia-
tuba, Pedro Paulo & Alex se 
apresentam hoje na Faici. A pri-
meira semana de festa termina 
amanhã, dia 7, com três atrações 
no palco: Roby & Thiago, Villa 
Bagagge e Henrique & Diego.

A segunda semana de festa, 
na quinta-feira, dia 11, será 
aberta com show de Henrique 
& Juliano, com seus sucessos 
que encantam os apaixonados, 
como Na Hora da Raiva, Como 
é que a Gente fica, Avisa Aí e A 
Flor e o Beija-Flor.

Na sexta-feira, dia 12, a festa 

será comandada por Luan San-
tana 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 Fai-
ci, Fernando & Sorocaba, se 
apresentam no sábado, dia 13, 
fazendo 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 domingo, 
dia 14.

Além dos shows, a Faici 
contará com extensa área de 
alimentação, provas em rodeio, 
além de exposição de touros, 
cavalos e carneiros.  Pela primeira vez Pedro Paulo & Alex se apresentam em Indaiatuba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Momento muito feliz para o libriano, pois estará mais atra-
ente que nunca, estará desfrutando de prazeres com amigos, 
conhecendo novas pessoas, e com seu relacionamento ínti-
mo. Pode se sentir um pouco mais desorganizado que antes 

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

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

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

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

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

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

objetivas em sua mente. 

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

Apresentação contará com a presença do violoncelista Americano Lars Hoefs e entrada gratuita 
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Butterfly hoje no Ciaei, com entrada gratuita  
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A 1ª Feira Nacional de 
Orquídeas de Indaia-
tuba, realizada pela 

Associação Indaiatubana de 
Orquidófilos (AIO), está pro-
gramada para acontecer hoje e 
amanhã, dias 6 e 7. Das 9h às 
17 horas, diversas espécies da 
planta estarão expostas na sede 
do Sindicato Rural da cidade, 
localizado na Rua Bernadino 

de Campos, 138, no Centro. A 
entrada é gratuita. 

Segundo o presidente da 
associação, Marcos Fabio, o 
evento vai disponibilizar aos 
visitantes diversos benefícios 
para cuidados com a planta. 
“Nos dois dias teremos palestra 
para orientar as pessoas sobre as 
noções básicas de cultivo, ma-
nutenção, controles de pragas e 
doenças”, diz.

Quem comparecer a feira 
vai ter mais de 300 espécies de 

orquídeas a sua disposição, com 
uma faixa de preço que varia 
entre R$ 5 á R$140.

Para o presidente, a Feira 
é um “aperitivo” para atrair 
o público ao outro evento, de 
porte maior e que acontece em 
novembro.

De acordo com os organi-
zadores do evento, a ideia é 
que a Feira reúna cerca de 500 
pessoas. “Sempre temos um 
bom público quando realiza-
mos eventos em Indaiatuba”, 

ressalta.
Além de expor as espécies 

de orquídeas, a feira também 
visa arrecadar fundos para 
associação, que será destinado 
para pagar folder, estadias para 
as cidades, comida, etc.

Além de Indaiatuba, a AIO 
está em mais três exposições 
neste final de semana, nas cida-
des de Piracicaba, São Roque e 
Pirassununga.

Exposição 
Nos dias 4, 5 e 6 de Novem-

bro, também organizada pela 
Associação Indaiatubana de 
Orquidófilos, acontece a Ex-
posição Nacional de orquídeas 
em Indaiatuba. Será a quarta 
vez que o evento é realizado no 
Clube 9 de Julho.

A exposição conta com a 
exibição de mais de 1,2 mil 
plantas, com público estimado 
de 2 mil pessoas por dia. Um 
dos diferenciais é que o evento 
conta com jurados e juízes que 
analisam as plantas expostas.

Na ocasião, a exposição 
conta com a presença de mais 
de 30 cidades vizinhas, trazen-
do até mesmo caravanas de 
orquidários.

Feira será um “aperitivo” para a Exposição Nacional que ocorre  em novembro 

O espetáculo “Madame 
Butterfly - a ópera contada e 
cantada”, baseado na obra de 
Giacomo Puccini, chega ao Mu-
nicípio. A peça será encenada 
pelo Ópera Curta, da Secretaria 
da Cultura do Estado de São 
Paulo, às 20 horas de hoje, dia 6, 
no Centro Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatuba (Ciaei). 
A entrada é gratuita. 

O espetáculo adaptado se 
passa entre os anos 1904 e 1928 
e conta a história de Madame 
Butterfly sob o ponto de vista do 
que aconteceu com o seu filho 
gerado de um relacionamento 
com o marinheiro americano 
Benjamim Pinkerton.

A direção do espetáculo 
é assinada por Cleber Papa, a 
direção artística de Rosana Ca-
ramaschi e o responsável pela 
direção musical é Luís Gustavo 
Petri.

Para Rosana, o importante 
em um espetáculo de ópera é 
que música e cena andem jun-

tas. No caso do Ópera Curta, 
a música é ao vivo e acústica. 
“A formação musical é uma 
para cada espetáculo. Em 
alguns, como no caso de Ma-
dame Butterfly, a orquestra só 

é revelada no final”, afirma.
O Ópera Curta se utiliza da 

música original de cada ópera, 
mas com dramaturgia própria 
e inédita. Em quase cinco anos 
de existência, o programa já 

passou por diversas cidades do 
interior paulista – só em 2015 
foram 37 municípios e mais de 
13 mil pessoas. A temporada 
vai de março a outubro, sem-
pre com entrada gratuita.

Espetáculo ocorre a partir das 20 horas, na Sala Acrísio de Camargo do Ciaei 

ESQUADRÃO SUICIDA - Lançamento - Ação / Aventura - Clas-
sificação 12 anos - 123 minutos. 
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e Quarta 
(10): 17h40 / 20h40. Sábado (6) e Domingo (7): 13h30 / 17h40 / 20h40
Shopping Jaraguá: Quinta (4) a Quarta (10): 16h10 / 21h45
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (4) a Quarta (10): 21h25
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4) a Quarta (10): 14h40 / 21h50
Shopping Jaraguá: Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e 
Quarta (10): 19h00. Sábado (6) e Domingo (7): 13h30 / 19h00
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (4) a Quarta (10): 16h20 / 19h05
Shopping Jaraguá: Quinta (4) a Quarta (10): 15h10 / 18h10 / 21h00
.............................................................................................
JULIETA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a 
exibição* - Drama - Classificação 14 anos - 100 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente na Terça (9): 19h30. *Atenção: para o 
Cineclube os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público 
em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
.............................................................................................
O BOM GIGANTE AMIGO - 2ª semana - Ação - Classificação 
livre - 117 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4) a Quarta (10): 18h45
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4) a Quarta (10): 15h50
.............................................................................................
JASON BOURNE - 2ª semana - Thriller de ação - Classificação 14 
anos - 123 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4) a Quarta (10): 18h40
LEGENDADO
Polo Shopping*: Sexta (5) a Quarta (10): 20h10. *A versão conven-
cional legendada não será exibida no Polo na quinta, dia 4
Shopping Jaraguá: Quinta (4) a Quarta (10): 21h20
.............................................................................................
OS CAÇA-NOIVAS - 2ª semana - Comédia - Classificação 16 anos 
- 98 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sexta (5) a Quarta (10): 17h20. *Este filme não será 
exibido na quinta, dia 4
.............................................................................................
A LENDA DE TARZAN - 3ª semana - Aventura - Classificação 12 
anos - 110 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4) a Quarta (10): 18h20 / 21h00
CONVENCIONAL - LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (4) a Segunda (8) e na Quarta (10): 20h10. 
*A versão convencional legendada não será exibida no Jaraguá na 
terça, dia 9
.............................................................................................
CARROSSEL 2: O SUMIÇO DE MARIA JOAQUINA - 4ª se-
mana - Aventura - Classificação livre - 92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e Quarta 
(10): 16h40. Sábado (6) e Domingo (7): 14h15 / 16h40
.............................................................................................
A ERA DO GELO: O BING BANG - 5ª semana - Animação - Clas-
sificação livre - 95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (6) e Domingo (7): 13h45
Shopping Jaraguá: Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e 
Quarta (10): 15h30. Sábado (6) e Domingo (7): 14h00 / 16h30
.............................................................................................
PROCURANDO DORY - 6ª semana - Animação - Classificação 
livre - 102 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4) a Quarta (10): 15h10
Shopping Jaraguá: Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e 
Quarta (10): 17h10. Sábado (6) e Domingo (7): 14h30 / 17h10
.............................................................................................
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Grandes comemorações Indaiatubana defende Seleção 

Brasileira de Softbol no Peru
Reconceito promove palestra ‘O 
Vinho e a Civilização Humana’, 
com Antonio Pedro Coco, da ABS

Cia. Nelson Polinário apresenta 
ImprovisAí no Teatro do Pianão 
em Indaiatuba

Topázio Cinemas exibe ‘Julieta’ no 
Cineclube Indaiatuba

Mister e Miss Indaiatuba

Estúdio em Cena fica em 2º lugar 
no Festival de Dança de Joinville

Inauguração da Escola de Idiomas Yes! no último sábado

Celebrando o ani-
versário, com show no 
Espaço do João Cora-
gem, Roberto Tem-
pesta reuniu amigos e 
convidados.

A Associação Cultural, 
Esportiva Nipo Brasileira 
de Indaiatuba (Acenbi) tem 
novamente uma atleta na 
Seleção Brasileira de Soft-
bol. Ana Luísa Bacelar dos 
Santos foi convocada para 
defender o País no 2º Cam-
peonato Sul-Americano de 
Softbol Feminino Sub-15, 
que começou no dia 31 de 
julho e vai até hoje, dia 6, 
em Lima, no Peru.

Além de Ana Luísa, In-
daiatuba tem mais um repre-
sentante no evento. Wilson 
Ivano, que é colaborador do 
departamento de softbol da 
Acenbi, foi convocado como 
técnico auxiliar.

A palestra com o sommelier e winemaker Antonio Pedro 
Coco, da ABS Campinas, acontece na próxima quarta-feira, 
dia 10, às 19 horas, com entrada gratuita. Por que o vinho vem 
acompanhando a civilização humana desde sua origem? O que há 
de mágico ou especial nessa bebida tão consumida e apreciada? 
Por que o vinho consegue estar presente em todas as camadas 
sociais, em quase todos os continentes e na maioria dos países?  
Essas e outras perguntas é que Coco pretende responder em uma 
breve passada pela história do vinho na civilização humana.

A Cia Nelson Polinário comemora um ano de atividade com 
uma apresentação muito divertida: O ImprovisAí. O espetáculo 
consiste em quatro atores e um mestre de cerimônia que apre-
sentam opções inusitadas com a ajuda da plateia.

Aliás, a plateia é inestimável para que a apresentação seja 
divertida e dinâmica. Por isso, confira e anote na agenda: 

Será no próximo sábado, dia 13, em Indaiatuba. A entrada é 
gratuita! E no fim o público pode contribuir anonimamente com 
a quantia que puder. Uma opção que a Cia. traz para valorizar 
o teatro e possibilitar acesso a todos

A Estúdio em Cena acaba de voltar para Indaiatuba com 
um dos prêmios mais disputados no universo da dança. Pela 
primeira vez no Festival de Dança de Joinville, considerado o 
maior do mundo, o grupo conquistou o 2º lugar com o Conjunto 
de Contemporâneo Sênior ‘Fragmenta.Ação’.

Nesta categoria, não houve primeiro colocado, já que o 
critério é baseado na média das notas dos jurados.

Para participar da competição, que reuniu 7,8 mil bailarinos, 
a escola de Indaiatuba precisou passar por uma seleção via 
DVD. Dos 121 concorrentes em dança contemporânea, somente 
três foram selecionados para a mostra competitiva, entre eles, 
a Estúdio em Cena.

Fragmenta.Ação fala sobre uma sociedade estressada, que 
cria barreiras todos os dias, fragmenta-se aos poucos e deixa 
de lado as relações interpessoais.

Na noite de quarta-feira, dia 3, aconteceu no Polo Shopping a 
seletiva para o Mister e Miss Indaiatuba. Com um juri de 12 pes-
soas proveminentes de Indaiatuba, foram escolhidos os 20 rapa-
zes e as 22 meninas que concorreram ao título de Miss e Mister 
Indaiatuba 2017, que acontecerá no Ciaei no dia 7 de setembro.

O aclamado 
drama “Julie-
ta”, do diretor 
espanhol Pe-
dro Almodó-
var, será a pró-
xima atração 
do Cineclube 
Indaiatuba. O 
filme, estrelado 
por Emma Su-
árez e Adriana 
Ugarte, conta a 
história da per-
sonagem-título, 
uma mulher 
de meia idade 
que vive uma 
incerteza após 
ter sido aban-
donada, sem 
explicações, 
pela filha. 

O filme será exibido na próxima terça-feira, dia 9, às 19h30 
no Topázio Cinemas do Shopping Jaraguá Indaiatuba. Para a 
sessão Cineclube, os ingressos têm preço único de R$ 10 para o 
público geral e de R$ 5 para maiores de 60 anos.

O drama é inspirado em três contos da escritora canadense 
Alice Munro, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2013, 
e arrancou aplausos do público no Festival de Cannes. 
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Leluh Kids: sempre realizando 
as melhores festas

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

CT Toquinha da Raposa

Equipe Sub-14, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
recente campeonato em Mogi Mirim

Sub-8 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, durante 
disputa de campeonato na Cidade de Mogi Mirim

Time Sub-12 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
recente campeonato disputado em Mogi Mirim

Equipe Sub-10, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
competiu em recente Campeonato na cidade de Mogi Mirim

Na volta às aulas Colégio Le Perini, alunos do Jardim 1 com as 
professoras Lívia Allbarelo e Thais Lima

Julia Lemuchi com os avós no Dia dos Avós no Colégio Objetivo

Alunos do Jardim 2, do Colégio Le Perini, com a professora Patricia 
Metzler no primeiro dia de aula

Alunos da Educação Infantil na brinquedoteca do Colégio Meta

Alunas da Educação Infantil do Colégio Meta na volta às aulas

Alberto Souza e os avós no Dia dos Avós do Colégio Objetivo

Alunas do Ensino Fundamental 2 do Colégio Meta na volta às aulas

Bruna Motta com os avós no Dia dos Avós no Objetivo

O pequeno Hiro, filho de Massao Kanesaki, se comportou direitinho 
na hora de cortar o cabelo com Gustavo da Barbearia do Bilin

Parabéns ao Adan pelo aniversário de 1 aninho, comemorado com seus 
pais Andreia e Dinho e com o amiguinho Hiro e Karina
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social & gastronomiafotos@maisexpressao.com.br Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

Bruna e Andressa, na Pizzaria Skinão, localizada na Rua 
Tocantins com marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

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

Meire e José Luiz, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na 
Avenida Pres. Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Flávia e Marta, no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659. Contate-nos: 3894-4840

Emilyn e Elaine, no Restaurante Pé D'Pequi, localizado na Rua XV 
de Novembro, 1.131. Contate-nos: 2516-3202

Cleide, Miguel e Eli, no Restaurante Cintra, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Cileno, na Padaria Nova Galeria, que fica na Avenida Coronel 
Antonio Estanislau do Amaral, 1.257. Contate-nos: 3801-0021

Bianca, Jade, Guilherme, Gabi, Paty, Thaís e Mariana, no Skinão, que 
fica na Rua Tocantins com marginal do Pq. Ecológico. F: 3875-7916

Anderson e Carlos, no Restaurante Crazy For Burguer, que fica na 
Rua 24 de Maio, 790 - Fonte: 3328-1319

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

Walter, Júlia, Helena e Cristina, no Rincão Gaúcho, que fica na 
Avenida Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. América, Tel: 3875-2974

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

Odilon e Danila Gonzaga na Osika 
Pescados a loja está na Av. Bernardino 
Bonavita, 930 - F: 3318-3006

Leandro Osika e Denis Delmondes 
levando para casa um peixe fresquinho 
da Osika Pescados que está na Av. 
Bernardino Bonavita, 930 - F: 3318-3006

Lucio e Reginaldo, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José Boldrini, 4000 - 
Chácaras Videiras de Itaici - contate-nos: 3894-8929

Jussara, Marcão e Edna Valente, no Ranchão da Costela, que fica na Rodovia José 
Boldrini, 4.000 - Chácaras Videiras de Itaici - Contate-nos: 3894-8929
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A Coleção Tutti Sposa está fazendo o maior sucesso 
na "A Nova Loja". Maravilhosa coleção de vestidos de 
noiva com tecidos nobres, com muita transparência, brilho 
detalhe em cetim, rendas e etc. Enfim, o modelo que você 
almeja e ainda na opção venda ou aluguel. Não deixe de 
conferir a coleção moda festa que está surpreendente. 
Demais! Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Começou a promoção de inverno 
das Lojas Vitorello com 30% a 40% 
off, legging apenas R$49,90 e a loja 
toda de 10% a 50% off. Essa você 
não pode perder!

O look para o treino deve ser confortável, bonito e fashion. 
Confira a coleção na Paula Amorim na Rua 5 de Julho, 449, no 
Jardim Pau Preto - Whatsapp (19) 9.8199-9690

Tutti Sposa

Salada à Moda

Promoção de Inverno Fitness Fashion

Na Casa da Esfiha, você encontra saladas especiais e irresistíveis 
para você escolher. Saudáveis e deliciosas, como a Salada à Moda 
da Casa da Esfiha que faz o maior sucesso. Experimente!

No banho e tosa, da Clínica Veterinária Bicho Amigo, a 
tosadora Lucileidy com o lindo cliente Netuno. Informe-se: 
3875-2715

A noiva maravilhosa Maiara Pasin, deslumbrante 
em seu casamento. "A Nova Loja" agradece a 
preferência e deseja felicidades!

Helena Kotaira Monaco, aluna da Escola Artes 
em Cerâmica Calliopi, terminando uma peça para 
ikebana Claudia e Fabio no happy hour do Becco

Começou na última quinta-feira, dia 4, na Flor 
de Lis, serviços de cabelo, corte, escova, 
progressiva, luzes, mechas, coloração, 
hidratação e reconstrução. Na inauguração, 
foi servido proseco, cerveja e quitutes. Foi o 
maior sucesso. Aproveite e agende um horário 
pelos telefones: (19) 3825-0623 (19) 9.9921-
7576 (WhatsApp). Rua Alberto Santos Dumont, 
1.209 - Cidade Nova 1 - entre as ruas Ademar 
de Barros e Tuiuti.
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Aniversariantes Atento
A empresa Atento parabeniza seus colaboradores pelos aniversários comemorados na semana e deseja muito sucesso e saúde!

Sergio da Silva - dia 1º de agostoLuiz Carlos - portaria - dia 2 de agostoEdson Pires - dia 3 de agostoCharles Brito - dia 3 de agosto

Daniele, Letícia, Marcella e Adriana que fazem parte da equipe da 
Capricho Decor, onde você encontra soluções para os diferentes 
ambientes da sua casa e também para o seu escritório

No Dia dos Pais, as Lojas Cris Bandeira oferecem as melhores 
condições e todos os estilos para presentear seu pai e deixá-lo 
na moda que ele mais gosta

Uilza Amaral na inauguração da segunda unidade da 
Gê Beleza

Ronaldo, do Carvão Indaiá, com Adriano do açougue 
Casa do Espeto

Representante do Supermercado Bandeira 
com a cliente Adelia

A volta às aulas da Faculdade Max Planck, foi marcada pelo 
encontro dos condutores da Tocha Olímpica e o intérprete de 
Libras que será voluntário na Olimpíada. Da esquerda para direita: 
Carla Borges, Luan Akaboshi, Eliezer Schroeder e Armando Reis 
da Costa Camargo Filho, o Piá

Leticia, do Pelé Motos, entregando a Shinaray Bolt para os clientes 
Marcos e Cristiane

Jonathan Bravo e Zé Carlos Dolinho, da Casa Elétrica, sempre 
com tudo que você precisa para elétrica, hidráulica, ferramentas, 
jardinagem e produtos para piscina

Aconteceu no último domingo, dia 31, a 1ª Tarde das Noivas 
realizada no Hotel Braston Indaiatuba, que contou com doações de 
alimentos para a Casa da Mulher Anália Franco

Francisco inaugurou na última sexta-feira, dia 
29, a Probel da Avenida Francisco de Paula Leite, 
655. Seja bem-vindo ao Grupo Mais Expressão

Luana, Ruth, Orlando, Mariana e Raphael almoçando no Pesqueiro 
Santo Agostinho

Ana e Gleison Tambara, do Pesqueiro Santo Agostinho, com parte 
de seus colaboradores Gabriela Santos, Valéria Santos e Gabriela 
Gomes
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caderno de negóciosNº 708

CA06137 - VILA VERDE - AT 150m², AC 137m², 03 
dormitórios sendo 01 suíte com sacada, WC social, 
sala 02 ambientes, lavabo, cozinha, lavanderia, área 
de lazer com churrasqueira, garagem para 02 autos. 
**Casa com acabamento em porcelanato, entregue com 
projeto de armários**R$ 460.000,00.
CA06638 - VISTA VERDE – AT 175m², AC190m² - 03 
suítes planejadas, sendo uma com closet, sala dois 
ambientes, lavabo, cozinha planejada, área gourmet 
com piscina e garagem para 3 carros.**permuta por 

apartamento**R$ 650.000,00
CA06633 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - 
AT.150m² AC.180m² 03 suítes sendo 01 com closet, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha, churrasqueira, 
quintal, elevador garagem para 02 autos, excelente 
acabamento, área de lazer piscina adulto e infantil, 
salão de festa, academia, playground, portaria 24 
horas. R$ 650.000,00
CA06634 - JARDIM DOS AROMAS - AT 225m², AC 
169m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, todos com 

armários e sacada, WC social, escritório, sala de estar, 
sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
com armários, , espaço gourmet com churrasqueira,  
aquecedor solar, garagem para 02 autos. **Condomínio 
com piscina, churrasqueira, forno de pizza, academia 
e sauna. R$ 667.000,00
CA04393 - PALM TREE - AT 200m², AC 181m² 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte com armários e 
ar condicionado, WC social, sala 02 ambientes, 
lavabo, sacada, cozinha planejada , quintal, lavan-

deria, dependência de empregada, garagem para 04 
autos.**Excelente imóvel com produção de energia 
elétrica própria**Aceita permuta por chácara ou 
apartamento** R$ 790.000,00
CA06613 - JARDIM REGENTE - AT 380,32, AC 214,35 
- Sobrado amplo com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, área de lazer com piscina 8x4, 
academia, sauna, churrasqueira, WC externo, quintal, 
garagem para 04 autos. R$ 1.000.000,00

LOCAÇÃO - CASAS

SELEÇÃO ESPECIAL DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS/PERMUTA

CA04565 - MORADAS 
DE ITAICI - AT 
130m², AC 68m² - 02 
dormitórios, WC social, 
sala, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem 
para 02 autos.R$ 
1.100,00 + condomínio 
+ IPTU.
 

CA06637 - PARQUE 
SÃO LOURENÇO 
- AT 175m², AC 
130m² - Casa ampla 
com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem 
para 02 autos. R$ 
1.500,00 + IPTU.
 

CA06137 - VILA 
VERDE - AT 150m², AC 
137m², 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com 
sacada, WC social, sala 
02 ambientes, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
área de lazer com 
churrasqueira, garagem 
para 02 autos. R$ 
1.800,00 +  IPTU.
 

CA06627 - PARQUE 
BOA ESPERANÇA - 
AT 150m², AC 98m² 
- 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, 
área de luz, sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem 
para 03 autos. R$ 
1.700,00 + IPTU.
 

CA06224 - MONTREAL 
RESIDENCE - AT. 
150 m² AC. 100 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), 
sala de estar e cozinha 
integrada, WC social, 
lavanderia, quintal 
com churrasqueira e 
garagem para 3 autos 
sendo 1 coberta.R$ 
1.800,00 + COND + 
IPTU.
 

AP02405 - VILA SFEIR 
- AÚ82m² 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte), 
WC social, cozinha 
planejada, sala, varanda 
gourmet, churrasqueira, 
02 vagas. R$ 1.800,00
 

AP02300 - TORRES 
DA LIBERDADE - AU 
90m² 03 dormitórios 
sendo 01 com armário 
e cama , sala com 
mesa e rack, WC social, 
cozinha planejada, 
lavanderia,garagem. 
R$2.000,00 + 
CONDOMÍNIO + 
IPTU. **Apartamento 
totalmente mobiliado**

CA06643 - JARDIM 
PORTAL DE ITAICI - AT 
300m², AC 260m² - Casa 
ampla com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte máster, 
WC social, sala ampla dois 
ambientes,lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia com 
armários, área gourmet com 
churrasqueira, piscina, WC 
externo, garagem para 04 
autos sendo 02 cobertas. R$ 
3.300,00 + COND.+ IPTU.

AP00894 - VERTENTES 
DE ITAICI - AU 85,38m² 
- 03 dormitórios (01 
suíte, WC social, sala 
02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. 
R$ 1.100,00 + COND 
+ IPTU
 

AP02693 - VARANDAS 
DO BOSQUE - 
AU78,76m² - 02 
dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala, 
cozinha planejada, 
lavanderia planejada, 
varanda, garagem para 
01 auto descoberta. 
**Apartamento com piso 
em porcelanato** R$ 
1.300,00 + IPTU.
 

AP02989 - SPAZIO 
ILLUMINARI - AU 
100m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC 
social, sala de estar, 
mezanino, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
garagem para 01 auto. 
R$ 1.500,00
 

AP03008 - 
RESIDENCIAL VITÓRIA- 
AU.88,00m² com 03 
dormitórios, sendo 
uma suíte, todos os 
dormitórios com armários 
planejados, sala dois 
ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia com 
armário, banheiro social, 
01 vaga de garagem 
coberta. R$ 1.500,00 + 
COND. + IPTU.
 

LOCAÇÃO - APARTAMENTOS
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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, gara-
gem – R$ 1.100,00
CA00451 – Cond. Fechado - Moradas 
de Itaici - 2 dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, quintal c/ pisos e cobertura, 
garagem, área de lazer e portaria 24hs 
– R$ 1.150,00 + Cond + iptu
CA00168 – Jd. do Valle - 3 dorm 
(sendo 1 suite), sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem 2 carros – R$ 
1.200,00 + Iptu
CA01428 – Jd. Maria Helena - 
3dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem 2 carros – R$ 
1.300,00 + 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, 
garagem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 + 
Iptu 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete, lavand, garagem, portaria 
24hs, área de lazer – R$ 850,00 + 
Cond + Iptu
AP00179 – Ed. Azaléia – Portaria 
24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 
amb, coz planej, wc, lavand, garagem 
– R$ 800,00 + 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/ 
armários, 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, escritó-
rio, cozinha planej, despensa, lavand, 
garagem, piscina, churrasqueira, ves-
tiário, quarto de despejo, mini campo 
e canil.....R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só terra 
– AT: 1.000m² – R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Ótima 
Área de Lazer - 2dorm(sendo 1 suite c/ 
armários e ar cond), sala 2 amb, coz 
planej, wc social c/ box e gabinete, 
lavand fehada, churrasq c/ pia, gragem 
coberta 2 carros – R$ 350.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova 
- 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garagem, ótimo acaba-
mento – 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 com-
pleta - Portaria 24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo 
sobrado - 3 suites c/ sacada (1 c/ 
closet), sala 2 amb, lavabo, espaço p/ 
escritorio, coz americana, despensa, 
lavand, churrasq c/ pia, garag coberta 
2 carros, piso porcelanato na parte 
inferior, pvc parte superior, aquecedor 
solar, prep. p/ ar cond – R$ 670.000,00

CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, cozinha, 
lavabo, escritório, piscina, churras-
queira 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 
dormitórios 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 AP-
TOS NA PLANTA – CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. 
Azaleia – 3dorm, sala, coz , wc, la-
vand, garagem, portaria 24 hs, área 
de lazer – R$ 220.000,00
AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 
40m² - Edificio c/ elevador – R$ 
155.000,00
AP00582 – Jd Tropical – Ed. Portal 
das Flores – (Excelente Área de La-
zer) -  3dorm, sala 2 amb, coz, wc so-
cial, 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, garagem-
-(aceita financiamento bancário) – R$ 
275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área 
de Lazer e Portaria 24hs - 3 dorm (sen-
do 1 suite e 2 dorm c/ armários), sala 2 
amb c/ rack e painel, wc social c/ box e 
gabinete, coz planej c/ cooktop, forno 
elétrico e coifa, lavand c/ armários, 
01 garagem coberta Aceita imóvel 
como parte de pagto e financiamento 
bancário – R$ 278.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. 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 terreno) + 
Saldo a financiar – total R$ 340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – Ed. 
Soho - Apto Novo – Excelente Área 
de Lazer - AU: 85,92m² - 3dorm(Sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, cozi-
nha, lavanderia, 2 vagas de garagem 
cobertas – R$ 435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. Spa-
zio Livenza - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
armários), wc social c/ box e gabinete, 
coz planej, lavand c/ armários, varan-
da gourmet ampla, 2 vagas de gara-
gem cobertas, área de lazer completa 
e portaria 24hs – R$ 460.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

Sobrado Condomínio Fechado em Salto 02 Dormitórios, Sala 02 Ambientes.

R$ 260.000,00
AP00431 – Ed.Valquiria 3 dorm. 
c/ moveis planejados, sala cozinha, 
lavanderia planejada, 2 vagas área útil 
80m R$1.300,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00380 – Cond. Azaleia 3 dorm. 
Cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 1.000,00 + 
Cond. 250,00 + Iptu
AP00254 –  Cond.  Azale ia  3 
dorm,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00438 Cond. Belvedere 3 dorm. 
Sendo 2 com armários planej. 1 suite, 
cozinha com planej. 1 vaga , area de 

lazer com piscina, com sacada – R$ 
1.600,00 + cond. 350,00 + Iptu
AP00436 – Bosque dos Indaias 2 
dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia e WC, portaria 24 hs. R$ 
900,00 + cond. 200,00  
AP00400 – Number One Residence  
1 dorm.cozinha, WC, com sacada 1 
vaga coberta R$800,00+ cond. 945,00
AP00364 – São Marino  3 dorm. 
Sendo 1 suite com planejado, sala 2 
ambientes, cozinha planejada , com 
varanda,  2 wc com armários, 1 vaga 
coberta área 100m R$1.300,00 + 
cond. 500,00 + Iptu

CA00957 – Vila Soriano 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, 1 vaga  R$ 
1.300,00 +Iptu
CA00958 – Parque das Nações  2 
dorm. Sendo 1 suite, 1 wc, 2 vagas de 
garagem R$ 1.200,00 +Iptu
SA00019 – Office Premium Torre 
Corporate  41m, 1 wc 1 garagem  
R$ 870,00 + cond. 330,00SA00018  
- Office Premium Torre Corporate 
47,04 1 wc, 1 garagem R$ 870,00 + 
cond 330,00
GL00013 – Jd. Alice at 375m 
AC.280m, 4 wc, 1 mezanino, cozi-
nha, garage R$ 2.600,00 + iptu 250,00

CH00106 – Colinas de Indaiatuba  
4suites máster com sacadas-closet- 
hidro- escritório, 2 salas ambiente, 
com jardim e lavabo, cozinha plane-
jada, salão de festa com cozinha , 
varanda e churrasqueira
CA00977 – Juscelino Kubitschek 
3 dorm. Sendo um com suíte, sala, 
cozinha, WC, lavanderia coberta, 
garagem para 2 carros. R$ 1.135,00 
+ Iptu 65,00
CC00267 – Condomínio  Aromas 
– 3 dorm. Sendo 1 suite e todos com 
sacadas, 3 wc, cozinha planejada, 
área gourmet com churrasqueira e 

forno para pizza, 3 salas ambientes , 
4 vagas e quintal grande. R$ 3.000,00 
cond 400,00
AP 00442– Condominio Spazio 
Illuminari 2 dorm. sendo 1 com suite, 
cozinha com armário, sala 2 ambien-
tes, 1 vaga de garagem, área  de lazer 
com piscina, linda paisagem  ,próximo 
ao parque das frutas.R$ 1.000,00 + 
Cond 175,00 + Iptu
CA00982 – Vila Ruiz Peres- Casa 
para Locação    - Linda  casa próxima 
ao centro e parque ecológico com 
cômodos grandes sendo e edícula 
no fundo com 1 dorm, sala e cozinha, 

wc , na frente 2 dormitórios,  copa e 
cozinha separada ambas com pia ,1 
sala grande , 1 banheiro, 1 cômodo 
para dispensa ou quarto, garagem 
para 3 carros, aceitamos  proposta de 
locação so da casa da frente . 150,00 
M2 construída, 250,00 M2 total
AP_00443 – Cidade Nova – Ed. São 
Marino - 3 dorm.  sala 2 ambientes  
sendo 1 suite com armários + 1 dorm.  
Com armário, cozinha com vários 
armários, WC, área de serv. com wc. 
1 vaga mais há possibilidade de obter 
mais 1. R$ 2.000,00 ( condomínio + 
Iptu incluso)

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
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AP02482 VILA FELLICITTA -  AU.83M² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 2WC / AS / 
GAR.2 VAGAS / COND.COM LAZER COM-

PLETO. R$ 480.000,00

AP02902 - VL DAS PRAÇAS - AU 55 M² - 2 
DORM / SALA / COZ / WC / AS / GAR / PISC / 

CHURRAS / R$ 245.000,00

AP03308 VILLAGE AZALEIA - AU 64M2 - 3 
DORM.(1 C/ ARM EMBUT) / SALA /COZ. 

PLANEJ. / WC / AS / 1 GAR. R$ 1.000,00 + 
COND + IPTU

AP03313 - RESIDENCIAL BELVEDERE 
- AU 68 M² - 3 DORMT / 1 SUITE / SALA / 
COZINHA COM ARMARIOS / 2 WC / AS / 

R$1.400,00 + COND + IPTU

CA08064 JD.SÃO CARLOS - AT.420M² - 2 
DORM. / SALA 2 AMB. + LAREIRA / COZ. / 
COPA / WC / AS / CHUR. / PISCINA / EDICULA 
/ QUINTAL / GAR.2 VAGAS. R$ 1.800,00 + IPTU

CA08368 JD.FLORENÇA - AT.150M² AC.105M² 
- 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS 
/ GAR.2 VAGAS. R$ 340.000,00  - LOCA-
ÇÃO 1600,00 + IPTU (ACEITA PROPOSTA)

CA09881 - JD. FLORENÇA - AT 150M² AC. 
132M² - 03 DORM.(SUITE) / SALA / LAVABO 

/ COZ. / COPA / 02 WCS / AS / EDÍCULA / 
GAR. 02 CARROS. R$ 290.000,00

CA10440 - JD. MORADA DO SOL - AT 125 
M² - 101 M² - 3 DORM / SUITE / SALA / COZ 

PLANEJ / AS / WC / 2 GAR COB / 
R$ 330.000,00.

CA11211 JD ALICE - AT 125M2 AC 101M2 - 2 
DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. /  WC / AS / 2 

GAR. R$ 1.100,00 + IPTU

CA11233 - JARDIM MORADA DO SOL -  
2 DORMT / 1 SUITE / WC / SALA / COZ / 1 

VAGA COBERTA /  PORTAO ELETR - 
R$ 900,00 INCLUSO IPTU

CA11269 - MAISON BLANCHE - AC 186 M² 
AT 200 M² - 3 DORMT / 3 SUITES / 3 SALAS / 

LAVABO / COZ / R$830.000,00

CH01281 JD.DOS LARANJAIS - AT.3.000M² 
AC.60M² - DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 

POÇO / GAR. R$ 480.000,00
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VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA !! 
JD. DO VALLE Próximo Ao Pq. 
Ecológico .02 Dormitórios, Sendo 
01 Suite, Sala, Coziha, Wc Social 
E Lavanderia, Entrada Para 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 Proprie-
tário. 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) Tel= 19-3017.2608 / 
99762-7997.Imperdivel!!!!

M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios 
Sala, Cozinha –Wc Social- La-
vanderia, Garagem. Oportu-
nidade Única!! Valor: Apenas: 
R$220.000,00 Ac. Financ, Ou 
Terreno Na Metade Do Valor. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-
3294 Corra!!
Á R E A R U R A L-V E N D E-S E 
20.000 M²  / 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 Exclusivo, 
Diversas Aves, Animais E Árvores 
Frutíferas, A 08 Km Do Centro, A 
Beira Do Asfalto, R$270.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De 
Igual Ou Menor Valor.estuda En-
trada + Parcelamento. 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 Ou Casa Em Indaia-
tuba. Estuda Entrada Mais Parce-
lamento 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 So-
cial, Garagem Para 02 Autos, 
Edificada Em Lote De 180M² 
Nova! R$320.000,00 Troca Por 
Apartamento Ou Casa Em In-
daiatuba. 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 Garagem 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 SOL 
(ANT-34). 01-Dorm, Sala.coz –Wc 
– R$500,00 Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-53). 02-Dorm, Sala. Coz –Wc 
–Lav.- Garagem  R$1200,00 + Iptu     
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57).  01-Dorm - Sala-Coz 
–Wc – Lav –Garagem R$ 700,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-57). (Pav Inf) - Sala-Coz –Wc 
– Lav.  (Pav.sup) Suite –Espaço P/ 
Moto R$ 650,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-58).(Pav.sup) 02-Dorm, 
Sala.coz –Wc –  R$800,00 + 
Iptugarantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(Ant-58).(Pav.inf) 02-Dorm, Sala.
coz –Wc – Garagem R$900,00 
+Iptu Garantia:fiador/Calção Lo-
caticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00(Obs: Imovel Em Cima De 
Salão Comercial) Garantia:fiador/
Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – Sem Garagem 
R$650,00 Garantia:fiador/Cal-
çãolocaticia
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$650,00 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
DO SOL (ANT-80) Fundos.  
01-Dorm-Coz –Wc – Lav- R$ 
500,00   Garantia:fiador/Calção 
Locaticia
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
DO SOL (ANT-80)(Pav.sup) 
02-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- 
R$ 800,00   Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-80)(Pav.inf) 02-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- Garagem 
R$ 900,00   Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-82) Frente.  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 800,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia

APARTAMENTO ALUGA-SE

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

SALAO COMERCIAL

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

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL

DO SEU 
CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.232 – JD.BRASIL – R$170 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc.
COD.252 – JD. PAULISTA – R$280 
MIL – 2doms(1st), sala, coz, wc, 
churrasqueira, garagem fechada 
para 3 carros.
COD.255 – CENTRO – R$470 MIL – 
2dorms, sala, copa, coz, wc, portão 
eletronico, garagem para 2 carros.

CASAS DE 2 DORMS

FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E DA 
CONSTRUÇÃO- CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

OPORTUNIDADE!!! CASA COM 3 
DORMITORIOS NO JD REGENTE 

POR R$270 MIL SÓ ATÉ 31/07

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, lavande-
ria, WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta 
para 1 carro.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
COD.322 – HELVETIA PARK I – 
R$1.700.000,00 – 3sts, sala de estar 
e jantar, coz, lavanderia, dispensa, 

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

APARTAMENTOS

AP.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.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 TERRA-
COTA – R$190 MIL – 1.200m²

CHACARAS

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

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

COD.721 – RECANTO CAMPESTRE 
– R$130 MIL – 930m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 
MIL – casa terrea com garagem e 
campo de futebol AT: 419, 50m²  
AC:309,05m²               

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.MORADA DO SOL – R$420,00 – 
dorm, pia, wc, sem garagem
VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 
– dorm, coz, WC, entrada de carro.  
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$500,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem
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 – 2dor-
ms, 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
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
PORTAL DO SOL – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada para carro.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1000,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
CENTRO – R$1000,00 – 60m² - dorm, 
sala, coz, 2 wc – COMERCIAL OU 
RESIDENCIAL
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, sem 
garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, sem garagem
JD.PAU-PRETO – R$1.100,00 – 
2dorms, 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 – SOBRA-
DO – 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.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.
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
(sem condomínio)
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.
J D .  N E L L Y  –  R $ 1 2 3 0 , 0 0  – 
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

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.

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 OFFI-
CE -  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar 
condicionado, 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: AP00623. Vl Nossa Sra 
Candelaria - 3 Dormts (1 Suite), Sala, Coz, 

Wc, 1 Vaga. Valor: R$ 290.000,00

REFERÊNCIA: CA10893. Jd. Dos Colibris - 
Obs: São Duas Casas De 2 Dormts, Sala, Wc, 

1 Vaga. R$ 200.000,00 Cada. 

REFERÊNCIA: CA10895. São 8 Casas A Venda No 
Jardim Regente De 3 E 2 Dormts, (1 Suite), Sala, Coz, Wc, 
Gar. A Partir De 79 M² Com Preço  Entre R$ 270.000,00 A 

290.000,00 ! Aceita Financiamento, Permuta E Negociação. 

REFERÊNCIA: CA10905. Vila Rubens - 2 
Dormts (1Suite), Sala 2 Wcs, Gar 3 Vagas. 

A/C 167,00. R$460.000,00

REFERÊNCIA: CA10904. Jardim Regina 3 
Dorts (1 Suite), 2 Salas, 3 Wcs, Gar 4 Vagas. 

A/C 163,00. A/T 257,00. R$460.000,00

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

Vagas. R$ 480.000,00

REFERÊNCIA: CA10681. Pavimento Inferior: Sala De Estar, Sala De 
Jantar, Lavabo, Cozinha Planejada, Lavanderia, Edícula Com Dormi-
tório, Banheiro, Churrasqueira, Pia E Balcão. Garagem Para 4 Carros 

(2 Cobertos E 2 Descobertos) Com Portão Eletrônico.Pavimento Supe-
rior: 3 Dormitórios, Sendo 1 Com Suíte, Hidromassagem, Gabinete De 
Pia E Box Blindex, Sala De Tv, Banheiro Social Com Gabinete De Pia 

E Box Blindex E Varanda Na Parte Frontal. R$570.000,00

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,  co-
zinha planejada, 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 ambientes, cozinha, lavanderia,  
espaço gourmet, 1.000m² – AC/ 189m² 
– R$ 900.000,00 – Aceito permuta de 

preferência em condomínio(Villaggio de 
Itaici ou Vista Verde que o valor seja até 
R$ 600.000.00). 
CH0026 – Vale das Laranjeiras – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala 03 ambientes, 
sala jantar,cozinha planejada, lavanderia e 
dependência de empregada, mais Casa de 
caseiro, piscina e churrasqueira – AT 3.000m² 
– AC/450m² – R$ 950.000,00.

CASAS VENDE 
CA0144 – Villaggio de Itaici – 03 dorms(01st 
c/closet), sala 02 ambientes, cozinha amer-
icana com AE,  lavanderia,piscina e chur-
rasqueira – AT/ 150m² – AC/ 160m² – R$ 
600.000,00. 
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 
st), sala 02 ambs, sala de jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, portão eletrônico – 
AT/250m – AC/160m – R$ 450.000,00.
CA2362 – Alto de Itaici – 03 suites, lavabo, 
sala 02 ambientes, cozinha americana, área 
de serviço,  garagem   – R$  750.000,00 
CA0062 – Moradas de Itaici – 02 dorms(01 
st), sala, cozinha, lavanderia e banheiro,  – 
R$ 340.000,00
CA0051 – Chácaras Areal – 04 suites(01 
master), lavabo, sala 03 ambientes, es-
critório, 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 gara-
gem – 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 finan-
ciamento. Pronto para morar totalmente 
acabado.
Apto0008 – Residencial Ravenna - 03 
dorms(01 st), sala 02 amb., cozinha, lavan-
deria(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 
– alambrado com poço artesiano, 10.000li-
tros 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 ambientes, lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasqueira, piscina, salão 
de festa, 02 vagas de garagem, a duas 
quadras do metrô Butantã área de 131m²   
valor R$ 1.200.000,00  - Troco por chácara 
no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras com 04 
dormitorios podendo dar volta em dinheiro.
Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por 
Imóvel em Indaiatuba – 02 dorms, sala, 

cozinha, banheiro, lavanderia, piscina e chur-
rasqueira, canil e área preparada para sauna 
– AT/ 2.000m² – AC/ 200m² – R$ 500.000,00
Apartamento São Caetano – 03 suites, la-
vabo, 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, lavanderia, garagem, R$ 
600.000,00 troco por casa no Moradas de 
Itaici.
 

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms (01 
st), sala, cozinha, lavanderia e garagem  – 
R$ 2.200,00.
Apto0031 – Residencial Ravenna – 02 
dorms(01 st), sala, cozinha, lavanderia (mo-
biliado) – 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

LOCAÇÃO

R$ 900 VILA PIRES da cunha  
3 cômodos  grandes, vaga para 
carroo, quintal - individual
R$ 1000 MORADA DO SOL: 
2 dormitórios suite, sala, copa, 
cozinha, 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 – 80 m², 2 wc

TERRENOS

R$ 12 MIL SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO: Lote de 200 m², + par-
celas de R$ 510,00, 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 
andaime com estrutura p/ sobrado
R$ 150 MIL JD. MARITACAS: 

Lote comercial de 162 m² na 
Avenida do Paulista, aceita Carro 
parcelamento de 50% direto com 
proprietário.

VENDAS

CASA NAIR MARIA OU LA-
GUNA para troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos)
CASA NO MORADA DO SOL 
para troca em lote de 250m (con-
sulte-nos)
R$ 160 MIL MORADA DO SOL: 
3 cômodos e wc na frente com 
laje, 2 cômodos e wc nos fundos 
sem laje.
R$ 160 MIL APARTAMENTO 
SALTO: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, 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, cozi-
nha, wc social, lavanderia. Aceita 
Financiamento (Nova), ou 100 mil 
e parcelas de R$ 680,00(Pega 
terreno até 100 mil)

R$ 210 M IL MORADA DO 
SOL:  Sobrado 1 dormitório, 
sala cozinha, varanda, edícula 
com lavanderia nos fundo  aceita 
financiamento, terreno
R$ 218 MIL JD. LAGUNA SAL-
TO: Linda casa de 2 dorm, sala, 
coz, wc social, amplo espaço nos 
fundos, com armários planejados, 
financia
R$ 225 MIL MORADA DO SOL: 
Nova 1 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para p/ 2 carros are 
nos funos. Aceita terreno, Finan-
ciamento.
R$ 245 MIL MORADA DO SOL: 
CASA NOVA 2dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno, aceita financia-
mento.
R$ 250 MIL ITAMARACÁ: 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia nos fundos garagem 
coberta. Aceita terreno, ou 50% 
do valor e assumir financiamento.
R$ 285 MIL JD. REGENTE: 
NOVA  3 dorm, suíte  financia 
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 acabamento Aceita 
chácara, 
R$ 290 MIL JD. VENEZA: 2 
dormitórios, sala cozinha e 2 
wc área 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 acabamento aceita 
chácara. 
R$ 320 MIL COLIBRIS: Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala cozinha e 
2 wc, aceita financiamento terreno. 
R$ 380 MIL MONTE VERDE: 
Excelente Sobrado Nova com 3 
dormitórios sendo 1 suíte e closet, 
sala copa e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários carros (Aceita 
Terreno e Financiamento).

CHÁCARA

R$ 320 MIL IPIRANGA ELIAS 
FAUSTO: 3000 m² - só terra, 
aceita casa.
R$ 500 MIL ALTO DO PRIMA-
VERA CARDEAL: 1.000m² - for-
mada com casa boa aceita imóveis
R$ 600 MIL SUMARÉ: 1600 
m² - formada com casa de 3 dorm 
aceita casa
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classificados

CASAS - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092
VILA SUÍÇA - 3 suítes com 
closet, AT 300m², AC 252, 
mais 1 suíte no térreo e 1 
suíte para empregados, fino 
acabamento, demais depen-
dências de alto padrão. R$ 
820.000,00 F. 3875 0469 
/ 997519921 creci 65362. 
Aceita terreno em Indaiatuba.
PORTAL DE ITAICI - Casa 
térrea AT 300m2, AC180m², 
sala grande, escritório, 3 su-
ítes, garag. coberta, piscina, 
churrasq. e muito mais R$ 
870.000,00 F. 3875.0469 / 
997519921 creci 65362.
JD. MONTREAL - Excelente 
casa térrea com 106m² – 
AT150, 3 D (1 suíte),  escri-
tório opcional, coz. c/ balcão 
e mesa de granito, sala de 
jantar e sala de visita, chur-
rasq., aquec. solar, ar con-
dic., porcelanato, esquadrias 
em alumínio branco, tudo 
mais, garag. coberta. R$ 
430.000,00 F. 3875.0469 
/ 997519921 direto c/ pro-
prietário
VILLAGIO DE ITAICI - Casa 
de fino acabamento, c/ 3 
dorm. (sendo 1 suíte) wc so-
cial, coz. americana, sala, 
churrasq., lavand., garag. co-
berta, 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.

Aluga-se apto Condomínio 
Village Azaléia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão de festas, 
playground, quadra, quios-
que no direto com proprie-
tário. R$ 950,00 mais iptu e 
condomínio F.  9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael

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 tro-
ca com casa térrea em região 
centralizada de Indaiatuba. 
F. 3875.0469 / 99751.9921 
creci 65362

ALTOS DA BELA VISTA 
- Chácara c/ 3 d, ampla 
casa remodelada AC 210m² 
AT 1020m² com varanda, 
piscina, churrasq., pomar. R$ 
595.000,00. Estuda residên-
cia térrea de menor valor na 
região central de Indaiatuba 
F. 3875.0469 / 997519921.
creci 65362.
MOSTEIRO DO ITAICI - Chá-
cara no Recanto dos Pássa-
ros – AT 5000m²  c/ três casas 
amplas e boas com dorms, 
wc’s, salas, coz., despensas, 
varanda, churrasq., piscina, 
pomar, jardim, canil e muito 
mais R$ 1050.000,00.  Na 
negociação, discute parte 
em chácara ou imóvel de 
menor valor. F. 3875.0469 / 
997519921. creci 65362.
PQ.DA GRAMA - com mui-
tas árvores frutíferas 5.130m² 
R$ 220 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
ALUGO PASTAGEM - em 
propriedade rural de Itu, com 
água em abundância, próximo 
da Rodovia Castelo Branco. 
Tratar pelo fone (11) 4023 0319
Chácara para fins de se-
mana, com churrasqueira, 
piscina e campo de futebol. 
F: 3875-6434 / 99774-3834
Chácara – Itaboraí – 500m², 
condomínio fechado. Com 
piscina, salão de festas, 
quiosque e campo de futebol. 
R$50 Mil + 31 parc. F: 19 
38012880 /19 994790454 
Chácara – Olho D´Agua – 
1000m², com 2 cômodos. 
R$140 Mil. F: 19 38012880 
/19 994790454 

Cond. Alto de Itaici – 3 
suites, sala 2 amb, lavabo,  
cozinha, lavanderia, 3130m² 
AC/ 160m² R$ 750 mil F. 
9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 
3 amb., sala jantar, coz. 
Planej., lav. e dep. de empre-
gada, mais Casa de caseiro, 
piscina e churrasqueira. AT 
3.000m² AC/450m² R$ 950 
mil F. 9.9887-7771
 

TERRA MAGNA - Magnífica 
residência desencostada 
das divisas em local privi-
legiado com vista fantástica 
imutável. AT 540m², AC 
300m² IPTU R$ 245,00, 
Taxa de Cond. R$ 422,00. 
Em cima: 3 Suítes e closet, 
sacadas fascinantes e bela 
escada de acesso. Em baixo: 
Salas de visita, jantar, TV, 
escritório e mais, coz. pro-
jetada, lavabo, dependência 
de serviço, armários. Área 
gourmet ampla, piscina 12x3 
com prainha, hidro massag. 
e cascata, WC, vestiário e 
aquec. solar. Garag. para 
vários carros. Documentada. 
R$ 1.295.000,00, discute 
imóvel até R$ 700.000,00 F. 
3875.0469 / 997519921creci 
65362.
JD. MONTOVA – com 216m² 
R$105 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092

Mais Expressão28B

JD. MONTREAL - Excelente 
casa térrea com 106m² – 
AT150, 3 D (1 suíte), coz. 
projetada com cook top, for-
no e micro-onda, sala de jan-
tar e sala de visita, churrasq., 
aquec. solar, preparada para 
ar condicionado, porcelana-
to, esquadrias em alumínio 
branco, tudo mais, garag. 
coberta. R$ 470.000,00 F. 
3875.0469 / 997519921 creci 
65362
JARDIM ESPLANADA - Ac: 
64m² AT: 300m² - sala, co-
zinha, quarto, varanda, wc. 
Oportunidade! R$380mil F. 
3875-5385 ou 9.9258-2654
Oportunidade!!! casa com 
3 dormitorios no Jd Regen-
te por R$270 mil só até 
31/07. F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Nair Maria: 3 cômodos 
em ponto de andaime com 
estrutura p/ sobrado R$ 110 
mil F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. R$ 
170 mil estuda financiamento 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce p/ 2 dormitórios 
+ parcelas F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: 3 cômodos 
em lote de 250m. prace 
uma chácara R$ 280 mil, 
aceita Terreno, carro, Par-
celamento  F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar

Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, 
wc social, lava nos fundos 
garagem coberta. Aceita 
terrenos ou 50% do valor 
e assumir financiamento. 
R$ 250 mil F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jd. Regente: NOVA  3 dorm, 
suíte  financia. R$ 285 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar. 
Morada do Sol: com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 
2 carros. Aceita Financia-
mento. R$ 255 mil Aceita 
troca por lote de 250m². F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar. 
Morada do Sol: 3 casas em 
lote de 250m² sendo a 1ª - 2 
dorm sala, coz, wc, gara – 2ª 
- 1 dorm, sala e coz – 3ª - 1 
dorm, sala e coz, quintal. R$ 
270 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Morada do Sol:  Sobrado 
lindo: 1 dormitório, sala co-
zinha, varanda, edícula com 
lavanderia nos fundo R$ 210 
mil aceita financiamento, 
terreno F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Casa Jd. Laguna 3 dorm 
suíte, armários planejados,  
troca por casa em Indaiatuba 
(consulte-nos) F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar
Morada do Sol:  (Casa 
Nova) 1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ 
4 carros. Aceita terreno, 
Financiamento R$ 225 mil. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
Tancredo Neves – 2 dorms, 
sala, coz e wc. R$200 Mil. 
F: 3801-2880 / 9.9479-0454

Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala copa e cozinha, lavan-
deria, garagem para vários 
carros (Aceita Terreno e 
Financiamento), R$ 390 mil. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar
2 casas com terreno de 
125m², 2 cômodos + 3 cô-
modos. Ótimo para renda. 
R$160 Mil. F: 3801-2880 / 
9.9479-0454
Jd. Alice – terreno de 125m², 
2 dorms, sala, coz e wc. 
R$240 Mil. F: 3801-2880 / 
9.9479-0454
Vila Homero – 2 dorms 
(1st), 2 salas c/ varanda, 
coz., lav., gar. AT/390m² AC/ 
150m² (frente p/ o Parque 
das Frutas) R$ 580 mil OBS: 
aceita troca por casa térrea 
no Villagio de Itaici ou Vista 
Verde F. 9.9887-7771
Moradas de Itaici - 3 dorms 
(1 suite), sala, cozinha e WC. 
Totalmente reformada - Acei-
ta 50% em permuta. R$ 400 
mil F. 9.9887-7771
Vendo Jardim Belo Hori-
zonte - 3 dorms (1 st) com 
hidro, sala, cozinha plane-
jada, churrasqueira, portão 
eletrônico R$ 380.000,00 F. 
9.9887-7771

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
Apto Barbara - 1 dorm, sala, 
coz. e banheiro, 1 vaga de 
gar. R$ 210mil F. 9.9887-7771  

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
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.
Vila Pires da Cunha:  3 cô-
modos  grandes, vaga carro, 
quintal – individual R$ 900 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar

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.
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 4 
dormitórios podendo dar volta 
em dinheiro. F. 9.9887-7771
Jd. Santiago - Apto novo, 51 
m², 2 dorms, 2 vagas. Aceito 
financiamento. R$240 MIL. 
F: (19) 99113-634
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JD. BRÉSCIA - Oportu-
nidade única, terreno c/ 
200m², plano, na quadra 
A, com escritura e registro, 
R$ 155.000,00. Discute-se 
proposta F. 3875.0469 / 
997519921 c/ o proprie-
tário.
JD. MONTREAL  – com 
150m² R$130 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
RESIDENCIAL HELVETIA 
PARK 1 - Espetacular resi-
dência com AC 365m2- AT 
490m2. Três suítes com 
closet e armários (sendo 
uma com hidro) e varandas. 
Sala ampla de dois ambien-
tes, sala de TV, quarto de 
hóspede, escada revestida 
em granito especial e corre 
mão em alumínio, wc social, 
lavanderia, piscina, vestiá-
rio, wc, varanda gourmet e 
estar, churrasqueira, entra-
das laterais, garagem para 
seis carros (três cobertos). 
R$1.800.000,00, discute 
imóvel como parte. Do-
cumentada. F. 3875.0469 
/  19-9.97519921.  crec i 
65362.
Jd. Colibris - 150m² com 
ótima topografia, um tapete 
R$ 93 mil topografia F. 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Jd. União: - 150m² com 
ótima topografia R$ 105 mil 
F. 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a cobrar.
Jd. Morada do Sol: - 125m² 
com ótima topografia R$ 
100 mi l  F .  3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Elias Fausto: 3000 m² - 
só terra, aceita casa de 
lote inteiro R$ 320 mil F. 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320.

São José do Rio Preto: Lote 
de 200 m², + parcelas de R$ 
500,00, aceita carro ou moto 
R$ 12 mil. F. 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar.
Terreno 175m² no Vista Ver-
de.Bem localizado. F: (19) 
99792-1440 / 99774-3834
Jd. Paulista  – 150 m². 
R$130 Mil. F: 19 38012880 
/19 994790454
Turim – 150m². R$120 Mil. 
F: 3801-2880 / 9.9479-0454
Terras de Itaici – 1.000m² - 
R$ 270 mil - Localização Rua 
Zenite Furakawa. Parte alta. 
F. 9.9887-7771
Terras de Itaici - 2.750M² - 
R$ 330 mil F. 9.9887-7771
Vale  das  Laranje i ras 
- 2.830m² R$ 350 mil F. 
9.9887-7771

MAQ COSTURA RETA - R$ 
350,00 F. 3835 3350 c/ Paulo
T R A N S F O R M A D O R 
-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 IVE-
CO R$ 350,00 F. 3835-3350 
c/ Paulo
TROCO VÁRIAS BICICLE-
TAS ALUMÍNIO por carro 
valor de mais ou menos R$ 
35.000,00 F. 3835 3350
JUMP/ CAMA/ ELÁSTICA 
- R$ 210,00 cada F. 3816-
7908 ate 13 horas
PASSO O PONTO - restau-
rante e cozinha industrial F. 
3394-1303 c/ Paulo

Motor de Correr para portão 
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: Pou-
co uso, 3 manivelas, acom-
panha colchão e a mesinha 
para alimentação.Não alu-
go, somente venda.Valor: 
R$1.600,00. Tratar com Ma-
ristela.Fone 3834-2869
MACA nova + escadinha com 
2 degraus: R$ 249,00. F. (19) 
3825-0623 ou 99921-7576 - 
WhatsApp
Compro capacete de moto-
queiro. F: 9 9132-9090 Neto
Radio PHILCO semi novo 
portátil (toca  usb e cd). 
Ótimo estado. F : (19) 9 
8378-7713  - Netto
Colchão de casal (marca 
Castor) D45, excelente es-
tado. F : (19) 9 9132 9090 
Antonio
Máquina overlock, semi 
nova, completa e toda re-
visada, em perfeito estado. 
R$400,00 F. 3329-3770 c/ 
Vera
Vende-se 1 Gelade i ra 
R$350,00, 1 Venti lador 
R$30,00, 1 Cortador de gra-
ma R$300,00, 1 Fogão de 
embutir R$120,00, 1 Lavado-
ra de roupa R$250,00. F. (19) 
99267-7603 (claro)

Uno S.I.5  91 cor cinza, gás. 
em bom estado. R$5.800,00 
Tratar c/ Luiz 99334-3088
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Ômega 94 GLS, 2.0, vi-
nho, doc. ok; motor novo, 
gasolina. R$10 Mil. F: (19) 
99320-6492
Ecosport XLS, 1.6, gaso-
lina e GNV, prata. Ótimo 
estado. R$ 22 Mil. F: (19) 
99320-6492

OFEREÇO-ME como cui-
dadora de idosos, com ex-
periência 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 
manutenções. 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

ANALISTA DE COMPRAS Graduação 
Completa em Administração, Economia 
ou Ciências Contábeis, domínio em 
informática e desejável inglês nível in-
termediário, com experiência na função, 
em toda rotina da área como desenvolvi-
mento de novos fornecedores, negocia-
ções de condições de preço, qualidade 
e prazos, fazer acompanhamento de 
pedidos, etc. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PINTURA INDUSTRIAL 
Com Ensino Médio Completo, desejável 
curso de Ponte Rolante, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba. 
DESENVOLVEDOR WEB FRONT 
END Com experiência em programação 
(PHP), montagem de briefing de projetos 
para web. 
ELETRICISTA MONTADOR Ensino 
Fundamental Completo, com NR 10 e 
NR 35, experiência em montagens elétri-
cas industriais, eletrocalhas, perfilados, 
eletrodutos e lançamento de cabos. 
Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PROCESSOS 
Graduação em Engenharia Mecânica, 
Mecatrônica ou de Produção, possuir 
conhecimentos em informática pacote 
Office e inglês avançado, experiência 
em segmento logístico com melhorias 
de processos. Residir em Indaiatuba 
e região.
FERRAMENTEIRO Ensino Médio 
Completo, com experiência na função 
e conhecimentos em moldes plásticos, 
possuir disponibilidade de horário. Re-
sidir em Indaiatuba. 
LÍDER DE LOGÍSTICA Graduação em 
Logística, curso de empilhadeira, conhe-
cimentos intermediário em informática, 
com experiência na função e toda rotina 
da área e gestão de equipe. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE CENTRO DE USINA-
GEM I Ensino Médio Completo, curso 
de Operador de Ponte Rolante, leitura 
e interpretação de desenhos, com ex-
periência na função, conhecimentos em 
simbologia de solda, usinagem e TPM. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA PET Ensino 
Médio Completo, com experiência na 
função e possuir disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS Com Ensino Fundamental 
Completo, desejável experiência na área 
de produção. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
PROJETISTA Ensino Médio Completo, 
desejável cursando Engenharia Me-
cânica, com experiência na função e 
conhecimentos em softwares Solidworks 
e Inventor. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR Ensino Médio Completo, 
curso Técnico de Soldagem e Operador 
de Ponte Rolante, com experiência na 
função com solda mig e mag. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA Gradu-
ação em Logística, Administração ou 
Engenharia, com experiência na função, 
executar o gerenciamento de mão de 
obra, máquinas e materiais, acompanhar 
os procedimentos e desenvolvimentos 
de processos de melhoria contínua da 
área, realizar treinamentos com líderes 
e demais rotina da área. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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

AUXILIAR DE ALMOXARIFA
DO(cadastro):Experiência na 

função para recebimento de 

mercadorias e organização de 

materiais, conhecimento com 

notas fiscais

ASSISTENTE DE RH: Conhe-

c imento  em Depar tamento 

Pessoal  - Cartão Ponto, Fo-

lha de pagamento, holerites, 

rescisão, e demais rotinas de 

departamento pessoal.Curso 

superior.

COZINHEIRA: Com experiên-

cia em conduzir o preparo das 

refeições e liderar equipe de 

ajudantes. Preparo de entra-

das, pratos principais frios e 

quentes,...Possuir disponibi-

lidade para trabalhar fins de 

semana e a noite.

C O N F E I T E I R O / D O C E I R A : 

Para atuar em hotel na prepa-

ração de doces e sobremesas.

Necessário já ter conhecimento 

na área.

ELETRICISTA:Possuir expe-

riência na área de construção 

civil, para trabalhar em obras 

fora da cidade.

ESTOQUISTA:Para atuar em 

estoque de d is t r ibu idora  e 

carregamentos, com disponi-

bilidade de horário.

FERRAMENTEIRO(plástico): 
Desenvolver ferramentas (com-

ponentes de molde). Efetuar 

const rução de d ispos i t ivos 

para máquinas, preenchimen-

to  de re la tór io  re ferente  a 

ferramenta. Responsável pelo 

controle de entrada de mol-

des e componentes de sopro, 

injeção e pet (pino, Trafila). 

Ralizar trabalhos em bancada 

como manutenção de moldes e 

componentes. 

GERENTE DE SUPERMER-
CADO: Para atuar em rede 

varejista e disponibilidade de 

horários.

LIDER DE LOGISTICA: Pos-

suir  Curso Tecnico em Lo-

gist ica e  l iderança com os  

colaboradores.
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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 DE EXPORTAÇÃO JÚ-
NIOR (7635): Formação Comercio 
Exterior. Inglês e espanhol. Vivência 
em Indústria de grande porte. Conhe-
cimentos em exportação e toda rotina. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Possuir 
disponibilidade para viagens nacionais 
e internacionais. 
ASSISTENTE COMERCIAL/ VENDAS 
(7637): Superior completo em Admi-
nistração de empresas com enfase em 
Marketing. Vivencia na área comercial. 
Residir em Indaiatuba. Possuir condu-
ção própria. 
AUXILIAR LIMPEZA (7755): Ensino 
Fundamental Completo. Vivência na 
função. Fazer limpeza em indústria. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR PCP (7393): Superior cur-
sando ou completo. Vivência na função. 
Conhecimento em pacote office. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (7750): Ensino 
médio completo. Disponibilidade total 
de horários para trabalhar em linha de 
produção.
AUXILIAR QUALIDADE (7743): Ensino 
Médio Completo. Vivência na área de 
qualidade, conhecimento na área de 
inspeção de peças. Cursos na área 
de leitura e interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO METALÚRGICO/ TÉC-
NICO METALURGISTA (7721): Técnico 
completo em Metalurgia ou Superior em 
Engenharia Metalúrgica. Vivência na 
área de laboratório físico e químico em 
indústria metalúrgica. Conhecimento em 
aços. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO MANUTENÇÃO/ MECÂ-
NICO DE PONTE ROLANTE (7731): 
Ensino Médio. Vivência na função. 
Cursos na área de mecânica geral. 
Conhecimento em manutenção , fresa, 
torno, maquinas pesadas e ponte rolan-
tes. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(7754): Ensino Médio. Vivência na 
função. Conhecimento na área de usina-
gem. Cursos de Leitura e Interpretação 
de Desenho e Metrologia. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR PONTE ROLANTE 
(7760): Ensino Fundamental Completo. 
Vivência na função. Curso na área. Pos-
suir condução própria. Disponibilidade 
para trabalhar por turno. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 
(7695): Ambos os sexos. Superior com-
pleto em Engenharia Mecânica, Elétrica 
ou afins; Inglês Nível Intermediário. De-
sejável ter trabalhado em empresas: au-
tomotivas na supervisão ou coordenação 
de equipes de manutenção. Desejável 
conhecimento em SAP. Residir na região 
de Indaiatuba. 
TÉCNICO SEGURANÇA DO  TRABA-
LHO (7748): Técnico em Segurança 
do Trabalho Completo com registro 
ativo. Noções na função. Residir em 
Indaiatuba.
VENDAS EXTERNAS (7718): Ensino 
Médio Completo. Vivência na função. 
Disponibilidade total de horário e via-
gens. Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.

Assistente de vendas – 1 
Atendente de telemarketing - 1
Auxiliar de cozinha – 1 
Chapista – 1 
Chefe de cozinha – 1 
Consultor de vendas - 1
Cozinheiro – 1 
Ferramenteiro – 1 
Jardineiro – 1 
Mecânico de manutenção a diesel - 1
Pizzaiolo – 1 
Promotor de vendas – 1 
Vendedor - 1
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ESTAMOS CADASTRANDO
Auxiliar de Limpeza – Feminino. Experiência na função. Disponibili-
dade de horários. Desejável ter condução própria.
Porteiro - Masculino. Desejável experiência na função e condução 
própria. Ter disponibilidade de horários para escala 12X36. 
Porteiro - Masculino. Para trabalhar com ronda. Possuir CNH A/B 
(carro e moto), desejável experiência na função, ter disponibilidade 
de horários.
Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, jardina-
gem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.
Zelador - Experiência na função. Desejável conhecimentos com servi-
ços de portaria, entrega de correspondências, medição de gás e água, 
limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica.

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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