
CORREIOS TRAGÉDIAS

DESTAQUE

MOVIMENTO 

INICIATIVA 

Um Projeto Lei, aprovado 
em primeira votação na Câ-
mara, quer limitar o tempo 
de espera na fila dos Correios. 
O PL 0075/2016, de autoria 
do vereador Carlos Alberto 
Resende, o Linho (PT), foi 
apresentado durante a 22ª 
Sessão Ordinária da Câmara.

Quatro moradores locais 
perderam suas vidas em três 
acidentes de trânsito. Dois 
deles envolveram motoci-
clistas na SP-75. Já o terceiro 
acidente fatal aconteceu em 
Goiás e vitimou quatro pessoas 
da mesma família, sendo dois 
moradores de Indaiatuba.

C e r c a  d e 
1,5 mil pessoas 
compareceram 
para prestigiar 
a primeira livre 
noturna e apro-
varam a novi-
dade no Municí-
pio. Com 277,5 
metros lineares 
de barracas, o 
primeiro dia de 
atividade acon-
teceu na última 
quarta-feira, dia 
17

Três criminosos invadiram um depósito de distribuição de bebidas no Distrito Industrial. Pág. 10A
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Projeto quer 
limitar tempo de 
espera em fila
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Restaurante local vence 
concurso gastronômico 

Moradores e feirantes aprovam 
primeira feira livre noturna

Vendas no Dia 
dos Pais registram 
queda, segundo Aciai 

Acidentes de 
trânsito deixam 
quatro vítimas 

Funcionário é feito refém durante roubo 

Mastiga Samba e União 
Paraná duelam pela 
final do ‘Amadorzão’
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O que você está 
achando do 
governo Michel 
Temer?

RADARES DIAS - 20 A 26/08

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

“O Temer só fez propostas, 
mais ainda não cumpriu nada. 
Não sei o que dizer, temos que 
esperar para ver as mudanças"
Claudelen Granado, 57 
anos, aposentado 

“Não estou gostando desse 
governo, preferia a Dilma. É 
como dizem: ruim com ela, 
pior sem ela...é isso que está 
acontecendo"
Adriano Moraes, 19 anos, 
autônomo 

“Eu não estou gostando, pois 
até agora ele não fez nada para 
melhorar o desenvolvimento 
do nosso Brasil”
Fabricio Tadeu, 20 anos, 
técnico de som

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

"Ainda está cedo para dizer. 
Temos que esperar para ver 
o que ele vai fazer, pois até 
agora não vimos nada"
Amarildo Antonio, 53 anos, 
aposentado

“Eu to achando pior, pois as 
coisas estão mais caras. Tudo 
aumentando e cortes desne-
cessários ocorrendo. Com ele 
o governo só piorou”
Edith Rodrigues, 64 anos, 
aposentada

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.) 

Eficácia da Prece 
As qualidades da prece foram, assim,
distintamente definidas por Jesus quando
nos recomendou que ao orar não 
procurássemos exibir-nos, mas que o 
fizéssemos sem afetação, em segredo,
com simplicidade e sem muitas palavras,
porque não será pelo muito falar que 
seremos ouvidos, mas pela sinceridade
com que fizermos a prece. Se tivermos
algum ressentimento contra alguém,
devemos perdoá-lo antes de orar, porque
somente será agradável a Deus a prece dita 
com fé, com fervor e sinceridade, plena
de caridade com o próximo.
Na prece devemos tomar uma atitude 
humilde como a do publicano e não
orgulhosa como a do fariseu.
Muitos contestam a eficácia da prece
sob a alegação de que conhecendo Deus
as nossas necessidades, será supérfluo que 
lhas exponhamos, acrescentando ainda que
as nossas suplicas não podem modificar
os desígnios de Deus, já que todo o 
Universo se encadeia por leis eternas e 
imutáveis.
Compreendemos e concordamos que 
as leis de Deus são eternas e sábias, e 
devem ser cumpridas, porém, nem todas
as circunstâncias de nossa vida estão
submetidas à fatalidade.
Somos senhores de um livre arbítrio 
relativo para dele fazermos uso e tornarmos
iniciativa e, se Deus nos deu raciocínio e
inteligência foi para que deles nos
servíssemos, assim como, da vontade para
querermos e da atividade para agirmos.
De nossa iniciativa se originam 
acontecimentos que escapam 
forçosamente à fatalidade e que nem por
isso destroem a harmonia das leis 
universais, e assim, Deus pode aceder a
certos pedidos sem invalidar, tornar nulo 
a imutabilidade das leis que reagem o 
conjunto, dependendo sempre isso do
assentimento de sua vontade .

Seria ilógico também concluir que basta
pedir para obtermos tudo o que quisermos.
Invariavelmente obteremos resposta para 
as nossas súplicas, porém, a concessão nem
sempre vem de acordo com nosso desejos,
ou melhor, a imperfeita compreensão que 
temos, das nossas verdadeiras necessidades,
nos leva a concluir erradamente sobre a não
satisfação dos nossos pedidos.
Seja a nossa prece curta, humilde e 
fervorosa, muito mais um transporte de 
nosso coração do que uma fórmula 
decorada. A prece para ser eficaz não deve
ser uma recitação, mas um ato de vontade 
capaz de atrair as boas vibrações do plano 
espiritual e as irradiações de Deus.
A prece deve ser improvisada de 
a preferência, porque assim a preocupação do 
que estamos dizendo mais depressa prende
a nossa atenção e favorece o nosso
desprendimento. Deve ser curta. Não é a 
quantidade de palavras que representa o 
verdadeiro sentimento da criatura.
Kardec em “O Livro dos Espíritos”,
pergunta aos Espíritos Superiores: 
P: - Qual o caráter geral da prece?
R: - A prece é um ato de adoração. Fazer
preces a Deus é pensar Nele, aproximar-se 
Dele, por-se em comunicação com Ele. Pela
prece três coisas podemos fazer: louvar,
pedir e agradecer. 
P: - A prece torna o homem melhor 
R: -Sim, porque aquele que faz preces
com fervor e confiança, se torna mais forte 
contra as tentações do mal, e Deus lhe envia
bons Espíritos para o assistir. É um socorro 
jamais recusado, quando o pedimos com 
sinceridade.

Bibliografia: 
O Novo Testamento 
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
cap. XXVII
“O Livro dos Espíritos”, Livro terceiro,
cap. II

Fiscalização nos Correios é necessária

opinião Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Olimpíadas, plano de choro
Lamentavelmente ontem li várias criticas na mídia, pelo fato das Forças Armadas patrocinarem a 

maioria dos ganhadores de medalhas nesta olimpíada,  pelo que fazem e pelo que acham que deveriam 
fazer. Era uma vez um lugar chamado Cidade dos Resmungos, onde todos resmungavam, resmungavam. 
No verão, resmungavam que estava muito quente. No inverno, que estava muito frio. Quando chovia, 
as crianças choramingavam porque não podiam sair. Quando fazia sol, reclamavam que não tinham o 
que fazer.  - Ó cidadãos deste belo lugar! Os campos estão abarrotados de trigo, os pomares carregados 
de frutas. As cordilheiras estão cobertas de florestas espessas, e os vales banhados por rios profundos. 
Jamais vi um lugar abençoado por tantas conveniências e tamanha abundância. Por que tanta insatisfação? 
Aproximem-se, e eu lhes mostrarei o caminho para a felicidade. Ora, a camisa do mascate estava rasgada 
e puída. Havia remendos nas calças e buracos nos sapatos. As pessoas riram que alguém como ele pudesse 
mostrar-lhes como ser feliz. Mas enquanto riam, ele puxou uma corda comprida do cesto e a esticou entre 
os dois postes na praça da cidade. Então segurando o cesto diante de si, gritou:  – Povo desta cidade! 
Aqueles que estiverem insatisfeitos escrevam seus problemas num pedaço de papel e ponham dentro 
deste cesto. Trocarei seus problemas por felicidade!  A multidão se aglomerou ao seu redor. Ninguém 
hesitou diante da chance de se livrar dos problemas. Todo homem, mulher e criança da vila rabiscou 
sua queixa num pedaço de papel e jogou no cesto.  Eles observaram o mascate pegar cada problema e 
pendurá-lo na corda. Quando ele terminou, havia problemas tremulando em cada polegada da corda, de 
um extremo a outro. Então ele disse: Agora cada um de vocês deve retirar desta linha mágica o menor 
problema que puder encontrar.  Todos correram para examinar os problemas. Procuraram, manusearam 
os pedaços de papel e ponderaram, cada qual tentando escolher o menor problema. Depois de algum 
tempo a corda estava vazia. Eis que cada um segurava o mesmíssimo problema que havia colocado no 
cesto. Cada pessoa havia escolhido os seu próprio problema, julgando ser ele o menor da corda. Daí por 
diante, o povo daquela cidade deixou de resmungar o tempo todo. E sempre que alguém sentia o desejo 

de resmungar ou reclamar, pensava no mascate e na sua corda mágica. SAIA DO 
PLANO DE CHORO E VENHA PARA O PLANO DE AÇÃO, TREINAMENTO 
DA SIGNA. 38757898, www.signatreinamentos.com.br

Está sendo votado na Câmara um Projeto de 
Lei que, se aprovado, vai não só determinar o 
tempo de espera da população nas filas das agên-
cias dos Correios, mas também trazer uma fisca-
lização eficaz e que tende a funcionar na prática. 
Não é de hoje que os serviços prestados pelos 
Correios em Indaiatuba não agrada a popu-
lação local. Na se questiona aqui a qualidade 
do atendimento, mas sim o tempo de espera 
para conseguir executar determinado serviço.  
Ao que tudo parece, tal demora na fila, que chega 
muitas vezes a quase 40 minutos, está relacionada a 
falta de funcionários. É muita demanda para poucos 
atendentes. 
Essa não é a primeira vez que a Câmara, com base 
na reclamação dos moradores, busca uma solução 
para os problemas encontrados nas agências dos 
Correios. Até CPIs já foram realizadas, o serviço 
melhorou a princípio, mas foi só a população parar 
de pressionar para tudo voltar ao que era antes.  
Dessa vez, se o projeto for aprovado, a falta de 
qualidade pode até persistir, mas vai custar bem 
caro aos Correios.

O que é Desaposentação?
Durante a vida laboral, o empregado contribui conjuntamente com seu empregador junto a Previdência 

Social para que mantenha na qualidade de segurado e poder pleitear os benefícios previstos na legislação 
previdenciária.

Um desses benefícios é a aposentadoria que se divide em aposentadoria por idade, tempo de contri-
buição, especial e por invalidez.

Desta feita, a aposentadoria é um benefício que pode ser renunciado para que o beneficiário aproveite 
o tempo de serviço prestado após a concessão do benefício, para buscar uma aposentadoria mais vantajosa 
aumentando o seu valor.

Este processo se chama DESAPOSENTAÇÃO, onde o aposentado que continua trabalhando após a 
concessão do benefício, poderá renunciá-lo e buscar novo benefício contando com este novo período de 
contribuição, o qual terá efeito no valor da aposentadoria.

Assim o aposentado tem o direito de rever no judiciário a sua aposentadoria atual para adquirir um 
benefício mais vantajoso. Ocorre que muitos julgados tem sido a favor e contra este pedido, principalmente 
no que tange a devolução dos valores recebidos pela aposentadoria renunciada.

O INSS não reconhece essa possibilidade de renuncia para depois buscar uma nova aposentadoria, 
indeferindo todos os pedidos administrativos.

Todavia, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o beneficiário não precisa devolver 
o que percebeu com a aposentadoria renunciada.

Tal decisão servirá de norte para as instâncias inferiores julgarem os pedidos de desaposentação, já 
que ações do âmbito do Juizado Especial Federal estavam suspensas até o STJ se manifestar.

O STF iniciou o julgamento em 2014 e em outubro foi suspenso o julgamento 
por pedido da ministra Rosa Weber para vista, tendo atualmente 2 votos a favor e 2 
votos contra. Julgada a desaposentação, todos os tribunais deverão decidir no mesmo 
sentido que o Supremo, e que seja a favor do aposentado. 
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Colégios Le Perini e Rodin celebram o 
Dia dos Pais com passeio ciclístico 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Empresa de deve ser contratada 
para ‘cuidar’ da iluminação pública

INFORME PUBLICITÁRIO

Uma empresa deve ser 
contrata para a pres-
tação de serviços de 

manutenção e eficientização 
da iluminação pública. A 
licitação já está abertas e as 
interessadas devem entregar 
os envelopes no Departamen-
to de Protocolo localizado no 
Paço Municipal, até as 13h do 
dia 13 de setembro. O edital 
está disponível no site da Pre-
feitura, no www.indaiatuba.
sp.gov.br. 

A prestação do serviço 
deve contemplar todos os 
reparos necessários aos circui-
tos energizados, instalações 
elétricas e aparelhamentos 
inerentes à iluminação e ser-
viços correlatos, incluindo 
controle, materiais, equipa-
mentos e mão de obra em todo 
o perímetro do município. A 
previsão de investimentos é 
de aproximadamente R$ 8,5 
milhões para o contrato de um 
ano, incluindo os serviços de 
ampliação e melhorias.  

Os serviços de manuten-
ção da iluminação pública 
foram transferidos para a 
Prefeitura em janeiro de 2015, 

seguindo determinação da 
Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica), por meio da 
Resolução 410/10. Em março 
de 2015, após notificação da 
Prefeitura, a CPFL Piratininga 
reassumiu os trabalhos para 
providenciar os reparos soli-
citados até dezembro de 2014. 
Os ativos foram entregues 
oficialmente para o município 
em julho de 2015.

No início de 2016 a Pre-
feitura contratou, em regime 
emergencial, uma empresa 
especializada em manutenção 
de iluminação pública com o 
objetivo de dar apoio às equi-
pes da Secretaria de Obras e 
Vias Públicas para atender a 
alta demanda de solicitações 
de serviços por parte da popu-
lação. Paralelo à essa medida, 
foi iniciado o processo para 
a abertura da licitação para a 
contratação da empresa que 
assumirá o serviço.

Conforme consta no edital, 
os serviços de manutenção cor-
retiva e preventiva da contra-
tada deverão ser prestados sete 
dias por semana, ininterrupta-
mente. À contratada também 
caberá os serviços de ronda 
noturno e diurna às instalações 
de iluminação de todas as áreas 

públicas para identificação de 
problemas e posterior resta-
belecimento dos circuitos ou 
lâmpadas apagadas.

Entre outras exigências, 
também será de responsabili-
dade da empresa vencedora da 
licitação os serviços de melho-
ria contínua das instalações de 
iluminação pública de todo o 
município, sempre que verifi-
cada a necessidade técnica ou 
quando feita a solicitação pela 
fiscalização.

Para atender à população 
a empresa deverá manter 
uma Central de Atendimento 
(Call Center) com sistema 
informatizado para gestão dos 
serviços de manutenção.  

Atualmente, Indaiatuba 
conta com 32.726 pontos de 
iluminação pública.

A prática do esporte é ex-
tremamente importante para 
auxiliar na qualidade de vida 
da criança e do adolescen-
te. Especialistas dizem que, 
quanto mais cedo a criança 
criar o hábito e o gosto pelo 
esporte, menos propensão ela 
terá à doenças. Fazer exer-
cícios de forma divertida é 
o melhor caminho, inclusive 
para trabalhar a autoestima. A 
prática do esporte ajudará a ter 
mais confiança em si mesmo, 
a relacionar-se melhor com 
os demais, inclusive a superar 
algumas enfermidades como a 

bronquite e a asma. 
Inspirados nessa ideia de 

desenvolvimento integral, o 
Colégio Le Perini e Colégio 
Rodin oferecem aos alunos e 
professores um ambiente aco-
lhedor, cooperativo, favore-
cendo a troca de experiências 
e vivências ricas para o apren-
dizado que incluem o esporte. 
Foi o que aconteceu no último 
final de semana no Parque 
Ecológico. Para comemorar 
o Dia dos Pais, os parceiros 
promoveram um passeio ci-
clístico que envolveu a escola 
e as famílias num sábado de 

muito sol e diversão. 
Segunda a mantenedora, 

Léia Perini, a proposta é cons-
truir e fortalecer um relaciona-
mento saudável criando novi-
dades interativas, atentando à 
atividade física coletiva com o 
exercício da confraternização, 
da tolerância e consideração 
pelo próximo.  As equipes 
dos dois Colégios investem 
cuidadosamente na afetivi-
dade, que é o "combustível" 
necessário para a adaptação, 
a autoestima, a segurança, o 
conhecimento e o desenvol-
vimento do educando.

A direção do Colégio Le 
Perini, nova marca dos Colé-
gios Cata Vento e IPEC, junto 
ao Colégio Rodin, agradece a 
participação de todos no even-
to, incluindo colaboradores e 
patrocinadores. 

Serviço
O Colégio Le Perini fica 

localizado na Rua Armando 
Sales de Oliveira, 623, no 
Centro. Mais informações 
no (19) 3875-4731, (19) 
3825-6550 e também no 
www.facebook.com/cole-
gioleperini.

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI

Indaiatuba conta atualmente com 32.726 pontos de iluminação pública
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Estudantes do Objetivo debatem
o tema ‘Direitos Humanos’

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

Vendas no Dia dos Pais têm 
queda de 1,45% segundo Aciai

A s vendas no Dia dos 
Pais, no comércio 
local, teve queda de 

1,45% quando comparado 
com a mesma data no ano 
passado, segundo a Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai). De acordo com o 
órgão, por conta da crise no 
País, a maioria das pessoas 
optou por presentes mais 
singelos aos pais. 

Considerada a quarta 
data mais rentável para o 
comércio, o Dia do Pais foi 
celebrado este ano no último 
domingo, dia 14.

Para conseguir atrair o 
consumidor, num período 
de dificuldade econômica, o 
comércio local apostou nas 
promoções e no pagamento 
facilitado. Mesmo assim e 
apesar do balanço negativo 
apresentado pela Associação 
Comercial, muitos consegui-
ram atingir a meta de vendas 
prevista para a data. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, a gerente da 
Loja Bandeira,  Luciana 
Bandeira, de 35, confirma 

que o movimento no Dia dos 
Pais atingiu as expectativas. 
“Vendemos melhor que no 
ano passado. De acordo com 
o nosso balanço, tivemos um 
aumento de 15 % quando 
comparado ao ano passa-
do”, garante. “As escolhas 
de presente são variadas, 

mas os clientes optaram pe-
los preços mais acessíveis, 
como camisetas, e com pa-
gamentos feitos com cartão 
de crédito.”

O movimento também 
foi positivo na Centauro, 
segundo o gerente Advan 
Pereira, de 38 anos. “Houve 

Este ano, o projeto cultu-
ral da área de Linguagens do 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
envolve a discussão do tema 
"Direitos Humanos", sendo 
que cada série focará em um 
grupo: 6º ano (Direitos da 
Criança); 7º ano (Direitos das 
Pessoas com Deficiência); 8º 
ano (Direitos dos Idosos) e 9º 
ano (Direitos das Mulheres). 
Diversas atividades estão pro-
gramadas para as turmas nos 
respectivos temas de estudo. 

Os alunos dos 7ºs anos ini-
ciaram este mês as atividades 
relacionadas ao tema Pessoas 
com Deficiência, como parte 
da preparação para a produção 
do material que será apresen-
tado no Sarau Cultural, mar-
cado para o mês de novembro. 

Os alunos assistiram a uma 
palestra sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, 
ministrada pela Dra. Lucia 
Benito e pelo Dr. Augusto 
Toledo, que fazem parte da 
Comissão dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, da OAB/
Indaiatuba. “Essa troca com 
as crianças é muito importan-
te para despertar nelas esse 

olhar para o próximo, para a 
diversidade de forma natural. 
Acho que o recado foi dado 
a elas. Pelas perguntas que 
nos fizeram, entenderam bem 
nossa mensagem”, declara Dr. 
Augusto Toledo.

No dia 12 de agosto, um 
grupo de alunos assistiu ao 
treinamento da equipe de na-
tação paralímpica, da Secreta-
ria de Esportes de Indaiatuba. 
Os alunos entrevistaram os 
atletas e tiraram muitas fotos. 
“Eu achei legal vê-los nadar. 
Foi muito interessante! Nós 
entrevistamos uma nadadora, 
a Cecília Kethlen, que vai 
disputar as Paralimpíadas, no 
Rio de Janeiro. Foi muito le-
gal!”, comenta a aluna Isabela 
Barbieri.

No último domingo, outro 
grupo de alunos acompanhou 
uma partida da equipe de Bas-
quete sobre Rodas, do Gaadin. 
“Eu adorei! Achei muito legal 
ver como eles conseguem su-
perar a limitação”, diz a aluna 
Manoela Albuquerque. “Eu 
gostei bastante! Nunca tinha 
visto, achei interessante, nem 
sabia que era possível eles 

JME

Apesar da queda, muitos comerciantes mostraram-se satisfeitos com as vendas no Dia dos Pais

jogarem basquete na cadeira 
de rodas”, declara o aluno 
Diogo Losacco.

A professora de Produção 
de Texto, Denise Mazzonetto, 
explica que para produzir o 
trabalho os alunos precisam 
de informação e vivência. 
Por isso essas atividades são 
importantes. “Nossos alunos 
estão muito motivados. A re-
ceptividade deles com relação 
ao tema me surpreendeu. Eles 
fizeram questão de participar 
e conversar com os atletas. 
Quero aproveitar para agrade-
cer à ADI pela oportunidade 
que deram aos nossos alunos 
para acompanhar o treino de 
natação”, conta a professora. 

Os alunos também assis-
tiram a uma palestra com a 
Diretora da Apae Indaiatuba, 
Ângela Prandini, e parti-
ciparam de uma vivência 
sensorial.

Nas próximas semanas 
outras atividades estão pro-
gramadas para as demais 
turmas, com o objetivo de 
proporcionar aos alunos as 
vivências e informações re-
lativas aos temas estudados.

Diversas atividades estão programadas para as turmas do Colégio Objetivo 

DIVULGAÇÃO

um crescimento de 12% a 
mais que no ano passado. 
As sugestões mais procura-
das foram às camisas polos 

e os presentes variaram de 
R$ 70 a R$120, e sempre 
com pagamento parcelado”, 
informa. “Nossos materiais 

esportivos também foram 
bem vendidos. Tivemos uma 
junção de serviços, quando 
o cliente comprava uma ca-
miseta e já saia da loja com 
o próprio nome estampado 
nela.”

Queda
Já para outros comércios, 

as vendas no Dia dos Pais 
refletem o balanço apresen-
tado pela Aciai. 

Para o sócio-proprietário 
da Vizzent Calçados, Edson 
Arnaldo Zerbini, o movi-
mento para a data não foi 
tão bom quanto se esperava. 
“Comparado ao ano pas-
sado, os produtos voltados 
para os pais tiveram queda 
de 10,88%”, calcula. 

Zerbini confirma que as 
compras deste ano levaram 
em consideração os preços 
mais acessíveis. “Realmente 
os produtos com maior saída 
foram os chinelos, carteiras 
e cintos, com preço de até 
R$ 80, nada muito com o 
valor elevado”, diz.
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NEGÓCIOS TRABALHO 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Projeto quer limitar tempo de 
espera na fila dos Correios 

Feira das Indústrias começa na próxima terça PAT Indaiatuba oferece 
oportunidades de empregos 

Um Projeto Lei, apro-
vado em primeira 
votação na Câmara, 

quer limitar o tempo de es-
pera na fila dos Correios. O 
PL nº 0075/2016, de autoria 
do vereador Carlos Alberto 
Resende, o Linho (PT), foi 
apresentado durante a 22ª Ses-
são Ordinária da Câmara na 
tarde de segunda-feira, dia 15. 

Segundo o autor do Pro-
jeto, a lei será semelhante a 
já existente e que vigora nas 
agências bancárias. “Lembro-

-me que, antigamente nos 
bancos, haviam filas imensas 
no aguardo por atendimento. 
A aprovação da lei veio em 
boa hora, pois limitou este 
tempo de espera”, diz. 

Assim como na lei em 
vigor nos bancos, o projeto 
apresentado na Câmara pede 
para que o tempo de espera na 
fila dos Correios seja de até 
15 minutos, em dias normais. 

Nos casos como, primeiro 
dia útil do mês e véspera e 
dia seguinte a feriados, o PL 
propõe que este tempo seja 
aumentado em 30 minutos. 

Além do cumprimento 

do horário estipulado, cabe-
rá as agências dos Correios 
fixar, em locais visíveis, 
as previsões da lei, assim 
como o telefone e endereço 
físico/eletrônico do órgão 
responsável pela fiscaliza-
ção (Procon). 

Caso a lei não seja cumpri-
da, o PL prevê que a agência 
seja multada em 100 Unida-
des Fiscais do Estado de São 
Paulo, atualmente R$ 23,55, 
sendo dobrada a cada reinci-
dência pela quarta vez. 

Também está previsto, em 
caso de descumprimento da 
lei, a suspensão da atividade, 

nos termos do artigo 59 da 
Lei Federal n. 8.078, de 11 
de setembro de 1990, até que 
o órgão fiscalizador receba, 
por escrito, dados compro-
batórios de que o número de 
funcionários atendendo nos 
caixas tenha sido reajustado 
de modo a sanar a demora no 
atendimento.

Durante a Sessão Ordiná-
ria de segunda-feira, Linho 
lembrou que os problemas e 
reclamações contra os servi-
ços dos Correios não são de 
hoje. “Foram criadas aqui na 
Câmara comissões (CPIs) para 
‘investigar’ a falta de funcio-
nários nas agências. Na época 
houve até uma melhora, mas 
atualmente mostra que há de-
ficiência no serviço”, salienta 
o vereador. “Com a aprovação 
do projeto, os Correios terão 
que melhorar o atendimento, 
limitar o tempo de espera, pois 
se as exigências não forem 
cumpridas, haverá multa.”

Insatisfação 
O tempo de espera na 

fila dos Correios parece ser 
a principal reclamação por 
quem utiliza o serviço. O 
comerciante Leandro Nunes 
de Souza, de 27 anos, conta 
vai às agência de 6 a 8 vezes 
por mês e a demora para ser 
atendido costuma ser grande. 

Ele garante que chega a 
ficar 40 minutos na fila. “O 
atendimento não é dos piores, 

mas o que mais incomoda é a 
lentidão”, diz. “Creio que o 
problema pode ser o sistema 
utilizado e a necessidade de 
substituí-lo. Mas penso tam-
bém que aumentar o número 
de atendentes facilitaria o 
serviço.”

Quem também confirma 
a demora no atendimento 
nas agências dos Correios 

é o empresário Marcelo 
Maffezoli, de 33 anos. “O 
maior problema é mesmo o 
tempo de espera. Dependen-
do da agência, na maioria 
das vezes, só tem um ou dois 
caixas de atendimento fun-
cionando”, conta. “Com cer-
teza é visível a necessidade 
de mais funcionários, que 
sejam mais ágeis também.”

Demora no atendimento dos Correios pode chegar ao fim com aprovação do projeto 

Vereadores aprovam outros 
oito projetos de lei  

A 22ª Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada segunda-
-feira, dia 15, também contou 
com aprovação de outros oitos 
Projetos de Lei na Ordem do 
Dia. 

D o i s  d e l e s ,  d e  n º s 
0089/2016 e 0090/2016, são 
do vereador Luiz Carlos Chia-
parini (PMDB) e denominam 
as ruas Carlos Roberto Jaco-
ber e Nazario Pietro Francisco 
Vaccaro logradouros públicos 
do loteamento Europark Co-
mercia. Ambos foram aprova-
dos em votação única.

Em segunda votação, os 
vereadores votaram favorável 
ao PL nº 0078/2016, o Exe-
cutivo, o qual dispõe sobre o 
estágio de estudantes e a con-
cessão de bolsas de estudos e 
estagiários pelo Seprev. 

Em primeira votação, foi 
aprovado ainda em Sessão o 

projeto nº 0099/2016, também 
do Executivo, que dispõe so-
bre a política municipal dos 
direitos da criança e do ado-
lescente e cria um Conselho 
Municipal, um Fundo Mu-
nicipal e conselhos tutelares. 

Também na segunda-
-feira, foi aprovado o PL nº 
0100/2016, do Executivo, 
que dispõe sobre a concessão 
administrativa de uso de área 
constitucional, pertencen-
te ao Município, em favor 
das Voluntárias de Apoio ao 
Combate ao Câncer (Volacc).

Outros três projetos foram 
aprovados em Regime de Ur-
gência, todos do Executivo. 
Dois deles autoriza a transpo-
sição de recursos consignados 
no orçamento vigente. O 
terceiro autoriza o repasse de 
recursos financeiros a favor 
de entidade.

A 7ª edição da Feira das 
Indústrias de Indaiatuba e Re-
gião, realizada pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, 
começa na próxima terça-feira, 
dia 23, no Pavilhão da Viber. 
Com entrada gratuita, o evento 
acontece até quinta-feira, dia 25, 
diariamente das 15h às 21 horas. 

A Feira reúne 90 estandes 
entre indústrias e prestadores 

de serviços, além de pales-
tras voltadas aos empresá-
rios. A Feira visa apresentar 
para a população o que é 
produzido em Indaiatuba e 
em sua região, assim como 
fomentar negócios entre 
expositores, movimentando 
a economia.  O evento conta 
com o patrocínio da Unimed 
e tem apoio do Sebrae, Gru-

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimento, 
divulgou ontem, dia 19, as vagas 
de emprego disponíveis em In-
daiatuba por meio do programa 
Mais Emprego. 

Os interessados em concorrer 
a alguma das vagas, devem fazer 
o cadastro pessoalmente no PAT, 
localizado na rua Jacob Lyra, 
344, no Parque das Nações, de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
16 horas. 

Os documentos necessários 
são RG, CPF, PIS e Carteira 
de trabalho original. O cadastro 
também pode ser feito pelo site 
do programa Mais Emprego, no 
maisemprego.mte.gov.br.

O PAT de Indaiatuba é man-
tido por meio de uma parceria 
da Prefeitura com o Governo do 
Estado de São Paulo, coordena-
do pela Secretaria Estadual do 
Emprego e Relações do Trabalho 
(Sert), que faz intermediação 
entre empresas que precisam de 

po GTA, Laktus e Arganet. 
A entrada é gratuita.

As empresas já confirma-
das para o evento são: SEW 
Eurodrive, Kion South, Big & 
Strong, Marca Brindes, Da-
ran Automação, Argus, Finita 
Móveis, Acquametal, Meta-
sil, Torcetex, Yanmar South, 
Shopstar Uniformes, Birô; J 
Ferres Embalagens, Polychem 

mão de obra e profissionais que 
procuram emprego.

No Posto também é possível 
fazer inscrição para o seguro-
-desemprego, emissão da carteira 
de trabalho, inscrição para o 
Programa Estadual de Qualifi-
cação Profissional (PEQ) e para 
o Programa de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Padef). Todos 
os serviços são gratuitos.

Confira as vagas
Atendente balconista – 1
Auxiliar de limpeza – 1
Consultor de vendas – 1 
Costureiro – 2 
Cozinheiro - 2
Empregada do mestiça – 1 
Gerente comercial – 1 
Jardineiro – 1 
Mecânico a diesel – 1 
Piscineiro – 1 
Pizzaiolo – 1 
Promotor de vendas – 1 
Repositor de mercadorias – 1 
Técnico eletrônico – 1 
Vendedor 2

Produtos Químicos, Foccus, TK 
Logística, Balilla, Ivesa, Jeep, 
Manitec Geradores, Visinox,  
Platz Marketing, Seriprint, Gru-
po Rekiman, Concceito Mix, 
Engelo,  Maxlan Tecnologia, 
Sethi 3D, Rodomago, Inset 
Clean, Megatec.

Completam a lista as empre-
sas ASK Tech, Dunex Logísti-
ca, Aliberti, Printline, Prisma 
Projetos, Action Technology, 
ERS Serviços de Reciclagem, 
Total Medical, Dynamic Hi-
draulica e Pneumática, Casa 
Americana Artigos de Labo-
ratórios, Aquarela Serviços, 
M.Mídia, Reduzino Exaustores 
e Climatizadores, Compway, 
CSM Tube do Brasil, Nova 
Opção Turismo, Meka, Acop 
Files, Victoria Home, Octo 
Label, Technocut, VDA Lubri-
ficantes, Inductotherm Group, 
Golfe Cart, Escola Técnica 
Santos Dumont, R&S Resídu-
os, Cea do Brasil, Newcom, 
Casa Grande Comunicação 
Visual e Total Medical. 

Feira começa na próxima terça-feira e tem entrada gratuita

DIVULGAÇÃO

JME
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“A feira à noite acaba 
virando mais um ponto 

turístico na cidade, 
para passeio e também 
ponto de encontro das 

pessoas”
André Batista, 

técnico de elevadores 

cidadeClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

População e feirantes aprovam 
primeira feira no período noturno 

Visita à Toca da Raposa a leitura e escritas do alunos do Colégio Montreal 

INFORME PUBLICITÁRIO

Cerca de 1,5 mil pes-
soas compareceram 
para prestigiar a pri-

meira livre noturna e aprova-
ram a novidade no Município. 
Com 277,5 metros lineares 
de barracas, o primeiro dia 
de atividade aconteceu na 
última quarta-feira, dia 17, no 
estacionamento do Parque da 
Criança, localizado no Parque 
Ecológico.

Agora, todas às quartas-
-feiras haverá feira livre no-
turna, sempre das 17h às 21 
horas. 

“Recebemos os feirantes 
e nos foi solicitado este ho-
rário alternativo para uma 
feira livre”, comenta. “Então 
determinamos às secretarias 
envolvidas na estruturação 
de uma feira livre um estudo 
com local adequado, que já 
tivesse infraestrutura e trou-
xesse menor impacto possível 

ao trânsito, tendo em vista se 
tratar de um horário de grande 
fluxo de veículos na cidade”, 
explica o prefeito em exercí-
cio, Antonio Carlos Pinheiro.

Seja para comprar ou para 
um simples passeio, a feira 
durante a semana tornou-se 
uma atração a mais aos mo-
radores. 

Os alunos do Ensino Fun-
damental 1 do Colégio Mon-
treal conheceram, esta semana, 
a Toca da Raposa, em Juqui-
tiba/SP. A visita teve como 
principal objetivo a vivência 
do conteúdo teórico explorado 
em sala de aula. 

O passeio permitiu que os 
alunos entrassem no mundo 
mágico do Sítio do Picapau 
Amarelo e complementou o 
trabalho que está sendo desen-
volvido. Do segundo ao quinto 
ano foram trabalhados projetos 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o técnico de elevado-
res André Batista, de 28 anos, 
garante que foi uma excelente 
iniciativa. “É uma inovação, 
visto que ficou acessível ao 
horário que temos disponí-
vel, pois todos trabalham 
pela manhã”, diz. “A feira à 
noite acaba virando mais um 

nas diversas disciplinas. Já 
com as turmas do 1º ano, o 
foco principal foi o estimulo à 
leitura e à escrita. 

“Durante as aulas explora-
mos a leitura e a escrita tendo 
como recurso as histórias do 
Sítio do Picapau Amarelo, 
com foco principal na perso-
nagem Visconde de Sabugosa. 
Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica e audiovisual 
sobre Monteiro Lobato, para 
despertar o prazer pela leitura 
e pelo mundo de imaginação 

ponto turístico na cidade, para 
passeio e também ponto de en-
contro das pessoas”, salienta. 

Mesmo não necessitando 
ir às compras, a dona de casa 
Elisangela Palma, de 30 anos, 
fez questão de prestigiar a 
novidade. “Gostei muito da 
feira. Hoje (quarta-feira) estou 
vindo para passear e conhecer 

que ela proporciona”, comen-
ta professora alfabetizadora, 
Andreia Borges Simão Gozzo.

Na Toca da Raposa, os alu-
nos participaram de diversas 
atividades desenvolvidas com 
as personagens das histórias do 
autor. Eles ouviram os causos 
do Tio Barnabé, conheceram 
alguns mitos do folclore bra-
sileiro, como o Saci e a Cuca, 
aprenderam ditos populares e a 
história do doce pé de moleque 
com a tia Nastácia, dispersa-
ram sementes com o Rabicó 

o espaço, na próxima semana 
irei às compras”, diz. “A 
inciativa é excelente, pois é 
um horário que mais pessoas 
podem vir. A principio vim 
para passear, mas a gente sem-
pre acaba comprando algo”, 
acrescenta Roberto Manoel 
da Silva, de 62 anos. 

Estrutura
A feira noturna às quartas 

feiras contará 46 feirantes, 
todos portadores de funcio-
namento. 

Para David 
do Nascimento, 
de 46 anos e fei-
rante a 25, a no-
vidade também 
é benéfica para 
quem vende. “É 
uma iniciativa 
excelente para 
nós feirantes, 
por conta do movimento. As 
pessoas acabam saindo do tra-
balho, vêm passear no Parque 
e aproveita para fazer umas 

comprinhas”, diz.  
Todas as quartas-feiras, 

segundo o Departamento 
de Trânsito da Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 
Públicas, o estacionamento 
será interditado para a feira 
sempre às 15h30 e será libera-
do às 22h30. No local, foram 
instaladas placas de sinaliza-
ção indicando o horário de 
proibição de estacionamento. 

Segundo o feirante Renato 
José Guedes Pinto, de 27 anos, 

e há 16 na área, 
a feira tem tudo 
para dar certo. 
“O grande dife-
rencial da feira 
noturna é que, 
no meu caso 
q u e  t a m b é m 
sou produtor, os 
alimentos estão 
mais ‘frescos’”, 

explica. O feirante garante 
ainda que o Município já tem 
condições de ter outras feiras 
nesse estilo.  

JEAN MARTINS

Primeira feira noturna de Indaiatuba iniciou atividades na última quarta-feira

e conheceram o Criadouro 
Conservacionista de Animais 
Silvestres que existe na Toca. 

Os alunos também desco-
briram como a Tia Nastácia 
criou a Emília e o Visconde. 
“Foi uma oportunidade única 
para agregar conhecimentos 
práticos. Eles tiveram a opor-

tunidade de fazer um boneco 
de legumes, para criar suas 
histórias e viverem grandes 
aventuras. O projeto ainda está 
em andamento e as crianças 
mostram-se cada vez mais 
interessadas pela leitura, gos-
taram muito das histórias de 
aventura e imaginação e mos-

traram uma destreza maior na 
produção de texto e fluência 
na leitura. Confeccionamos o 
Visconde e um portfólio sobre 
ele, que será apresentado na 
Mostra Cultural, em setem-
bro”, conta Patrícia Magrini 
de Souza Penna, professora 
alfabetizadora.

DIVULGAÇÃO

Diversas atividades foram desenvolvidas com os alunos durante à visita
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CMDCA realiza palestras para profissionais de diversas áreas

OPORTUNIDADE

especialClassificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Crazy for Burger:
qualidade garantida na 
hora de comer fora de casa

As hamburguerias tor-
naram-se atualmente 
uma boa opção para 

quem quer empreender e ex-
pandir nos negócios. Mas para 
se destacar num mercado tão 
competitivo é preciso ofere-
cer um serviço de qualidade e 
condições de atender todas às 
vontades dos clientes.

Foi pensando dessa forma 
que a Crazy For Burger, de 
Indaiatuba, mantém fielmente 
os requisitos exigidos pelos 
clientes na hora de comer bem 
fora de casa.

Para o sócio-proprietário 
do estabelecimento, o empre-
sário Guilherme Pequeno, de 
24 anos, a qualidade dos pro-
dutos e serviços é o que atrai 
o cliente a hamburgueria, que 
recentemente completou um 
ano de bons serviços prestados 
em Indaiatuba.

 “Temos uma equipe qua-
lificada para disponibilizar 
o melhor atendimento aos 

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Ado-
lescente (CMDCA), ligado à 
Secretaria Municipal da Família 
e do Bem Estar Social realiza 
na próxima sexta-feira, dia 26, 
às 19 horas, no Plenário Joab 
José Pucinelli da Câmara, a pa-
lestra com o tema "Pais, Filhos 

clientes, além de um ambiente 
muito agradável”, diz Peque-
no. “Presamos muito pela 
qualidade dos nossos lanches, 
por isso utilizamos produtos de 
primeira linha.”

Dessa forma, o cliente 
conta com ótimas escolhas e 
promoções especiais na Crazy 
for Burger, que fornece um 
cardápio exclusivo. Segundo 
o empresário, pensando em 
tornar-se uma franquia, todos 
os alimentos vêm da própria 
cozinha do Crazy, como os 
hambúrgueres que são caseiros 
e nada industrializados, assim 
como todas as receitas. Já os 
pães são provenientes de pada-
rias localizadas fora da cidade.

Como tradição, as hambur-
guerias sempre são associadas 
ao famoso “bar e lanchonete”. 
Para isso, na hora de iniciar as 
atividades em Indaiatuba, o 
empresário conta que pensou 
melhor na sua localização, em 
busca de um ponto mais agra-
dável e tranquilo aos clientes. 

“Não queríamos passar 
uma imagem de ‘hambúr-

e a Escola – Pais Atuantes na 
Educação”. 

O evento é direcionado para 
educadores, monitores, super-
visores e diretores da educação, 
conselheiros tutelares, mães e 
pais. A inscrição deve ser feita 
até às 16h do dia 24 de agosto, 
somente pelo e-mail cmdca2.

guer bar’. Pensamos em um 
ambiente mais aconchegante, 
agradável e com facilidade 
para estacionar”, diz. “Sa-
bemos que em Indaiatuba a 
Avenida Presidente kennedy 
é o point dos negócios, mas 
optamos por outro ponto na 
cidade.”

Porém, nem sempre as pes-
soas podem ou/e estão dispos-
tas a saírem de suas casas para 
comer fora. Sendo assim, a 
Crazy for Burger trabalha com 
serviço de entrega rápida, para 
maior comodidade do cliente, 
também levando em conside-
ração a qualidade tanto dos 
produtos quanto dos serviços. 

Mesmo num período de 
crise política e econômica do 
País, a Crazy for Burger man-
tém a fidelidade com preços 
acessíveis ao bolso do con-
sumidor. É comer bem, com 
qualidade e gastando pouco!  

“Muitas vezes a pessoa 
comia fora uma, duas vezes 
na semana. Agora ela pode 
até reduzir a frequência, mas 
nunca deixa de comer. Des-

cmi@terra.com.br. A inscrição 
será validada somente após a 
confirmação do e-mail. As va-
gas são limitadas. 

A palestra será ministrada 
pelo escritor: Fabiano Brum, 
renomado palestrante nas áreas 
de motivação, vendas, coopera-
tivismo, empreendedorismo e 

sa forma, os consumidores 
procuram lugares que tenham 
mais promoções. Querendo 
ou não é o que atrai o cliente 
e estamos investindo nisso”, 
ressalta Pequeno.

O começo 
A Crazy for Burguer foi 

idealizada a partir de uma con-
versa entre amigos, que atual-
mente são sócios. Pequeno deu 
a ideia para seu companheiro, 
Iranildo Macedo, de 38 anos, 
de abrir um estabelecimento 
em Indaiatuba onde, segundo 
ele, não havia nada igual. 

Foi assim que criaram a 
ideia visual da marca, pensa-
ram no local mais adequada e, 
em 16 de Julho 2015, a Crazy 
for Burguer ganhou “vida”.

O desenvolvimento da 
hamburgueria também conta 
com a experiência dos sócios. 
Pequeno é formado em En-
genharia e atualmente cursa 
faculdade de Veterinária. O 
empresário também já admi-
nistrou os negócios da família 
em Campinas. Ele reside em 
Indaiatuba e nasceu em Ame-
ricana. 

Macedo mora atualmente 
em Indaiatuba, mas nasceu no 
Estado Piauí. O sócio traz uma 
longa experiência no ramo 
alimentício, quando atuou por 
mais de 20 anos como chef 
de cozinha nas grandes casas 
de São Paulo. De início ele 
topou a proposta do amigo de 
abrir a Crazy for Burger em 
Indaiatuba.

Crazy for Burguer
Visite-nos
Rua 24 de maio, 790, no Cen-
tro
Contate-nos
(19) 3328-1319 - facebook.
com/crazyforburger
* Aberta de terça-feira a do-
mingo, das 18h às 24h    

educação. Graduado em Ciên-
cias Contábeis, Pós-Graduado 
em Gestão Empresarial, vem 
se destacando pela maneira 
inteligente e criativa com que 
alia seu conhecimento musical 
aos temas de seus treinamentos, 
tornando-os dinâmicos, motiva-
dores e altamente participativos. 

 

Crazy for Burger oferece ambiente aconchegante e produtos de qualidade

DIVULGAÇÃO
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Maconha plantada 
em vasos é encontrada 
em chácara

Funcionário de depósito de bebidas é feito refém em roubo 

Esfaqueada durante assalto, no Parque das Nações, mulher 
segue internada no hospital sem previsão de alta

FLAGANTE CRIME 

INTERNADA

Acidentes de trânsito deixam 
quatro vítimas fatais durante a semana

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Quatro moradores 
l oca i s  pe rde ram 
suas vidas em três 

acidentes de trânsito du-
rante a semana. Dois deles 
envolveram motociclistas 
na Rodovia Santos Dumont 
(SP-75). Já o terceiro aciden-
te fatal aconteceu no Estado 
de Goiás e vitimou quatro 
pessoas da mesma família, 
sendo dois moradores de 
Indaiatuba.

O pr imei ro  ac iden te 
aconteceu no quilômetro 25 
da Rodovia Santos Dumont 
(SP-75). Antonio Marcos 
Martins, de 41 anos, morador 
no Terras de Itaici, trafega-
va com sua motocicleta e 
acabou colidindo contra a 
traseira de um caminhão. 

Provavelmente, por não 
ter percebido o acidente, o 
condutor acabou evadindo-se 
do local sem prestar socorro.

Na terça-feira, dia 16, 
quatro pessoas da mesma 
família, sendo dois primos 

residentes de Indaiatuba, 
morreram após acidente 
registrado no KM 74 da 
Rodovia Go-080, em São 
Francisco de Goiás, região 
central do Estado. 

Segundo informações 
da Polícia Rodoviária Es-
tadual (PRE-GO), a família 
voltava de um velório de 
outro parente,  em Mara 
Rosa, região norte de Goiás. 
Eles viajavam para Goiânia, 
quando o carro em que esta-
vam, um Honda Civic, saiu 
da pista, caiu em uma riban-
ceira e foi parar num lago.

De acordo ainda com a 
Polícia Rodoviária, chovia 
muito no momento do aci-
dente.

Entre os ocupantes do 
carro, estavam os moradores 
locais Eromilson Cristino 
de Amorim, de 40 anos, e 
Enivaldo Pereira da Silva, 
de 41 anos.  

Os outros dois ocupan-
tes,  que não t iveram os 

nomes divulgados, era a 
mãe de Oromildo e o pai de 
Enivaldo, ambos moradores 
de Goiás.   

Acidente 
No mesmo dia, porém 

à noite, um senhor de 45 
anos, que não teve o nome 
divulgado, morreu na após 
queda na SP-75. Segundo 
informações do Boletim 
de Ocorrência (BO), ele 
teria passado mal e acabou 
caindo no trecho próximo ao 
bairro Helvétia. 

Com a queda, um veículo 
que vinha logo atrás acabou 
se chocando contra a moto-
cicleta e, posteriormente, 
outro carro acabou também 
batendo. 

A vítima até foi socor-
rido ao pronto-socorro do 
Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc), mas 
não resistiu aos ferimentos. 
Suspeita-se que o homem 
tenha tido um infarto. 

A vitima então foi socor-
rida ao pronto-socorro do 
Hospital Augusto de Oliveira 

Camargo (Haoc), pela ambu-
lância da Rodovia das Coli-
nas, mas acabou falecendo. 

Eromilson e Enivaldo, moradores locais, morreram num acidente de trânsito em Goiás

DIVULGAÇÃO/PRE-GO

A Polícia Militar aprendeu 
na manhã desta quarta-feira, 
dia 17, dois vasos com planta-
ções de maconha. Eles foram 
encontrados numa chácara 
na Estrada do Saltinho, após 
denúncia anônima.

Plantação foi encontrada numa 
casa na Estrada do Saltinho, após 
denúncia anônima

Esfaqueada durante as-
salto, Fátima Alves de Car-
valho, de 63 anos, segue in-
ternada no Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc). 
Segundo informações da as-
sessoria de imprensa da uni-

dade de saúde, ela passou por 
cirurgia durante a semana. 

Fátima foi esfaqueada 
durante assalto no último 
domingo, dia 14, no Parque 
das Nações.

Antes de ser levada para 

o Haoc, ela foi atendida na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) no mesmo 
bairro.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Prefeitura - que 
também atende à UPA, ela 

sofreu facadas no tórax e teve 
perfuramento de pulmão. 
Ela recebeu os primeiros 
atendimentos por volta das 
21 horas foi encaminhada ao 
Haoc. Segundo o hospital, 
não há previsão de alta. 

O funcionário de um de-
pósito de bebidas, localizado 
no Distrito Industrial, foi feito 
refém por um criminoso duran-
te roubo na manhã de ontem, 
dia 16. Outros dois homens 
também participaram do crime. 

O caso foi registrado às 
6h40 e contou com atuação de 
homens da Guarda Civil e da 
Polícia Militar, inclusive com 
apoio do helicóptero Água da 
PM. 

Segundo informações, após 
chamado, as viaturas se des-

locaram até o local do crime, 
onde foi realizado o cerco.

Ao notar a presença da PM, 
armado com uma pistola Tau-
rus .380, um dos criminosos 
fez um refém e passou a fazer 
algumas exigências para con-
seguir deixar o local. 

Após breve negociação e, 
percebendo que não consegui-
ria fugir, o indivíduo acabou se 
entregando e liberou o refém. 

Durante a ação, o criminoso 
ordenou ainda que os funcioná-
rios do depósito carregassem 

um caminhão com bebidas. 
Com o mesmo foi localizado 
ainda cinco aparelhos celula-
res e a chave de um veículo 
que estava em frente ao es-
tabelecimento e pertencia ao 
proprietário do depósito. 

Ação
Enquanto um dos crimino-

sos estava no depósito, outros 
dois indivíduos “pegaram” 
o dono do comércio, em um 
Pálio pertencente a um fun-
cionário, e foram até a sua 

residência, no condomínio 
Villa Romana. 

No local, os criminoso 
levaram R$ 12 mil, jóias e apa-
relhos celulares. Os indivíduos 
e a vítima saíram da residência 
num Jetta preta e retornaram ao 
depósito de bebidas.

Chegando ao local, os cri-
minosos viram a viaturas e 
acabaram fugindo pela Rodo-
via Santos Dumont (SP-75). 
O proprietário acabou sendo 
deixado na mesma rodovia, 
próximo a empresa Valeo.

Segundo informações, 
quando os policiais faziam 
contato com o proprietário 
da residência, uma caminho-
nete Montana, que estava no 
mesmo local, saiu por outro 
portão e levantou suspeita de 

que retirava algo da 
chácara. 

O veículo, con-
duzido pelo filho do 
proprietário da chá-
cara, foi abordado 
pelos PMs e em seu 
interior foram en-
contrados dois vazos 
com plantação de 
maconha, com "pés" 
que chegavam a 30 
centímetros. 

Posteriormente 
o flagrante foi apre-
sentado na delegacia 
e registrado BOPC 
de Porte de Drogas. 
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Fantasma conquista o segundo empate seguido no Paulista 
SUB-20

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!esportes

Mastiga Samba e União Paraná duelam 
na 1ª partida da final do ‘Amadorzão’

Um busca o t í tulo 
inédito do certame, 
enquanto o outro o 

tetracampeonato. É dessa 
forma que União Paraná e 
Mastiga Samba entram em 
campo na primeira partida 
da grande final da Série A do 
Campeonato Amador da Lidi. 
A partida acontece amanhã, 
dia 21, às 15 horas, no estádio 
Ítalo Mário Limongi.   

As duas equipes garanti-
ram-se na final no último 7, 
nas partidas de volta válidas 
pelas semifinais do certame. 

Após vencer o confronto 
de ida por 2 a 0, o Mastigam 
Samba não teve muita difi-
culdade para garantir a vaga 
na final. Diante do União 
Cardeal, o time novamente 

venceu o confronto dessa vez 
pelo placar de 3 x 0. 

Também com a vantagem, 
já que havia vencido a primei-
ra partida por 2 x 1, o União 
Paraná voltou a campo no 
clássico contra o Santa Cruz. 
Melhor no jogo, garantiu mais 
um acesso à final depois de 
repetir o placar por 2 x 1. 

O Mastiga entra em campo 
com a vantagem de jogar por 
dois resultados iguais, já que 
fez a melhor campanha em 
todo o campeonato. O time 
busca o título inédito do cer-
tame, pois no ano passado foi 
o vice-campeão. 

Para o técnico do Mastiga 
Sama, Fernando Gonçalves, a 
ideia é garantir o resultado já 
na primeira partida. "A expec-
tativa é a melhor possível. Já 
é a segunda final consecutiva 
na Primeira Divisão, em cinco 

anos de fundação da equipe. 
Estamos todos confiantes que 
este ano título venha”, diz. 
“Esperamos fazer um bom 
jogo, buscando a vitória já 
nessa primeira partida. Não 
vamos deixar para a segunda 
e entraremos com força má-
xima, com time completo, em 
busca de ampliar a vantagem.”

Por outro lado, o União 
Paraná busca seu tricampe-
onato. O time já levantou o 
“caneco” da competição em 
três oportunidades: 1995, 
2009 e 2010. “A expectativa 
é muito grande para buscar 
mais este título. Estamos com 
uma nova equipe este ano. 
Trouxemos novos jogadores, 
o que garantiu um grupo mais 
unido e focado na conquista 
do campeonato”, diz o técnico 
do União Paraná Gilliard Mar-
tins. “O grande diferencial da 

equipe é a união e a dedicação. 
Todos os jogadores marcam 
dentro de campo e cobram um 
ao outro por um bem comum 
que é a vitória. Quando se está 
unido, focado, tudo tende a 
dar certo.”

Segundona
Com jogo único, a Primei-

ra Divisão do Amador define 
seu campeão em partida re-
alizada também amanhã, às 
13h30, no Gigante da Vila. 
Duelam pelo “caneco” do 
certame Atlético Oliveira x 
Pimenta. 

Para chegar a grande final, 
o Pimenta empatou em 0 x 0 
com o Bahia, placar que deu 
a vaga a primeira equipe por 
ter melhor campanha. 

Na outra partida, o Atlé-
tico Oliveira não tomou co-
nhecimento do Jardim Brasil 

União Paraná busca o tetracampeonato do “Amadorzão” da Lidi

Depois de dois empates, time volta a jogar em casa na tarde de hoje e busca vitória diante de seu torcedor 

Assim como no Amador, 
a Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi) conhecerá, 
também amanhã, dia 21, o cam-

peão da 29ª edição do Campeo-
nato Varzeano Laércio Milani. 

O jogo acontece às 9 horas, 
no campo da Osan. Duelam 

pelo título Unidos do Rêmulo 
Zoppi x Flamenguinho. 

Os times garantiram vaga 
no último domingo, dia 7. O 

Unidos do Rêmulo Zoppi fez 3 
x 1 no Unidos Corolla, enquan-
to que o Flamenguinho venceu 
o Benfica por 2 x 1. 

ANGELO GOUVÊA

ANGELO GOUVÊA 

Campeão do Vazeano também sai amanhã com jogo no campo da Osan 

próxima fase do certame.
Na liderança da chave segue 

o Capivariano, com 34 pontos. 
Em segundo lugar está a Ponte 
Preta de Campinas, com 30. O 
Mogi Mirim é o terceiro colo-
cado com 22 pontos.

Fechando o G4, também 
com 22 pontos, está o Prima-
vera. A equipe comandada pelo 
técnico Júlio César tem uma 
campanhada de seis vitórias, 
quatro empates e três derrotas. 

Com apenas dez gols sofri-
dos, o Tricolor tem a segunda 
melhor defesa do certame, atrás 
apenas do líder Capivariano 
que tomou seis. O ataque do 
Primavera balançou as redes 
adversárias em 14 oportuni-
dades. 

Volta
De folga na última rodada, 

as equipes Sub-11 e Sub-13 do 
Fantasma da Ituana retornam a 
campo amanhã, dia 21.

O jogo será no Gigante da 
Vila, também com entrada 
gratuita, com as equipes da 
Inter de Limeira. O Sub-11 
joga às 9 horas, enquanto que 
o Sub-13 entra em campo às 
10h30.

Na disputa da competição, 
a primeira equipe faz uma 
campanha bastante irregular. 
Ainda sem pontuar, o time é 
o lanterna da Chave 3.

Também com desempenho 
semelhante, o Sub-13 é o lan-
terna do Grupo 3, mas ainda 
tem dois pontos. 

A equipe Sub-20 do Esporte 
Clube Primavera conquistou 
o segundo empate seguido no 
Campeonato Paulista. Depois 
de ficar no 1 x 1 contra o São 
Bento, o Tricolor foi à Itapira, 
no último sábado, dia 13, e 
acabou empatando em 2 x 2 
contra a Itapirense. 

O time volta campo hoje, 
dia 20, no duelo diante do 
União Agrícola Barbarense. A 
partida acontece às 15 horas, 
com entrada gratuita no Gigan-
te da Vila. 

Mesmo com mais um em-
pate no campeonato, o quarto 
na competição, a equipe de 
Indaiatuba segue na quarta 
posição Grupo 2, mantendo-se 
na zona de classificação para a 

e goleou por 4 x 0.
Na grande final, por ter a 

melhor campanha do certame, 

o Atlético Oliveira jogam 
pela vantagem do empate em 
partida única. 
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Quarta edição da Copa Deco20 Z10 Imóveis de 
Futebol Society inicia amanhã com 10 equipes

PONTAPÉ  

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite! esportes 

Terceira Divisão da 
Copa Liga Regional 
Aifa começa hoje

TABELA

Campeonato Veterano Raul Fernandes

Semifinais hoje, dia 20

Horário  Partida    Local
13h45    São Francisco x Unidos da Vila CET 2 
15h45    Indaiatuba FC x Noroeste  CET 2  
15h45    Manchester x Prefeitura  CET 1

Resultados da última rodada 
Unidos da Vila 0 x 3 Paulistinha/Black Power  
Noroeste 1 x 6 São Francisco    
Thorck FC 0 x 9 Bem Bolado    

 
Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 21 
 
Horário  Partida
8h  Hot Flowers x Nobel
9h10  Brasiltex x RIP Serviços  

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 21 
 
Horário  Partida
10h15  Verona x Casagrande Turismo

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

Rodada hoje, dia 20

Campo 2
 
Horário  Partida    Categoria 
15h   Fisiomag x Unilabor   Adulto
16h   Madeireira Madelasca x Sanare  Adulto
 
Rodada amanhã, dia 21

Campo 1
 
Horário    Partida    Categoria 
8h     LG Vacker x Visão Imóveis/2G Bebidas  Super Máster
9h15     DD Max x Colégio Meta   Super Máster
10h30     Lofts Empreendimentos x Hot Flowers  Super Máster

Campo 2

Horário  Partida    Categoria 
8h   Cavifer x Pai & Filhos  Super Máster
9h15   Vieira de Abreu x Balilla   Máster
10h30  Madeireira Glaudeimar x A. E. Dirce  Máster

Campo 2

Horário    Partida    Categoria 
9h     SSA Brasil x Atento Segurança e Serviços  Veterano
10h15     Smart Ar Condicionado x Luxafit  Veterano
11h15     Ice Bears Ar Condicionado x Cato  Adulto

Rodada quarta-feira, dia 24

Campo 3
 
Horário    Partida    Categoria 
19h15  Posto Tremendão x Casa das Embalagens  Super Máster
20h15  Tukka’s x Lofts Empreendimentos  Super Máster

Resultados da última rodada 
Ice Bears Ar Condicionado 0 x 3 Centerbor/Marquinhos Tintas (Adulto)
Smart Ar Condicionado 6 x 3 Embalimp (Veterano)
Visual Formaturas 3 (0) x (1) 3 Centermaq (Veterano)
Vizzent Calçados 5 x 3 Birô - Brio! Informática (Veterano)
PCB Informática 2 (3) x (4) 2 Freegelo/Big & Strong (Máster)
Tecnosemillas 3 x 2 Belle Santé Odontologia (Máster)
Pai & Filhos 1 x 3 Posto Tremendão (Super Máster)
Visão Imóveis/2G Bebidas 0 x 2 Lofts Empreendimentos (Super Máster)
Thunder Vision 3 x 5 DD Max (Super Máster)
LG Vacker/Vacker & Bueno Corretora 1 x 2 Cavifer (Super Máster)
Tukka’s 2 x 1 Thunder Vision - Portaria Remota - GTA (Super Máster)

A Associação Indaia-
tubana de Futebol 
Amador (Aifa) dará 

hoje, dia 20, o pontapé inicial 
a Série Bronze da Copa Liga 
Regional Aifa/Grupo Marqui-
nhos de Futsal Feminino. Em 
sua 16ª edição, o campeonato 
inicia com nove jogos dispu-
tados na Sol-Sol e no Ginásio 
Municipal de Esportes.  

A Terceira Divisão do cer-
tame contará com 18 equipes, 
divididas em três chaves. 

No Grupo A estão Projeto 
Restitui, Tapiratiba Futsal, 
Atlético Santa Fé, ADC Toyo-
ta Corola/Idt, União Zona 
Leste e Palermo/Miranda 
Supermercado. 

Fazem parte da Chave B 

Dynamo Transmaje, Atléti-
co FC/Oliveira, Desportivo 
Futsal, S. Grillos/Top Brasil, 
Unidos da Cecap, Olimpic/
Sabor da Terra. 

Para completar, no Grupo 
C estão Colégio Conquis-
ta, Focus Academia/Cliniti, 
Continental Futsal, BVB/
Despachante Pachelli/Uni 
Corte, Zenit Futsal e NBF/
Padaria Líder. 

Na primeira rodada estão 
programadas seis partidas 
para o ginásio da Sol-Sol. O 
primeiro jogo será às 13h20, 
entre Projeto Restitui x Tapi-
ratiba. Logo em seguida, às 
14h20, o Colégio Conquista 
pega o Focus Academia. 
Mais tarde, às 15h10, é a 
vez de Dynamo Transmaje 
enfrentar a equipe do Atlético 
Oliveira. 

Outros dois jogos com-
pletam a rodada na Vila Mer-
cedes.  Desportivo e Grillos 
se enfrentam às 16 horas, 
enquanto que na sequência o 
Continental pega o BVB. 

Ainda na primeira rodada, 
mais quatro partidas serão 
realizadas no Ginásio Muni-
cipal de Esportes. O primeiro 
duelo ocorre às 13h20, entre 
Unidos do Cecap x Olimpic. 
Na sequência, o embate será 
entre Zenit Futsal x NBF. 

Mais tarde, o confronto 
das 15h10 colocará frente as 
equipes do Atlético Santa Fé 
x ADC Toyota. E para fechar 
a rodada, a partir das 16 horas,  
União Zona Leste busca os 
três primeiros pontos diante 
do Palermo. 

Contatada, a Aifa infor-
mou que o regulamento com 

a fórmula de disputa ainda 
sendo definido

Na última edição do cer-
tame, realizada no primeiro 
semestre deste ano, o grande 
campeão foi a equipe da Nova 
Aliança/XII de Junho, que 
acabara de retornar ao futsal 
local. Na grande final do 
campeonato, o time venceu 
o Bayern07 pelo placar de 
10 x 6.

Calendário 
Enquanto a bola já rola 

pela Série Prata, jogadores 
vão ter que aguardar mais um 
pouquinho para o início da 
Primeira e Segunda Divisão. 
Segundo a Aifa, ambas as 
divisões terão seus pontapés 
iniciais no dia 10 de setem-
bro, com dez equipes na Série 
Ouro e nove na Prata.

A quarta edição da Copa 
Deco 20 Z10 Imóveis terá seu 
pontapé inicial amanha, dia 
21. A competição de society 
contará com dez equipes e será 
disputada até 10 de outubro. A 
entrada para assistir as partidas 
é livre e gratuita. 

Segundo informações dos 
organizadores, amanhã ocor-
re o sorteio das chaves e dos 
jogos. Para celebrar a abertura 

do torneio, foi preparada uma 
rodada de confraternização. 
Na ocasião, haverá uma rodada 
especial, quando o time cam-
peão levará um troféu extra 
para casa. 

A competição de society 
contará com dez equipes este 
ano. São elas: Mingardi e Elias, 
Ecai, Coopert/Belosso, Ami-
gos do Leandro Pinto, Atlético 
Clube Indaiatuba, Soluti Con-

tabilidade, Invictos, Desporti-
vo Paulista/Salto, Manchester 
Voador e RS Salgados. 

Segundo o regulamento 
do certame, o campeão desta 
edição receberá prêmio de 
R$ 1,4 mil. Serão premiados 
ainda o vice-campeão (R$ 
900), o terceiro (R$ 600) e o 
quarto colocado (R$ 300). A 
competição escolherá também 
o artilheiro e o goleiro menos 

vazado. 
O grande campeão da edi-

ção passada do campeonato foi 
o Manchester Voador. 

Os jogos da Copa Deco20 
Z10 Imóveis acontecem aos 
domingos, nos campos loca-
lizados na Rua Pedro Virillo, 
310, no Jardim Santigado. 

Mais informações sobre 
a competição pelo telefone 
(19) 3875-0867. 

Nove partidas acontecem hoje, dia 20, no Ginásio Municipal de Esportes e na quadra da Sol-Sol 

ARQUIVO - MANOEL MESSIAS/CORREIOESPORTIVO.COM.BR
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Com o tema ‘Um Olhar 
Para o Mundo’, Casa Decor 
Indaiatuba começa dia 2 

Polo Shopping apresenta o espetáculo a Bela e Fera 

Horóscopo de 20 a 26/08 por Alex Costa Guimarães

De 2 de setembro a 23 
de outubro acontece 
a 2ª edição do Casa 

Decor Indaiatuba. Com o tema 
“Um Olhar Para o Mundo”, 
a mostra propõe a busca por 
referências e tendências do 
mundo contemporâneo, que 
farão do evento uma vitrine 
para o que há de mais moderno 
em arquitetura, decoração e 
paisagismo.

O Casa Decor será num 
espaço localizado na Avenida 
Coronel Estanislau do Ama-
ral, 725, em Itaici. Uma das 
novidades para esta edição é 
que a compra do ingresso, no 
valor de R$ 30, que dá direito a 
entrada nos 52 dias de evento. 

Mantendo o conceito de 
mostra boutique, que reúne 
toda a infraestrutura, sofistica-
ção e novidades dos grandes 
eventos deste setor. A Casa 
Decor Indaiatuba contará com 
34 espaços criados por profis-
sionais de 11 cidades da região.

“Consideramos a mostra 
um evento nacional, pois te-
mos a participação de empre-
sas que são referência no Bra-
sil e profissionais renomados 
participando. Após sete anos 
no mercado e o sucesso da pri-
meira edição em Indaiatuba, 
estamos ainda mais entusias-
madas para inovar e mostrar a 
todos o potencial da cidade no 
segmento de arquitetura, deco-
ração e paisagismo”, destaca a 
diretora comercial da mostra 
Renata Fraia.

Em um terreno de aproxi-

madamente 2.500m² e 600m² 
de área construída, o local da 
edição de 2016 permitirá ao 
visitante vislumbrar as inúme-
ras possibilidades em arquite-
tura, decoração e paisagismo. 
“Vamos falar sobre o urbano, 
a tecnologia e a contempora-
neidade, já que estas caracte-
rísticas podem estar presentes 
em todos os elementos a se-
rem explorados, desde peças 
de decoração, revestimento, 
utensílios, cores, softwares de 
automação e outras tendências 
vistas nas principais mostras 
de decoração do Brasil e do 
mundo”, revela a arquiteta Re-
nata Marques Jancowski, di-
retora operacional da mostra.

A Casa Decor Indaiatuba 
terá novamente como atração 
a tradicional Chopperia Gio-
vannetti, além de um charmo-
so café gourmet, tornando o 

local uma opção de entreteni-
mento e gastronomia. O local 
conta ainda com o Espaço 
Festa, onde as empresas patro-
cinadoras promoverão eventos 
fechados para receber convi-
dados e um espaço interativo, 
organizado pela Faculdade 
Max Planck. 

As diretoras da mostra 
ressaltam que apesar do ano 
de 2016 estar sendo crítico 
para o país, muitas empresas 
de representatividade nacional 
acreditaram no vanguardismo 

do evento e na sua credibi-
lidade. “Empresas que não 
estavam conosco no ano pas-
sado, viram na Casa Decor 
Indaiatuba uma oportunidade 
única de fazer um networking 
direcionado e estão apostando 
na mostra”, explica Fraia. Este 
ano, as empresas patrocina-
doras são: Colinas, Sherwin 
Willians, Siemens, Eucafloor, 
Roca, Giovannetti, Eurotop, 
Selecta, Grupo Estrutural, 
Grupo GP, Click Casa Inteli-
gente e Porto Seguro.

Casa Decor Indaiatuba trará grandes novidades durante 52 dias de evento

Peça gratuita amanhã terá sessões às 15 e às 17 horas 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Casa Decor Indaiatuba
Data: 2 de setembro a 23 de outubro
Local: Rua Coronel Estanislau do Amaral, 725, Itaici
Horário: de quarta a sábado, das 14h às 22h e domingos, das 14h 
às 20h
Ingressos: na bilheteria da mostra
Valor: R$ 30 (válido durante toda a mostra)
Informações: (19) 3312-4359/www.casadecorindaiatuba.com.br

O Polo Teatro, projeto cultural do 
Polo Shopping, apresenta amanhã, 
dia 21, o espetáculo “A Bela e a 
Fera”, peça adaptada pela Cia Arte 
& Manhas. As sessões, gratuitas, 
ocorrem às 15h e 17 horas, no lounge 
em frente à Chiquinho Sorvetes.

Inspirada no tradicional conto 
francês de Jeanne-Marie Le Prince, 
a obra narra a história do príncipe 
Adam, que, após receber um feitiço, 
só terá sua beleza de volta quando 
alguém sentir um amor verdadeiro 
por ele. Transformado em uma fera, 
Adam retoma as esperanças ao conhe-
cer a encantadora camponesa Bela, 
que pode mudar o destino do príncipe 

com sua inocência e sensibilidade.
Entre os destaques da montagem 

estão os lindos figurinos, trilha 
sonora composta especialmente 
para a peça e cenários lúdicos. O 
espetáculo mescla atores reais, bo-
necos e efeitos especiais nas cenas 
do castelo com o Bule, o Castiçal, 
a Xícara e o Relógio, atrapalhados 
amigos que ajudam Bela em sua 
aventura pelo local. A peça, retrata-
da de maneira fiel ao conto original, 
conta com grande interação com o 
público, o que torna o espetáculo 
mais divertido e surpreendente, 
além de despertar o encantamento 
de públicos de diversas idades.

O ariano está vivendo uma semana excelente 
de querer festejar sua vida, de obter prazeres e 
levar a vida de forma suave e apaixonada. Isso 
pode facilitar o encontro afetivo com algumas 
pessoas, mas para alguns é um momento muito 
favorável para ter contato com seus filhos e com 
seu lado mais criança.

O taurino estará focando sua atenção e objetivos 
em seu lar, em sua família e é provável que seus 
parentes estejam em destaque durante esse pe-
ríodo. Cuidado para evitar disputas acaloradas 
com seus familiares, afinal algumas dificuldades 
estarão surgindo dentro de casa, mas é passa-
geiro, tenha calma.

Semana de alegria para os geminianos, que 
acabam tendo muitos contatos prazerosos, com 
diversas pessoas, sua necessidade de se expandir 
e libertar-se de amarras pode ficar mais intenso, 
cuidado para não trocar os pés pelas mãos.

Momento que os gastos podem ocorrer e es-
tarão relacionados seus planos de como lidar 
com sua sobrevivência, com seu trabalho ou 
modo de ganhar a vida. Momento de muito 
planejamento. Sua cabeça pode ficar presa a 
muitas recordações nesse momento, mas não 
deixe essas lembranças se tornarem pedras em 
suas realizações.

Os leoninos estarão mais irritadiços nesse 
momento, essa agitação pode vir de forma 
inesperada, mas estará percorrendo o corpo do 
nativo de forma intensa. Alguns estarão focando 
s seus ganhos e como melhorar sua vida finan-
ceira.Ainda está muito focando em sua família 
e situações de estabilidade materiais.

A vida espiritual do nativo de virgem está muito 
atuante nesse momento, da mesma forma sua 
vida sexual pode estar passando por uma neces-
sidade de expansão podendo vivenciar novos 
horizontes. Sua mente estará muito agitada e 
elétrica. Mudanças em seus sentimentos podem 
ocorrer.

O nativo pode receber visitas de pessoas que 
vem de longe ou terá sua vida acadêmica faci-
litada, a conversa com os outros, o contato com 
diversas pessoas estará facilitado permitindo ver 
novas idéias. Por outro lado o libriano pode ficar 
sem saber organizar algumas coisas no trabalho 
e se perder na agenda.

O escorpiano estará mais focado no desenvolvi-
mento de sua profissão, do seu status e de como 
criar as possibilidades de expandir seus proje-
tos. Estará batalhando firme pela sua projeção. 
Seus esforços nesse período podem trazer muita 
estabilidade a si como para os outros.

Sua fase financeira mais apertada está termi-
nando, tenha paciência. Seu relacionamento 
pode entrar em uma etapa de maior amizade. 
Seus projetos de uma ligação romântica podem 
ocorrer nesse período. Conjuge pode realizar 
contratos importantes.

O capricorniano estará mudando sua atitude, 
seus sentimentos e até mesmo aquilo que causa 
sua irritação tende a sofrer mudanças. Essas 
reformas passam pela sua família ou pelo que 
considera tradicional. Muitas sensações pesadas 
tendem a sumir. 

O aquariano precisa controlar o seus impulsos 
nestas semanas pois tenderá a se irritar facil-
mente com as atitudes dos outros, mas o que ele 
precisa mesmo é saber como ter atitudes diante 
de formas de pensar contraditórias as suas.Mu-
danças financeiras a vista.

O pisciano estará com mais apetite sexual que 
o normal e isso pode levá-lo a instabilidade no 
seu ambiente, caso não consiga canalizar essa 
energia toda. Se estiver em um relacionamento 
poderá se sentir totalmente sob o controle de 
seu cônjuge ou sócio comercial.
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Restaurante de Indaiatuba 
vence concurso gastronômico 

cultura &  lazer
CINEMA

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

Faici define datas para edição 2017 da festa 
AGENDADO 

BEN-HUR - Lançamento  -  Aventura épica  -  Classificação 
14 anos  -  123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   16h00  /  21h35
Shopping Jaraguá: Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22),  
Terça (23)  e  Quarta (24):   20h15
Sábado (20)  e  Domingo (21):   14h20  /  20h15
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   18h45
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h40
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h20  /  20h50
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   17h10  /  19h00  
/ 21h40
...................................................................................................
QUANDO AS LUZES SE APAGAM - Lançamento  -  Terror 
/ Suspense  -  Classificação 14 anos  -  81 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   17h15  /  19h20
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   21h20
...................................................................................................
UM ESPIÃO E MEIO - 2ª semana  -  Comédia de ação  -  
Classificação 14 anos  -  107 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   14h40  /  18h20
....................................................................................................
ESQUADRÃO SUICIDA - 3ª semana  -  Ação / Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22)   e  
Quarta (24):   20h20. Sábado (20),  Domingo (21)  e  Terça 
(23):   17h40  /  20h20
CONVENCIONAL - DUBLADO 
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h00  /  21h50
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   16h05  /  
18h40
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   16h30  /  19h05
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   21h20
...................................................................................................
O BOM GIGANTE AMIGO - 4ª semana  -  Ação  -  Classi-
ficação livre  -  117 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   19h45
....................................................................................................
CARROSSEL 2: O SUMIÇO DE MARIA JOAQUINA - 6ª 
semana  -  Aventura  -  Classificação livre  -  92 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h20  /  
17h30
“SESSÃO FAMÍLIA” : NESTE FILME, TODOS OS DIAS  
- INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR PESSOA
...................................................................................................
A ERA DO GELO: O BING BANG - 7ª semana  -  Animação  
-  Classificação livre  -  95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente no  Sábado (20)  e  Domingo 
(21):   14h00
“SESSÃO FAMÍLIA” : NESTE FILME  - INGRESSO 
ÚNICO R$ 5,00 POR PESSOA
...................................................................................................
PROCURANDO DORY - 8ª semana  -  Animação  -  Classi-
ficação livre  -  102 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Somente no  Sábado (20)  e  Domingo (21):   
14h15
“SESSÃO FAMÍLIA” : NESTE FILME - INGRESSO 
ÚNICO R$ 5,00 POR PESSOA

O Açafrão Restaurante, 
de Indaiatuba, foi o 
grande campeão do 

concurso gastronômico Me-
lhores Quilos do Brasil, da 
Unilever Food Solutions. A 
conquista veio com a receita 
de escondidinho de mandioca 
com frango, criada por Roza 
Pereira de Jesus Guimarães 
que, ao lado de Odelino Soa-
res da Cunha, conhecido com 
chef Cunha, é proprietária do 
estabelecimento.

Essa foi a primeira vez 
que o restaurante participou 
do concurso e o Açafrão ven-
ceu na categoria São Paulo 
Interior. “Apesar de hoje 
eu ser dona de restaurante, 
também coloco a mão na 
massa e resolvo todo tipo de 
‘problema’”, conta Roza. 

Segundo ainda a proprietá-
rio do Açafrão, o resultado foi 

uma grande surpresa. 
“Nos inscrevemos sem fé, 

mas foi maravilhoso! Os clien-
tes gostaram muito do prato, 
contavam pra gente que tinham 
votado e que o Açafrão merecia 
vencer”, lembra Roza que atua 
há 15 anos no ramo graças à 
oportunidade dada pelo amigo 
e chef, Cunha. “Eu comecei 
como ajudante lavando louças, 
passei por cargos como ajudan-
te de saladeira, saladeira, aju-
dante de cozinheira, cozinheira 
e gerente. Foi uma honra eu me 
tornar sócia de uma pessoa que 
me ajudou desde o começo e 
tem tanto conhecimento.” 

Há cinco anos o Açafrão 
Restaurante funciona no Cen-
tro de Indaiatuba, de segunda 
a sábado, das 11h às 15 horas, 
e oferece refeições a mais de 
300 pessoas por dia. Diaria-
mente são preparados 10 tipos 
de salada, 14 pratos quentes, 
frituras e refogados.

O restaurante fica localizado 

na Rua 15 de Novembro, 492, 
no Centro. Mais informações 
pelo telefone (19) 3816-8347

Concurso 
O concurso Melhores Qui-

los do Brasil é promovido pela 
Unilever Food Solutions, para 
eleger os melhores pratos de 
restaurante por quilo. 

Em 2016 foi realizada a 
4ª edição em parceria com a 
ONG Banco de Alimentos, que 
assiste a 22 mil pessoas de 43 

instituições, e recebeu doação 
de 8,4 toneladas de alimen-
tos a partir dos 84 mil votos 
populares. Participaram 595 
restaurantes, com 1092 receitas, 
de 14 cidades brasileiras dos 
Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo 
Horizonte, Vitória, Goiânia, 
Salvador, Fortaleza, Recife, 
Florianópolis e Joinville. 

Mais informações sobre o 
concurso no site www.melho-
resquilosdobrasil.com.br.

Restaurante fica localizado na Rua 15 de novembro e oferece diariamente refeições a mais de 300 pessoas  

Escondidinho de mandioca com frango foi o prato escolhido 

A Feira Agropecuária, In-
dustrial e Comercial de Indaia-
tuba (Faici) mal terminou e a 
edição 2017 já tem data para 
acontecer. A próxima edição 
da tradicional festa, segundo 
os organizadores, será de 4 a 
13 de agosto. No último do-
mingo, dia 14, o show de Cezar 
e Paulinho encerrou o evento 
deste ano.

No último dia de festa, 
o presidente da Faici, José 
Marques Barbosa, mostrou-
-se satisfação com o evento 
deste ano e já aproveitou para 
convidar os presentes para a 
próxima edição. 

“Foi uma maravilhosa Fai-

ci, sem chuva e com tempo 
bom. O pouco de frio da se-
gunda semana de festa não 
intimidou o púbico. Agrade-
cemos muito aos patrocinado-
res, às autoridades locais, aos 
colaboradores, aos parceiros 
e ao público. Nos vemos em 
2017!”, discursou.

A edição 2016 da Faici, 
realizada em duas semanas, 
contou com shows de Jorge & 
Mateus, Pedro Paulo & Alex, 
Henrique & Diego, Villa Ba-
gagem e Roby & Thiago, Hen-
rique & Juliano, Luan Santana, 
Fernando & Sorocaba e, para 
encerrar, Cesar e Paulinho.

A festa também contou, no 

dia 13, com o evento “Desafio 
do bem” montaria em prol do 
Hospital de Câncer de Barre-
tos, onde também foi arrecada-
do doações de patrocinadores 
e o público da festa.

Além dos shows, as fa-
mílias tiveram a oportunida-
de de passear no Parque do 
Peãozinho. Outra atração foi a 
realização da 2ª Feira Nacional 
de Ovinos de Indaiatuba, que 
reuniu os melhores criadores 
do Estado de São Paulo em 
exposição e competição. 

Rodeios
No rodeio, o peão José 

Vicente Assis Junior, de Ilha 

Solteira, acumulou as me-
lhores notas nas competições 
e foi o grande vencedor da 
montaria em touro. A Copa 
Panther Rozeta Cutiano, atu-
almente o único campeonato 
de rodeio em cavalos do Bra-
sil, foi conquistada por Pablo 
Luis Bertolin, de Mirassol.

A final do 13º Campeo-
nato da Associação Nacional 
dos Três Tambores (ANTT) 
revelou como vencedora 
Fatiana Ferreira Pignanelli, 
de Guaíra (categoria Gold 
Race); Heloísa Sá, de Pre-
sidente Prudente (Silver 
Race); e Tarcila Ferguson, 
de Rio Verde/Go (Mirim).

FOTOS: DIVULGAÇÃO 
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Trattoria lança Segunda edição da 
Feira de Vinhos 2016 

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba Em parceria com o Haoc, Rotary Club inaugura Banco de 
Leite Humano 

1º Encontro Empreendedor de Indaiatuba

Patrick Amstalden, de Indaiatuba, cai 
nas graças do público e da crítica

Uma noite em família Alpinista Rodrigo Raineri chega ao 
cume do Monte Elbrus na Rússia

A Trattoria do Vinho realizou na noite do último dia 12, o 
lançamento da 2ª edição da Feira de Vinhos 2016, no Espaço 
Ópera. Muita degustação de vinhos excepcionais, nacionais e 
importados, além de uma mesa deliciosa com queijos, patês e 
caldos, tudo pelas mãos de Cecilia Myagawa, para Juarez, o 
proprietário da Trattoria. No último dia 12, o alpinista Rodrigo Raineri chegou 

ao cume do Monte Elbrus, a mais alta montanha da Europa 
(5.642m). Raineri está guiando uma expedição de seis pessoas 
e, ao concluí-la, se tornará o único brasileiro a ter sido guia de 
montanha nos maiores picos de cada um dos sete continentes 
(Projeto Sete Cumes). O retorno para o Brasil estava previsto 
para ontem, dia 19.

Apresentação da 
Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba, com 
regência do maes-
tro Paulo de Paula, 
e como solista con-
vidado, Lars Hoefs, 
com música brasileira 
e latino-americana. 
O espetáculo acon-
teceu no Ciaei, com 
músicas excelentes e 
deliciosas. O artista 
convidado executou 
duas músicas chile-
nas maravilhosas, 
sendo a segunda sim-
plesmente uma das 
mais lindas e emocio-
nantes que ouvi nos 
últimos tempos.

Com organização de Matrioska, Marketing e Eventos acon-
teceu na quinta-feira, dia 18, no Ciaei, o 1º Encontro Empreen-
dedor de Indaiatuba. Um lindo trabalho de network, com vários 
empreendedores mostrando seu trabalho em pequenos stands 
no salão de entrada. Alguns dos empreendedores foram: Birô 
2000, Drogal, Fatec, AMA Fisioterapia e Estética, Shopstar 
Uniformes, Icamp, Restaurante Sapori d'Itália, TDA Produções, 
Foto Criativa, Top Graf , Grupo Cayman e outros. O Encontro 
terminou com excelente palestra para empreendedores com 
Leila Navarro. 

Com sete personagens em 
"O Musical Mamonas", que 
está em cartaz no Rio de Ja-
neiro, Patrick Amstalden caiu 
nas graças do público e da crí-
tica. Por causa do sucesso na 
peça em homenagem à banda 
Mamonas Assassinas, o jo-
vem ator paulista e de Indaia-
tuba, de 29 anos, foi indicado 
ao Prêmio Bibi Ferreira como 
melhor ator coadjuvante.

No último dia 9, 
com equipamentos 
doados pelo Rotary 
Club de Indaiatuba, 
Rotary Club Gel-
senkirchen-Buer da 
Alemanha, Distri-
tos Rotários 4310 e 
1870, e pela Funda-
ção Rotária, em par-
ceria com o Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), foi 
inaugurado o primei-
ro Banco de Leite Humano de Indaiatuba. O evento contou com o prefeito em exercício, Antonio 
Carlos Pinheiro; do diretor do Haoc, Renato Sargo; do Governador do Distrito 4310, Marcos 
Marcelo de Moraes e Matos; e dos presidentes dos clubes de Rotary: companheiros Nelson Ritter 
(Indaiatuba), Edson Francisco Ricetto (Votura), Alair Lelli (Cocaes) e o representante do Rotary 
E-Club de Indaiatuba. Parabéns por mais esta conquista, Rotary Club Indaiatuba.

Jantando no Daisho, com as sobrinhas Bianca e Amanda

Aniversariantes Atento

Charles Albarito Eduardo Pistoni

A empresa Atento parabeniza seus colaborador Charles 
Albarito pelo aniversário comemorado no último dia 15 e o 
colaborador Eduardo Pistoni que irá comemorar no próximo dia 
21 mais um ano de vida. A Atento deseja muito sucesso e saúde!

Os amiguinhos Maria Eduarda Colitti Miranda e Hiro Kanesaki, se 
divertiram no Jantar Beneficente em prol do Taiko, nos colinhos do 
Julio Cesar Miranda e Jô Ferreira

Almoço em família no Pesqueiro Santo Agostinho Sidnei, Lucas e 
Cristiane Parra com Deo Oliveira, Tiago e Laura Parra

Seu Lourival com o filho Gleison Tambara e os netos Beatriz e 
Matheus, do Pesqueiro Santo Agostinho curtindo o Dia dos Pais

Leandro, Vitor, Vagner e João Mecânicos do Pelé Motos
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Leluh Kids: sempre realizando 
as melhores festas

Zeca, do CT do Cruzeiro, 
comemora mais um ano de 
vida de seu pai Zeca Zeca

Rebekah Fernandes e Fábio Fernandes no 
Dia dos Pais do Objetivo

Rebeca Serra e Thiago Serra no Dia dos 
Pais do Objetivo

Maria Eduarda, Emily e Marina com a professora Meire do Colégio Meta

Marco Cruzato e Júlio Cruzato no Dia dos 
Pais do Objetivo

Marcelo Rodrigues e Maitê Rodrigues no 
Dia dos Pais do Objetivo

Lorenzo, do Colégio Meta, em contato com pequena tartaruga

Fernando Trevisan e Pedro Trevisan no Dia 
dos Pais do Objetivo

As alunas Isadora e Lorena do Colégio Meta Unidade 1Aluna Sarah e a professora Erika do Colégio Meta

Alessandra Rodrigues e Fábio Rodrigues 
no Dia dos Pais do Objetivo

O Colégio Episteme agradece o empenho dos alunos e familiares que participaram da Gincana Solidária

Zeca Zeca e seus sobrinhos em comemoração aos seus 64 
anos de vida

Zeca Zeca e seus netos em comemoração aos seus 64 anos

Zeca Zeca e seus irmãos em comemoração aos seus 64 anos de vida

Professor Zeca, sua esposa Dionele Eugenio e seus filhos Leonardo 
e Luisa, durante comemoração de 64 anos de seu pai Zeca Zeca
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Del de Paula, Giovana e Rafael, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866

Cecília e Monica, na Pizzaria Skinão, situada na Rua Tocantins 
com a marginal do Parque Ecológico. Telefone: 3875-7916

Família Karam almoçando no Cintra Restaurante, localizado na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711, no Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Antonio Pompeu, Mario Mathia e Paulo Cesar, no Restaurante Caipirão, que 
fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Clayton, Daniela, Geovana, Yasmim, Giovana e Emerson, na Pizzaria Skinão, que fica na 
Rua Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Contate-nos: 3875-7916

Reinaldo, Joni e Jorge, no Restaurante Casa da Moqueca, situado na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova I - Telefone: 3885-0866

Fernando e Sérgio, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Eudes no Cintra, que fica na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Tel: 3816-1417

Daniel, no Restaurante Crazy For Burguer, na 
Rua 24 de Maio, 790. Contate-nos: 3328-1319

João Hubert, no Restaurante Faisão, localizado 
na Rua 7 de Setembro, 659. Fone: 3894-4840

Érica e Angelo, na Pizzaria Skinão, situada na Rua Tocantins com 
a marginal do Parque Ecológico. Fone: 3875-7916

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

João Pedro, Pedro e Telma Furlan, no Restaurante Crazy For 
Burguer, que fica na Rua 24 de Maio, 790 - Fone: 3328-1319
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Tutti Sposa Promoção

Look Fashion

Lanchinhos rápidos

Coleção Primavera/Verão

A Escola Arte 
em Cerâmica 
Calliopi oferece 
aulas todas às 
quintas e sex-
tas-feiras. Além 
de passar uma 
tarde agradá-
vel e divertida, 
você faz peças 
maravilhosas 
em cerâmica 
com a profes-
sora Calliopi. 
Ligue já no 
3894-8737 . 
Muito bom!

Casamento de Bruno e Camila. É a "A Nova Loja" 
homenageando seus clientes

Arte em cerâmica

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

O look para o treino deve ser confor-
tável, bonito e fashion. Então corra para 
a Paula Amorim e confira a nova coleção 
em fitness. Demais! Rua 5 de julho, 449 
- Jardim Pau Preto. Telefone: 3392-3401

HIDRATAÇÃO: Com o passar 
do tempo, o cabelo vai perdendo 
seus nutrientes, ficando mais fraco e 
suscetível a problemas como pontas 
duplas, fios ressecados e frizz. Isso 
acontece porque o cabelo começa a 
perder água nos fios e, para repor, é 
necessário hidratá-lo regularmente.

A linha de hidratação que a Flor 
de Lis trabalha dá brilho, repara e nu-
tre profundamente os fios do cabelo.

Além de todos os serviços rela-
cionados a cabelo, o espaço também 
oferece depilação, manicure, pedi-
cure, limpeza de pele, design de so-
brancelhas e alongamento de cílios. 
Agende um horário pelos telefones 
(19) 3825-0623 ou/e 9.9921-7576 
(WhatsApp). Rua Alberto Santos 
Dumont, 1.209, no Cidade Nova 1  

Não dá pra perder a promoção da Vi-
torello: a loja toda está com 30% e 40% 
off. Lindos agasalhos, casacos de lã de 
Gramado, casacos de couro, pachimine. 
Calça legging só R$ 49,90 e vestidos de 
festa de 30% a 50% off. Corra!

Lanchinhos rápidos? Lembre-se sempre da Casa da Esfiha. Não 
há como pensar em comida árabe sem lembrar das esfihas, que é o 
carro-chefe da casa. São vários sabores de esfihas, kibes e salgados 
deliciosos. Peça também pelo nosso site, no casadaesfiha.com.br

O mascote Leonardo da clínica veterinária Bicho Amigo

Guilherme e João Pedro levando sua cadelinha Rosinha na Clínica 
Veterinária Bicho Amigo

Acaba de chegar 
na Estilo Mil Coi-
sas a maravilhosa 
coleção primavera/
verão da Stroke. 
Maravilhosos mo-
delos e exclusivos. 
Corra para conferir!
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Crazy for Burger recebe 
alunos da Apae Indaiatuba

Aconteceu na última segunda-feira, dia 15, uma deliciosa tarde 
onde os alunos da Apae puderam se deliciar com os maravilhosos 
lanches da Crazy for Burger. Parabéns aos sócios Guilherme 
Pequeno e Iranildo Macedo, que propocionaram esse momento 
de descontração e alegria para esses alunos mais que especiais.

Odair Gonçalves e Claudia Prandini no camarote Hot  Flowers
No camarote do Good Bom, Eliana e Andreia receberam os 
convidados com muita simpatia

Esteves, Geraldo, Daniela, Sabrina e Fábio na Faici 2016Eliana Bertipaglia e as musas sertanejas no camarote Hot  Flowers

Marcela Renata e Eder Venturas com looks despojados e que 
podem ser encontrados nas Lojas Cris Bandeira

Gerson e Regina Coleone no Almoço do Dia dos Pais do 
Indaiatuba Clube

Evelyn Prado e Jefferson Ferreira no Almoço do Dia dos Pais do 
Indaiatuba Clube 

Luis Roberto foi ganhador da promoção de Dia dos Pais do 
Empório Via Mantoanelli. Parabéns!

Famílias escolheram o Clube de Campo da ASPMI para passar o 
Dia dos Pais

O Dia dos Pais na ASPMI foi celebrado com uma deliciosa feijoada

Carlos Eduardo Moreira da 
Silva e o pai Rafael no Passeio 
Ciclístico do Le Perine e 
Colégio Rodin no Dia dos Pais

Pedro Henrique Denny Ré e o 
pai Sidnei no Passeio Ciclístico 
do Le Perine e Colégio Rodin 
no Dia dos Pais

Davi e o pai Locatelli, João Vitor e o pai Wilson Lunardini no 
Passeio Ciclístico do Le Perine e Colégio Rodin no Dia dos Pais
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caderno de negóciosNº 710

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, ga-
ragem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 + Iptu

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete, lavand, garagem, portaria 
24hs, área de lazer – R$ 850,00 + 
Cond + Iptu
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 planejada, lavand, 
garagem – R$ 1.050,00 + Cond + Itpu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Morada 
do Sol - Apto Novo, edifício c/ eleva-
dor, 2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, wc social, 1 vaga de 
garagem – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00441 – Cidade Nova – Ótima 
Localização -  3dorm, sala, cozinha, 
wc, lavand, 2 vagas de garagem – R$ 
1.100,00 + Cond + Iptu
AP00429 – Ed. Fonte de Trevi - 
2dorm, sala, coz planej, wc social, 
lavand, 1 vaga de garagem, portária 
24hs, c/ piscina e salão de festas.R$ 
1.150,00 + Cond + Iptu
AP00609 – Ed. Viva Vista – Área 
de Lazer Completa - 2 dorm c/ 
armários(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
wc social, coz c/ armários, lavand c/ ar-
mários, varanda gourmet, 2 vagas de 
garagem – R$ 1.150,00 + Cond + Iptu
AP00383 –  Jd .  Pau Preto  - 
2dorm(sendo 1 suíte), sala 2 amb, 
wc social, coz, lavand, 2 vagas de 
garagem, área de lazer – R$ 1.200,00 
+ Cond + Iptu
CA00449 – Jd. Sevilha - 3dorm(sendo 
1 suite c/ armários), wc social c/ gabi-
nete, sala 2 amb, coz planej, lavand c/ 
armários, garagem, varanda gourmet 
c/ pia e churrasq, prep p/ ar condicio-
nado, área de lazer, portaria 24hs – R$ 
1.350,00 + Cond + Iptu

CA00161 – Jd. Sta Rita - AU: 101m² 
- 3 dormitórios (sendo 1 suite), sala 
2 ambienttes c/ sacada, wc, cozinha 
grande c/ armário, lavanderia c/ armá-
rio, garagem 2 carros – R$ 1.600,00 + 
Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park Real 
– AT: 150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - 
excelente topografia – R$ 190.000,00
TR00597 – Jd. Esplanada II – AT: 360m² 
- Ótima topografia – R$ 250.000,00
OPORTUNIDADE – TR00563 – Portal 
dos Ipês – AT: 300m² – R$ 280.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green 
Park - AT: 300m² – R$ 240.000,00
TR00643 – Cond Fechado – Duas 
Marias – AT: 360m² - ótima topografia 
- Aceita Financiamento bancário – R$ 
308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 
2.400m² - AC: 344m² - casa toda 
avarandada c/ aquecimento solar e 
ar condicionado, 3 suites, sala 2 amb, 
sala de home theater, lavabo, escritório, 
cozinha planej, despensa, lavand, gara-
gem, piscina, churrasqueira, vestiário, 
quarto de despejo, mini campo e canil 
- R$ 1.500.000,00
CH00109 – Terras de Itaici – Só terra 
– AT: 1.000m²  – R$ 300.000,00

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – 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 Sobra-
do - 3 Suites C/ Sacada (1 C/ Closet), 
Sala 2 Amb, Lavabo, Espaço P/ Escrito-
rio, Coz Americana, Despensa, Lavand, 
Churrasq C/ Pia, Garag Coberta 2 Car-
ros, 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 terre-
no) + 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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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. União 160m² - R$ 110.000,00.

CHÁCARAS.
Chácara 1000m² em Elias Fausto 
R$ 5.000,00.
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.
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.

LOCAÇÃO.
2 cômodos R$ 330,00 Reais.
2 cômodos R$ 480 Reais.
3 cômodos R$ 660,00 Reais.
3 cômodos R$ 700,00 Reais.
4 cômodos R$ 900,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1000,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1100,00 Reais.
4 cômodos R$ 1200,00 Reais.
4 Cômodos R$ 1350,00 Reais.

CASAS PARA VENDA
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 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.
Casa Jardim Morada do Sol com 4 cômodos, 
aceita troca por chácara em Indaiatuba – R$ 
300.000,00.

ESTAMOS CONTRATANTO 
CORRETORES CREDENCIADOS AO 

CRECI E COM CONDUÇÃO PRÓPRIA.

 

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,  pisci-
na, 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 ambien-
tes, cozinha planejada com despensa, 
lavanderia,salão de festa piscina e 
churrasqueira- Casa de Caseiro – AT/ 
3.000m² – AC/ 310m² – R$ 900.000,00.
CH2358 – Terras de Itaici – 04 suite 
(01 c/ closet),  sala 02 ambientes, sala 
de jantar,  cozinha planejada, lavan-
deria, 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 plane-
jada, churrasqueira c/ salão de festa, 
piscina em alvenaria, quadra poliesport-
iva, casa de caseiro – AT/ 5.500m² – AC/ 
800m² – R$ 1.500.000,00.
CH0026 – Vale das Laranjeiras – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala 03 ambi-
entes, sala jantar,cozinha planejada, 
lavanderia e dependência de empre-
gada, mais Casa de caseiro, piscina e 
churrasqueira – AT 3.000m² – AC/450m² 
– R$ 950.000,00.

CH0008 – Jardim dos Laranjais – 04 
dorms(02 sts), lavabo, sala jantar, sala de 
estar, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, 
piscina, churrasqueira e sauna – AT/ 3.000m² 
– AC/ 330m² – R$850.000,00 Aceita 30% 
em permuta.

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.
CA0017 – Portal dos Ipês – 03 suites todas 
com armários, lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada com despensa, piscina, 
área gourmet – AT/300m² – AC/ 240m² – 
R$900.000,00 – Aceita 30  % em permuta.

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

APARTAMENTO VENDE 
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 financiamen-
to. 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, 10.000litros hora, 
pomar mais edícula de 70m² – R$ 500.000,00
TE0043 – Vale das Laranjeiras – 2.300m² – R$ 
350.000,00
TE0024 – Terras de Itaici – 1.000m² – R$ 
270.000,00- Localização Zenite Furakawa, 
parte alta.

SITIO VENDE
ST0858 -Videira –  sítio formado com casa de 05 
suites, sala 03 ambientes, lavabo, cozinha com 
despensa, dependência de empregada, piscina 
e casa de caseiro – AT/ 50.000m² – AC/  600m² 
– R$ 3.000.000,00

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 02 
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 churrasqueira, 
canil e área preparada para sauna – AT/ 2.000m² 
– AC/ 200m² – R$ 500.000,00

Apartamento São Caetano – 03 suites, 
lavabo, sala 04 ambientes, cozinha, lavan-
deria, 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 
(mobiliado) – R$ 1.900,00
Apto0008 – Vertentes de Itaici – 03 
dorms(01 st), sala 02 ambientes com 
varanda, cozinha planej.lav, 02 vagas de 
garagem R$ 1.900,00. 

CHÁCARA LOCAÇÃO
CH0026  - Colinas do Mosteiro – 03 
Dorms( 01 suite), sala 02 amb,escritório, 
cozinha plan, churrasqueira  e piscina – R$ 
3000,00.
Casa Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, 
cozinha e WC – R$ 1.200,00

LOCAÇÃO

R$ 900 VILA PIRES da cunha  
3 cômodos  grandes, vaga para 
carroo, quintal - individual
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
R$ 650  APARTAMENTO SAL-
TO: 2 dorm, Sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem, toda infra estrutura+ 
condominio

TERRENOS

R$ 12 MIL SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO: Lote de 200 m², + par-
celas de R$ 520,00, 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 ou 
casa em Salto (consulte-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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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 plane-
jada, 2 vagas área útil 80m R$1.300,00 + 
Cond. 250,00 + Iptu
AP00380 – Cond. Azaleia 3 dorm. Co-
zinha com armários, 1 vaga portaria 24 
horas, área de lazer R$ 1.000,00 + Cond. 
250,00 + Iptu
AP00254 – Cond. Azaleia 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 –E difícil  São Marino  3 dorm. 
Sendo 1 suite com planejado, sala 2 am-
bientes, cozinha planejada , com varanda,  
2 wc com armários, 1 vaga coberta área 
100m R$1.300,00 + cond. 500,00 + Iptu – 
AP00439 – Parque Boa Esperança 2 
dorm, cozinha grande e independente,  WC, 
lavanderia, sala com sacada 1 vaga,R$ 
1.000,00 + cond. 200,00 – há 15 min do 
centro , próximo a saída da cidade.
AP 00442– Condomínio Spazio Illumi-
nari 2 dorm. sendo 1 com suite, cozinha 
com armário, sala 2 ambientes, 1 vaga de 
garagem, área  de lazer com piscina, linda 
paisagem  ,próximo ao parque das frutas.
R$ 1.000,00 + Cond 175,00 + Iptu

AP_00443 – Cidade Nova – Ed. São Ma-
rino - 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)
AP00457 – Cidade Nova II - Apto novo, 
1ª locação. 7º andar. SOL DA MANHÃ. 
Todo em Porcelanato. Varanda Gourmet na 
sacada com pedra em granito. 3 Dormitórios 
(1suíte e 1 dormitório ricos em armários). 2 
wc (Suíte e Social) box em vidro e todos os 
acessórios instalados: chuveiros, metais, 
ducha higiênica, gabinete e espelho. Cozinha 
Americana planejada, com grande bancada 
em granito e cooktop instalado. Lavanderia 
com armários e vidro divisor de ambiente. 
2 vagas amplas no subsolo tipo gaveta. R$ 
1.900,00 + cond. 400,00 + Iptu 100,00

CA00957 – Vila Soriano 3 dorm., sala, 
cozinha, 1 suite, lavanderia  e um pequeno 
quintal ,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 
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
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 gran-
de , 1 banheiro, 1 cômodo para dispensa ou 
quarto, garagem para 3 carros, R$ 2.000,00 
aceitamos  proposta de locação so da casa da 
frente . 150,00 M2 construída, 250,00 M2 total 

CA 01000 – Cidade Nova  ou Residencial 
- 3 dorm. Sendo 2 suítes 1 WC, 3 salas , 
área gourmet com churrasqueira cozinha 
americana com sala de janta,lavanderia fe-
chada, garagem para 5 carros, câmeras de 
segurança , cerca elétrica portão eletrônico. 
R$ 2.400,00 + Iptu 100,00
CA 01000 – Cidade Nova – Comercial 
ou Residencial - 3 dorm. Sendo 2 suítes 
1 WC, 3 salas , área gourmet com chur-
rasqueira cozinha americana com sala de 
janta,lavanderia fechada, garagem para 5 
carros, câmeras de segurança, cerca elétrica 
portão eletrônico. R$ 2.400,00 + Iptu 100,00
CA 00998 -  Parque Ecológico – Linda 
casa para fins comercial ou residencial com 
3 dorm.  1 wc social, copa cozinha, ampla 
sala de visita, com jardim de  inverno  , 
portão eletrônico, garagem para 3 carros 
e quintal.

SA00021 –Diplomat Officie– 1 sala  38m 
no 3 andar  R$ 1.300,00+cond. 423,00 + Iptu
SA00019 – Office Premium Torre Corpo-
rate  41m, 1 wc 1 garagem  R$ 1.000,00 + 
cond. 330,00
SA00018  - Office Premium Torre Corpo-
rate 47,04 1 wc, 1 garagem R$ 1.000,00 
+ cond 330,00
GL00013 – Jd. Alice at 375m AC.280m, 
4 wc, 1 mezanino, cozinha, garage R$ 
2.600,00 + iptu 250,00
CH00106 – Colinas de Indaiatuba  4suites 
máster com sacadas-closet- hidro- escritó-
rio, 2 salas ambiente, com jardim e lavabo, 
cozinha planejada, salão de festa com cozi-
nha , varanda e churrasqueira R$ 6.000,00
CH00127 – Terras de Itaici –linda chácara  
terreno de 1.000 m, 2 dorm. Sala, cozinha, 
com pisicna, R$ 2.500,00+ cond.200,00 + 
Iptu 130,00. 

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
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AP03268 - JARDIM POMPEIA - 3 DORMT / 1 
SUITE / WC / COZ / SALA / R$330.000,00

AP03318 - CIDADE NOVA - AU 77.91M² - 2 
DORMT / 1 SUITE / SALA / 2 WC / GAR / 

R$338.000,00

CA11296 - JARDIM BELO HORIZON-
TE - AT 150 M² - AC 129 M² - 3 DORMT / 1 

SUITE / SALA / COZ / AS / CHURR / 2 GAR 
R$400.000,00

CA11310 - JD DOS COLIBRIS - AC 47M2 - 
2 DORM. / SALA / COZ / WC / AS / 1 GAR. 

R$ 1.000,00 + IPTU

CA11315 - JD MONTREAL RESIDENCE - AT 162M2 AC 
175M2 - 3 DORM.(1 SUITE C/ CLOSET) / SALA 2 AMB. / 
LAVABO / COZ.PLANEJ C/ COOKTOP E FORNO / WC 
/ AS / DESPENSA / CHUR / 2 GAR. COND. C/ ÁREA DE 

LAZER COMPLETA. R$ 3.000,00 + COND + IPTU

CA11318 - VL ALMEIDA - AT 328M2 AC 
150M2 - 3 DORM. / SALA / COPA / COZ / WC 

/ AS / 2 GAR. R$ 1.400,00 + IPTU

CA11319 - VILA VITORIA  - AC 184 M² 184 
M² - 3 DORMT / 1 SUITE / SALA / COZ / 
AS / CHURRAS / 2 VAGAS COBERTAS 

R$480.000,00

CA11326 - PQ SÃO LOURENÇO - AT 300M2 AC 252M2 - 3 
SUITES C/ARM EMBUT / SALA AMPLA 2 AMB. / LAVABO 
/ COZ. PLANEJ. / WC / AS / CHUR / PISCINA C/ CASCA-
TA / 5 GAR. PORTÃO ELETRONICO. AR CONDICIONA-

DO. CERCA ELETRICA. R$ 3.400,00 + IPTU

CA11327 - CARIBE VILLAGE - 3 DORM 
/ SUITE / SALA / WC / COZ / 2 GAR - R$ 
2.300,00 + IPTU + COND/ R$ 550.000,00

CA11328 - CENTRO - AT 410M2 AC 279M2 - 2 DORM.(1 
SUITE) / 6 SALAS / COZ. PLANEJ. / 3 WC / AS / QUAR-
TINHO DESPEJO / 3 + 3 GAR. ARMÁRIOS NOS DORM. 
AR CONDICIONADO. CERCA ELÉTRICA. AQUECEDOR 

SOLAR. R$ 4.500,00 + IPTU

TE01913 - JARDIM MORUMBI - AT 260 M² 
R$130.000,00

TE01920 - PAU PRETO - AT 150 M²  - 
R$160.000,00



06B Mais Expressão

VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA !! 
JD. DO VALLE Próximo Ao Pq. 
Ecológico .02 Dormitórios, Sendo 
01 Suite, Sala, Coziha, Wc Social 
E Lavanderia, Entrada Para 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 Dormitó-
rios Sala, Cozinha –Wc So-
cial- Lavanderia, Garagem. 
Oportunidade Única!! Valor: 
Apenas: R$220.000,00 Ac. 
Financ, Ou Terreno Na Metade 
Do Valor. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
ÁREA RURAL-VENDE-SE 
20.000 M²  / 40.000M² Próximo 
A Monte Mor: Boa Topogra-
fia; R$22,50 P/M².Ac. Veícu-
lo, Ou Imóveis F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294.

SÍTIO VENDE-SE

SÍTIO EM TOLEDO, Próximo 
A Bragança Paulista.13.000M², 
Casa Semi-Acabada C/ 03 
Dormitórios, 02 Wcs – Toda 
Avarandada, Gramada, Pasto, 
Pomar, Boa Topografia, Água 
De Mina, 02 Tanques Com Pei-
xes 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 Entrada 
+ Parcelamento. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294.
JARDIM NAIR MARIA –
SALT0 SP-Excelente Casa 
De 03 Dormitórios Sendo Um 
Suite Sala/Cozinha Americana, 
Wc Social, Garagem Para 02 
Autos, Edificada Em Lote De 
180M² Nova! R$320.000,00 Tro-
ca Por Apartamento Ou Casa 
Em Indaiatuba. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE

B A I R R O :  J D . M O R A D A 
D O  S O L  ( A N T -10 ) (Pav .
sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc 
– Sem Garagem R$850,00 
Garantia:fiador

BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-27)(Fundos)01-
- D o r m ,  S a l a . c o z  – W c  – 
Sem Garagem R$550,00 
Garantia:fiador/Calção Loca-
ticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-34).  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Loca-
ticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-53).  02-Dorm, 
Sala. Coz –Wc –Lav.- Ga-
ragem  R$1200,00 + Iptu     
Garantia:fiador/Calção Loca-
ticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-57).  01-Dorm - 
Sala-Coz –Wc – Lav –Garagem 
R$ 700,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
S O L (A N T-58) . (Pav.sup) 
02-Dorm, Sala.coz –Wc –  
R$800,00 + Iptugarantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (Ant-58).(Pav.inf) 02-
Dorm, Sala.coz –Wc – Garagem 
R$900,00 +Iptu Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-70) Pav. Sup.  01-
Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Ga-
ragem R$650,00(Obs: Imovel 
Em Cima De Salão Comercial) 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
D O  S O L  ( A N T -70)  Pav. 
Sup.  01-Dorm, Sala.coz –Wc 
– Sem Garagem R$650,00 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
D O  S O L  ( A N T -70)  Pav . 
Sup.  01-Dorm, Sala.coz –Wc 
– Sem Garagem R$650,00 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
S O L (A N T-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$650,00 
Garantia:fiador/Calçãolocaticia
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
DO SOL (ANT-80)(Pav.sup) 
02-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- 
R$ 800,00   Garantia:fiador
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
D O  S O L  ( A N T -80 ) (Pav .
inf) 02-Dorm-Sala-Coz –Wc 
– Lav- Garagem R$ 900,00   
Garantia:fiador
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
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

SALÃO COMERCIAL

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

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, 
lavanderia, 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 desco-
berta para 3 carros
COD. 407 – COND.MARIA DUL-
CE – R$980 MIL – 4dorms(1st), 
sala de estar e jantar, copa, coz, 
lavabo, piscina, churrasqueira, , 
garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 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 APARTA-
MENTOS 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.24 – JDS DI ROMA – R$148 
MIL – 300m²
TE.31 – COND.QUINTAS TER-
RACOTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.30 - VL. GEORGINA – R$680 
MIL – 436m²

CHACARAS

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

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD. MORADA DO SOL – R$420,00 – 
dorm, pia, wc, sem garagem
VL. PIRES DA CUNHA – R$500,00 
– dorm, coz, WC, entrada de carro.  
JD. CARLOS ANDROVANDI – 
R$500,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
JD. CARLOS ANDROVANDI – 
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem
PQ.INDAIA – R$600,00 – dorm, 
sala, coz, wc
JD. MORADA DO SOL – R$630,00 
– dorm, sala, coz, wc, sem garagem
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL. FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VILA BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
JD. MORADA DO SOL – R$660,00 – 
dorm, sala, coz, WC, garagem

JD. SANTA CRUZ – R$700,00 – 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
CENTRO – R$850,00 – 60m² - dorm, 
sala, coz, 2 wc – COMERCIAL OU 
RESIDENCIAL
JD. MORADA DO SOL  -  R$850,00 – 
dorm, sala, coz, 2wc
VL. MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
PORTAL DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada para carro.
JD. CALIFORNIA – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, quintal, garagem
VL. MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem para 
3 carros.
VL. FURLAN – R$1070,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sem garagem
JD. RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
JD. PAU-PRETO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, copa, coz, lavanderia, WC, sem gar.
JD. ALICE – R$1150,00 – SOBRADO – 
2dorms, sala, coz, WC, lavabo, quintal, 
garagem para 2 carros.
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL. RUZ PERES – R$1.300,00 – 2dorms, 
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 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos
VL. FURLAN – R$4 MIL – COMER-
CIAL – 4 salas (2 c/WC e 3 c/a/e), 
sala ampla, coz c/a/e. fundos:dorm, 
coz, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 4 carros.

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
VL. FURLAN – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, ec, garagem (SEM 
CONDOMINIO)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem (SEM CONDOMINIO)
PQ.SÃO LOURENÇO – R$850,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem.
JD. JEQUITIBA – R$880,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem (SEM CONDOMINIO)
JD. PEDROSO – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz planejada, wc, sacada, 
lavanderia, 1 vaga de garagem
JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem

JD. PEDROSO – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
coberta.
JD. PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem.
JD. NELLY – R$1230,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem.
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
VL. FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
ANDALUZ – R$1.500,00 – 3dorms(1st 
com ae), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, WC, 2 vagas de gargem coberta
VL. BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Obs :dorms e 
coz com a/e, varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem
A N D A L U Z  –  R $ 2 . 6 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 
planejada, WC, varanda, 2 vagas de 
garagem, totalmente mobiliado

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$900,00 
– 50m², wc
PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 
– 80m², wc
JD. FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc
JD. MORADA DO SOL – R$1.380,00 
– 1 salão com 45m², wc e 1 salão com 
65 m², wc e balcão
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD. DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD. MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2 wc, piso frio.
JD. MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD. MORADA DO SOL – R$2.300,00 
- 150m², wc
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro 
na frente, wc.

SALAS

VL. SFEIR – R$900,00 – 40m², 
coz, wc.
JD. PAU-PRETO – R$ 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



Mais Expressão 07B

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

AP00607 – JD MORADA DO SOL – 2 Dormts, 
Sala, Coz Wc. R$ 900,00.
AP00616 – CENTRO – 2 Dormts, Sala, Coz, 
Wc, Gar 1 Vaga. R$ 900,00.
AP00460 – VL NOSSA SENHORA APARE-
CIDA – 2 Suites (1 C/ Closet), Todas C/ Arm 
Plan, Sala 2 Ambtes, Coz Plan, Gar 1 Vaga. 
R$ 1.000,00
AP00608 – CENTRO – 1 Dormt, Sala, Coz, Wc, 
A/S, Gar 1 Vaga. R$ 1.000,00
AP00345 – CIDADE NOVA - Apartamento Muito 
Bem Localizado, 2 Dormts C/ Armários Plan (1 
Suíte C/ Hidromassagem E Móvel Plan), 1 Wc 
C/ Armário Plan, Sala De Tv Com Home Theater 
Plan, Sala De Jantar, Coz Plan C/ Cooktop E 
Coifa, Lavanderia Plan! Prédio C/ Elevador! Gar 
2 Vagas! Localizado Perto De Escola, Posto De 
Gasolina, Fármacia, Supermercado! R$ 1.300,00
AP00603 – JD SANTA CRUZ – 3 Dormts, 2 
Wcs, Lavanderia, Coz, Sala 2 Ambts, Gar 1 
Vaga. R$ 1.300,00
AP00598 – JD SANTIAGO – 3 Dormts, (1 Su-
íte), Sala, Coz America, Wc, Área Serv , Gar 2 
Vagas. R$ 1.500,00

AP00620 – VL CASTELO BRANCO – 3  Suítes, 
Todos C/ Armários Plan, Sala Ampla 2 Ambts, 
Banheiros C/ Box E Gabinetes, Lavabo, Coz 
Plan, Lavanderia Plan, Banheiro De Empregada, 
Varanda Gourmet Plan C/ Churrasq, Ar Condi-
cionado Em Todos Ambientes!  Lazer Completo 
No Condomínio! R$ 4.000,00

CASAS

CA10798 – CIDADE NOVA – 1 Dormt, Sala, 
Coz, Wc. R$ 800,00
CA10814 – CIDADE NOVA – 2 Dormts, Sala, 
Coz, Wc, Gar 1 Vaga. R$ 1.100,00
CA10875 – PQ DAS NAÇÕES – 3 Dormts (1 
Suíte), Sala, Wc, Gar 1 Vaga. R$ 1.400,00
CA10883 - JD REGINA – 2 Dormts, (1 Suíte), 
Sala, Wc, Gar 2 Vagas. R$ 1.500,00
CA10882 – VL AURORA – 2 Dormts, (1 Suíte), 
Sala, Wc, Gar 1 Vaga. R$ 1.600,00

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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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Mecânica Auto Elétrica Dentista

Oficina de Motos Papelaria RestauranteReparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

CASAS - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092
Oportunidade!!! Casa 
com 3 dormitórios no Jd 
Regente por R$270 mil 
só até 31/07. F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: 3 cô-
modos em ponto de 
andaime com estrutura 
p/ sobrado R$ 110 mil 
F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. 
R$ 170 mil estuda finan-
ciamento 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 cô-
modos em lote de 250m. 
prace uma chácara R$ 
280 mil, aceita Terreno, 
carro, Parcelamento F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a co-
brar.

 

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

Sítio com 3 alqueires; 
2 lagos; 2 nascentes, 1 
casa com cercado tri-
fásico, 3 km² do Centro 
de Cardeal. R$750 Mil. 
Aceito imóvel como par-
te do pagto. F: (Vivo) 
(19) 99694-2253(Antô-
nio), (19) 3394-0385, 
(19)99116-2256 (Assis)

PQ. DA GRAMA - com 
muitas árvores frutíferas 
5.130m² R$ 220 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Chácara para fins de se-
mana, com churrasqueira, 
piscina e campo de futebol. 
F: 3875-6434 / 99774-3834
Vale das Laranjeiras – 
4 dorms (2 sts), lavabo, 
sala 3 amb., sala jantar, 
coz. Planej., lav. e dep. 
de empregada, mais Casa 
de caseiro, piscina e chur-
rasqueira. AT 3.000m² 
AC/450m² R$ 950 mil F. 
9.9887-7771
Sítio 20 mil metros, lago 
com nascente, casa com 
4 dorms; casa de caseiro 
8 baias, 2 suítes, 2 ba-
nheiros sociais, 1 piscina 
c/ churrasqueira, pomar 
gramado, a 200m² da por-
taria, 4 km da cidade de 
Indaiatuba. R$750 Mil. 
Aceito imóvel como parte 
de pagto. F: (Vivo) (19) 
99694-2253(Antônio), (19) 
3394-0385, (19)99116-
2256 (Assis)

Cond. Alto de Itai-
ci – 3 suítes, sala 2 
amb, lavabo, cozinha, 
lavanderia, 3130m² AC/ 
160m² R$ 750 mil F. 
9.9887-7771
 

JD. MONTOVA – com 
216m² R$105 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
JD. MONTREAL – com 
150m² R$130 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Colibris - 150m² com 
ótima topografia, um ta-
pete R$ 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.
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Itamaracá: 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lava nos 
fundos garagem cober-
ta. 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 dormitórios, sala, co-
zinha, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros. 
Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil. Aceita tro-
ca 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, gar – 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.
Casa Nair Maria tro-
ca por casa em Indaia-
tuba (consulte-nos) F. 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 ligue a co-
brar
Moradas de Itaici - 3 
dorms (1 suíte), sala, co-
zinha e WC. Totalmente 
reformada - Aceita 50% 
em permuta. R$ 400 mil 
F. 9.9887-7771

Casa Jd. Laguna 3 dorm 
suíte, armários plane-
jados, troca por casa 
em Indaiatuba (consul-
te-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
Monte Verde: (Nova) 
com 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, sala copa 
e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários 
carros (Aceita Terreno e 
Financiamento), R$ 390 
mil. F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar
Morada do Sol:  Sobra-
do lindo: 1 dormitório, 
sala cozinha, varanda, 
edícula com lavanderia 
nos fundos R$ 210 mil 
aceita financiamento, 
terreno F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
ligue a cobrar
2 casas com terreno de 
125m², 2 cômodos + 3 
cômodos. Ótimo para 
renda. R$160 Mil. F: 
3801-2880 / 9.9479-0454
Vendo Jardim Belo Hori-
zonte - 3 dorms (1 st) com 
hidro, sala, cozinha plane-
jada, churrasqueira, portão 
eletrônico R$ 380.000,00 
F. 9.9887-7771

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 tro-
ca por casa térrea no 
Villagio de Itaici ou Vista 
Verde F. 9.9887-7771
Casa Térrea Cond. 
Vista Verde - 3dorm (1 
suítes) c/ armários, sala 
2 amb., coz. Americana 
planejada (cooktop, forno 
a gás e coifa), lavande-
ria c/ armários, churras, 
quintal, garagem p/ 3 
carros (sendo 1 coberto). 
Estudo apto menor valor 
F. 3394-2197 ou (11) 
9.8635-7556
Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suítes todas com 
armários, lavabo, sala 
2 ambientes, coz. Pla-
nejada c/ despensa, 
piscina, área gourmet. 
AT/300m² AC/ 240m² 
R$900.000,00 –Aceita 
30 % em permuta. F. 
9.9887-7771

 

Apto em salto: novo 
com 2 dorm, vaga de 
gar, área gourmet, cam-
po de futebol R$ 160 
mil aceita financiamento 
F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.

Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil 
F. 9.9887-7771  
Troco apto no Butantã 
– 3 suítes, sala 2 amb., 
lavabo, coz. America-
na, varanda c/ churr., 
piscina, salão de festa, 
2 vagas de gar., a 2 
quadras do metrô Bu-
tantã 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 financia-
mento. R$240 MIL. F: 
(19) 99113-8634
Apto próximo ao centro 
e ao poupa tempo, 3 
dormts, 1 com suíte, todo 
planejado, ar condicio-
nado na sala, 1 vaga, 
área de laser comple-
ta. R$ 319.900,00. F. 
(19)98218-6633
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São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parce-
las de R$ 520,00, aceita 
carro ou moto R$ 12 mil. 
F. 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Ipiranga Elias Fausto: 
3000 m² - só terra, aceita 
casa de lote inteiro R$ 
320 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-
7320 ligue a cobrar
Terreno 175m² no Vista 
Verde. Bem localizado. 
F: (19) 99792-1440 / 
99774-3834
Terras  de  I ta ic i  – 
1.000m² - R$ 270 mil - 
Localização Rua Zenite 
Furakawa. Parte alta. F. 
9.9887-7771
Ter ras  de  I ta ic i  - 
2.750M² - R$ 300 mil F. 
9.9887-7771
Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350 mil F. 
9.9887-7771
Condomínio Villa das 
Artes em Salto com 
1222 metros, no ende-
reço Rodovia Santos 
Dumont, KM 44, locali-
zado a 2Km de Salto e 
a 5KM de Indaiatuba. 
R$ 235.000,00 (Aceito 
propostas de imóveis 
com menor valor). F: (19) 
9 9227-3599
Alugo – terreno em 
área comercial de Itaici, 
360m², ótima localiza-
ção. F: (19) 2516-2778 / 
(11) 99623-2652

 

Mesa tubular bran-
ca, 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 
C A M A  H O S P I T A -
LAR: Pouco uso, 3 
manivelas, acompanha 
colchão e a mesinha 
para alimentação. Não 
alugo, somente venda. 
Valor: R$1.600,00. Tra-
tar com Maristela. Fone 
3834-2869
MACA nova + escadi-
nha com 2 degraus: R$ 
249,00. F. (19) 3825-
0623 ou 99921-7576 
- WhatsApp
Compro capacete de 
motoqueiro. 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 estado. F: 
(19) 9 9132 9090 An-
tonio
Máquina overlock, 
seminova, completa e 
toda revisada, em per-
feito estado. R$400,00 
F. 3329-3770 c/ Vera

Lavadora Brastemp an-
tiga funcionando muito 
bem F. (19) 4105-0898
Vende-se 1 Geladeira 
R$350,00, 1 Ventilador 
R$30,00, 1 Cortador 
de grama R$300,00, 
1 Fogão de embutir 
R$120,00, 1 Lavadora 
de roupa R$250,00. F. 
(19) 99267-7603 (claro)
Colchão seminovo, ca-
sal, D45, Castor. Exce-
lente estado. F: 99132-
9090 Antonio
Radio Philco, ótimo es-
tado. F: 9837-7713 Neto
Geladeira Brastemp 
duplex frost free EM 
perfeito estado - branca 
F. 9.9324-7676
Secadora de roupas 
Brastemp 110V em bom 
estado F. (19) 4105-
0898
Bicicleta ou troco por 
uma 29, volto a diferença 
F. (19) 9.9324-7676
Tenho para negociar 
uma máquina de sol-
da Bambozzi Industrial 
modelo EDG 415 com 
tocha e cilindro F. (19) 
9.9324-7676
Máquina fotográfica 
analógica EOS Canon 
R$500,00 F. (19) 4105-
0898
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Ômega 94 GLS, 2.0, 
vinho, doc. ok; motor 
novo, gasolina. R$10 
Mil. F: (19) 99320-
6492
Ecosport XLS, 1.6, 
gasolina e GNV, pra-
ta. Ótimo estado. R$ 
22 Mil. F: (19) 99320-
6492

 

Ofereço-me para tra-
balhar em salão de 
beleza com massagem 
– Maria Cícera Fone: 
2516-0217
Ofereço-me  como 
jardineiro para podas 
plantações e manu-
tenções. F: (19) 3875-
7624 c/ Jeferson.
Ofereço-me para cui-
dar de idosos. Possuo 
experiência e referên-
cia. F: (19) 3875-7624 
– Erica
MANICURE E PEDI-
CURE R$15. Sobran-
celha R$8. Selamen-
to de Cabelo a partir 
de R$50,00(ganha 
corte) a domicilio. F. 
3935.0499 - 99369-
5615



Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

Rua Voluntário João dos Santos, 
795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou 
cadastre-se em nosso

site: www.expertconsultoria.com.br

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: 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 Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE 
–  Ens ino  méd io  comp le to . 
Desejável Curso Técnico. Pos-
suir experiência no segmento 
de Caldeiraria. Possuir Curso 
e exper iência em Lei tura e 
Interpretação de Desenho e 
Metro logia.  Exper iência em 
Inspeção de Pintura e aplicação 
das Normas de Caldeirar ia. 
Para trabalhar em empresa de 
Monte Mor.
ASSISTENTE COMERCIAL 
–  Ens ino  méd io  comp le to . 
Desejável Superior em Admi-
nistração, Marketing ou áreas 
afins. Habilitação Categoria B. 
Bons conhecimentos em Infor-
mática. Experiência na área de 
vendas preferencialmente em 
empresas do Ramo de Tercei-
rização de Serviços. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA 
CONVENCIONAL (CADAS-
TRO) -  Possuir  exper iência 
na função. Possuir cursos e 
conhecimentos em metrologia 
e lei tura e interpretação de 
desenho mecânico. Disponibi-
lidade de Horário. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (CA-
DASTRO) – Técnico em Me-
cânica, Metalurgia, Automa-
ção industrial ou áreas afins. 
Experiência em operação de 
máquinas em geral. Disponibi-
lidade para trabalhar em turnos. 
Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) – Para traba-
lhar em empresa do Ramos de 
Lavanderia Industrial. Possuir 
experiência na área de produ-
ção. Ensino fundamental. Dis-
ponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA - Residir em Indaia-
tuba. Para trabalhar na área 
de recepção e administrativo. 
Horário comercial. Com ou sem 
experiência. Desejável Ensino 
médio completo.
PORTEIRO – Possuir experi-
ência em controle de acesso, 
ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimen-
tos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de 
horário.
RECEPCIONISTA (CADAS-
TRO) – Ensino médio comple-
to. Bons conhecimentos em 
Informática. Experiência com 
atendimento ao público. Residir 
em Indaiatuba.
SUPERVISOR OPERACIONAL 
(CADASTRO) - Ensino Médio 
Completo. Conhecimentos em 
Informática. Habilitação Cate-
goria 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.

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.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7768): Ensino médio completo. Viven-
cia  na área administrativa, de preferên-
cia em faturamento. Dar suporte admi-
nistrativo e técnico nas áreas de contas 
a pagar, contas a receber, faturamento e 
recepção. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7765): 
Ambos os sexos. Vivencia no adminis-
trativo ou marketing. Conhecimentos 
em informática. 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 (7770): Ensino 
Médio Completo. Sem experiência. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
COZINHEIRO(a) (7764): Ambos os 
Sexos. Ensino médio. Vivência na área 
de confeitaria. Conhecimento com tor-
tas, salgados de diversos tipos. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHEIRO METALÚRGICO/ TÉC-
NICO METALURGISTA (7721): Técni-
co 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.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(7769): Ensino Médio. Vivência na 
função. Conhecimento na área de usi-
nagem. Cursos de Leitura, Interpretação 
de Desenho e Metrologia. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR PONTE ROLANTE 
(7760): Ensino Fundamental Comple-
to. Vivência na função. Curso na área. 
Possuir condução própria. Disponibili-
dade para trabalhar por turno. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 
(7695): Ambos os sexos. Superior 
completo em Engenharia Mecânica, 
Elétrica ou afins; Inglês Nível Inter-
mediário. Desejável ter trabalhado em 
empresas: automotivas na supervisão 
ou coordenação de equipes de manu-
tenção. Desejável conhecimento em 
SAP. Residir na região de Indaiatuba.
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMA-
NOS (7766): Ambos os sexos. Superior 
completo. Vivencia como gestor na área 
de Recursos Humanos. Ter conheci-
mentos generalista; folha pagamento, 
benefícios, T&B , R&S e outros. Inglês 
fluente é mandatório para vaga. Dis-
ponibilidade para viagens nacionais e 
internacionais. Possuir condução pró-
pria. Residir em Indaiatuba ou região.
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

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:
residir em Salto ou Itu,

com segundo grau completo.

 Estamos cadastrando cv-s para 
todas os cargos.
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