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Um homem de 47 anos se 
jogou no córrego Barnabé e 
morreu afogado na noite de 
quarta-feira, dia 24. Célio 
Eduardo Fernandes Amorim 
foi socorrido, mas não resistiu 
e chegou sem vida ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). 

O Mais Expressão inicia a 
partir desta semana uma série 
de reportagens com os candi-
datos a prefeito de Indaiatuba 
nas Eleições. O primeiro a ser 
ouvido é o empresário Emano-
el Messias Santos, de 54 anos, 
representante do Partido da 
Mobilização Nacional (PMN).

A partir desta 
semana a popula-
ção já pode contar 
com o agendamen-
to de consultas, em 
todas as unidades 
de saúde, de forma 
online pelo Agenda 
Digital. O paciente 
deve comparecer 
até a unidade de 
saúde de sua refe-
rência, fazer um 
cadastro rápido e 
receber uma senha 
de acesso.

Ocorrência foi atendida pela Guarda numa casa no Rêmulo Zoppi. Pág. 11A
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Homem pula no 
Córrego Barnabé 
e morre afogado 
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Incêndio atinge fábrica no 
bairro Caldeira 

Agendamentos agora podem 
ser feitos pela internet 

Inscrição para o 
concurso Turma do 
Gabi termina terça  

Emanoel Messias 
apresenta seu 
plano de governo 

Mais de 110 quilos de drogas 
são encontrados em residência

Festival de beisebol 
é atração no próximo 

final de semana
Pág. 12A
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Você acha Dilma 
Rousseff deve 
retornar ao cargo 
de presidente?

RADARES DIAS - 27/08 A 02/09

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

“Não. Enquanto ela estava 
lá já prejudicou muito e não 
ajudou em nada, então não 
gostaria de tê-la de volta"
Sueli da Silva, 36 anos, gari 

“Sim, pois já conhecemos os 
defeitos dela. Colocar uma 
pessoa lá, que vai começar do 
zero, talvez não seja o mais 
correto. Sem falar que ela 
pensa em quem mais precisa: 
os pobres"
Arlindo da Silva Júnior, 22 
anos, balconista

“Não, o partido dela fez muita 
lavagem de dinheiro e  já rou-
bou tudo o que tinha de roubar 
de nós”
Francisco Ferreira, 34 anos, 
técnico de instalação

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

"Não, por que ela só estragou 
o Brasil. Nem o povo do 
nordeste, que foi o que mais 
votou nela, foi ajudado"
Nivaldo Cruz, 57 anos, apo-
sentado

“Não. Ela só fez palhaçada 
com o povo e foi tirando da-
queles que não tem. Prefiro 
que ela não volte”
Maria da Glória, 46 anos, 
doméstica

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.) 

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

 As propostas estão na mesa! 

opinião

Nunca Desista
Você tem enfrentado tantas situações na vida ou nos negócios  e muitas vezes 

talvez se sentiu engolido pelas circunstâncias e encontrou uma alternativa para 
continuar vivendo, isto porque jamais desistiu de lutar e de se superar com muita 
criatividade. Um rei da Índia condenou um homem à forca. Assim que terminou o 
julgamento, o condenado pediu:  – Vossa majestade é um homem sábio, e curioso 
com tudo os que os súditos conseguem fazer. Respeita os gurus, os sábios, os en-
cantadores de serpente, os faquires. Pois bem: quando eu era criança, meu avô me 
transmitiu a técnica de fazer um cavalo branco voar. Não existe mais ninguém neste 
reino que saiba isto, de modo que minha vida deve ser poupada. O rei imediatamente 
mandou trazer um cavalo branco – Preciso ficar dois anos com este animal – disse 
o condenado. – Você terá mais dois anos – respondeu o rei, a essa altura meio des-
confiado. Mas, se este cavalo não aprender a voar, será enforcado. O homem saiu 
dali com o cavalo, feliz da vida. Ao chegar em casa, encontrou toda a sua família 
em prantos. – Você está louco? – gritavam todos. Desde quando alguém desta casa 
sabe como fazer um cavalo voar? – Não se preocupem, porque a preocupação nunca 
ajudou ninguém a resolver seus problemas – respondeu ele. E eu não tenho nada a 
perder, será que vocês não entendem? Primeiro, nunca alguém tentou ensinar um 
cavalo a voar, e pode ser que ele aprenda. Segundo, o rei está muito velho, e pode 
morrer nestes dois anos. Terceiro, o animal também pode morrer, e eu conseguirei 
mais dois anos para treinar um novo cavalo. Isso sem contar com a possibilidade de 
revoluções, golpes de estado, anistias gerais. Finalmente, se tudo continuar como 
está, eu ganhei dois anos de vida, quando poderei fazer tudo o que tenho vontade. 
Vocês acham pouco? Com toda tua preparação até aqui com cursos, seminários e3  
palestras te ajudou a chegar até aqui e para o futuro? Conheça os treinamentos da 
Signa, inscreva-se no processo de desenvolvimento e crescimento para o dia 16-17 

e 18-09-2016 pelo site www.signatreinamentos.com.br ou telefone 
019-3875-7898

O Mais Expressão traz a partir desta edição até a se-
mana que antecede as Eleições Municipais, que ocorrem 
no dia 2 de outubro, reportagens especiais com os cinco 
candidatos a prefeito em Indaiatuba. 

Mais do que um reportagem e mesmo muitos acre-
ditando que possam ser um "monte" de promessesas 
infundadas sem qualquer possibilidade de executação, as 
matérias com os candidatos é mais uma oportunidade dos 
eleitores estarem atentos aos planos que cada um tem para 
Indaiatuba caso sejam eleitos. 

Mesmo boa parte não gostando, o momento atual é de 
muito estudo político. Não apenas por conta das Eleições, 
mas também pelo fato da necessidade de melhoria do 
cenário político do País. 

 Estar atento as promessas dos candidados dá ao eleitor 
não só a possibilidade de cobrar futuramente, mas também a 
escolha mais adequada do próximo prefeito, sem correr qual-
quer risco de arrependimento por um voto não consciente. 
Por isso, estar atento as propostas dos candidatos é obriga-
ção de qualquer eleitor que almeja um futura mais próspero 
para si e para seu local de convívio. 

Aposentadoria por idade dos trabalhadores urbanos e rurais

A garota da periferia nos presenteia com ouro

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 
180 contribuições (15 anos completos de contribuição ao INSS), completar 65 anos homem 
e 60 anos mulher.

Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de 
economia familiar, incluídos os produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, 
poderão aposentar por idade com 60 anos homem e 55 anos mulher, independentemente de 
ter contribuído, mas desde que provado o período de trabalho como rural por 180 meses.

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

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

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

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

homem e 60 anos mulher em 2009, deve ter como contribuição 168 meses.
Por fim, quanto ao valor do benefício, corresponde a um salário mínimo 

vigente na época da concessão. Para os aposentados em 2016, o valor é 
de R$ 880,00.

Tensa e cheia de emoção. Assim foi a conquista da primeira medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro. O ouro é de Rafaela Silva, 24, nova campeã dos leves (57 kg) 
do judô, que bateu a mongol Sumiya Dorjsürengiin, atual líder do ranking mundial, no último 
dia 8. Nascida em Cidade de Deus, uma das comunidades mais pobres do Rio, a história da 
judoca começou em uma academia montada em sua rua, quando seus pais buscavam uma 
atividade para acalmar a menina brigona.  Foi descoberta por Geraldo Bernardes, técnico 
do ex-judoca Flávio Canto, que a convidou para treinar no Instituto Reação, criado para 
ensinar judô em comunidades carentes. Sem dúvida, a primeira medalha de ouro do Brasil 
nesses jogos não podia ter simbologia e significados maiores, pois veio de alguém que 
representa a maior parte de seu povo. De alguém que desde cedo se acostumou a conviver 
com a falta de oportunidades, com a perda de amigos para as drogas e para a violência. Já 
sofreu preconceito racial, por internautas nas redes sociais, quando foi eliminada em sua 
estreia nos jogos em Londres - 2012 e também de gênero, já que muitos homens faltavam 
com respeito e debochavam do seu desempenho no tatame pelo fato de ser mulher. 

Em seus 52 anos de atuação, o CIEE tem realizado o seu trabalho social para que o 
país tenha mais “Rafaelas”. Para que nossos jovens não sejam cooptados pelo crime e 
pelas drogas, tampouco sofram consequências por atitudes desorientadas. Queremos que 
tenham mais oportunidades, objetivo e garra na construção de um futuro promissor. Dentro 
desse propósito, o CIEE tem sensibilizado empresas e promovido parcerias para facilitar 
a contratação de estagiários e aprendizes. A partir desses programas, os jovens têm a 
possibilidade de formação profissional e de desenvolver a cidadania, disciplina, respeito 

ao próximo, trabalho em equipe, liderança, boa comunicação entre outras 
competências valorizadas pelo mercado de trabalho, além de uma renda 
para ajudar a pagar os estudos e, muitas vezes, para sustentar a família. 
Enfim, nossa torcida é para que todos tenham direito a uma vida digna e 
possamos ter o gosto de comemorar novas vitórias.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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Emanoel Messias foca num plano de governo 
com mais saúde, educação e segurança

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Com um plano de go-
verno focado na edu-
cação, saúde e segu-

rança, o empresário Emanoel 
Messias Santos, de 54 anos, 
foi escolhido como o candi-
dato a prefeitura de Indaiatuba 
nas Eleições Municipais, no 
dia 2 de outubro deste ano, 
pelo Partido da Mobilização 
Nacional (PMN).

O Mais Expressão inicia a 
partir desta semana uma série 
de reportagens com os candi-
datos a prefeito de Indaiatuba 
nas Eleições. Messias foi o 
primeiro a ser escolhido, após 
sorteio interno no jornal. 

Pela primeira vez Ema-
noel Messias será candidato 
a prefeito em In-
daiatuba. Ao seu 
lado está seu vice, 
o cirurgião dentista 
Mauro Micaela.

Há 36 dias das 
Eleições, o candi-
dato do PMN diz 
que sua campa-
nha ainda é tími-
da pelas ruas do 
Município, o que 
deve aumentar a 
frequência quando 
estiver há 15 dias 
das Eleições. “A 
própria população só costu-
ma dar mais atenção mesmo 
faltando poucos dias para ir 
às urnas”, diz. “Os candida-
tos que têm estrutura grande, 
utilizam todo o período de 
campanha. Já no meu caso, 
que não conto com grande 
investimento, é melhor guar-
dar aquele ‘fôlego’ para a reta 
final. Por enquanto estamos 
fazendo propaganda apenas 
no boca a boca e também no 
Facebook.”

Mesmo reconhecendo que 
a concorrência é grande, Mes-
sias diz estar confiante para 
assumir o cargo maior do 
Município. E se for eleito, 
como planeja, quer focar seu 
plano de governo em três seto-
res que o mesmo julga serem 
primordiais e que atualmente 

merecem mais atenção dos 
governantes, sendo a saúde, 
educação e segurança.

Na área da educação, Mes-
sias prevê em seu plano de 
governo a vinda para o Mu-
nicípio de uma universidade 
federal, com curso superior de 
Engenharia Mecânica. Apesar 
dos cursos técnicos atualmen-
te oferecidos em Indaiatuba, 
Messias vê uma necessidade 
de qualificar ainda mais os 
profissionais da área, visto 
às exigências das inúmeras 
empresas que se instalam anu-
almente no Distrito Industrial. 

Ainda na área da edu-
cação, o candidato também 
prevê uma atenção a mais 
na infraestrutura das escolas 
estaduais, principalmente nas 
áreas externas como calçadas, 

e também confirma 
que já assinou um 
termo de compro-
misso com a Apeo-
esp (Sindicato dos 
Professores  do 
Ensino Oficial do 
Estado de São Pau-
lo) prevendo, caso 
eleito, um estudo 
de valorização aos 
professores.   

Da área da edu-
cação para a saúde, 
Messias prevê a 
construção de mais 

um hospital no Município, em 
parceria com a Beneficência 
Portuguesa, num investimen-
tos dos governos Federal, 
Estadual e Municipal. Com 
estrutura e equipamentos 
de ponta, o hospital terá es-
trutura para o tratamento de 
crianças com câncer. Segundo 
Messias, apesar de um novo 
espaço, é essencial que seja 
mantida a atual estrutura do 
Haoc e também dos postos 
de saúde.

Segurança 
Mesmo Indaiatuba sendo 

cidade referência no Estado, 
com ação conjunta entre as 
forças de segurança (PM, 
Guarda e Polícia Civil) e in-
vestimento tecnológico, Mes-
sias acredita ser um setor que 

dá para melhorar ainda mais. 
Se eleito, o candidato 

solicitará junto ao Estado 
a vinda de um batalhão da 
Polícia Militar para Indaia-
tuba. “Dessa forma, vamos 
ter uma contingente muito 

maior de policiais, fazendo 
com que o combate à vio-
lência em Indaiatuba seja 
feita de forma preventiva”, 
diz. “O batalhão vai trazer 
mais segurança não só para a 
cidade, mas também aos mu-

Apesar no foco em três se-
tores, o empresário Emanoel 
Messias, candidato do Partido 
da Mobilização Nacional 
(PMN), diz ser essencial fazer 
um governo com investimen-
to também em outras áreas. 

Adepto a corrida, Messias 
acredita que o esporte nunca 
pode ser deixado de lado. 
Caso seja eleito, ele pretende 
investir também no esporte de 
alto rendimento. A constru-
ção de uma pista de corrida 
com piso sintético, no Centro 
Esportivo do Trabalhador 
(CET), será uma das ações 
realizadas por seu governo. 

Também pensando nas 
equipes de alto rendimento, 
Messias prevê ainda a cons-
trução de um Centro Espor-
tivo, para ser utilizado por 
modalidades esportivas como 
natação, vôlei de praia, fute-
vôlei, futsal, peteca e também 
para uso da terceira idade. 

Na área da cultura, o can-

didato tem em seu plano de 
governo a idealização de um 
projeto que viabilize a ida das 
crianças, gratuitamente, às 
sessões tanto do teatro quanto 
do cinema. 

Segundo o candidato, é 
de suma importância ainda 
dar uma atenção a mais aos 
artistas locais e valorizar 
datas tradicionais no País, 
como a volta do desfile de 7 
de setembro (Independência). 

Um dos setores que mais 
causa desconforto aos in-
daiatubanos, o transporte 
também deve ser prioridade 
ao governo de Messias. Se-
gundo o candidato, apesar 
do contrato que a empresa 
possui com o Município, 
está faltando a atual gestão 
pulso firme. “Acredito que 
está faltando ser mais gestor 
e menos político. Sempre fa-
lam que vão  tirar a empresa 
(de transporte), mas nunca 
se toma uma providência”, 

lamenta. “O negócio é fazer 
com que a empresa cumpra, à 
risca, o que está acordado no 
contrato de prestação de ser-
viço, e comigo como prefeito 
certamente será cumprido. 
Se não melhorar, que se abra 
licitação para a contratação 
de mais outra empresa con-
corrente.”

Ainda na área do trans-
porte, Messias quer criar o 
Bilhete Único, para que o 
passageiro possa “tomar” um 
ônibus após o outro, pagando 
apenas uma “passagem”. 

Infraestrutura 
Entre os projetos de in-

fraestrutura, Messias prevê 
a revitalização do Centro da 
cidade. Para isso, solicitará 
estudos visando a construção 
de um calçadão, o qual pas-
saria pelas principais ruas da 
região, como na 24 de Maio, 
Pedro de Toledo, Padre Bento 
Pacheco e XV Novembro, na 

Melhorias também estão previstas para outros setores
praça Prudente de Moraes.

Segundo o candidato, des-
sa forma, o trânsito na região 
deve fluir melhor e trará 
benefícios ao comércio, com 
circulação maior das pessoas 
pela área. 

Na habitação, apesar da 
entrega recente de casas e 
apartamentos no Parque Cam-
po Bonito, Messias acredita 
que o déficit de moradias em 
Indaiatuba é muito grande e, 
caso eleito, entregará  mais 
mil casas. “A ideia é sempre 
valorizar e contemplar as 
pessoas que estejam a mais 
tempo na cidade”, salienta. 

Em tempos de crise eco-
nômica no País, no seu go-
verno Manoel prevê maior 
investimento na geração de 
emprego. Para isso, o candi-
dato quer criar dois projetos, 
junto às empresas locais, 
através de incentivos fiscais, 
para incentivar as mesmas a 
contratarem jovens e idosos.

nicípios vizinhos. Também 
vamos solicitar o aumento 
dos policiais civis em nossa 
cidade. Atualmente, cidade 
menores que a nossa pos-
suem um efetivo maior na 
Polícia Civil.”

Assim como no caso da 
Apeoesp, o candidato, que 
foi guarda e policial militar, 
também diz que já firmou 
compromisso para lutar por 
melhorias aos guardas mu-
nicipais. 

“Acredito que está 
faltando ser mais 
gestor e menos 

político. Sempre 
falam que vão 

tirar a empresa (de 
transporte), mas 
nunca se toma 

uma providência”
Emanoel Messias, 

candidato a 
prefeito pelo PMN

DIVULGAÇÃO

O empresário Manoel Messias, de 54 anos, busca pela primeira vez o cargo máximo do Município
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Sarau Hastag Objetivo Indaiatuba reúne poetas e alunos 

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

Curso de aleitamento materno 
acontece no dia 10 de setembro

A 2ª edição do curso 
Aleitamento Mater-
no: Nutrir com Amor 

acontece no dia 10 de setem-
bro. Promovido pela Gerando 
Saúde, é direcionado a casais 
grávidos em qualquer idade 
gestacional e casais com be-
bês sendo amamentados. Sua 
proposta é orientar e incen-
tivar o aleitamento materno 
exclusivo nos seis primeiros 
meses de vida.

Com formato multidis-
ciplinar, o curso será minis-
trado por três especialistas: a 

A literatura tomou conta do 
Colégio Objetivo Indaiatuba na 
noite do último dia 19. O Sarau 
Hastag Objetivo Indaiatuba 
reuniu alunos, professores e 
convidados, numa noite em 
que a poesia esteve no centro 
das atenções.

O evento marcou o lança-
mento do livro “Poesia Recla-
mada no jardim das borbole-
tas”, do poeta e professor Saulo 
Pessato. Ele conversou com o 
público, autografou exemplares 
dos livros e declamou suas po-

enfermeira obstetra Cândida 
Acácia Barroca, o pediatra 
Marco Barroca e a psicóloga 
Kátia Aparecida Sebastião 
Sanchez. O conteúdo envol-
verá a importância do alei-
tamento materno exclusivo 
e técnicas da amamentação 
(teoria e prática) por meio de 
materiais didáticos que auxi-
liam a aprendizagem de forma 
descontraída. Para Ana Paula 
Baldini, que participou da pri-
meira edição, o curso foi mui-
to instrutivo. “Principalmente 
quando aprendemos qual a 
forma correta de amamentar 
e também ao sanar nossas 
dúvidas sobre a saída do leite 

esias, ao lado de outro escritor 
e ex-aluno do Objetivo, Bruno 
Peron. 

Saulo foi professor de lite-
ratura do Colégio e está lançan-
do o seu primeiro livro, uma 
coletânea de poesias escritas 
e divulgadas nas redes sociais. 
A publicação foi custeada por 
meio de campanha de cro-
wdfunding, nas redes sociais. 

O poeta falou da emoção de 
estar de volta ao Objetivo para 
divulgar seu novo trabalho. 
“É uma emoção especial ter 

pelo bico”, lembra.
O curso Aleitamento Ma-

terno: Nutrir com Amor acon-
tecerá no auditório do Hospi-
tal Augusto Oliveira Camargo 
(Haoc), em Indaiatuba, das 8h 
às 12 horas e o investimento é 
de R$ 100. 

A Gerando Saúde está 
disponibilizando algumas 
vagas isentas de taxa de 
inscrição para conveniados 
Haoc Saúde. As vagas são 
limitadas e a ficha de inscri-
ção deve ser solicitada por 
e-mail, no endereço cursos@
gerandosaude.com.br. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3264 0096.

nas duas faces de uma mesma 
página a Literatura que eu en-
sino dentro da sala de aula e a 
Literatura contemporânea, que 
produzo diariamente. E esta pá-
gina metafórica foi muito bem 
segurada pelos alunos, senti o 
mesmo carinho em ambas”, 
comenta o escritor.

Saulo ressaltou a importân-
cia de eventos como esse para 
aproximar os jovens dos escri-
tores e da escrita. “É importante 
para que eles percebam que Li-
teratura é uma arte contemporâ-

 Projeto
Empresa sediada em Indaia-

tuba, especializada em serviços 
e técnicas para orientação de 
gestantes, mães e pais de manei-
ra humanizada e personalizada. 
Oferece educação perinatal, 
acompanhamento de parto hos-
pitalar, serviço de Doula, parto 
humanizado hospitalar, consul-
toria em aleitamento materno, 
colocação de brincos, cursos 
para casais grávidos, acompa-
nhamento psicológico com psi-
coapoio a casais e grupos gratui-
tos de gestantes. Possui parceria 
com instituições, empresas e 
universidades na promoção de 
cursos de extensão na área.

nea, não apenas algo produzido 
por homens e mulheres do 
passado encontrados somente 
nos livros didáticos; o contato 
com uma pessoa próxima, co-
mum, que escreve poesia pode 
ser não apenas um incentivo à 
leitura desse tipo de texto, mas 
um estímulo à própria escrita”, 
afirma o autor.

Além das declamações das 
poesias de Saulo e de Bruno, 
houve participação do público 
presente com apresentações 
de música e leitura de outros 

ERIK M. CARDOSO

Conveniados Haoc Saúde têm isenção integral na inscrição

textos.
Depois de finalizar o seu 

primeiro livro, Saulo Pessato 
já participou da 9ª Bienal do 
Livro de Campos de Goytaca-
zes no Rio de Janeiro, e fez o 
seu lançamento em Indaiatuba, 
Campinas, Rio de Janeiro e São 
Paulo. “Pretendo ainda fazer 
pelo menos mais dois lança-
mentos, em Belo Horizonte e 
Ribeirão Preto, se tudo correr 
bem”, conta Pessato. 

Para a mantenedora Loide 
Rosa, proporcionar aos alu-

nos momentos como o Sarau 
Hastag é uma oportunidade de 
valorizar a cultura e a arte. “A 
arte, assim como a educação e o 
esporte, tem papel transforma-
dor na vida das crianças e dos 
jovens. Oferecer o espaço da 
escola para apoiar e valorizar 
projetos como esse é o cami-
nho natural para o estímulo à 
leitura, à escrita, à expressão 
e à produção de arte, para que 
sirvam de exemplo e inspiração 
a novos escritores, poetas e ar-
tistas”, ressalta a mantenedora. 
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Agendamento de consultas médicas 
já pode ser feito pela internet

Colégio Montreal estimula a 
educação no trânsito desde cedo

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A partir desta semana 
a população já pode 
contar com o agenda-

mento de consultas, em todas 
as unidades de saúde, de forma 
online pelo Agenda Digital. O 
novo serviço foi disponibili-
dade este mês pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Os pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que 
precisam agendar consultas 
e alguns serviços de enfer-

magem como coleta de Pa-
panicolau Nicolau (Citologia 
Oncótica), eletrocardiograma, 
controle de pressão arterial, 
diabetes), já podem acessar o 
recurso pela rede por meio de 
celular, tablet e computador. 

Inicialmente, o paciente 
deve comparecer até a sua 
unidade de saúde de sua re-
ferência, fazer um cadastro 
rápido e receber uma senha 
de acesso. Após esta ação, o 
cidadão já consegue fazer seus 
agendamentos sem precisar ir 
até a UBS.

Os alunos do Pré do Colé-
gio Montreal participaram de 
diversas atividades voltadas 
para a educação no trânsito.

A professora Rosana Cris-
tina Boscolo explica que o 
objetivo desse trabalho é 
conscientizar os alunos sobre 
as ações capazes de diminuir 
os riscos no trânsito e melho-
rar a vida da população. Para 
isso, as crianças realizaram 
pesquisas com o auxílio da 
família, construíram placas de 
sinalização, semáforo educa-
tivo, confeccionaram carros 
com sucata, trabalharam a 
escrita no livrinho sobre as 
regras de trânsito, assistiram 

A assessora da Secretaria 
de Saúde, Graziela Drigo 
Bossolan Garcia, explica que 
o serviço foi implantado pri-
meiramente em três unidades 
menores e agora já está dis-
ponível em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs). 

“Poucos convênios agen-
dam consultas pela Internet, 
mas os pacientes SUS já con-
tam com este recurso em In-
daiatuba. Esta é uma parceria 
com o Depin (Departamento 
de Informática da Prefeitura) 
que com sua estrutura de fibra 

a vídeos sobre o tema, par-
ticiparam de jogos verbais e 
cantaram músicas.

“Durante a realização das 
atividades os alunos aprende-
ram que ao adotarem compor-
tamentos seguros, baseados 
no respeito e na cooperação, 
é possível conviver de forma 
saudável no espaço público. 
Em todos os momentos, tra-
balhamos com eles virtudes 
como tolerância, paciência, 
atenção e responsabilidade”, 
comenta a professora.

Para enriquecer ainda mais 
essa experiência, os alunos 
visitaram o Clubinho Honda, 
que tem como objetivo tra-

JME

Paciente deve ir a sua unidade de saúde, fazer o cadastro e retirar uma senha de acesso

Atividades têm por objetivo conscientizar os alunos sobre prevenções de riscos no trânsito 

balhar a educação no trânsito 
desde os primeiros anos de 
vida, de forma leve e diver-
tida.  "A visita é mais uma 
oportunidade para agregar 
conhecimentos práticos ao 
conteúdo teórico estudado 
em sala. É muito interessante 
e educativa, trabalha concei-
tos de cidadania com uma 
linguagem adequada para as 
crianças, de forma lúdica e 
divertida. As personagens 
Zigui e o Guarda Haroldo 
monitoram a visita, o que a 
torna mais atrativa ainda”, 
afirma Mauricéia Pereira, 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Montreal. 

ótica, armazenamento da base 
de dados da saúde, desenvol-
vimento do programa que é 
acessado através do site da 
Prefeitura e que permite ao 
usuário o agendamento de 
consultas da sua casa por meio 
eletrônico”.

Graziela explicou que esta 
ferramenta permitirá ao pa-
ciente receber um alerta, que 
o avisará da data e horário da 
próxima consulta e visa dimi-
nuir a falta. Também permi-
tirá ao paciente saber quando 
será a programação para reti-
rada de medicamentos.

A assessora destacou que 
o Plano de Informática de 
Indaiatuba começou em 2009, 
e diante do cenário nacional 
é uma das poucas cidades 
do Brasil que continua cum-
prindo o Plano Diretor de 

Informática. “A equipe de 
informática da Prefeitura, 
como sempre, esteve presente 
e atuante e com muita vontade 
de inovar. Para implantar o 
sistema, a Saúde contou com 
dez profissionais do Depin, 
como equipes de analista de 
projetos, infraestrutura de 
redes, segurança da Informa-
ção, desenvolvimento, e de 
implantação.  Também com 
os especialistas de cada a 
área da Secretaria de Saúde, 
como diretorias de medicina, 
enfermagem, atenção básica”, 
explica Graziela.

A coordenadora da UBS 
7, Vanessa Alves, explicou 
que a unidade recebe de 240 
a 300 pessoas por dia, para 
diversos serviços e informa-
ções. A equipe da recepção, 
questiona a pessoa e já entrega 

o aviso com as informações 
do cadastramento online e 
convida para fazer o cadastro, 
que é rápido e seguro. “Isso 
vai evitar que a pessoa perca 
horas de trabalho, ou outro 
compromisso para marcar 
consultas e exames”, diz.   

Vanessa também declarou 
que quando a pessoa tem dú-
vidas ou está com dificuldade, 
a sua equipe esclarece as dú-
vidas e faz a demonstração no 
site de como usar o sistema.

O site da Prefeitura tam-
bém tem um vídeo explicativo 
que esclarece todas as dúvidas 
dos usuários. Um outro servi-
ço que a Secretaria de Saúde 
disponibilizará para o pacien-
te, é um aviso de todas as cam-
panhas de saúde. Saiba mais 
no: www.indaiatuba.sp.gov.
br/saude/aviso-agenda/. 

DIVULGAÇÃO
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Advogada de Indaiatuba recebe ‘pedido de 
desculpas’ na OAB no Caso Monte Santo

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-
-S) concedeu a ad-

vogada de Indaiatuba, Lenora 
Thais Steffen Todf Panzetti, 
um desagravo público (pe-
dido de desculpas), referente 
ao caso das cinco crianças de 
Monte Santo/BA adotadas 
por famílias de Indaiatuba e 
Campinas. A cerimônia acon-
teceu na segunda-feira, dia 22, 
no Salão Nobre do órgão em 
São Paulo.

O Desagravo Público foi 
o reconhecimento, pelo órgão 
que representa os advogados, 
de que Lenora não cometeu 
nenhuma ilegalidade na de-
fesa das famílias paulistas. 
Na ocasião, em 2012, as mães 
adotivas foram acusadas, 
numa matéria do Fantástico, 
da TV Globo, de participarem 
num esquema de tráfico de 
crianças. 

Mostrando-se contrário às 
declarações da advogada na 
reportagem, que defendia as 
famílias adotivas das crianças 
baseada na decisão da Justi-
ça da Bahia, o ex-vereador 
Agnério Neri Ferreira (PT) 
apresentou na Câmara dos 
vereadores, em Barueri, uma 
Moção de Repúdio contra a 

advogada.
A partir daí, Lenora proto-

colou o Pedido de Providên-
cias. “A presença de um repre-
sentante da Diretoria local da 
OAB (Caetano Fernando de 
Domenico - Diretor Tesou-
reiro da 113a. Subseção) e a 
oratória do Diretor Tesoureiro 
e ex-presidente da Comissão 
de Direitos e Prerrogativas 
da OAB-SP (Ricardo Luiz de 
Toledo Santos Filho) corrobo-
ram o reconhecimento de que 
sempre me pautei na verdade 
deste caso”, salienta Lenora. 

O ex-vereador, autor da 
Moção de Repúdio contra 
a atuação de Lenora, cons-
titui de um advogado para 
defendê-lo e, inclusive chegou 
a interpor recurso da decisão 
que concedeu o Desagravo 
Público. 

Já Francisco dos Reis Vi-
lela, na época presidente da 
Câmara de Barueri, não se 
manifestou nos autos. 

De acordo com Lenora, 
nos casos de desagravos, a 
OAB mantém em seu cadastro 
os nomes de todas as auto-

ridades que desrespeitam as 
prerrogativas profissionais do 
advogado (como um Serasa 
ou SPC). A advogada informa 
também que já há um projeto 
de lei criminalizando a ofensa 
a atuação dos profissionais. 

Reconhecimento 
Logo após a cerimônia do 

Desagravo, a advogada de 
Indaiatuba ministrou uma pa-
lestra e explanou todo o caso 
ao público presente, entre ad-
vogados, imprensa e amigos 
convidados de Indaiatuba. 

Uma das mães adotivas, 
Débora Melicardi, conta que 
nesse período de retirada e 
depois de retorno de seu filho 
Luan, Lenora foi mais do 
que uma advogada. “Ela foi 
muito mais do que uma sim-
ples profissional e realmente 
batalhou muito por nós”, diz 
agradecida. “Foi essencial em 
todos os sentidos, até mesmo 
quando não era sua função, 
como nas vezes que sempre 
buscava acalmar a família nos 
momentos de tensão.”

Para Alessandra Pereira 

de Souza, mãe adotiva dos 
irmãos Ricardo e Daniel, o 
desagravo foi mais do que 
merecido. “Ela (Lenora) foi 
figura primordial nesse caso. 
Sempre nos fez acreditar e 
confiar de que nossos filhos 
iriam voltar para casa, o que 
acabou acontecendo”, come-
mora. 

O caso ainda corre em 
segredo de Justiça. Dos cinco 
irmãos, dois moram com uma 
família em Campinas, dois 
com duas famílias locais e 
um acabou retornando para 
os pais biológicos, em Monte 
Santo na Bahia, após não se 
readaptar no Município. 

Mesmo com o retorno das 
crianças e o pedido de Desa-
gravo, a advogada acredita 
que o caso não se deu por 
encerrado. “O Desagravo Pú-
blico e a Palestra delimitam 
um novo momento para mim 
e para as famílias que repre-
sento”, salienta Lenora. “Mas 
queremos mostrar a verdade 
do caso em todos os veículos 
de mídia, ingressar com as 
ações civis, criminais e ad-
ministrativas cabíveis contra 
todos os responsáveis e exigir 
a retratação da Globo nos 
mesmos moldes que veicula-
ram aquela matéria falaciosa 
que quase destruiu a vida das 
crianças e suas famílias.”

JEAN MARTINS

Lenora recebeu o Desagravo Público na noite de segunda-feira, dia 22, com a presença de amigos e familiares
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Mostra cultural gratuita traz contação de 
histórias e venda de livros no Colégio Polo 
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Sem atingir meta, 
imunização contra a 
raiva termina terça

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A campanha de vaci-
nação termina na 
próxima terça-feira. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, já foram 
imunizados 10.520 animais, 
sendo 8.727 cães e outros 
1.793 gatos.

Até quarta-feira, dia 23, 
foram vacinados 1.318 ani-
mais nos bairros rurais, sen-
do 1.088 cães e 230 gatos.

 O objetivo da campanha 
é imunizar cerca de 20 mil 
animais.

Hoje, dia 27, a vacina está 
disponível em sete postos 
no Município, nos horários 
fixos das 9h às 16 horas.

A população deve pro-
curar os postos mais próxi-
mos, para efetuar a vacina 
ou podem levar o animal 
até o Hospital Veterinário 
da Faculdade Max Planck, 
localizada na Rodovia João 
Ceccon, das 9h às 21h30.

Importante 
A raiva para cães e gatos, 

doença fatal provocada por 
vírus, acomete animais e 
seres humanos.

Ela é transmitida por cão, 
gato e outros e animais atra-
vés da mordedura ou lambe-
dura da mucosa ou pele le-
sionada por animais raivosos.

Os animais domésticos de 
estimação são as principais 
fontes de transmissão para 
os seres humanos. 

A Secretaria de Saúde 
informa que o proprietário 

tem o dever de cuidar corre-
tamente do seu animal. No 
momento em que comparecer 
aos postos, o responsável 
deve levar a carteira de va-
cinação do animal; levar o 
cão preso em uma coleira se 
necessário com focinheira; 
o gato dentro da casinha de 
transporte.

Outras recomendações 
importantes da veterinária 
são que os animais deverão 
sempre ser conduzidos por 
adultos; não levar o ani-
mal próximo ao horário de 
encerramento e não serão 
entregues doses de vacinas 
para levar ao domicílio. 

Mais informações sobre a 
vacina e postos de vacinação 
pelo telefone 38349297.

Hoje, dia 27, o Colégio 
Polo realiza a Mostra Cultu-
ral Polo Educacional Portas 
Abertas (Pepa), das 9h às 12 
horas. O evento é gratuito e 
promoverá atividades inte-
rativas à comunidade, que 
poderá conferir a produção 
dos alunos de Ensino Infan-
til a Ensino Médio. 

De exper iênc ias  que 
comprovam que Ciência 
é vida, passando por pro-

Dia 27 de agosto das 9h às 16h
- UBS 5 Itaici (Posto de Saúde) – Rua Joaquim Pedroso de Alvarenga 
ao lado da antiga estação de Itaici;
- Salão da Comunidade Sagrado Coração de Jesus Vale do Sol – Ala-
meda Vale do Sol; 
- Estrada do Ifanger - Bar da Mata – Rua Jacio Gleino Bairro Aldro-
vandia Gleba 2;
- Marco Zero Alameda das Nações, nº363, Comunidade Sagrado Coração 
de Jesus – Parque das Bandeiras;
- Colinas Mosteiro de Itaici – Rua Benedito Vicente entre Colinas do 
Mosteiro e o Terras de Itaici próximo ao posto avançado de monitora-
mento; 
- Vale das Laranjeiras – Entre os dois lagos na Rua Pombal com Ala-
meda Braga; 
- Igreja São José Videiras – Rodovia José Boldrim;

Postos rurais com Unidades Volantes
- Dia 30/08- terça-feira- das 8h30 às 11h30, Colinas de Indaiatuba I – Rua 
Ariovaldo Pinto Trailer do Jorge com Rua Jacob Pecht; 
- Dia 30/08- terça-feira, das 13h30 às 16h, Colinas de Indaiatuba 2 – Rua 
Uike Miyake com Rua Três (estrada do Clube de Campo do ASPMI);
- Dia 31/08- quarta-feira- das 9h às 11h30, Chácaras Alvorada – Rua 
Cirilo Amstalden (Área verde Parquinho); 
- Dia 31/08- quarta-feira - das 13h30 às 16h, Colônia Helvetia Igreja 
Nossa Senhora de Lourdes – Alameda Antônio Ambiel;  

Cães e gatos devem ser levados aos postos para receberem a dose da vacina contra a raiva 

ELIANDRO FIGUEIRA - SCS/PMI

jetos literários, desafios 
de construção de torres 
e  pontes de macarrão a 
jogos interativos em di-
versas línguas, disciplinas 
como História, Geografia e 
Matemática prometem evi-
denciar diferentes formas 
de aprender. Além disso, 
o público poderá conferir 
projetos empreendedores e 
inovadores, teatro e outras 
manifestações artísticas, 

além de trabalhos de língua 
portuguesa que prometem 
um diálogo diferenciado 
com os visitantes.

O evento, que tem como 
objetivo gerar aprendizado 
com conhecimento e alegria, 
vai  contar também com 
uma Jornada Literária. Na 
quinta-feira, dia 25, a autora 
de contos Gabriela Prado 
conversou com os alunos 
dos Anos Finais. 

Já ontem, dia 26, a autora 
Vera Lúcia conversa com os 
alunos da Educação Infantil 
e Anos Iniciais, e haverá 
Contação de Histórias para 
alunos da Educação Infantil. 

Hoje, o papo será com as 
autoras Jacimara Miranda e 
Vera Lúcia. A programação 
intensa contará com expo-
sição de obras e venda de 
livros com descontos espe-
ciais todos os dias.
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Fit Burgers é opção para 
quem gosta de comer bem 

Horóscopo de 27/08 a 02/09 por Alex Costa Guimarães

Para o ariano que não suporta uma rotina, essa sema-
na promete deixá-lo irritado, pois será exigido que 
saiba lidar com a rotina e aperfeiçoamento de sua 
maneira de lidar com assuntos práticos, do dia-a-
-dia. Seu ambiente de trabalho e seu meio ambiente 
sofrem algum tipo de agito que pode trazer stress ou 
nervosismo. Mais para o final da semana sua energia 
corporal tende a cair. Momento bom para organizar 

o local em que vive.

O taurino precisa estabelecer um contato com sua 
criança interior e aprender a relaxar um pouco mais, 
se permitir ampliar o contato com suas emoções e 
seu lado afetivo. Pode vir a sentir certa intensidade 
diante de um  relacionamento específico e com 
isso querer oficializá-los. O momento é prazeroso, 
aproveite para falar soltar seu lado brincalhão com 
as palavras e isso trará calma interior. Cuidado com 
sua saúde pois sua energia não está em um momento fortalecido.

O geminiano estará se voltando para assuntos do-
mésticos, assuntos ligados a sua família e parentes. 
Também estará tendo a possibilidade de encerrar 
um assunto que vinha querendo já há algum tempo. 
Poderá se pegar pensando no passado ou em como 
via as coisas antigamente. Com relação ao seus bens 
matérias, essa semana pode trazer idéias de como 
lidar com compra e venda de imóveis.

Essa semana pode diminuir o ritmo do canceriano 
que esteja em um ritmo frenético em sua vida social. 
Vai se sentir um pouco mais fechado e introspectivo. 
É importante ter cuidado com a forma com que se 
expressa para os outros, pode passar uma idéia de 
que é arrogante ou agressivo. Sua cabeça agitada 
pode trazer uma diminuição de sua fora corporal. 
Evite excessos.

O leonino tem uma semana focada em seus valores 
materiais, em seu dinheiro, e estará tentando desco-
brir como melhorar seus ganhos. Portanto não é um 
bom momento para gastar ou se arriscar financeira-
mente, embora seja um prazo curtinho, é importante 
organizar sua maneira de gastar e de ganhar dinheiro. 
Trabalhe para ampliar seus ganhos.

O virginiano estará encerrando seu 
inferno astral, portanto sua energi vital começará a 
voltar a tona. Um projeto profissional pode terminar. 
O nativo desejará mudar sua aparência, trabalhando 
para que se apresente de uma forma mais ajustada a 
fase em que vive... Uma nova fase de vida se inicia, 
planeje o que precisa fazer para ir na direção de seu 
progresso.

O libriano precisa ter calma pois sua energia vital estará 
caindo por um tempinho e isso pode exigir que ele tenha 
mais atenção para sua saúde. Se puder descanse um 
pouco mais, não se cobre, pois muito agito no trabalho 
pode trazer um desgaste. Procure cumprir as exigências 
sem seu natural estresse interior. Evite comer de forma 
impensada, ou exagerar nos exercícios. 

O escorpiano pode ter nessa semana 
um projeto, um sonho ou um evento planejado que se 
tornará realidade ou pelo menos criará condições para 
eu esse plano se concretize. Precisará assumir maiores 
responsabilidades e com isso sua vida social e afetiva 
pode ficar um pouco limitada, para que trate correta-
mente de seus afazeres.

O sagitariano estará mais focado nesse 
momento em descobrir qual o seu potencial de influen-
ciar no ambiente em que vive e como isso pode trazer 
algum benefício a sua vida. Poderá surgir um aumento 
de responsabilidades, é um bom momento para organizar 
seu dia-a-dia pois haverá muita agitação. Cuidado com 
os excessos alimentares.

O capricorniano estará relembrando fatos e situações 
ou mesmo pessoas que foram para longe e também 
estará reavaliando sua filosofia de vida. É importante 
descobrir que estará em uma fase que irá ampliar suas 
responsabilidades e poderá ter envolvimento com diver-
sos projetos diferentes. Cuidado para não sobrecarregar 
e criar condições de desgastes pessoais.

Essa semana o aquariano estará entrando em uma fase 
em que trabalhará mais as mudanças que precisa fazer 
dentro de sua consciência. Terá possibilidade de limpar 
suas emoções e sentimentos. Mas isso o deixará tempo-
rariamente fechado e introspectivo e emotivo. Alguns 
sentem um certo distanciamento de seus relacionamentos 
pois afetivamente estará repensando emoções.

O pisciano estará focado nos seus relacionamentos, em 
sua vida social e irá querer intensificar uma situação 
ligada a namoro, casamento, ou mesmo uma sociedade 
comercial. Apesar dessa agitação toda o nativo tende a 
ficar um pouco fechado consigo mesmo, mas agora é 
a melhor hora para aprender a trabalhar os relacio-
namentos diversos e o conjugal.

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Já pensou em comer aque-
le hambúrguer delicioso 
e não sair com a cons-

ciência pesada? Agora isso 
é possível! Inaugurou esta 
semana em Indaiatuba a Fit 
Burgers, primeira hambur-
gueria do Brasil que preza 
em sua cozinha por alimentos 
saudáveis. 

Localizada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195, 
no bairro Cidade Nova 1, a 
hamburgueria traz para o Mu-
nicípio um novo conceito de 
comer bem, de forma saudá-
vel e com preços que cabem 
no bolso do consumidor.

Num espaço moderno e 
aconchegante, o cliente en-
contra na Fit Burgers 21 tipos 
de hambúrgueres, todos feitos 
em pães artesanais, integrais 
e/ou sem glúten, os quais 
pesam 170 gramas. 

O sabor dos produtos fica 
ainda mais gostoso com o 
modo como a carne de ham-
búrguer é feita: grelhada na 
chapa, substituindo o óleo 
pela água, evitando qualquer 
tipo de gordura.

Há também deliciosos 
hambúrgueres feitos espe-
cialmente para quem opta por 
um estilo de vida vegano ou 
vegetariano. Pensando tam-
bém nas crianças, o cardápio 
traz ainda o mini hambúrguer, 
num tamanho um pouco me-
nor que o tradicional, e que 
acompanha queijo prato light.

Os lanches também po-
dem ser acrescentados a qua-
tro tipos de saladas e a cinco 
diferentes omeletes, ambas 
também preparadas com ali-
mentos saudáveis.

Assim como os hambúr-
gueres, a garantia de boa 

alimentação está mais do que 
presente nas quatro porções 
disponíveis no cardápio: ba-
tata doce e inglesa (assadas), 
mista (doce ou inglesa) e de 
frango (grelhado e em tiras), 
acompanhada por pão de 
forma tostado e molho de 
mostarda. 

No cardápio há diversos 
tipos de sucos, todos feitos 
naturalmente, sem falar dos 
famosos sucos detox. 

E não pode faltar também 
a tão deliciosa sobremesa que, 
na Fit Burgers, são oito tipos 
de sabores. Entre as mais 
pedidas já está o Petit Gâteau 
Fit, que vem com duas bolas 
de sorvete a base de água, 
bolo feito com Whey Protein 
e cacau sem glúten, cobertos 
por uma calda de chocolate 
com a mesma composição. 

Também de se “lamber os 
dedos”, outra sobremesa que 
caiu no gosto dos clientes é a 
Grand Iogurte. Sem lactose, 
ela é batida com morango 
e servida com outras fru-

tas picadas. Para ficar ainda 
mais gostosa, a sobremesa é 
acompanhada por duas bolas 
de sorvete light e uma barra 
de proteína. 

Segundo um dos sócios-
-proprietários da hambur-
gueria, o empresário Tarcisio 
Junior, de 24 anos, a ideia da 
casa é oferecer uma alimen-
tação saudável e equilibrada. 
“Aqui as pessoas, além de co-
merem muito bem, sairão sa-
tisfeitas e sem aquele peso na 
consciência por ter comido, e 
isso é uma grande satisfação. 
Todos os alimentos que temos 
aqui foi pensado e idealizado 
por um nutricionista”, lembra. 

Perfil
A vinda da Fit Burgers 

para Indaiatuba deu atenção 
para um público que ainda é 
pouco lembrado pela maioria 
dos estabelecimentos locais. 
“Muitas pessoas, vegetaria-
nas, veganas e/ou intolerantes 
a lactose ou a glúten, tinham 
que ir a lanchonetes em Cam-

pinas para conseguir encontrar 
uma alimentação adequada a 
seu estilo de vida”, lembra o 
também sócio-proprietário da 
hamburgueria, o empresário 
Caio Guilger, de 25 anos. 
“Com a Fit Burgers, estamos 
atendendo a uma escolha cada 
vez mais presente na vida das 
pessoas.”

Mesmo com todo o di-
ferencial nos alimentos, a 
hamburgueria também está de 
portas abertas para o público 
em geral. Tanto que tem em 
seu cardápio refrigerantes, 
caipirinhas e cervejas. 

Na hora de comer, o clien-
te tem direito a cinco adi-
cionais e, entre eles, está o 
“Nada Fit”. Nada mais nada 
menos do que aquele delicio-
so bacon.

Visite-nos:
Terça a quinta-feira – das 
18h às 23 horas
Sexta a sábado – das 18h às 
24 horas
Domingos – das 18h às 22h30

Unidade em Indaiatuba é a segunda franqueada da rede 
A Fit Burgers Indaiatuba 

é a segunda franqueada da 
rede que há um ano e meio 
foi inaugurada em Campinas 
pelo empresário Alan Costa.

Em Indaiatuba, ela chegou 
graças ao investimento feito 
pelos empresários Tarcisio 
Junior, de 24 anos, formado 
em Redes de Computadores; 
e Caio Guilger, de 25 anos, 
graduado em Engenharia 
Civil.

A ideia de “montar” uma 
unidade no Município veio 
no final do ano passado, 

quando Caio foi à matriz em 
Campinas. “Vi que não havia 
nada igual em Indaiatuba e 
que seria uma grande opor-
tunidade”, diz Caio.

O empresário então fez 
o convite de sociedade a 
Tarcisio que, mesmo ambos 
não sendo do ramo alimentí-
cio, não titubeou em aceitar. 
“Acredito que foi um con-
vite que veio num momento 
bom. Não ficamos receosos, 
justamente por ser um inves-
timento focado na saúde, o 
que vem tendo uma atenção 

cada vez maior das pessoas”, 
explica. “Além da realização 
de um sonho, pois sempre 
tive a vontade de ter meu 
próprio negócio, está sendo 
um grande aprendizado.”

Com uma equipe de dez 
profissionais, todos treinados 
e qualificados para oferecer 
um atendimento a altura dos 
clientes, a Fit Burgers abriu 
suas portas durante a semana, 
com coquetel para convidados 
na terça-feira, dia 23, e para 
toda a cidade, com casa cheia, 
na noite de quarta, dia 24.

De acordo com Tarcisio, 
os primeiros dias foram de 
muitos elogios e reconheci-
mento aos produtos e serviços 
oferecidos pela hamburgueria. 
A expectativa agora é pelo 
primeiro final de semana da 
casa. “Está sendo muito bom 
ver as pessoas satisfeitas, nos 
parabenizando. Estamos ten-
do um feedback muito legal, 
o que só nos motiva cada vez 
mais a fazer o melhor, a tra-
balhar mais e fidelizar o maior 
número de clientes possíveis”, 
projeta Tarcisio.

A Fit Burgers está de portas abertas na Avenida Presidente Kennedy, 1.195, no Cidade Nova 1

JEAN MARTINS
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Homem pula no Córrego Barnabé e morre afogado 
SUICÍDIO

GIULIANO MIRANDA/SCS-PMI

COMANDO NOTÍCIAS 

COMANDO NOTÍCIAS 

polícia

Mais de 110 quilos de drogas
são localizados em residência 
 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

A Guarda Civil pren-
deu na segunda-
-feira, dia 22, um 

traficante no Jardim Rêmulo 
Zoppi com 111,750 quilos de 
entorpecentes. A ocorrência 
teve início por volta das 
16h30, quando o Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho (Coade) recebeu a 
denúncia anônima de que em 
uma residência do bairro ha-
via dois tijolos de maconha.

Com as informações pas-
sadas equipes da Guarda 
Civil foram enviadas até o 
endereço apontado, sendo 
que um elemento, que es-
tava no portão, ao perceber 
a aproximação da viatura 
empreendeu fuga tomando 
rumo ignorado.

Foi efetuado contato na 
residência, onde R.M.N., 
de 24 anos, abriu o portão 
informando que estava no lo-
cal apenas para dormir, pois 
havia brigado com parentes, 
mas confirmou a existência 
de drogas no interior imóvel, 
mas não sabendo precisar a 
quantidade.

Feita a averiguação no 
interior, com apoio do cão 
farejador Max, foram locali-
zados 133 tijolos de maconha 
totalizando 109,75 quilos, 
além de 1,3 quilo de cocaína 

e 250 gramas de crack, e 
duas balanças de precisão. 
A autoridade de plantão de-
terminou que o entorpecente 
fosse levado ao Instituto de 
Criminalística de Campinas 
para o laudo de compro-
vação. Com a chegada do 
documento constatando se 
tratar de drogas ilícitas foi 
ratificada a voz de prisão 
contra R., que permaneceu à 
disposição da Justiça.

Tráfico
Também mediante denún-

cia anônima, a Guarda Civil 
conseguiu prender na quarta-
-feira, dia 24, A.F.S., de 32 
anos, por tráfico de drogas.

Uma pessoa fez conta-
to com uma equipe de pa-

trulhamento preventivo da 
corporação e informou que 
na praça Andrea Bonachela 
havia um elemento na prá-
tica do referido crime. Os 
Guardas foram até o local e 
visualizaram A. recebendo 
uma sacola de uma pessoa de 
moto, que se evadiu.

O traficante foi abordado 
e com ele foram localizadas 
98 porções de cocaína. In-
dagado A. disse a conhecida 
frase “a casa caiu a droga é 
minha e valor ver no que dá”. 
Com a confissão o traficante 
foi conduzido até a Delegacia 
de Polícia, onde a autoridade 
de plantão ratificou a voz 
de prisão e desta forma o 
elemento permaneceu à dis-
posição da Justiça.

Policía Militar apreende menor pela oitava vez por envolvimento com o tráfico de entorpecentes 
A Polícia Militar apreen-

deu 500 porções de drogas, 
dois lança-perfumes, R$ 1,2 
mil em cédulas trocadas, um 
menor e deteve quatro maio-
res de idade no início da tarde 
desta quinta-feira, dia 25, no 
Jardim Oliveira Camargo.

Ao todo, foram 363 por-
ções de cocaína e 137 de cra-
ck. Um dos presos, enquanto 
menor, já tinha sido levado 
à Delegacia oito vezes por 
associação ao tráfico.

De acordo com os policiais 

que participaram da ocorrên-
cia, houve uma denúncia via 
190 e eles foram até um local 
no bairro que já é conhecido 
por ter tráfico.

No local, os rapazes fu-
giram e jogaram uma sacola 
em cima de uma casa. Na 
abordagem foram encon-
tradas as drogas, algumas 
embaladas da mesma forma 
e como mesmo peso que os 
entorpecentes encontrados 
na laje da casa. Todos foram 
conduzidos à Delegacia e 

um deles foi liberado.

Cecap
Também na quinta, a Po-

lícia Militar apreendeu quase 
500 porções de drogas no Ce-
cap. Três pessoas que já tem 
ficha criminal foram detidas. 
Ao todo foram 240 porções 
de maconha e 230 de cocaína 
apreendidas, além de R$ 137. 

A ação também contou 
com apoio de homens da 
Ronda Ostensiva com Moto-
cicletas (Rocam).

Um homem de 47 
anos se jogou no córrego 
Barnabé e morreu afoga-
do na noite de quarta-fei-
ra, dia 24. Célio Eduardo 
Fernandes Amorim foi 
socorrido, mas não resis-
tiu e, segundo integran-
tes do Resgate, chegou 
sem vida ao Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc).

Ele deixou um bi-
lhete, o que configura 
o suicídio escrito "fui 
porque não tinha mais 

ninguém". Segundo a 
mulher da vítima, ele 
tinha problemas com 
bebidas alcoólicas.

No Distrito 
Na semana passada 

um rapaz se jogou de 
um viaduto que liga o 
Distrito Industrial ao 
Jardim Morada do Sol.

Ele foi socorrido 
para um hospital em 
Salto, mas não resistiu 
aos ferimentos e mor-
reu pouco depois.Antes de pular no Barnabé, homem deixou um bilhete 

FOGO: Um incêndio atin-
giu a empresa Norquima 
Produtos Químicos, locali-
zada no bairro Caldeira, no 
início da noite de quinta-
-feira, dia 25. Não houve fe-
ridos, mas ainda não se sabe 
quais as causas do incêndio. 

Dentre outros produtos, a 
empresa tem linha de resi-
nas (colas à base de água e 
álcool) e solventes, por isso, 
Bombeiros de Campinas 
especializados em conter a 
proliferação destes materiais 
também foram chamados.

Grande quantidade de drogas foi localizada numa casa no Jardim Rêmulo Zoppi 

COMANDO NOTÍCIA 

Foram apreendidas 500 porções de drogas e R$ 1,2 mil em cédulas
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Principal da ADI conquista a fase regional da Copa Record 
FUTSAL 

esportes

Festival de beisebol 
acontece no próximo 
final de semana

Tabela
Campeonato Veterano Raul Fernandes

Rodada hoje, dia 27

Horário  Partida    Local
13h45  Paulistinha/Black Power x Noroeste CET 2 
15h45  Bem Bolado x Manchester   CET 1
15h45  Prefeitura x Indaiatuba   CET 2

Resultados da última rodada 
São Francisco 3 x 0 Unidos da Vila  
Indaiatuba FC 5 x 1 Noroeste    
Manchester 1 x 0 Prefeitura    

 
Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 28 
 
Horário  Partida
8h  RZ Comunicação x Marquinhos Tintas
9h10  Renovação x Clínica São Camilo  

Resultados da última rodada 
Hot Flowers 0 x 1 Nobel
Brasiltex 3 x 2 RIP Serviços  

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 28 
 
Horário  Partida
10h15  Vizzent Estilo Som & Luz 
11h20  Grupo Marquinhos x Criar Filmes  

Resultados da última rodada 
Verona 4 x 6 Casagrande Turismo

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

Rodada amanhã, dia 28 

Campo 1
Horário  Partida    C a t e g o r i a 
8h   Posto Tremendão x DD Max  Super Máster
9h15   PCB Informática x Jornal Exemplo  Máster
10h30   Tecnosemillas x Jacitara   Máster
 
Campo 2

Horário  Partida  Categoria 
8h   Visual Formaturas x Grupo Fênix      Veterano
9h15   Vizzent Calçados x Embalimp      Veterano
10h30  Fisiomag x Escritório Central/Voga      Adulto
 
Campo 3

Horário  Partida    Categoria
9h   Casa das Embalagens x Cavifer  Super Máster
10h15  Hot Flowers x LG Vacker/Vacker  Super Máster
11h15  Colégio Meta x Thunder - Remota - GTA  Super Máster
 
Rodada quarta-feira, dia 31

Campo 3
Horário  Partida    Categoria
19h15  Pai & Filhos x Visão Imóveis/2G Bebidas  Super Máster
20h15  Tukka’s x Colégio Meta    Super Máster

Resultados da última rodada 
Fisiomag 3 x 4 Unilabor (Adulto)
Madeireira Madelasca 2 (1) x (2) 2 Sanare (Adulto)
Vieira de Abreu Empreendimentos 3 x 1 Balilla (Máster)
Madeireira Glaudeimar 4 (2) x (3) 4 A.E. Dirce/Race Pneus (Máster)
LG Vacker/Vacker & Bueno 7 x 0 Visão/2G Bebidas (Super Máster)
Cavifer 4 x 0 Pai & Filhos (Super Máster)
DD Max 1 x 0 Colégio Meta (Super Máster)
Lofts Empreendimentos 1 x 0 Hot Flowers (Super Máster)
Posto Tremendão 7 x 5 Casa das Embalagens (Super Máster)
Tukka’s 0 x 2 Lofts Empreendimentos (Super Máster)

JME

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A Associação Cultural Es-
portiva Nipo-Brasileira 
de Indaiatuba (Acenbi) 

promoveu na terça-feira, dia 23, 
uma coletiva de imprensa para 
anunciar o VIII Festival Masaha-
ro Kanesaki de Beisebol, catego-
ria T-Bol, destinado a meninos 
e meninas até 8 anos. O torneio 
ocorre no próximo sábado e do-
mingo, dias 3 e 4, com entrada 
gratuita em seu centro esportivo. 

O Festival terá a participação 
de 15 equipes de várias cidades, 
incluindo dois times do Progra-
ma Base (Beisebol em Apoio ao 
Sistema de Ensino), da Prefeitu-
ra, e mais dois times da Acenbi.

Para o técnico José Pressino, 
o torneio tem por objetivo atrair 
as crianças para a modalidade e 
fazer com que o esporte torne-
-se um aliado no aprendizado. 
“Como técnico dou prioridade, 
primeiramente, na disciplina. 
Em segundo lugar procuro fazer 
com que eles gostem do bei-
sebol. É meu esporte favorito, 
pratico há 30 anos e tenho dois 
filhos que jogam também. Tento 
me dedicar cada vez mais a esse 
esporte”, diz.

O Festival Masaharo Kane-
saki é realizado anualmente pela 
Acenbi, tem apoio da Prefeitura, 
além de ser uma das mais im-
portantes competições desta 
categoria no País. 

Para o auxiliar técnico da 
Acenbi, Douglas Sekiguchi, a 
prática da modalidade é um reco-
meço para quem quer se destacar 
futuramente. “Queremos que 

volvimento e no futuro desses 
atletas.”

Adesão
Para a edição deste ano, a 

expectativa é de que 400 pessoas 
compareçam ao festival, entre 
atletas, delegações, familiares e 
torcedores.

O torneio premiará todos os 
atletas com medalhas e troféus, 
uma vez que o foco é o contato 
com a modalidade e a confrater-
nização entre as pessoas. 

Segundo o diretor do Depar-
tamento de Beisebol e Softbol da 
Acenbi, Haruo Uyeno, a catego-
ria T-bol representa a formação 
da base das futuras categorias da 
associação. 

“Essa fase é muito importan-
te porque as crianças começam a 
aprender as primeiras noções do 
esporte. Temos vários exemplos 
de crianças que começaram 
cedo e tornaram-se grandes jo-
gadores”, explica. “Atualmente 

as crianças levem o beisebol 
para a vida toda e não como um 
esporte passageiro”, salienta. 
“Damos também uma base no 
fundamento cívico que ajuda a 
terem um relacionamento bom 
na sociedade.”

Já a coordenadora da Acenbi, 
Adriane Ribeiro Oliveira, que 
também é mãe de um dos atletas, 
acredita que os familiares têm 
um papel importante no início 
da carreira de seus filhos.

“Nós acompanhamos e ten-
tamos desenvolver bastante 
esse convívio com a sociedade, 
sempre com disciplina”, lembra. 
“Eles aprendem brincando e, 
a partir daí, reforçamos nosso 
trabalho para que gostem mesmo 
da modalidade e possam seguir 
carreira futuramente. O beisebol 
é um esporte que ‘abre’ muitas 
‘portas’, tendo muitos ‘frutos 
para colher’. Acredito que as 
outras mães devem incentivar 
seus filhos, pensando no desen-

Diretrizes do festival foram apresentadas na manhã de terça-feira, durante coletiva de imprensa

temos alunos de Indaiatuba 
fazendo faculdade no exterior, 
por isso queremos ajudar eles á 
terem essa oportunidade fora do 
Brasil que é também gratificante 
para nós.”

Recentemente o beisebol 
tornou-se esporte olímpico e 
a partir de 2020 estará inclu-
so nas Olimpíadas no Japão. 
Com isso, segundo Pressino, o 
beisebol tende a crescer. “Com 
essa inclusão nas Olimpíadas, a 
modalidade terá uma evolução 
muito boa. As idades de 5 a 
8 anos não têm essa pressão 
e cobrança para participar de 
competições. Já na segunda 
categoria, eles são preparados 
para participar de torneios im-
portantes, tendo esse incentivo 
que são os Jogos Olímpicos. 
O clube inteiro trabalha para 
ter atletas na competição, pois 
participar de um evento assim é 
um momento máster da vida de 
qualquer competidor.”

A equipe de futsal mas-
culino de Indaiatuba sagrou-
-se campeã da Copa Record 
Região Sorocaba, Série Ouro, 
após empatar por 0 x 0 com 
Itu. A partida decisiva foi re-
alizada na casa do adversário 
na última terça-feira, dia 23. 

O time local já havia ven-
cido o primeiro jogo da ro-
dada final por 2 x 0, agora se 
prepara para disputar a Final 
Estadual da competição no 
próximo dia 6 de setembro 
contra o campeão da Região 
Bauru, com local e adversário 
ainda sob definição, uma vez 

que o vencedor sediará a par-
tida. O jogo terá transmissão 
ao vivo pela Rede Record 
Paulista. “Parabenizo aos 
atletas e à comissão técnica 
por mais esta brilhante con-
quista”, destaca o diretor da 
ADI Orlando Vianna. “Agora 
é reforçar o treinamento para 
garantir novamente um ótimo 
desempenho na final estadu-
al”, diz. 

Base 
Na base, as equipes de 

futsal Menores ADI/Secre-
taria Municipal de Esportes 

garantiram vitórias contra o 
São Caetano na rodada do 
Campeonato Estadual Série 
A1 realizada no último sába-
do, dia 20, em casa. 

Os placares foram de 5 x 
3 no Sub-12, 3 x 0 no Sub-14 
e 4 x 3 no Sub-17. Já no Sub-
10 e no Sub-16, o adversário 
acabou levando a melhor por 
4 x 0 e 5 x 0 respectivamente. 

O próximo desafio da com-
petição acontece hoje, dia 27, 
em Penha, contra a equipe 
da casa. A coordenação é do 
técnico João Paulo Miyake.

Também em plena ativida-

de, as equipes Sub-8 e Sub-9 
prosseguem no Campeonato 
Estadual Série Única. Na ro-
dada do último domingo, dia 
21, pelas oitavas de final, o 
Sub-9 acabou perdendo por 2 
a 0 para a forte equipe do Pal-
meiras, e agora permanece na 
Série Prata ainda sem novos 
jogos definidos. 

Já o Sub-8 faz o segundo 
jogo desta fase hoje, dia 27, 
contra o Mercedes, em São 
Paulo, tendo vencido a pri-
meira partidas por 4 a 2. Se 
passar, o grupo está garantido 
na Série Ouro.
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FINAL 
Atlético Oliveira vence a 
‘Segundona’ do Amador e 
Flamenguinho o Varzeano 

ANGELO GOUVÊA

ANGELO GOUVÊA

ANGELO GOUVÊA

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao esportes

Mastiga e União vão para o 
‘tudo ou nada’ em busca do 
título do Amador da Lidi

Está completamente 
aberta a decisão pelo 
título da Série A do 

Campeonato Amador. Após 
0 x 0 na primeira partida da 
final, no último domingo, dia 
21, Mastiga Samba e União 
Paraná voltam a campo para 
decidir de vez quem será o 
campeão deste ano. O jogo 
ocorre amanhã, dia 28, às 10 
horas, no Gigante da Vila. 

Como ingresso para o con-
fronto, a Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi) 
“pede” para que seja doado um 
quilo de alimento não perecí-
vel ou o pagamento da quantia 
de R$ 5. A arrecadação será 
destinada ao Primavera, que 
por sua vez cedeu o estádio. 

Mastiga e União voltam ao 
gramado do Gigante da Vila 
após um primeiro confronto 

de muita tensão, mas, infeliz-
mente para a torcida, sem gols. 

Para o técnico do Mastiga 
Samba, Fernando Gonçal-
ves, o primeiro duelo foi de 
muita marcação de ambas as 
equipes, porém ele acredita 
que faltou paciência aos seus 
jogadores. 

“Até tivemos um bom 
volume de jogo, porém faltou 
calma na hora de decidir”, ana-
lisa. “Mas o resultado foi bom, 
pois jogamos pela vantagem 
do empate. Não levar gols foi 
um fator muito positivo.”

Para o duelo de amanhã, 
um novo empate dá ao Masti-
ga Samba, de forma inédita, o 
tão almejado título do “Ama-
dorzão” da Lidi. Empate esse 
que o time conquistou em 
quatro oportunidades durante 
todo o campeonato. Apenas 
uma vez o time foi derrotado 
e por outro lado venceu sete 
partidas. 

Mas para levantar o “cane-
co”, o caçula Mastiga Samba 
precisa desbancar dentro de 
campo a forte e tradicional 
equipe do União Paraná, que 
busca o tetracampeonato da 
competição. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o técnico do União, 
Gilliard Martins, também viu 
um jogo truncado no último 
domingo. “Foi um duelo onde 
as duas equipes se respei-
taram, mas acredito que o 
resultado favoreceu ambas”, 
analisa. Uma vitória simples, 

por qualquer placar, dá o título 
ao União. O time do bairro 
Oliveira tem sete vitórias, três 
empates e duas derrotas. 

Expectativa
Com 22 gols marcados 

durante o certame, o Mastiga 
aposta justamente na força de 
seu ataque para a partida de 
amanhã. O técnico da equipe 
garante que não atuará com 
o regulamento “embaixo do 
braço”, entrará em campo 
com um time ofensivo, mas 
reconhece também a qualidade 
do adversário. 

“Acredito que o ponto forte 
deles (União Paraná) é a forte 
marcação. São muito bons 
defensivamente. Mas vejo que 
um dos pontos que podemos 
explorar é a descida dos nos-
sos laterais, temos jogadores 
velozes e que podem fazer a 
diferença”, projeta Gonçalves. 

Por outro lado, o União 
aposta no seu coletivo. O time 
possui o artilheiro do cam-
peonato, Cleiton de Jesus da 
Silva com nove gols; a melhor 
defesa, com apenas sete gols 
sofridos; e o melhor ataque do 
campeonato. 

“Somos um grupo unido, 
com 25 jogadores, que sempre 
apoiam um ao outro. Esse é o 
nosso diferencial, não existe 
estrelismo, mas sim um grupo 
bem competitivo”, diz Mar-
tins. “Nessa segunda partida 
temos que nos impor, atacar 
com mais qualidade, errar o 
menos possível de passes e 
ter mais tranquilidade com a 
bola.”

Primeira partida da final foi de muita marcação e terminou empatada em 0 a 0

Atlético Oliveira conquista a “Segundona” do Amador da Lidi 

Flamenguinho levantou o “caneco” de campeão do Varzeano 

Os torcedores de Atlético 
Oliveira e Flamenguinho sol-
taram o grito de “campeão” 
no último domingo, dia 21. 
O primeiro time levantou o 
“caneco” da Segunda Divi-
são do Campeonato Amador, 
enquanto que o Rubronegro 
venceu o 29ª Campeonato 
Varzeano Laércio Milani, 
ambos organizados pela Liga 
Regional Desportiva Indaia-
tuba (Lidi).  

O Flamenguinho foi o 
primeiro a levantar a taça de 
campeão. Na partida agendada 
para às 9 horas no campo da 
Osan, o time venceu o Unidos 
do Rêmulo Zoppi pelo placar 
de 1 x 0. 

O campeonato premiou 
ainda Márcio Basílio de Oli-
veira Leite, como artilheiro 
com oito gols marcados. A 
defesa menos vazada foi a 
do Unidos do Rêmulo Zoppi, 
com apenas sete gols tomados, 

e o Juventude foi o time mais 
disciplinado do certame. 

Decisão 
Ainda no domingo, mas 

à tarde e no Gigante da Vila, 
o Atlético Oliveira venceu o 
Pimenta pelo placar de 3 x 1 e 
sagrou-se campeão da Segun-
da Divisão do Campeonato 
Amador da Lidi. 

Na “briga” pela artilharia, 
dois jogadores receberam pre-
miação. Diego Borges (Jardim 
Brasil) e Trevor Lemes (LBC) 
balançaram as redes adversárias 
em oito oportunidades cada. 

Já a defesa menos vazada 
foi a do Atlético Oliveira, 
com apenas oito gols sofrido, 
enquanto que a equipe mais 
disciplinada foi a do Nacional. 

Tanto o Atlético Oliveira 
quanto o Pimenta estão ga-
rantidos na Primeira Divisão 
do Campeonato Amador no 
próximo ano. 

Final do Campeonato Amador – 1ª Divisão

Quando: amanhã, dia 28, às 10h  
Onde: Estádio Ítalo Mário Limongi (Gigante da Vila)
Ingresso: Um quilo de alimento ou R$ 5

x
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Gabiru e Rodrigo confirmam presença em torneio de futevôlei
ILUSTRES 

Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!esportes

Indaiatuba confirma o décimo atleta
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 

Indaiatuva teve durante a 
semana a confirmação de 
mais um atleta convocado 

para os Jogos Paralímpicos Rio 
2016, realizados de 7 a 18 de 
setembro. O nadador Alan San-
tos da equipe ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes recebeu 
a carta-convite do International 
Paralympic Committee (IPC) 
após a abertura de novas vagas 
devido à exclusão da delegação 
russa da competição. 

No município desde 2014 e 
um dos beneficiários do Bolsa 
Atleta com recursos do Fundo 
de Assistência ao Esporte 
(FAE). Santos é especialista 
nos 100m peito, já compôs 
duas vezes a Seleção Escolar 
Paulista, disputou o Mundial 
Escolar e os Jogos Parapana-
mericanos, além de ter sido 
selecionado este ano para a 
Seleção de Jovens. 

“Esta é mais uma conquista 
da evolução que Santos vem 

apresentando em nosso grupo, 
‘fruto’ de sua dedicação e em-
penho, e que agora conferirá a 
chance de, junto com os cole-
gas já confirmados, brigar pelo 
pódio entre os dez melhores 
do mundo”, destaca o técnico 
da equipe local, Antônio Luiz 
Cândido.

Santos se juntará à Seleção 
no dia 9 e ficará até o dia 13 de 
setembro, conforme as regras 
estipuladas pelo IPC para estes 
novos convocados. 

Com a chegada de Santos, 
Indaiatuba passa a contar com 
o total de dez atletas nos Jogos 
Paralímpicos: Além de Santos, 
Lucas Mozela, Felipe Cal-
tran, Matheus Rheine Correa 
de Souza, Talisson Henrique 
Glock, Cecília Kethlen e Ra-
quel Viel na natação; Evânio 
Rodrigues, da equipe de Supi-
no, no halterofilismo; e Geisa 
Rodrigues Vieira e Lia Maria 
Soares Martins, da equipe 
Gaadin/Secretaria Municipal 
de Esportes no basquete sobre 
rodas. 

Jogos 
Os Jogos Paralímpicos Rio 

2016 devem reunir mais de 4 
mil atletas de 176 países na 
disputa por 528 medalhas. Pela 
primeira vez na história o Brasil 
terá representantes em todas as 
22 modalidades que compõem 
a competição, com uma seleção 
integrada por 278 atletas, sendo 
181 homens e 97 mulheres. 

O número de integrantes 
da delegação é ainda maior se 
for levado em conta o elenco 
de apoio. Serão 16 atletas-guia 
(atletismo), três calheiros (bo-
cha) e mais dois goleiros (fute-
bol de 5), além do auxílio de 195 
oficiais técnicos, que completam 
as 494 pessoas que irão compor 
a delegação do Brasil na Vila 
dos Atletas, no Rio. 

De acordo com o Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro, o objetivo 
é ficar entre os cinco melhores 
no quadro geral de medalhas, 
meta que foi traçada pela enti-
dade depois que o País garantiu 
a sétima posição em Londres 
em 2012.

O 1º Open MMídia de 
Futevôlei, que acontece em In-
daiatuba nos dias 17 e 18 de se-
tembro, já tem duas duplas de 
renome confirmadas: Gabiru 
e Rodrigo, campeões de duas 
etapas do Circuito Arena Ca-
rolina Futevôlei; e Lalazinho, 
atual campeão mundial pela 
competição LVbet Footvolley 
World Tour, com Juninho Sal-
danha, vice-campeão paulista. 

Integrantes das duas duplas 
já têm uma longa carreira no 
esporte. Além de vencerem 
a primeira e a terceira etapa 
do Circuito Arena Carolina 
Futevôlei deste ano, Gabiru e 
Rodrigo são campeões muni-
cipais nas cidades de Franca e 
Mogi Mirim. 

A dupla também estará em 

busca do pódio na categoria 
Sub-20 do Rio 2016 Futevôlei 
Torneio Mundial, que aconte-
ce a partir de amanhã, dia 26, 
no Rio de Janeiro. O evento 
será uma espécie de exibição, 
que pode ajudar o esporte a 
integrar a lista oficial de mo-
dalidades dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020. Vale lembrar 
que o Vôlei de Praia passou 
por este processo em Barce-
lona, em 1992, e se tornou 
esporte olímpico em Atlanta, 
em 1996.

Já o atleta Lalazinho, além 
de atual campeão mundial, foi 
oito vezes campeão mineiro e 
três vezes campeão em Goi-
ânia. Também conquistou o 
vice-campeonato no torneio 
interclubes na Tunísia em 

Pro o valor é de R$ 170. As 
premiações variam e podem 
chegar até R$ 2 mil. 

Competição 
O 1º Open MMídia de 

Futevôlei terá entrada gratuita 
para o público e acontece no 
Centro Esportivo do Traba-
lhador (CET), que fica na 
Avenida Conceição, 1.885, no 
Cidade Nova. Os interessados 
podem obter mais informações 
pelos telefones (19) 9.9681 
1275, (19) 9.7402 9730 e 
(19) 97419 4987, pela pági-
na da MMídia no Facebook, 
no endereço www.facebook.
com/mmidiaindaiatuba, ou 
diretamente no link do even-
to, no www.facebook.com/
events/529867457210921.Gabiru e Rodrigo são campeões das cidades de Franca e Mogi Mirim

Alan (à esq.) foi convocado de última hora e representará o Brasil nos Jogos Paralímpicos em setembro   

BEATRIZ RAMIRES

DIVULGAÇÃO  

2015 e foi vice sul-americano 
em 2014, considerado o me-
lhor atleta da competição. Seu 
parceiro, Juninho Saldanha, 
além de vice-campeão paulis-
ta, é campeão mineiro e do De-
safio Guarujá, bicampeão em 
Ribeirão Preto e tricampeão 
no Open de Maresias. 

As duas duplas competirão 
pela categoria Pro e o 1º Open 
MMídia de Futevôlei contará 
também com as categorias Ini-
ciante A, Iniciante B, Amador 
e Misto. Atletas que estiveram 
presentes nas Olimpíadas Rio 
2016 devem acompanhar o 
evento de perto. As inscrições 
para as categorias Iniciante A, 
Iniciante B e Misto tem inves-
timento de R$ 120 por dupla; 
para a Amador, R$ 130; e na 
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AGOSTO DAS ARTES

Exposições seguem no Centro de 
Convenções Aydill Bonachella

Inscrições para o concurso Turma 
do Gabi terminam segunda-feira

As inscrições para o 9° 
Concurso Cultural da 
Turma do Gabi vão até 

a próxima segunda-feira, dia 
30. Podem se inscrever crian-
ças e jovens de 9 a 14 anos, 
de todas as cidades brasileiras, 
sobre o tema Jogos Olímpicos 
Rio 2016. 

Segundo o organizador do 
concurso, o cartunista Moacir 
Torres, muitos trabalhos já 
foram enviados. “Até o mo-
mento recebemos cerca de 200 
desenhos, porém podem chegar 
mais de outras cidades e de 
algumas escolas de Indaiatuba, 
chegando a uns 350 trabalhos”, 
calcula.

O concurso contará com a 
presença do júri que será com-
posto por Wilma Schroeder 
(artista plástica), Airton Parra 
Sobreira (artista plástico e es-
critor) e Torres. 

A comissão julgadora sele-
cionará cerca de 100 desenhos 
para a exposição que acontece 
de 3 a 30 de outubro, no Centro 
de Convenções Aydil Bona-
chella. Dos 100 trabalhos sairão 
os vencedores.

O concurso já está na sua 
nona edição e este ano será 
comandado pelo Estúdio EMT 
e premiará os ganhadores das 
categorias 9 e 10 anos, 11 e 12, 
e 13 e 14 anos. Cada ganhador 
receberá um tablet como prê-

mio. Serão entregues ainda três 
Menções Honrosas que darão 
direito a um kit com livros e 
revistas da Turma do Gabi.

O tema escolhido esse 
ano foi as Olímpiadas Rio 
2016 que, segundo Torres, 
foi um grande evento se-
diado aqui no Brasil. “A 
participação tornou-se mais 
legal, pois os candidatos 
puderam interagir com o 
evento e criar um desenho 
bem colorido, com as mais 
variadas competições olím-
picas”, explica. 

Torres salienta ainda a im-
portância que o concurso traz 
para os participantes. “Quando 
criamos o concurso há nove 
anos, nossa proposta era ofe-
recer as crianças e jovens, que 
gostam de desenhar, uma opor-
tunidade de participar, competir 
e mostrar sua arte. Antes só 
haviam concursos para dese-
nhistas maiores de 18 anos. O 
Concurso Cultural da Turma do 
Gabi foi o primeiro a ser criado 
especialmente para menores”, 
lembra. “Em todas as edições o 
interesse das crianças e jovens 

Concurso Cultural Turma do Gabi chega a sua nona edição e premirará vencedores com tablet

Visita às exposições são totalmente gratuitas no Centro de Convenções  

DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

é muito grande, pois o tema 
escolhido incentiva esses guris 
a desenharem e participarem.”

Com uma proposta de dese-
nho interessante e motivadora, 
Torres garante que a adesão dos 
candidatos está sendo excelen-
te, com trabalhos enviados de 
diversas regiões. Além de São 
Paulo, já chegaram trabalhos 
dos estados de Santa Catarina, 
Minas Gerais, Bahia, Alagoas, 
Pernambuco, Rio de janeiro 
e Rio Grande do Sul. A nona 
edição do concurso conta com 
o apoio do Colégio Episteme.

Seguem em cartaz até ter-
ça-feira, dia 31, no Centro 
de Convenções Aydill Bona-
chella, cinco diferentes expo-
sições integrantes do festival 
Agosto das Artes. Promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, o evento tem como 
objetivo fomentar o interesse 
da população pelas artes plás-
ticas em todas as suas mani-
festações. 

O passeio é ideal para toda 
a família e todas as faixas etá-
rias, com entrada franca, de se-
gunda a sexta-feiras, das 8h às 
12 horas e das 13h às 17 horas. 
Os visitantes podem conferir 
no local as obras do 2º Salão 
de Artes Visuais, com projetos 
selecionados pela comissão de 

jurados do salão, do Fotoclube 
de Indaiatuba, Projeto APA e 
Dioramas. 

Já o título “Cores da Terra” 
nomeia a mostra com 64 fotos 
dos integrantes do Fotoclube 
de Indaiatuba e também a ex-
posição dos ateliês dos artistas 
Elisa Faccin e Bira Toledo, 
com trabalhos produzidos por 
alunos das escolas municipais 
de educação infantil com a 
utilização de tinta ecológica 
de terra. 

Complementam as atrações 
artísticas os registros do pro-
jeto Entranhas da Cidade, dos 
fotógrafos Renan Antonietto 
e Thiago Sigrist, e a mostra de 
fotografias Impacto Profundo. 
Informações (19) 3894-1867.
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Expoflora aguarda 300 mil 
visitantes até 25 de setembro

cultura &  lazer
CINEMA

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS - Lançamento - Ani-
mação / Comédia - Classificação livre - 90 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25), Sexta (26), Segunda (29), Terça (30) 
e Quarta (31): 16h40 / 19h10 / 21h30. Sábado (27) e Domingo (28): 
14h10 / 16h40 / 19h10 / 21h30
Shopping Jaraguá: Quinta (25) a Quarta (31): 15h20 / 18h00 / 20h30
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping*: Quinta (25) a Quarta (31): 15h15 / 20h15
*No Domingo (28) também haverá uma sessão às 18h20
Shopping Jaraguá: Quinta (25), Sexta (26), Segunda (29) e Quarta 
(31): 16h40 / 19h15, Sábado (27) e Domingo (28): 14h10 / 16h40 / 
19h15, Terça (30): somente às 16h40
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (30): 19h15
...................................................................................................
NERVE - UM JOGO SEM REGRAS - Lançamento - Ação / Sus-
pense - Classificação 12 anos - 97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25) a Quarta (31): 15h40 / 21h50
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (25) a Sábado (27): 18h30, Domingo (28) a 
Quarta (31): 18h45
................................................................................................
ÁGUAS RASAS - Lançamento - Suspense - Classificação 14 anos 
- 86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25) a Quarta (31): 17h30 / 21h50
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25) a Quarta (31): 19h40
.................................................................................................
PARATODOS - Sessões especiais beneficentes - Documentário - 
Classificação livre - 110 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (25), Sexta (26) e Sábado (27): 18h45
PARTE DA RENDA REVERTIDA PARA O CONSELHO MU-
NICIPAL PARA ASSUNTOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
..................................................................................................
MEMÓRIAS SECRETAS - Sessão especial do Cineclube Indaia-
tuba*, com debate após a exibição - Drama - Classificação 14 anos 
- 95 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (30): 19h30. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
...................................................................................................
BEN-HUR - 2ª semana - Aventura épica - Classificação 14 anos - 
123 minutos
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25) a Segunda (29) e na Quarta (31): 
16h00 / 21h15. Terça (30): 16h00 / 21h25
..................................................................................................
QUANDO AS LUZES SE APAGAM - 2ª semana - Terror / Sus-
pense - Classificação 14 anos - 81 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25) a Segunda (29) e na Quarta (31): 17h15 
/ 19h40, Terça (30): 17h15 / 19h40 / 21h10
LEGENDADO*
Polo Shopping: Quinta (25) a Segunda (29) e na Quarta (31): 21h10. 
*Na terça, dia 30, não haverá sessão da versão legendada
..................................................................................................
ESQUADRÃO SUICIDA - 4ª semana - Ação / Aventura - Classifi-
cação 12 anos - 123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25) a Domingo (28): 17h35 / 20h50
Segunda (29), Terça (30) e Quarta (31): 20h50
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (27) e Domingo (28): 14h40
Shopping Jaraguá*: Quinta (25), Sexta (26), Segunda (29) e Quarta 
(31): 18h40. Sábado (27) e Domingo (28): 14h50 / 18h40. *Na terça, 
dia 30, não haverá sessão desta versão no Jaraguá
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (25) a Segunda (29) e na Quarta (31): 
21h35. * Na terça, dia 30, não haverá sessão desta versão no Jaraguá
...............................................................................................
CARROSSEL 2: O SUMIÇO DE MARIA JOAQUINA - 7ª se-
mana - Aventura - Classificação livre - 92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (25) a Quarta (31): 16h10. *No Domingo (28) 
também haverá uma sessão às 13h50. “SESSÃO FAMÍLIA” : NESTE 
FILME, TODOS OS DIAS - INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR PESSOA
...................................................................................................
A ERA DO GELO: O BING BANG - 8ª semana - Animação - Clas-
sificação livre - 95 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente no Sábado (27) e Domingo (28): 13h50. 
“SESSÃO FAMÍLIA” : NESTE FILME - INGRESSO ÚNICO R$ 
5,00 POR PESSOA

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

Começou ontem, dia 
26, e vai até 25 de 
setembro, a 35ª edi-

ção da Explora. A exposição 
acontece de sexta-feira a do-
mingo, inclusive no feriado 
de 7 de Setembro, das 9h às 
19 horas, em Holambra. O 
convite para acessar o es-
paço custa R$ 42 e pode ser 
adquirido tanto na bilheteria 
quanto pela internet. 

A exposição tem o objeti-
vo de apresentar novidades e 
tendências em flores e plan-
tas ornamentais para o con-
sumidor final. A expectativa 
dos organizadores é receber 
cerca de 300 mil visitantes 
nos 17 dias de exposição. 

Entre os lançamentos e 
novidades do setor estão as 
rosas que trazem, além de 
um botão, mais dois, três ou 
quatro brotos na mesma has-
te; rosa spray na cor verde 
clara; petúnias com detalhes 
em formato de coração; vio-
letas dobradas, crisântemo 
branco com flores quase duas 
vezes maiores do que as con-
vencionais; folhagens colori-
das (Heuchera), os antúrios 
Maravilha e Princess Amalia 
Elegance e o Kalanchoe de 
corte Sweet Pink (aposta 
para o Outubro Rosa).

O parque da Expoflora 
tem 250 mil m² e está es-
truturado para receber os 
300 mil turistas que visitam 
o evento anualmente. Há 
estacionamento com capaci-
dade para cinco mil veículos 
em sistema rotativo, áreas 
de descanso com bancos à 
sombra das árvores, posto 
médico, sanitários, fraldá-
rio, bebedouros com água 
fresca, postos de informa-
ção, equipes de apoio e 
caixas eletrônicos.

São três pavilhões de 
exposição (Shoppings Ver-
melho, Verde e Azul) onde 
podem ser encontrados cerca 
de 250 estandes com produ-
tos que vão desde artesana-
tos até produtos industriais e 
para decoração, além de mó-
veis e utensílios domésticos.

Convites
Os ingressos podem ser 

adquiridos na portaria do 
parque de exposição ou/e 
pela internet, com represen-

tantes do evento (veja a lista 
no www.expoflora.com.br) 
ou/e pela internet no www.
ingressorapido.com.br

35ª Expoflora – 
Holambra 2016

Localização: Holambra/SP
Data: de 26 de agosto a 25 
de setembro
Horário: das 9 às 19 horas
Ingressos: R$ 42 na bilhete-
ria ou pela internet
Informações: (19) 3802-1421 
e expoflora@expoflora.com.br

BENEFICENTE
McDia Feliz em Indaiatuba tem programação especial hoje

O grande destaque da edição 
2016 do McDia Feliz, campa-
nha coordenada nacionalmente 
pelo Instituto Ronald McDo-
nald, que ocorre hoje, dia 27, é a 
programação para os restauran-
tes participantes da campanha. 
Para comemorar esta data, o 
McDonald’s de Indaiatuba, no 
Polo Shopping, terá atividades 
para toda a família. 

Além das atividades, hoje 
também será o dia para a troca 
dos tickets vendidos na campa-

McDonald’s do Polo Shopping – Praça de Alimentação 
12h15 às 13h - Academia Inova (Kangoo Jumps e Zumba) 
13h às 14h - Studio Sarah Savda (dança) 
14h às 15h - Magic World (mágico Sidney)
15h às 16h - Histórias com a Tia Nany (infantil)
16h às 16h30 - Ronald McDonald 
16h30 às 17h30 - Healthy Life Fitness (ginástica rítmica)
17h30 às 18h - Espaço Dança & Arte Thais Gomide (dança)
18h às 19h - Equipe Dança de Salão Victor Tegério (Viva 
Escola de Dança)

FOTOS: DAIANE RIBEIRO/JME

nha por sanduiches Big Mac. 
O Centro Infantil Boldrini e 

a Casa Ronald McDonald, de 
Campinas, serão beneficiados 
com a arrecadação da campanha 
feita no restaurante de Indaiatuba.

Atualmente , na Casa Ronald 
McDonald Campinas, o valor 
arrecadado com a venda de Big 
Mac nesse dia corresponde a 
aproximadamente 50% do custo 
anual da instituição.

Na campanha de 2015, o 
Centro Infantil Boldrini e a Casa 

Ronald McDonald receberam 
R$ 649.785,74, com a venda de 
mais de 30 mil sanduíches Big 

Mac.  No Brasil, a campanha 
do McDia Feliz 2015 arrecadou 
mais de 22 milhões de reais.

Chuva de petálas marcou a pontapé inicial da tradicional exposição em Hortolândia   

Exposição conta com diversos ambientes, mostrando o que há de mais moderno e sofisticado no mundo das flores  
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Renan, Monique, Rosa e Fernando no Restaurante Faisão, que fica na Rua 7 de 
Setembro, 659, F. 3894-4840

Monica e Valdir no Restaurante Crazy For Burguer, que fica na Rua 
24 de Maio, 790 - F. 3328-1319

Marcela e Isabella no Restaurante Crazy For Burguer, que fica na 
Rua 24 de Maio, 790 - F. 3328-1319

Lucas, Nicolas, Guilherme, Clodoaldo e Bruno no Restaurante Crazy For Burguer, 
que fica na Rua 24 de Maio, 790 - F. 3328-1319

José Luiz, Marcus e Fernando no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18. F: 3885-5434

Gustavo e Lauriane na Pizzaria Skinão, que fica na Rua Tocantins 
com Marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Guilherme, Beatriz e Willian na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com Marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916

Giovana e Luiz no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18. F: 3885-5434

Funcionários da Ambev almoçando no Cintra Restaurante, que fica na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel.: 3816-1417

Funcionários da Ambev almoçando no Cintra Restaurante, que fica na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel.: 3816-1417

Família super simpática no almoço da Casablanca, que fica na R. 
Antônio Barnabé, 4910 - Distrito Industrial, F: (19) 3935-7920

Gordo, Leonardo, Kátia, Monica e Néia na Pizzaria Skinão, que fica na Rua 
Tocantins com Marginal do Parque Ecológico. F: 3875-7916
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FitBurgers Hamburgueria Saudável inaugura em Indaiatuba

Tarcísio e Caio, proprietários da nova hamburgueria saudável receberam na última terça-feira, dia 23, os amigos para conhecerem o novo espaço onde o cliente irá encontrar um cardápio variado de burgers, 
saladas, omeletes, sucos especiais e sobremesas, sendo todos saudáveis. Vá conhecer e provar as delícias dessa nova hamburgueria

Os alunos Lucas e Paula do Colégio Episteme representando o 
Folclore da região Sul do Brasil!

Andrea da Indalux Leds e Abajures convida a todos para 
conhecerem sua nova loja que está linda na Avenida Conceição, 239

Helena Martins almoçando no Pesqueiro Santo Agostinho com 
elas, Dori Prestes, Nathalia Avelino e Heloisa Martins

Karina e Hiro Kanesaki curtiram a  festa de 13 anos de Laura, filha 
de Ivanete e Ricardo Amstalden

Sandra no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Av. Pres. 
Kennedy, 1145 - Cidade Nova I - Tel.: 3885-0866

Mariangela e Dr João Francisco no Restaurante Faisão, que fica na 
Rua 7 de Setembro, 659, F. 3894-4840

Jê e Anderson na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho, que fica 
na Av. Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. América, Tel. 3875-2974

João e Willians na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho, que fica 
na Av. Visconde de Indaiatuba, 870, Jd. América, Tel. 3875-2974

Kleber Machello e Adriano Battaza no Restaurante Casa da Moqueca, 
que fica na Av. Pres. Kennedy, 1145 - Cidade Nova I - Tel.: 3885-0866

Valéria e Ênio Zicardi

O presidente do IC, Cláudio 
Albrecht com a espoa Neusa

Ilza e Roberto Melo

Baile de Aniversário do 
Indaiatuba Clube

Gentil Pacioni com a esposa 
Arlete De Vechhi Pacioni
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As alunas do Objetivo Jéssica Coelho, Julia Batista e Luiza 
Wellendorf na Feira de Profissões da USP

As alunas do Objetivo Eduarda Parolim, Brigida Fabris, Maria 
Eduarda Leoni, Letícia de Gennaro e Karen Zanche na Feira de 
Profissões da USP

As alunas do Objetivo Camila, Mariana, Giulia, Julia, Helena, Victoria, Beatriz e Mariana na Feira de 
Profissões da USP

As Lojas Cris Bandeira tem a melhor moda para toda família, além de calçados, enxovais e acessórios. São 3 lojas em Indaiatuba e 2 sem 
Salto com promoções exclusivas e crediário próprio

Priscila Mello profissional responsável em podologia, preza pelo 
cuidado com a esterilização “A Esterilização tem que ser feita em 
alto clave”, hoje além do HIV tem a hepatite, que contamina por um 
simples tirar cutícula, se a esterilização não for feita adequadamente. 
Convida todos os leitores do Grupo Mais Expressão a conhecerem o 
Spaço Beauté. Aproveite para participar da promoção, basta agendar 
o procedimento de podologia que irá ganhar uma hidratação para os 
pés. Ligue: 3834-1281 ou 9.8375-9036 

A diretora do Programa Viver de Prevenção e Combate às Drogas, Kelly Pazini, entre os candidatos dos concursos 
Miss e Mister Indaiatuba, após palestra realizada no domingo, 21 de agosto na Tulha do Casarão Pau Preto

Dr. Fernado visitou o Zoológico de LujánBruno do Filé na Brasa curtindo o aniversário de Ezequias

Antonio Carlos representante do Supermercado Bandeira 
com Pedro Henrique

Ronaldo do Carvão Indaiá com 
Vânia do Mercado Vânia

Ronaldo do Carvão Indaiá com Dirlene 
do Mercado Dirroll
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Tutti Sposa

Michui de Filé Mignon

Gibim Eletrônica atende seus clientes em novo local

Look Fashion

A Escola Arte 
em Cerâmica 
Calliopi oferece 
aulas todas às 
quintas e sextas-
-feiras. Além de 
passar uma tar-
de agradável e 
divertida, você 
faz peças ma-
ravilhosas em 
cerâmica com 
a  p ro fes so ra 
Calliopi. Ligue 
já no 3894-8737. 
Muito bom!

Mega Liquidação em Moda

Você que vai casar certamente já está pensando naquele vestido de 
noiva de seus sonhos, maravilhoso 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 pe-
drarias. 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. Não deixe de conferir na loja a nova Coleção Primavera/
Verão até o tamanho plus size. Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760

Conhece o Michui da Casa da Esfiha? Típico espeto 
árabe de filé mignon, cebola, pimentão e tomate grelhados, 
acompanhados de um dos molhos especiais que você só 
encontra na Casa da Esfiha! 

A Flor de Lis Cabelo, De-
pilação & Esmalteria presta os 
serviços de: Cabelo, Manicure/
Pedicure, Unhas artísticas, De-
pilação tradicional, Depilação 
egípcia - com linha, Limpeza 
de Pele, Design de sobrance-
lhas, Alongamento de cílios. 
Todas as terças-feiras o espaço 
oferece 10% de desconto em 
qualquer serviço! Agende um 
horário pelos telefones: (19) 
3825-0623 e (19) 99921-7576 
-  WhatsApp. Rua Alberto 
Santos Dumont, 1209 - Cidade 
Nova I - entre as ruas Ademar 
de Barros e Tuiuti. www.face-
book.com/flordelisindaiatuba

A Gibim Eletrônica acaba de mudar de local, continua na Avenida Conceição 
(esquida da sede anterior). Os proprietários Murilo e Rodrigo aguardam sua visita. O 
novo local está muito bonito e amplo para melhor atender seus clientes. Vale a pena 
conhecer e aproveitar as promoções para a segurança de seu imóvel.

O look para o treino deve ser confortável, 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

Você não pode perder a Mega Liqui-
dação da Vitorello com peças de R$20 a 
R$100 e várias peças com 30% a 40% 
off. Essa é demais, não dá para perder!

Papi e Téo com os tosadores Darik e Lucileidy 
da Clínica Veterinária Bicho Amigo

Mais um casal maravilhoso!! Parabéns Thatiany e Gustavo. 
A 'A Nova Loja' agradece a preferência e deseja felicidades

Murilo e RodrigoFachada da nova sede da Gibim Eletrônica
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Explofora 2016

Luciana Mello e Ike Levy comemoram Dia dos Pais 
no Royal Palm Plaza Resort Campinas

Indaiatuba Clube 59 anos

Reconceito exibe "O Encouraçado 
Potemkin" no sábado, 27 de agosto

Tornados vence clássico e dispara no Paulista B

Dia 30/08/2016  é dia de Cineclube 
Indaiatuba, com sessão ÚNICA

O Madero inaugura em Indaiatuba

Dia 25/08, aconteceu a apresentação para a imprensa, da 
Explora edição 2016. Muita coisa linda, em flores arranjos 
e comidinhas típicas. A Expoflora, maior evento de flores e 
plantas ornamentais da América Latina, na sua 35ª edição, será 
realizada no período de 26 de agosto a 25 de setembro de 2016, 
de sexta a domingo, e no feriado de 07 de setembro e 08 de 
setembro, das 9h às 19h, em Holambra, a 140 km de São Paulo.

A cantora Luciana Mello e o marido Ike Levy aproveitaram a data de Dia dos Pais para 
comemorar com os filhos Tony e Nina um final de semana em família no Royal Palm Plaza 
Resort Campinas.

Ike e Luciana aproveitaram o clima quente para curtir as piscinas do Resort, além de brincar 
com as crianças no Miniville, espaço temático do Hotel, que conta com três personagens infantis, 
a coelha Fofa Flor, o papagaio Capitão Currupaco Paco e o cachorro Comandante Átila.

Ike descreveu a emoção de ser pai nas redes sociais, dizendo ser um “papai chorão”, e que 
até o final do dia precisaria de muita água de coco para hidratar-se.

Casados há oito anos e juntos há onze, Ike e Luciana são pais de Tony de 2 anos e de Nina, 
de sete anos.

O aniversário de 59 anos 
de fundação do Indaiatuba 
Clube foi comemorado pelos 
associados e convidados na 
noite do dia 20 de agosto. 
Com a Banda Séculu’s como 
principal atração, o Baile de 
Aniversário foi realizado no 
Salão Social do IC que tam-
bém recebeu o jantar servido 
pelo Buffet Verona. Notou-se 
a presença de vários candida-
tos as próximas eleições, será 
que eles pagaram a mesa de-
les, ou foi despesa de partido?

O Espaço Reconceito (Rua 5 de Julho, 591 – Jd. Pau Preto 
– Indaiatuba) exibe no dia 27 de agosto, sábado, às 14h30, o 
filme O Encouraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein, seguido 
de bate papo com o fotógrafo e cineasta Marcio Teriya Rebelo, 
dando continuidade ao ciclo O Cinema que Eu Amo. O ciclo é 
composto de seis filmes essenciais; clássicos do cinema sele-
cionados entre as preferências de seis cinéfilos de Indaiatuba 
que, ao final de cada apresentação, batem um papo com os 
espectadores sobre o filme exibido.

Um jogo movimentou a Série B do Campeonato Paulista de Rugby nesse fim de semana, 
com o esperado duelo entre os líderes Tornados Indaiatuba e Wallys Louveira.

Em Louveira, os listrados receberam o Tornados e seu poderoso ataque e como esperado, 
fizeram uma partida equilibradíssima e indefinida até o final, que acabou com triunfo do clube 
de Indaiatuba, que segue invicto, porém sem sua campanha perfeita, pois não conseguiu anotar 
o ponto de bonificação em sua vitória.

O filme ”ME-
MÓRIA SECRE-
TAS"  - 19h30 - To-
pázio Jaraguá - Zev 
usa até a última 
gota de energia de 
vida que lhe resta 
para, seguindo ins-
truções e sua pró-
pria memória, rea-
lizar um ato final de 
vingança. Ele e seu 
melhor amigo Max, 
que compartilham o 
mesmo teto numa 
casa de repouso nos 
Estados Unidos e 
um passado perme-
ado pela crueldade 
nazista da Segunda 

O Madero prepara-se para inaugurar o 23º restaurante-container do grupo. A cidade desta 
vez é Indaiatuba, na região noroeste do Estado de São Paulo. O novo restaurante será no esta-
cionamento do Polo Shopping, localizado às margens da rodovia Santos Dumont (altura do Km 
53), ao lado do distrito industrial da cidade.

Para comemorar sua chegada, o Madero preparou um evento beneficente no próximo dia 
31 de agosto. Toda a renda obtida com a vendas dos convites será destinada à Associação Be-
neficente ABDI.

A ABDI é uma instituição sem fins lucrativos que tem como base de seus projetos a Proteção 
Integral à Criança e ao Adolescente, tendo como seus principais trabalhos o Acolher – acolhi-
mento de crianças que foram afastadas de suas famílias por decisão judicial; o Projeto de Vida 
– que trabalha com a preparação das pessoas que têm a intenção de adotar; e o CIF (Criança 
Indaiatubana Feliz) – desenvolvimento de oficinas artísticas, educativas, culturais, esportivas e 
de dança. Ao todo serão beneficiadas mais de 150 crianças.

O evento de pré-inauguração acontecerá das 19h30 às 22h. O convite individual custa R$ 50 
(cinquenta reais), em dinheiro, e dá direito a um menu exclusivo que inclui bebidas, entradas, 
prato principal e sobremesa. Os convites são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente 
no SAC do Polo Shopping e também na instituição ABDI.

Guerra Mundial, acreditam ter descoberto a identidade do res-
ponsável pela tragédia ocorrida com suas famílias há cerca de 
70 anos e, juntos, traçam um ousado plano.
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Leluh Kids: sempre realizando 
as melhores festas

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

CT Toquinha da Raposa

Isabela aluna do Colégio Le PeriniFelipe, Julia e Mariana Lemuchi no Dia dos Pais do Objetivo

Cesar Rodrigues de Lima e Alice Blume de 
Lima no Dia dos Pais do Objetivo

Anderson Luiz Vecchi e Leonardo Valdemarin 
Vecchi no Dia dos Pais do Objetivo

Alexandre e Laura Silva no Dia dos Pais do 
Objetivo

O lindo Pablo com seu look de motoqueiro
Alunos da Profª Arilaine do Colégio Meta durante apresentação do 
trabalho sobre o Dia dos Pais

Os alunos da Ed. Infantil da Prof. Kelly do Colégio Meta 
homenageiam fim das Olimpíadas

Alunos do Maternal da Profª Angélica, do Colégio Meta, conhecem 
o réptil tartaruga
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caderno de negóciosNº 711

OPORTUNIDADE DE 
NEGÓCIO DA SEMANA 

VENDA

CA04393 - PALM TREE - AT 200m² , AC 181m² - Ampla casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte com armários e ar condicionado, 
WC social, sala 02 ambientes, lavabo, sacada, cozinha planejada , 
quintal, lavanderia, dependência de empregada, garagem para 04 
autos.**Excelente imóvel com produção de energia elétrica própria** 
R$ 660.000,00 *Aceita permuta por chácara**

LOCAÇÃO
CASAS EM BAIRRO

CA06454 - CECAP II - AT. 100m² AC. 60 
m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc social, 
lavanderia e garagem. Ótima localização e 
isento de IPTU.R$ 950,00
CA06594 - JARDIM MORADA DO SOL - 
**Mais 50m², concedido pela prefeitura para 
uso, não pode ser construído, porem, pode 
ser utilizado de garagem.**  R$ 1.000,00
CA06672 - PARQUE DAS NAÇÕES 
- AT125m², AC115m² 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 
1.200,00 + IPTU.
CA06644-JARDIM PRIMAVERA - AT 
250m² AC110 - 02 Dormitórios, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, quinta, 03 vagas 
de garagem. R$ 1.300,00+ IPTU
CA04540 - CIDADE NOVA II - AT 150m² AC 
130m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social ,sala, cozinha, lavanderia e garagem 
para 2 autos. R$ 1.500,00+IPTU.
CA06683 – JARDIM REGINA - AT 250m², 
AC:123m² - 03 dormitórios sendo uma suíte, 
sala de estar, banheiro social com armário, 
cozinha com gabinete, 2 vagas cobertas, 
lavanderia coberta e quintal gramado. R$ 
1.500,00 + IPTU.
CA05841 - PARQUE SÃO LOURENÇO - 
AT 150m² AC 120m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte , cozinha com gabinete planejado, 
WC social , sala , lavanderia coberta, gara-
gem para 02 autos , portão eletrônico. R$ 
1.600,00 + IPTU.
CA06627 - PARQUE BOA ESPERANÇA - 
AT 150m², AC 98m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, área de luz, sala, co-
zinha, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 03 autos. R$ 1.700,00 + IPTU.
CA04781 – VILA VITÓRIA - AT 176 M², AC 
156 M², 3 dormitórios (1 suíte), sala, copa, 
cozinha, WC social, lavanderia, garagem 
para 2 autos cobertos, portão eletrônico, 
aquecimento solar e cerca elétrica. R$ 
2.200,00
CA05425- VILA SUÍÇA - AT 300m²,AC 
250m²-  Casa com 3 dormitórios sendo 1 
suíte com banheira, todos com armários, 
sala de jantar, sala de TV, WC social, 
cozinha planejada, área de serviço, piscina, 
home office, lavabo, e área gourmet com 
churrasqueira. 04 vagas de garagem sendo 
02 cobertas. R$ 3.000,00 + IPTU.
CA04471 - SOLAR DE ITAMARACA - AT 
312m², AC 250m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte máster, WC social, sala 03 ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
dependência de empregada, área de lazer 
com churrasqueira, quintal, garagem para 
04 autos. R$ 3.500,00 + IPTU.

CASAS EM CONDOMÍNIO
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.
CA06329 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m² AC 90m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala dois ambientes , cozinha 
planejada , WC social , lavanderia coberta 
, garagem para 02 autos sendo 01 coberta. 
R$ 1.700,00 + COND+ IPTU
CA06224 - MONTREAL RESIDENCE - AT. 
150 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala de estar e cozinha integrada, WC so-
cial, lavanderia, quintal com churrasqueira 
e garagem para 3 autos sendo 1 coberta. 
R$ 1.800,00 + COND + IPTU.
CA04546 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m², AC 145m² - Parte Superior: 03 suítes 
e hall de entrada; TÉRREO: sala, lavabo, 
copa com varanda, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, churrasqueira 
com pia, garagem para 02 autos, sendo 
01 coberta. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

CA03389 - RES CARIBE - AT 130m², 
AC 160m² - 03 dormitórios (01 suíte 
com armário), WC social, sala, cozinha, 
lavado, lavanderia, quintal, garagem. R$ 
2.200,00 + COND. + IPTU.
CA06676 – VILLAGGIO DI ITAICI - AT 
150m², AC120m²- Casa com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia, 01 vaga de garagem.  R$ 
2800,00 + COND. + IPTU.
CA06653 - CHÁCARAS BELVEDERE 
- AT. 120,00 m² AC. 95,00 m² - 3 dor-
mitórios sendo  01 suíte, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, lavabo, 
wc social, lavanderia, quintal com chur-
rasqueira e pia, garagem para 2 autos. 
Portaria 24 horas, piscina, churrasquei-
ras, playground e mini quadra. R$ 
1.700,00 + COND. + IPTU
CA06112 - VISTA VERDE - AT 175m², 
AC 185m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte com closet, todos com armários, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, área gourmet 
fechada, quintal gramado, canil, ga-
ragem para 02 autos. R$ 2.500,00 + 
COND. + IPTU.
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 cober-
tas. R$ 3.300,00 + COND.+ IPTU.
CA04387 – JARDIM PORTAL DE 
ITAICI - AT 312m², AC 284m²- 04 
dormitórios sendo 01 suíte máster, WC 
social, sala 02 ambientes ampla, jardim 
de inverno, lavabo, cozinha planejada, 
despensa, lavanderia, área de lazer com 
churrasqueira, garagem para 04 autos. 
R$ 3.800,00 + COND. + IPTU.
CA05937 – VILLAGE TERRAS DE 
INDAIA - AT 569m² AC 317m² - Supe-
rior- 04 Dormts Planejados, Sendo 02 
Suítes 01 com Closet, WC Social estilo 
Americano, Sala.Inferior- Escritório, La-
vabo, Sala 03 Ambientes, ante sala, co-
zinha Planejada, Fogão Cooktop, Forno 
Elétrico, Coifa,Copa, Dispensa, Adega, 
Piscina com raia olímpica e Cascata, 
Churrasqueira com Cozinha Planejada, 
Wc, Lavanderia, Garagem para 04 Au-
tos. R$ 5.000,00 + Cond. + IPTU.

CHÁCARAS
CH01526 - TERRAS DE ITAICI - AT 
1.000m², AC 180m² - 03 dormitórios 
sendo 02 suítes uma delas máster, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha, 
despensa, lavanderia, área gourmet 
com forno à lenha, e fogão industrial, 
varanda ampla, hidro, ampla área verde 
gramada.  R$ 2.300,00 + IPTU . 
CH01451- VALE DAS LARANJEI-
RAS- AT- 3.000m² AC- 130m²- 02 dor-
mitórios, WC social, lavabo, sala, copa, 
cozinha, lavanderia. Casa de caseiro 
com 01 dormitório, WC social, sala, 
cozinha, garagem para vários carros. 
R$ 2.800,00+COND.+IPTU
CH01267 - MOSTEIRO DE ITAICI - AT 
2.500m², AC 800m² - 03 dormitórios (01 
suíte), WC social, 03 sala sendo TV, 
jantar e estar, copa, cozinha, lavanderia 
com WC; loft: cozinha, WC com sauna e 
spa vertical, hidro para 04 pessoas, área 
de lazer com piscina, churrasqueira, 
fogão e forno à lenha, sala de jogos com 
06 mesas sendo 02 de bilhar, 01 de pem-
bolim, 01 de ping-pong e 01 mesa com 
17 cadeiras, edícula com 01 dormitórios, 
WC social, 01 sala, (toda a casa com 
varanda) e garagem. R$ 4.000,00

CH01421 - TERRAS DE ITAICI - AT 
1000m², AC 350m², 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala de estar c/ tv, 
Sala de estar com lareira, escritório, sala 
de jantar, cozinha planejada, despensa, 
área de serviço, lavanderia, área de lazer 
com pomar, churrasqueira, forno a lenha, 
piscina, WC externo, quarto de despejo, 
garagem para 04 autos.R$ 4.000,00 + 
COND. + IPTU
CH01539 - MOSTEIRO DE ITAICI - AT 
5.180m² - AC 420m² - Ótima chácara!! 02 
terrenos com 02 entradas(toda avaranda-
da), 04 dormitórios (01 suíte), 02 banheiros, 
sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
salão de jogos, pomar, campo de futebol 
e basquete, capela, espaço gourmet com 
churrasqueira, wc e dormitório, poço caipira 
e vagas para vários carros. R$ 6.000,00 + 
COND. + IPTU.
CH01150 - RECANTO DOS PASSAROS 
- AT 5.000m² , AC 500m² - Casa principal: 
03 dormts sendo 01 ste máster, todos 
com armários, WC social, sala de estar 
com lareira, sala de TV, sala de visitas, 
escritório, lavabo, sala de jantar, coz. 
planejada, despensa, área de serviço, 
lavanderia, área de lazer com piscina de 
alvenaria com cascata, forno e fogão a 
lenha, 02 churrasqueiras, sauna seca, 
sauna molhada, vestiário, SPA coberto, 
campo de futebol, campo de tênis, pomar, 
canil, lago, aq. solar. Casa de caseiro: 01 
dormt, WC social, sala, coz., lavanderia. R$ 
6.000,00 + COND + IPTU.
CH01073 - VALE DAS LARANJEIRAS - 
AT 12.000m², AC 760m² - 04 suítes, sala 
02 ambientes, lavabo, cozinha, lavanderia, 
área de lazer com churrasqueira, piscina 
alvenaria 12x12, jacuzi para 08 pessoas, 
sauna, vestiário, mini campo de golfe, 
campo de futebol, casa na árvore, capela, 
bosque, pomar, canil, viveiro, garagem 
para 18 autos. Casa de caseiro com 03 
dormts sendo 01 stuíe, WC social, sala, 
coz., lavanderia. R$ 12.000,00.
CH01345 - VALE DAS LARANJEIRAS - 
AT 3.030m² AC 720m²: 06 dormitórios (03 
suítes, sendo 1 master, com closet, com 
sacada), hall de entrada, sala 05 ambien-
tes com pé direito alto / lareira /jardim de 
inverno / varanda, copa, cozinha, lavande-
ria, despensa, depósito, dormitório e WC 
de empregada, casa de caseiro com WC 
social / sala/ cozinha/ lavanderia, área de 
lazer com churrasqueira, balcão com pia, 
piscina com deck e chuveiro, garagem para 
06 autos sendo 02 cobertos. R$ 16.000,00
CH01555 - HELVETIA COUNTRY - AT 
1.600m², AC 680m² - 05 suítes sendo 01 
delas máster com WC senhor e senhora, 
ampla varanda, escritório, sala de estar, 
sala de TV, lavabo, sala de jantar todas com 
vista para piscina, copa, cozinha planejada, 
02 despensas, deposito com armários, 
lavanderia planejada, área de lazer com 
churrasqueira, forno, sala de ginastica, 
sauna, WC, piscina com ilha, garagem para 
04 autos. R$ 18.000,00
CH01279 - LAGOS DE SHANADÚ - AT 
6.100m², AC 940m² - 06 suítes (01 master, 
banheiro com hidro todo em mármore) com 
closet, escritório e sacada; sala íntima, 
sala de visitas com lareira em mármore e 
pé direito alto, sala de tv com telão, som 
e iluminação de discoteque (88mts2) e 
cozinha(ou bar) anexa, lavabo, sala de 
jantar, cozinha americana planejada, lavan-
deria planejada, casa de hóspedes(quarto 
sala banheiro): casa de caseiro com 02 
dormitórios, sala cozinha e banheiro, WC 
social, salão de jogos com mesa de snooker 
profissional, pebolin e tênis de mesa, área 
de lazer com churrasqueira, piscina com 
deck, academia e quadra de tênis com piso 

em lisonda, garagem para vários carros, 
sendo 02 cobertas, canil que comporta 6 
cachorros de grande porte. Pomar e jardim 
com paisagismo completo, perfeito paraíso. 
R$ 20.000,00

APARTAMENTOS
AP01857 - VILA BRIZZOLA - AC.64m²: 2 
dormitórios,sala,cozinha, WC social, lavan-
deria e garagem para 1 auto. R$ 800,00 + 
COND. + IPTU.
AP02646-VILLAGE AZALEIA - AU 64m² - 
02 dormitórios,sendo 01 com armários, WC 
social, sala, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 01 auto. R$ 1.000,00 + 
COND. + IPTU.
AP00894 - VERTENTES DE ITAICI - AU 
85,38m² - 03 dormitórios (01 suíte, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem para 02 autos. 
R$ 1.100,00 + COND + 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$1.200,00+ COND. + IPTU
AP01917 - EDIFÍCIO GRAÚNA - AU 
83m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, WC social, sala 02 ambientes, co-
zinha planejada, lavanderia, garagem para 
01 auto. R$ 1.100,00 + condomínio + IPTU.
AP01628-JARDIM PAU PRETO-AU 85m² 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, varanda, cozinha plane-
jada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
1.500,00 + COND. + IPTU
AP02581 - DUETTO DI MARIAH - AU80m² 
- 03 dormitórios, sendo 01 suíte planejada, 
WC social, cozinha, sala, lavanderia, 02 
vagas. Área de lazer com churrasqueira, 
academia, piscina, salão de festas, sauna. 
R$1.500,00 + COND + IPTU
AP03008 - RESIDENCIAL VITÓRIA- 
AU.88,00m² com 03 dormitórios, sendo 
uma suíte, todos os dormitórios com 
armários planejados, sala dois ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia com armário, 
banheiro social, 01 vaga de garagem cobe-
rta. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.
AP02405 - VILA SFEIR – AÚ 82m² 03 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, 
cozinha planejada, sala, varanda gourmet, 
churrasqueira, 02 vagas. R$ 1.800,00
AP02833 - FERNANDA - AU. 107 m² - 3 
dormitórios (1 suíte planejada com sacada), 
Wc Social, cozinha planejada, sala para 
2 ambientes, área de serviço com ban-
heiro e garagem para 2 autos cobertas. R$ 
2.100,00 com condomínio e IPTU inclusos.
AP03153 - PREMIUM RESIDENCE - AU 
91,19m² - Apartamento novo, automatizado 
com 03 dormitórios sendo 02 suítes com 
armários,s WC social, sala ampla, varanda 
gourmet, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. **Condomínio 
com infra-estrutura de lazer completa**R$ 
2.200,00 + COND. + IPTU.
AP02300- AU 90M² 03 dormitórios sendo 
01 com armário e cama , sala com mesa, 
home, sofá e tv, WC social, cozinha plane-
jada com geladeira, micro ondas, fogão 
e exaustor, , lavanderia com maquina de 
lavar,garagem para 02 autos cobertos. 
R$2.200,00 + CONDOMÍNIO + IPTU. 
**Apartamento totalmente mobiliado**
AP03152 - CIDADE NOVA I - AU 210m² - 
04 suítes com armários e ar condicionado, 
sala ampla três ambientes, varanda, coz-
inha planejada, lavanderia churrasqueira, 
garagem para 04 autos. R$ 2.800,00 + 
COND. + IPTU
AP03083- CONDOMÍNIO DUE - 04 dor-
mitórios sendo 02 suítes, lavabo , sala 02 
ambientes,wc social, lavanderia , hob box 
,cozinha planejada, garagem para 03 autos 
cobertos. R$ 3.500,00 + COND.+ IPTU
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LOCAÇÃO

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 privilegia-
da - AU: 40m² c/ wc, estacionamento 
– R$ 1.150,00 + Cond. + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Salão 
Comercial c/ cozinha e wc, excelente 
localização – R$ 3.500,00 + 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, garagem – 
R$ 1.100,00
CA00168 – Jd. do Valle - 3 dorm 
(sendo 1 suite), sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem 2 carros – R$ 
1.200,00 + Iptu
CA01211 – Vila Rubens - 2 dorm, 
sala, coz, wc, wc externo, quarto 
despejo, lavanderia, garagem – R$ 
1.250,00 + 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
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, copa, 
cozinha, wc, lavanderia, garagem, não 
possui garagem – R$ 1.500,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, 
garagem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 + 
Iptu 

APARTAMENTO

AP00480 – Solar dos Girassois - 
2dorm, sala, coz c/ gabinete, wc c/ 
gabinete, lavand, garagem, portaria 
24hs, área de lazer – R$ 850,00 + 
Cond + Iptu

AP00179 – Ed. Azaléia – Portaria 
24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 
amb, coz planej, wc, lavand, garagem 
– R$ 800,00 + Cond + Iptu
AP00654 – Vila Todos os Santos - 2 
dorm, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem – R$ 1.000,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Pq São Lourenço – 
área de lazer e portaria 24hs - 2 
dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc 
social c/ box e gabinete, coz planeja-
da, lavand, garagem – R$ 1.050,00 + 
Cond + Itpu
AP00447 –  Ed.  La Spezia  - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz c/ armários, lavand, 
garagem, varanda gourmet c/ churras-
queira – R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
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
AP00056 – Cidade Nova - 2 dorm 
c/ armários, sala, cozinha c/ armário, 
banheiro, lavanderia, wc de empre-
gada, gar. 1 carro – R$ 1.150,00 + 
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
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 condi-
cionado, 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
AP00512 – Ed. Soho - Lindo Edifício 
- Apto Novo - AU: 85,92m² - 3 dormi-
tórios (Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 ambientes, cozinha, lavanderia, 2 
vagas de garagem cobertas, área 
de lazer completa – R$ 1.800,00 + 
Cond + Iptu

VENDAS

TERRENOS

TR00628 – Cond Fechado – Park 
Real – AT: 150m² – R$ 120.000,00
TR00481 – Jd. Regina - AT: 250m² - 
excelente topografia – R$ 190.000,00

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

CHÁCARAS

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

CASAS COND. FECHADO

CA01195 – Moradas de Itaici – Óti-
ma Área de Lazer - 2dorm(sendo 1 
suite c/ armários e ar cond), sala 2 
amb, coz planej, wc social c/ box e 
gabinete, lavand fehada, churrasq 
c/ pia, gragem coberta 2 carros – R$ 
350.000,00
CA01373 – Park Real – Casa Nova 
- 3dorm (sendo 1 suite), sala, coz, 
wc social, lavand, garagem, ótimo 
acabamento – R$ 400.000,00
OPORTUNIDADE - CA01154 – Res. 
Montreal – AT:150m² - CASA NOVA - 
3dorm(Sendo 1 suite), wc social, sala 
2 amb, coz americana, churrasqueira, 
lavand, garagem. Área de Lazer com-
pleta - Portaria 24hs – R$ 430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo so-
brado - 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, co-
zinha, lavabo, escritório, piscina, 
churrasqueira c/pia, garagem coberta 
2 carros – R$ 750.000,00
CA01251 – Terra Nobre - AT: 319m² 
-  AC: 190m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ 
closet e ar condicionado), sala 2 amb 
ampla c/ ar condicionado, wc social, 
lavabo, coz planejada, churrasqueira 
c/ pia e gabinete, piscina, wc externo, 
lavand c/ armários, excelente acaba-
mento, porcelanato – R$ 850.000,00

CA01068 – Res. Maringá – AT: 
300m² - AC: 235m² - Aquecimento 
Solar – Preparação p/ Ar Condiciona-
do - 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 sui-
tes, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, lavabo, escritório, coz 
americana, piscina, churrasq, lavand, 
garagem, aquecimento solar – R$ 
950.000,00
CA01397 – Maison du Park - AT: 
495m² - AC: 380m² - 4 suites(sendo 
1 master c/ closet, 2 duchas e 
2 lavatórios), escritório, sala 02 
ambientes 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 des-
pejo, jardim de inverno, paisagismo, 
aquecimento solar, preparação p/ ar 
condicionado, 06 vagas de garagem, 
fino acabamento. Condomínio de 
alto padrão c/ linda área de lazer – 
R$ 2.300.000,00

CASAS 

CA01369 – Jd. Regente – Casa 
Nova – 3dorm(Sendo 1 suite), sala, 
coz, wc, lavand, garagem 2 carros – 
R$ 340.000,00
CA01365 – Jd do Valle – Casa Nova 
– 3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla, wc social c/ box, lavand, 
garagem coberta p/ 2 carros – ótimo 
acabamento – R$ 375.000,00
CA01323 – Jd do 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 eletrôni-
co – R$ 500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa 
Nova, Excelente Acabamento – 3 sui-
tes, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, 
churrasq c/pia, wc externo, garagem 
coberta p/ 2 carros – R$ 650.000,00
CA01308 – Vila Suiça - AT: 360m² 
- AC: 230m² - Excelente Casa - 3 dor-
mitórios c/ armários(sendo 1 suite), 
wc social, coz planej, copa, sala de 
tv, churrasqueira c/ pia, lavand, wc 
externo, quarto de despejo, edícula 

assobradada c/ 2 dorm e 1 wc, portão 
eletrônico – R$ 680.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE 
APTOS NA PLANTA 

CONSULTE-NOS

OPORTUNIDADE - AP00557 – Ed. 
Azaleia – 3dorm, sala, coz , wc, la-
vand, garagem, portaria 24 hs, área 
de lazer – R$ 220.000,00
AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 
40m² - Edificio c/ elevador – R$ 
155.000,00
AP00582 – Jd Tropical – Ed. Portal 
das Flores – (Excelente Área de 
Lazer) -  3dorm, sala 2 amb, coz, 
wc social, lavand, garagem – R$ 
265.000,00
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente 
Localização – Prox. ao centro – 
Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb,  coz, wc social, lavand, 
garagem-(aceita financiamento ban-
cário) – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – Área 
de Lazer e Portaria 24hs - 3 dorm 
(sendo 1 suite e 2 dorm c/ armá-
rios), sala 2 amb c/ rack e painel, wc 
social c/ box e gabinete, coz planej 
c/ cooktop, forno elétrico e coifa, 
lavand c/ armários, 01 garagem co-
berta Aceita imóvel como parte de 
pagto e financiamento bancário – R$ 
278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – ótima lo-
calização - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, coz c/ armários, 
lavand, garagem, varanda gourmet c/ 
churrasqueira – R$ 330.000,00
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, cozinha, lavanderia, 2 
vagas de garagem cobertas – R$ 
435.000,00
AP00550 – Jd. Pau Preto – Ed. 
Spazio Livenza - 3dorm(sendo 1 
suite c/ armários), wc social c/ box 
e gabinete, coz planej, lavand c/ 
armários, varanda gourmet ampla, 2 
vagas de garagem cobertas, área de 
lazer completa e portaria 24hs – R$ 
460.000,00
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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$ 
75.000,00.
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.

 

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-
der ia ,  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 poliesporti-
va, 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 – Vista Verde– 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, 10.000li-
tros hora, pomar mais edícula de 70m² – R$ 
500.000,00
TE0043 – Vale das Laranjeiras – 2.300m² 
– R$ 350.000,00
TE0024 – Terras de Itaici – 1.000m² – R$ 
270.000,00 – Localização Zenite Furakawa, 
parte alta.

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

TROCA
Apartamento no Butantã – 03 suites, sala 
02 ambientes, lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasqueira, piscina, salão 
de festa, 02 vagas de garagem, a duas 
quadras do metrô Butantã área de 131m²   
valor R$ 1.200.000,00  - Troco por chácara 
no Mosteiro ou Vale das Laranjeiras com 04 
dormitorios podendo dar volta em dinheiro.
Chácara em Itatiba (Jardim D. Leonor) por 
Imóvel em Indaiatuba – 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, piscina e 
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 varan-
da, 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

AP00431 – ED.VALQUIRIA 3 dorm. 
c/ moveis planejados, sala cozinha, 
lavanderia planejada, 2 vagas área 
útil 80m R$1.300,00 + Cond. 250,00 
+ Iptu
AP00380 – COND. AZALEIA 3 
dorm. Cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
1.000,00 + Cond. 250,00 + Iptu
AP00254 – COND. 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 saca-
da – 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 RESI-
DENCE  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 ambientes, cozinha planejada 
, com varanda,  2 wc com armários, 1 
vaga coberta área 100m R$1.300,00 
+ cond. 500,00 + Iptu – 
AP00439 – PARQUE BOA ESPE-
RANÇA 2 dorm, cozinha grande e 
independente,  WC, lavanderia, sala 
com sacada 1 vaga,R$ 1.000,00 + 
cond. 200,00 – há 15 min do centro , 
próximo a saída da cidade.
AP 00442– CONDOMÍNIO SPAZIO 
ILLUMINARI 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 MARINO - 3 dorm.  sala 2 am-
bientes  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 ( condo-
mínio + Iptu incluso)
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-

randa 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 planeja-
da, com grande bancada em granito 
e cooktop instalado. Lavanderia com 
armários e vidro divisor de ambiente. 
2 vagas amplas no subsolo tipo ga-
veta. 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 NA-
ÇÕES  2 dorm. Sendo 1 suite, 1 wc, 2 
vagas de garagem R$ 1.200,00 +Iptu 
CA00977 – JUSCELINO KUBITS-
CHEK 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 ecoló-

gico com cômodos grandes sendo e 
edícula no fundo com 1 dorm, sala e 
cozinha , wc , na frente 2 dormitórios,  
copa e cozinha separada ambas 
com pia ,1 sala grande , 1 banheiro, 
1 cômodo para dispensa ou quarto, 
garagem para 3 carros, 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 ameri-
cana com sala de janta,lavanderia 
fechada, garagem para 5 carros, 
câmeras de segurança , cerca elé-
trica portão eletrônico. R$ 2.400,00 
+ Iptu 100,00
CA 01000 – CIDADE NOVA – CO-
MERCIAL OU RESIDENCIAL -  
3 dorm. Sendo 2 suítes 1 WC, 3 salas 
, área gourmet com churrasqueira 
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 eletrô-
nico, garagem para 3 carros e quintal.
S A00021 –D I P L O M A T O F F I -
CIE– 1 sala  38m no 3 andar  R$ 
1.300,00+cond. 423,00 + Iptu
SA00019 – OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE  41m, 1 wc 1 
garagem  R$ 1.000,00 + cond. 330,00
SA00018  - OFFICE PREMIUM 
TORRE CORPORATE 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 INDAIA-
TUBA  4suites máster com sacadas-
-closet- hidro- escritório, 2 salas am-
biente, com jardim e lavabo, cozinha 
planejada, salão de festa com cozinha 
, 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

AP00333 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 57m² A/C: 57m²
R$ 215.000,00 

AP00269 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 
70m² A/C: 70m²  R$ 277.000,00

CH00094 – Terras de Itaici 
03 suítes. A/T: 1200m² A/C: 600m²
 R$ 1.200.000,00

AP00261 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m²
 R$ 235.000,00

CH00054 – Terras de Itaici 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
1000m² A/C: 240m² R$ 800.000,00

CC00159 – Condomínio Fechado  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 480.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado  
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m²
 R$ 290.000,00

CC00160 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. 
A/T: 175m² A/C: 110m²  R$ 460.000,00

AP00166 – Centro  
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
125m² A/C: 125m²  R$ 350.000,00

CH00088 – Condomínio Fechado  
04 suítes. A/T: 5000m² A/C: 700m²  
R$ 2.500.000,00
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AP03268 - JARDIM POMPEIA - 3 DORMT / 1 
SUITE / WC / COZ / SALA / R$330.000,00

AP03329 ED RECANTO DO BOSQUE 
AU 60M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS 

/ 1 GAR. R$ 850,00 + COND + IPTU

AP03330 - PATIO ANDALUZ - AU 84 M² - 
3 DORMT / 1 SUITE / SALA / WC / AS / 2 GAR 
R$440.000,00 - R$1.800.00 + COND + IPTU

CA06244 JD MORADA DO SOL 
2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 2 GAR. 

R$ 1.000,00 + IPTU

CA09892 MORADA DO SOL - 2 DORM. / 
SALA / LAVABO / COZ. / SACADA / WC / AS 
/ EDICULA (1 DORM) / GAR. R$ 1.150,00 + 

IPTU

CA10384 JD JK - AT 152,25M2 AC 126,48M2 - 3 
SUITES(2 PLANEJADOS) / 2 SALAS PLANEJA-
DAS / LAVABO / JD INVERNO / COZ. PLANEJ 
/ AS / DESPENSA / 2 GAR. R$ 385.000,00

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

SUITE / 2 WC / 2 VAGAS R$280.000,00

CA11341 - JD DOS COLIBRIS 
3 DORM / SENDO UMA SUITE / SALA / COZ 

/ 3 WC / 2 GAR COB - R$ 335.000,00

CA11349 JD MORADA DO SOL - AT 125M2 AC 
110M2 - 2 DORM.(1 SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS 
/ CHUR / 2 GAR. PORTÃO ELETRONICO. BOX BLIN-
DEX. VENTILADOR DE TETO. R$ 1.300,00 + IPTU

CH01354 - MOSTEIRO DE ITAICI - AC 331.47 
M² AT 5.000M²  3 DORMT / 1 SUITE / 3 WC / 

COZ / 3 SALAS R$900.000,00

SL01657 - JARDIM NELY - AC 800M² / 
AT 1000 M² R$10.500,000 + IPTU

SL01794 JD REGINA - AC 95M2 - SALÃO C/ 
COPA / 1 WC. R$ 1.100,00 + IPTU
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VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA !! 
JD. DO VALLE Próximo Ao 
Pq. Ecológico .02 Dormitórios, 
Sendo 01 Suite, Sala, Coziha, 
Wc Social E Lavanderia, En-
trada Para Varios Autos E Par-
te Em Estrutura Para Sobrado. 
Precisa Pequena Reforma 
Externa, Para Vender Ur-
gente! Apenas R$250.000,00 
Tel=19-3017.2608/99762-
7997.Aceita Financiamento. 
Estuda 50% De Entrada E 
Parcelamento Do Saldo Di-
reto Com O Proprietário. Vá 
Zunindo!!!Obs: Oferta Valida 
Apenas Para Os Próximos 
30 Dias.

OPORTUNIDADE! PARA 
INVESTIMENTO: 04 Resi-
dências Edificadas Em Lote De 
250M², De Frente Para O Par-
que Corola Gerando Uma Ren-
da Aproximada De R$2.400,00. 
Valor:r$300.000,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-
3294
OPORTUNIDADE! PARA 
INVESTIMENTO: 02 Re-
sidências Edificadas Em ½ 
Lote De 130M², De Frente 
Para A Rua Silvio Candelo 
Em Pleno Centro Comercial. 
Valor: R$ 260.000,00 F=19-
3017-2608/99762-7997. 
Aceita Lote No Negócio.

OPORTUNIDADE! IMPER-
DÍVEL!! Lote De 250M² Com 
02 Residencias E Grande 
Espaço De Terreno Livre. 
Em Local Privilegiado Da 
Morada Do Sol, Com Ren-
da De R$1.100,00. Apenas 
R$270.000,00(O Lote Vasio 
Já Vale Este Preço) Tel= 
19-3017.2608 / 99762-7997.
Imperdivel!!!!
M.SOL-RUA-58 02 Dormi-
tórios Sala, Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia, Gara-
gem. 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 
20.000M²/40.000M² Próximo 
A Monte Mor: Boa Topografia; 
R$22,50 P/M².Ac. Veículo, 
Ou Imóveis F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294.

SÍTIO VENDE-SE

S Í T I O  E M  T O L E D O , 
P r ó x i m o  A  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000M², Casa 
Semi-Acabada C/ 03 Dormi-
tórios, 02 Wcs – Toda Ava-
randada, Gramada, Pasto, 
Pomar, Boa Topografia, Água 
De Mina, 02 Tanques Com 
Peixes Sendo Um Copar-
tilhado 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.

ALUGA-SE

B A I R R O :  J D . M O R A D A 
DO S OL (ANT-10) (Pav.
sup.)02-Dorm, Sala.Coz –Wc 
– Sem Garagem R$850,00 
Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-27) (Fundos)01-
- D o r m ,  S a l a . c o z  – W c 
– Sem Garagem R$550,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-34).  01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
B A I R R O :  J D . M O R A D A 
D O  S O L  ( A N T -53 ) .  02-
Dorm, Sala. Coz –Wc –Lav. 
- Garagem  R$1200,00 + Iptu     
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-57).  01-Dorm - 
Sala-Coz –Wc – Lav –Garagem 
R$ 700,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
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

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

SALAO COMERCIAL

BAIRRO:JARDIM MORADA 
DO SOL :RUA 33   R$700,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO:JARDIM MORADA 
DO SOL :RUA 70 (Proximo 
A Loja Sonho Meu) R$600,00  
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO:JARDIM MORADA 
DO SOL:  RUA 70  R$700,00      
Garantia:fiador/Calção Locaticia

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS 
NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A 
CREDENCIAL

DO SEU 
CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.232 – JD.BRASIL – R$170 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc.
COD.252 – JD. PAULISTA – R$280 
MIL – 2doms(1st), sala, coz, wc, chur-
rasq., garagem fechada para 3 carros.
COD.257 – VL.MARIA ITAMARA-
CA – R$365 – MIL – 2dorms, sala 2 
ambientes, coz, 2 wc, churrasqueira.

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 co-
berta para 3 e descoberta para 3 carros

COD.407 – COND.MARIA DULCE – 
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 APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

TERRENOS

TE.02 – JD.DOS IMPERIOS – R$112 
MIL – 150m²
TE.13 – VILA RICA – R$120 MIL 
– 150m²
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL mais 
parcelas – 170m² 
TE.19 – HELVETIA – R$370 MIL 
– 490m²
TE.24 – JDS DI ROMA – R$148 
MIL – 300m²
TE.31 – COND.QUINTAS TERRACO-
TA – 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, churras-
queira, campo de futebol, pomar, poço, 
corrego nos fundos  
COD.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.MORADA DO SOL – R$420,00 – 
dorm, pia, wc, sem garagem
VL.ALMEIDA – R$420,00 – dorm, 
coz, wc
VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 
– dorm, coz, WC, entrada de carro.  
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$500,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 
– dorm, sala, coz, wc, sem garagem
JD.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
CENTRO – R$700,00 – dorm, sala, 
coz, WC, sem garagem
JD.SANTA CRUZ – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, WC, garagem
VL.TODOS OS SANTOS – R$800,00 
– 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

JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entrada para carro.
PQ.INDAIA – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
CECAP III – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
PORTAL DO SOL – R$880,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
para carro.
JD.CALIFORNIA – R$900,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, quintal, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1000,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
para 3 carros.
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, sem 
garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
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 – 2dor-
ms, sala, copa, coz, , wc, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, as, 
WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem. Nos fundos 
;dorm e wc
JD.AMERICA – R$2.300,00  – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos 
dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros.

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 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gara-
gem (SEM CONDOMINIO)
PQ.SÃO LOURENÇO – R$850,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem.
JD.JEQUITIBA – R$880,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gara-
gem (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 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
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, la-
vanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem

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

CIDADE NOVA – R$700,00 – 
50m², wc

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 50m², wc
P Q . B O A  E S P E R A N Ç A  
R$1.100,00 – 80m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
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.
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso 
frio.
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$2.000,00 – 130 m², wc.
J D . M O R A D A  D O  S O L  – 
R$2.300,00 - 150m², 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
VL.CASTELO BRANCO – R$2 
MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 
garagem

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 
–  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 
MIL –  658m²
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Referência: Ap00623. Vl Nossa Sra Cande-
laria - 3 Dormts (1 Suite), Sala, Coz, Wc, 1 

Vaga. R$ 290.000,00.

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: Ca10913. Obs: São Duas Casas 
Da Frente Com 2 Dormts, Sala, Coz, Wc, Gar 2

Vagas, Fundo C/ 1 Dormt, Sala, Coz, Wc E 
Lavanderia. Valor: R$ 350.000,00.

Referência: Ca10904. Casa Para Venda
Jardim Regina, Indaiatuba 3 Dormitórios Sendo 1 

Suíte, 2 Salas, 3 Banheiros, 4 Vagas
163,00 Construída, 257,00 Total R$460.000,00

Referência: Ca10905. Casa Para Venda
Vila Rubens, Indaiatuba 2 Dormitórios Sendo 

1 Suíte, 1 Sala, 2 Banheiros, 3 Vagas
167,00 Construída - Totalmente Reformada

R$460.000,00

Referência: Ca10890. Casa Para Venda
Centro, Indaiatuba 3 Dormitórios Sendo 1 Suíte 
C/ A/C, 1 Sala, Coz, Com A/E, 3 Banheiros, 3 

Vagas De Garagem, Lavanderia, Quintal.
165,00 Construída, 125,00 Total Venda: 480.000,00

Referência: Ca10908. Casa Para Venda
Jardins Dos Aroma, Indaiatuba Sp

3 Dormitórios Sendo 1 Suíte, 1 Sala, 2 Banhei-
ros, 2 Vagas 130,00 Construída, 225,00 Total 

Valor: R$ 550.000,00.

Referência: Ca10627. Sobrado Tendo Na Parte Inferior: 01 
Suíte, Salas Estar E Jantar, Lavabo, Cozinha, Área De Serviço, 
01 Suíte Para Empregada (Rev. Para Escritorio). Área De Lazer 
Com Piscina Aquecida, Churrasqueira, 04 Vagas De Garagem 
Sendo 02 Cobertas. Parte Superior Com 04 Suítes Com Closet, 

Sendo 03 Delas Com Sacada, A Master Tem Closet Duplo, 
Hidro, Chuveiro E Cuba Duplos. Valor: R$ 1.490.000,00.

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
AP00228 – VL FURLAN – 2 Dormts, Sala, Coz, Wc, 
Gar 1 Vaga. R$ 900,00
AP00460 – VL NOSSA SENHORA APARECIDA 
– 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, La-
vanderia, Coz, Sala 2 Ambts, Gar 1 Vaga. R$ 1.300,00
AP00598 – JD SANTIAGO – 3 Dormts, (1 Suíte), 
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 Condicio-
nado 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, Ba-
nheiro E Copa. R$ 2.500,00
Sl00169 – Cidade Nova- 239,25M² - R$ 6.000,00

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 Sa-
las - 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 GIO-
MI – 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
Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Mecânica Auto Elétrica Beleza

Dentista Oficina de Motos Papelaria

Restaurante

Reparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

CASAS - 2 dorms 
– Financiamento 
pela caixa ecôno-
mica do terreno 
e da construção 
– consulte-nos F. 
(19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092
Oportunidade!!! 
casa com 3 dormito-
rios no Jd Regente 
por R$270 mil só 
até 31/07. F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Vila Homero – 2 
dorms (1st), 2 salas 
c/ varanda, coz., 
lav., gar. AT/390m² 
AC/ 150m² (fren-
te p/ o Parque das 
Frutas) R$ 580 mil 
OBS: aceita troca 
por casa térrea no 
Vil lagio de Itaici 
ou Vista Verde F. 
9.9887-7771
Moradas de Itaici 
- 3 dorms (1 suite), 
sala, cozinha e WC. 
Totalmente refor-
mada - Aceita 50% 
em permuta. R$ 400 
mil F. 9.9887-7771

Vale das Laranjei-
ras – 4 dorms (2 sts), 
lavabo, sala 3 amb., 
sala jantar, coz. Pla-
nej., lav. e dep. de 
empregada, mais 
Casa de caseiro, 
piscina e churras-
queira. AT 3.000m² 
AC/450m² R$ 950 mil 
F. 9.9887-7771
Sítio 20 mil metros, 
lago com nascen-
te, casa com 4 dor-
ms; casa de caseiro 
8 baia, 2 suítes, 2 
banheiros sociais, 
1 piscina c/ churras-
queira, pomar gra-
mado, a 200m² da 
portaria, 4 km da ci-
dade de Indaiatuba. 
R$750 Mil. Aceito 
imóvel como parte de 
pagto. F: (Vivo) (19) 
99694-2253(Antô-
nio), (19) 3394-0385, 
(19)99116-2256 (As-
sis)

 

JD. MONTOVA  – 
com 216m² R$105 
mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092

Terreno  175m² 
no Vista Verde.
Bem localizado. F: 
(19) 99792-1440 / 
99774-3834
Terras de Itaici – 
1.000m² - R$ 270 
mil - Localização 
Rua Zenite Furaka-
wa. Parte alta. F. 
9.9887-7771
Terras de Itaici - 
2.750M² - R$ 300 
mil F. 9.9887-7771
Vale das Laranjei-
ras - 2.830m² R$ 
350 mil F. 9.9887-
7771
Alugo – terreno em 
área comercial de 
Itaici, 360m², ótima 
localização. F: (19) 
2516-2778 / (11) 
99623-2652
 

Compro capacete 
de motoqueiro. F: 9 
9132-9090 Neto
R a d i o  P H I L C O 
semi novo portátil 
(toca  usb e cd). 
Ótimo estado. F : 
(19) 9 8378-7713  
- Netto

Colchão de ca-
sal (marca Castor) 
D45, excelente es-
tado. F : (19) 9 9132 
9090 Antonio
Máquina overlock, 
semi nova, comple-
ta e toda revisada, 
em perfeito estado. 
R$400,00 F. 3329-
3770 c/ Vera
G e l a d e i r a 
R$350,00, 1 Ven-
tilador R$30,00, 1 
Cortador de gra-
ma R$300,00, 1 
Fogão de embutir 
R$120,00, 1 La-
vadora de roupa 
R$250,00. F. (19) 
99267-7603 (claro)
C o l c h ã o  s e m i 
novo, casal, D45, 
Castor. Excelente 
estado. F: 99132-
9090 Antonio
Radio Philco, ótimo 
estado. F: 9837-
7713 Neto
Geladeira Bras-
temp duplex fros fri 
EM perfeito estado 
- branca F. 9.9324-
7676
Lavadora Bras-
temp antiga funcio-
nando muito bem F. 
(19) 4105-0898
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Jd. Belo Horizonte 
- 3 dorms (1 st) com 
hidro, sala, cozinha 
planejada, churras-
queira, portão eletrô-
nico R$ 380.000,00. 
Aceito terreno até 
R$ 130.000,00 como 
parte de pagamen-
to F. (019) 9.9887-
7771
Casa Térrea Cond. 
Vista Verde - 3dorm 
(1 suítes) c/ armá-
rios, sala 2 amb., 
coz .  Amer i cana 
planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa), 
lavanderia c/ armá-
rios, 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 sui tes 
todas com armá-
rios, lavabo, sala 
2 ambientes, coz. 
planejada c/ des-
pensa, piscina, área 
gourmet. AT/300m² 
A C /  2 4 0 m ² 
R$900.000,00  –
Aceita 30  % em 
permuta. F. 9.9887-
7771

Jd. Pau Preto - casa 
de 2 dorms R$450 
mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Vendo ou troco 
casa no condomí-
nio Guarantãs por 
Terreno ou Apto. 
- Tratar com Ari F: 
(19) 3935-7160 / 
99276-6106

 

Apto Barbara - 1 
dorm, sala, coz. e 
banheiro, 1 vaga de 
gar. R$ 210mil F. 
9.9887-7771  
Troco apto no Bu-
tantã – 3 suites, sala 
2 amb., lavabo, coz. 
americana, varanda 
c/ churr., piscina, sa-
lão de festa, 2 vagas 
de gar., a 2 quadras 
do metrô Butantã 
área de 131m² R$ 
1.200.000,00  - Tro-
co por chácara no 
Mosteiro ou Vale 
das Laranjeiras com 
4 dormitórios po-
dendo dar volta em 
dinheiro. F. 9.9887-
7771

Jd. Santiago - Apto 
novo, 51 m², 2 dorms, 
2 vagas. Aceito fi-
nanciamento. R$240 
MIL. F: (19) 99113-
8634
Apto  próximo ao 
centro e ao poupa 
tempo, 3 dormts, 1 
com suíte, todo pla-
nejado, ar condicio-
nado na sala, 1 vaga, 
área de laser comple-
ta. R$ 319.900,00. F. 
(19)9.8219-6633

 
Aluga-se apto Con-
domínio Village Aza-
léia - 3 quartos, sala, 
coz, wc, salão de 
festas, playground, 
quadra, quiosque no 
direto com proprietá-
rio. R$ 950,00 mais 
iptu e condomínio F.  
9.9885-0454 com Ju-
liana ou 9.9315-5273 
com Rafael

 
PQ. DA GRAMA 
- com muitas ár-
vores frut í feras 
5.130m² R$ 220 mil 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Chácara para fins 
de semana, com 
churrasqueira, pis-
cina e campo de 
futebol. F: 3875-
6434 / 99774-3834
Cond.  Alto de 
Itaici – 3 suites, 
sala 2 amb, lava-
bo, cozinha, lavan-
deria, 3130m² AC/ 
160m² R$ 750 mil 
F. 9.9887-7771
Sítio  com 3 al-
queires; 2 lagos; 2 
nascentes, 1 casa 
com cercado tri-
fásico, 3 km² do 
Centro de Cardeal. 
R$750 Mil. Acei-
to imóvel como 
p a r t e  d o  p a g -
to. F: (Vivo) (19) 
99694-2253(An-
tônio), (19) 3394-
0385, (19)99116-
2256 (Assis)



classificados
Secadora de roupas 
Brastemp 110V em 
bom estado F. (19) 
4105-0898
Bicicleta ou troco por 
uma 29, volto a dife-
rença F. (19) 9.9324-
7676
Tenho para negociar 
uma maquina de sol-
da Bambozzi Indus-
trial modelo EDG 415 
com tocha e cilindro 
F. (19) 9.9324-7676
Fritadeira elétrica 
220V Acty-Free Arno 
semi nova – ótimo 
estado R$230 F. (19) 
3017-5541/99259-
1877 com Camilo
Ferro de passar 
novo na caixa 220V 
Mod. Lumina Red 
–  B l a c k & D e c k e r 
R$130 F. (19) 3017-
5541/99259-1877 
com Camilo
Colchão de molas 
casal 1,38m – Guar-
da-costas Probel 
R$80 F. (19) 3017-
5541/99259-1877 
com Camilo
Maquina fotográfica 
analógica EOS Ca-
non R$500,00 F. (19) 
4105-0898

 

Ômega 94 GLS, 
2.0, vinho, doc. ok; 
motor novo, gasoli-
na. R$10 Mil. F: (19) 
99320-6492
Ecosport XLS, 1.6, 
gasolina e GNV, 
prata. Ótimo esta-
do. R$ 22 Mil. F: 
(19) 99320-6492

 

Ofereço-me para 
trabalhar em sa-
lão de beleza com 
massagem – Maria 
Cícera Fone: 2516-
0217
Ofereço-me como 
jardineiro para po-
das plantações e 
manutenções. F: 
(19) 3875-7624 c/ 
Jeferson.
Ofereço-me  como 
Motorista. Catego-
rias A/D. Experiên-
cia com cargas de 
pequenos e gran-
des portes. Tel: 
3936-4053/ 99804-
7578

25BMais Expressão

Ofereço-me  para 
cuidar de idosos. 
Possuo experiência 
e referência. 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
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço tra-
balhos de jardinagem 
(corte de grama) tam-
bém. Tenho maqui-
na, não tenho vícios 
. Tratar com Denis 
(11) 952237579.



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 Gradu-
ação Completa em Administração, 
Economia ou Ciências Contábeis, 
domínio em informática e desejável 
inglês nível intermediário, com expe-
riência na função, em toda rotina da 
área como desenvolvimento de novos 
fornecedores, negociações de condi-
ções de preço, qualidade e prazos, 
fazer acompanhamento de pedidos, 
etc. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA RH SENIOR Graduação 
em Recursos Humanos, Administra-
ção de Empresas ou áreas correlatas, 
com inglês fluente, com experiência 
generalista conhecimentos em depar-
tamento pessoal, folha de pagamento, 
legislação trabalhista, recrutamento 
e seleção, treinamento e desenvol-
vimento e benefícios. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA DE TI Graduação Com-
pleta, com experiência na função e 
conhecimentos em SQL Linguagem, 
Android, Rede Windows, Exchange, 
Suporte ao Usuário, Excel intermedi-
ário, Virtualização e Back Up. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE PINTURA INDUS-
TRIAL Com Ensino Médio Completo, 
desejável curso de Ponte Rolante, 
com experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
DESENVOLVEDOR WEB FRONT 
END Com experiência em programa-
ção (PHP), montagem de briefing de 
projetos para web. 
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. 
Residir em Indaiatuba. 
LÍDER DE LOGÍSTICA Graduação 
em Logística, curso de empilhadeira, 
conhecimentos intermediário em infor-
mática, com experiência na função e 
toda rotina da área e gestão de equi-
pe. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM I Ensino Médio Completo, 
curso de Operador de Ponte Rolante, 
leitura e interpretação de desenhos, 
com experiência na função, conhe-
cimentos em simbologia de solda, 
usinagem e TPM. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA PET En-
sino Médio Completo, com experiên-
cia na função e possuir disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba.
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS Com Ensino Fundamen-
tal Completo, desejável experiência 
na área de produção. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
SOLDADOR Ensino Médio Com-
pleto, curso Técnico de Soldagem 
e Operador de Ponte Rolante, com 
experiência na função com solda mig 
e mag. 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/ VEN-
DAS (7637): Superior completo em 
Administração de empresas com en-
fase em Marketing. Vivencia na área 
comercial. Residir em Indaiatuba. 
Possuir condução própria.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7768): Ensino médio completo. 
Vivencia  na área administrativa, 
de preferência em faturamento. Dar 
suporte administrativo e técnico nas 
áreas de contas a pagar, contas a 
receber, faturamento e recepção. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE LOGÍSTICA (7772): 
Superior em Administração ou Lo-
gística. Vivência na função. Conhe-
cimento em atendimento ao cliente, 
separação de pedidos, notas fiscais. 
Possuir condução própria. Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE MARKETING 
(7771): Ambos os sexos. Superior 
completo em Administração ou Ma-
rketing .Vivencia em marketing. Co-
nhecimentos em softwares gráficos, 
pacote office. Fará suporte na área de 
criação e publicidade. Possuir CNH. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(7765): Ambos os sexos. Vivencia 
no administrativo ou marketing. Co-
nhecimentos em informática. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR PCP (7393): Superior 
cursando ou completo. Vivência na 
função. Conhecimento em pacote 
office. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR PRODUÇÃO (7770): 
Ensino Médio Completo. Sem expe-
riência. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO(a) (7764): Ambos os 
Sexos. Ensino médio. Vivência na 
área de confeitaria. Conhecimento 
com tortas, salgados de diversos 
tipos. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO METALÚRGICO/ 
TÉCNICO METALURGISTA (7721): 
Técnico completo em Metalurgia ou 
Superior em Engenharia Metalúrgica. 
Vivência na área de laboratório físico 
e químico em indústria metalúrgica. 
Conhecimento em aços. Possuir con-
dução própria. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(7769): Ensino Médio. Vivência na 
função. Conhecimento na área de 
usinagem. Cursos de Leitura, Inter-
pretação de Desenho e Metrologia. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR PONTE ROLANTE 
(7760): Ensino Fundamental Com-
pleto. Vivência na função. Curso 
na área. Possuir condução própria. 
Disponibilidade para trabalhar por 
turno. Residir em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 
(7695): Ambos os sexos. Superior 
completo em Engenharia Mecâni-
ca, Elétrica ou afins; Inglês Nível 
Intermediário. Desejável ter traba-
lhado em empresas: automotivas 
na supervisão ou coordenação de 
equipes de manutenção. Desejável 
conhecimento em SAP. Residir na 
região de 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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