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A Faculdade Max Planck 
e a OAB subseção Indaiatuba 
realizam na próxima terça-fei-
ra, dia 20, um debate político 
com os candidatos a Prefeitura 
de Indaiatuba. 

Os vereadores aprovaram, 
mais uma vez, um novo pe-
ríodo de férias ao prefeito 
licenciado Reinaldo Nogueira 
(PMDB). A votação ocorreu-
durante Sessão na Câmara.

O tradicional Baile do 
Hawaii, realizado pelo Clube 
9 de Julho, já tem data para 
acontecer. A edição 2016, que 
marca os 30 anos do evento, 
será dia 19 de novembro (sá-
bado), às 22 horas. Os ingres-
sos do primeiro lote do baile 
estarão disponíveis para com-
pra, a partir de segunda-feira.

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Batalhão de Operações Especiais (Baep), da Polícia Militar, em 
mais uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - setor do Ministério Público (MP).
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Treze combates marcam 
mais uma edição do Evolution

Ganem prevê melhorias na 
saúde em seu plano de governo  

Debate Político 
reúne candidatos 
a prefeito 

Reinaldo Nogueira 
‘ganha’ mais 60 
dias de férias   

Baile do Hawaii 
inicia venda de 
ingressos na 2ª f

MP cumpre seis mandados 
de busca e apreensão

Atleta da equipe local 
conquista prata inédita 
nas Paralimpíadas
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Você concorda 
com o novo pedido 
de férias do 
prefeito Reinaldo 
Nogueira? 

RADARES DIAS - 17 A 23/09

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

“As Eleições estão chegando 
e, mesmo sabendo que ele fez 
muito por nossa cidade, acre-
dito que deveria se ausentar 
de uma vez"
Fátima Felício, 51 anos, do 
lar 

“Não muda nada ele se afas-
tando novamente. Não vejo 
expressão de diferenças com 
ele no cargo ou afastado" 
Eide Camacho, 62 anos, 
empresário

“Os políticos de hoje deixam 
a gente muito confuso. Fica 
difícil emitir se é certo ou não 
esse período de férias"
Aguinaldo Cerdelio, 64 
anos, lavrador

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

"Não tenho muito que ques-
tionar. Concordo  que ele tem 
que ficar afastado mesmo, até 
outro entrar"
Cicero Rodrigues, 43 anos, 
pedreiro

“Eu acho errado isso. Ele de-
veria sai definitivamente do 
cargo, uma vez que já ficou 
180 dias de licença”
Edvaldo Fernandes, 40 
anos, porteiro

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).

A lição dos Jogos Paralímpicos

opinião

Dormir no travesseiro da paz
Preocupe-se para pagar o que você deve. Quem não deve não teme. Durma na 

paz. Vivemos em um momento onde o medo, a preocupação e a ansiedade são 
fatores preponderantes na nossa vida, as conversas com as pessoas,  as noticias 
da maioria dos jornais, da televisão ou do rádio, são assustadoras, somente falam 
do mal e do pior que ocorre na nossa sociedade, trancamos-nos dentro de nossas 
casas, colocamos grandes nas janelas, alarmes, câmeras filmadoras, contratamos 
guardas na rua, blindamos carros, parece que o mundo virou um verdadeiro cam-
po de guerra. De fato há o risco mais muitas vezes exacerbados pelo diz que me 
diz. Imaginamos um mundo cão, com muitos e terríveis acontecimentos, algumas 
vezes ate acontecem, mais em número e gravidade menor do que pensamos.  Em 
agosto de 1918, um saveiro estava sendo puxado por um rebocador, no Rio Ni-
ágara, quando o cabo rebentou. As fortes correntezas logo conduziram o barco 
em direção às cataratas. Quando estava para cair, o barco encalhou em algumas 
rochas bem acima das quedas. Os dois homens que estavam a bordo foram salvos 
apenas no dia seguinte. Eles passaram uma noite de terror pois esperavam, a qual-
quer momento, despencar para a morte. Isso aconteceu faz quase noventa anos e 
a velha barcaça continua lá, no mesmo lugar, até hoje. Jamais aconteceu a queda 
prevista. Os dois homens se preocuparam por nada. A esperada queda do barco, 
que trouxe ansiedade e desespero aos dois homens homens, não aconteceu... Da 
mesma forma, a maioria dos problemas que tiram nossa paz e alegria, também 
não nos atingirão. A preocupação é como um barco encalhado nas pedras. Ela 
nunca levará você a lugar algum! Quer controlar seus sentimentos básico, medo 

e insegurança, faça o treinamento Signa1, inscreva-se www.sig-
natreinamentos.com.br - 019-38757898

Para muitos apenas um evento esportivo, que não 
deveria ser realizado num País como o Brasil, em 
plena crise econômica e principalmente política. 

Mas se os Jogos Olímpicos Rio 2016 talvez não 
conseguiram “amolecer” o coração dos mais “radi-
cais” dos brasileiros, o mesmo não se pode dizer dos 
Jogos Paralímpicos. 

As Paralimpíadas Foram sim apenas um evento 
esportivo, mas com “ingredientes” que fizeram mi-
lhões de brasileiros a se emocionar e ter orgulho de ser 
brasileiro. Qual indaiatubano não se arrepiou a ver o 
atleta local, Evânio Rodrigues, conquistar a primeira 
medalha de prata dos Jogos no levantamento de peso? 
Sim, deu orgulho. 

A participação de Evânio e outros atletas locais, 
brasileiros, representantes de inúmeros países, trouxe 
a lição não só de que todos são capazes. Até porque 
isso eles (paratletas) já sabem, pois, mesmo com as 
dificuldades, mostram há anos que isso é apenas um 
mero detalhe. 

Mas a lição que os paratletas trazem é que todos, 
sem exceção, devem ser capazes. Podem ser melhores 
cidadãos sem dar desculpas ou utilizar como barreiras 
pré-conceitos e preconceitos. 

Num período onde o ódio e a indiferença parecem 
reinar na vida das pessoas, que tal romper as barreiras, 
subir no pódio na vida e conquistar também o bronze, 
a prata e o ouro? 

Legado da Paralimpíada
Bastaram um planejamento de longo prazo, iniciado em 2009, e um aumento nos 

investimentos, de R$ 168 milhões a R$ 375 milhões, para que a delegação de 287 atletas 
iniciasse ontem a disputa pelo pódio alimentando o sonho de terminar a Paralimpíada 
do Rio em quinto lugar, entre os 176 países participantes. E, o que é melhor, com a 
confiança dos brasileiros de que tem tudo para chegar lá. Afinal, de 1972, em Heidel-
berg, a 2012, em Londres, houve o apreciável salto do 32º para o 7º lugar no ranking 
paraolímpico. No intervalo, o Brasil colecionou resultados significativos, atingindo a 
liderança do Parapan de Toronto (mais ouro que os Estados Unidos e Canadá) e boas 
marcas no Parapan de Guadalajara.

O histórico de superação dos paratletas não é diferente daquele de seus colegas que 
acabaram de disputar os Jogos do Rio. Ambas as delegações enfrentam os mesmos 
problemas de falta de apoio, de verba e de infraestrutura para treinamento, entre outros 
obstáculos. Com um adicional: “A gente é coitado ou super-herói. Somos tão humanos 
quanto qualquer pessoa, podemos errar ou acertar. Infelizmente esse estereótipo é uma 
pressão.” A declaração – dada em entrevista pela velocista Terezinha Guilhermina, de-
ficiente visual que em três jogos olímpicos conquistou seis medalhas (três ouros, uma 
prata e dois bronzes) – é válida também para a árdua competição que as pessoas com 
deficiência enfrentam na busca pela inclusão no mercado de trabalho.

Alinhado a essa causa desde 1999, com um programa específico de estágio e 
aprendizagem, o CIEE é testemunha da teia de preconceito e incompreensão que esse 
segmento enfrenta para conquistar o pleno exercício dos direitos da cidadania. Mas o 
CIEE também é testemunha, até por experiência própria, dos bons dividendos que a 

inclusão de deficientes traz para o ambiente organizacional, a começar 
por surpreendentes produtividade e capacidade e adaptação. Nossa 
expectativa é que os Jogos Paralímpicos do Rio deixem como legado, 
além da merecida coleção de medalhas, uma nova visão – mais justa e 
mais humana – sobre a inclusão das pessoas com deficiência.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Quais os direitos do vigilante?
Os empregados de empresas de vigilância patrimonial que atuam na guarda de 

patrimônio de empresas tomadoras de serviços, geralmente atuam em jornada 12x36 
laborando domingos e feriados e por esta situação, tem os seguintes direitos trabalhistas.

Se a jornada adentrar as 22:00hs tem direito ao adicional noturno de 20% sobre a hora 
normal até o término da jornada, ou seja, se ela se estende após as 05:00hs o adicional 
deve ser pago até o seu término.

Tem direito ainda ao intervalo para descanso e refeição de 1 hora no mínimo. O 
empregado deve sair do seu posto de trabalho e usar o período da forma que quiser. Se 
a empresa obriga a fruição do intervalo dentro do posto de trabalho, deve ser pago 1 
hora com acréscimo de 50% e reflexos em outras verbas.

A jornada 12x36 só é válida se for prevista em convenção ou acordo coletivo, do 
contrário o empregador deve pagar as horas excedentes a 8ª diária. O empregado em 
jornada 12x36 não pode fazer horas extras.

Se o dia de trabalho cair em feriado, o valor do salário daquele dia deve ser pago em 
dobro. Também a hora noturna será considerada em 52 minutos e 30 segundos, ou seja, 
se o empregado trabalha 7 horas, receberá por 8 horas trabalhadas. 

O vigilante ainda, terá direito ao adicional de periculosidade correspondente a 30% 
sobre o seu salário base por trabalhar exposto a roubo e violência. Se 
sofrer acidente de trabalho causando sequelas, poderá ingressar com 
ação trabalhista requerendo indenização por danos morais e materiais.
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Abraz realiza dois 
eventos em setembro 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Setembro é um mês espe-
cial para a sub-regional 
de Indaiatuba da Asso-

ciação Brasileira de Alzheimer 
(Abraz). A entidade realizará 
dois eventos gratuitos a fim de 
reforçar a conscientização de 
familiares e profissionais. 

O Fórum “Meus pais en-
velheceram. E agora, como 
cuidar deles?” será realizado 
na próxima quarta-feira, dia 
21, das 8h às 12h, no Anfitea-
tro da Prefeitura. As inscrições 
serão feitas no local do evento, 
às 8 horas. 

A abertura do Fórum ocor-
rerá às 8h30, com discurso da 
presidente da Abraz Indaiatu-
ba, que abordará o envelhe-
cimento populacional bem 
como a Doença de Alzheimer 
e os modelos de atenção. 

Às 8h50, será a vez da 
enfermeira especialista em 
geriatria Mariana Bianchi 
falar sobre “Níveis de Com-
plexidade no cuidado com o 
idoso”, abordando conceitos 
de autonomia, independência, 
dependência e capacidade 
funcional. 

Na sequência, serão apre-
sentados os modelos de aten-
ção ao idoso. Às 9h10, a 
médica e docente de Clínica 

Médica da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) 
Dra. Maria Elena Guariento 
abordará o tema “Moradia 
Assistida”. Às 9h30, a médica 
geriatra Dra. Paola Canineu 
falará a respeito do “Centro 
Dia” e “ILPI - Instituição 
de Longa Permanência para 
Idosos”. 

Às 10h10, será feito o co-
ffee break e visita aos estandes 
de parceiros do evento. As 
palestras serão retomadas às 
10h30, com o tema “Home 
Care”, com o enfermeiro es-
pecializado em Serviço de 
Atendimento Domiciliar Ju-
limar Fernandes. Às 10h50, 
Dra. Maria Elena Guariento 
volta a fazer uma nova expo-
sição, desta vez sobre o tema 
“Hospice”. 

Estão programados ainda 
um debate e mesa-redonda 
entre todos os participantes, 
das 11h10 às 11h50. 

Vivências
Além do Fórum, a Abraz 

promoverá no próximo sá-
bado, dia 24, um sábado, o 
evento “A arte da vida”, das 
9h às 11h30, no Casarão Pau 
Preto. O evento consistirá 
em dinâmicas vivenciais em 
grupos, envolvendo idosos 
com diagnóstico de perda 
de memória e Alzheimer, e 
cuidadores. Será necessária 
inscrição prévia pelo telefone 
3328-4285.

Os participantes pré-inscri-
tos serão recepcionados às 9h. 
Às 9h30, a especialista Talita 
Ribeiro Passoni desenvolverá 

uma sessão de musicoterapia. 
Em seguida, o psicólogo Gio-
vanni Vendramini Alves fará 
uma roda de conversa com 
cuidadores e familiares, a fim 
de promover uma troca de ex-
periências entre os participan-
tes. O evento terminará às 11h, 
com uma confraternização. 

Os eventos realizados pela 
Abraz neste mês de setembro 
contarão com os seguintes 
patrocinadores: Apsen Farma-
cêutica, Benveni Residencial 
para Idosos, Conviva Day 
Care, Laboratório Edna Ja-
guaribe, Home Angels, Libbs, 
Torrent Pharma, Vita Migliore 
Home Care e Ymunomaster. 
As ações têm ainda o apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba, Fa-
culdade Anhanguera e Artoni 
Produções Gráficas.

DIVULGAÇÃO

Atividades promovidas pela Abraz acontecem na próxima quarta-feira e no sábado 

CAUSA 
Parada LGBT reúne 20 
mil pessoas no domingo

DIVULGAÇÃO

Vinte mil pessoas participa-
ram da 7ª edição da Parada do 
Orgulho LGBT, em Indaiatuba. 
O evento ocorreu no último do-
mingo, dia 11, com concentração 
inicial no barco da Raia de Remo 
e encerramento na Concha Acús-
tica, ambos no Parque Ecológico. 

Os participantes seguiram 
em uma caminhada pela Ave-
nida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na marginal do Parque 
Ecológico.

Em seguida,  o público 
curtiu uma sequência de atra-
ções musicais na Concha com 
Thuanny Camp, Pretty Lupon, 
Kyara Freitas, Rhaylla Mona-
ri, Igor Galli, Dafyni Müllers, 
Yasmin Krystell, Gogo Emer-
son, Viviane Vipper, Suzanna 
W. Lupon e Kaue Manzani. 

Houve ainda muita música 
com os Djs Edú Pacheco, Carla 
Castilho, Ed, Nip, Leduardo e 
Diogo. 

Segundo o idealizador do mo-
vimento LGBT em Indaiatuba, 
Wellyton Ribeiro, de 36 anos, o 
evento atingiu a expectativa dos 

organizadores.
“A mudança do local ficou 

muito mais agradável. Este ano 
notamos a presença de um públi-
co com mais famílias. Estamos 
muito satisfeitos”, diz.

O evento, que superou a 
expectativa de público, propor-
cionou ainda uma "discussão" 
sobre o preconceito.

Representantes da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
compareceram,  discursando 
sobre direitos e conscientização 
sobre a luta contra a homofobia. 
Membros da Parada LGBT de 
outras regiões também presti-
giaram o evento, assim como a 
ONG do movimento LGBT de 
Curitiba.

“A parada foi um sucesso. 
Durante a semana nas palestras, 
na Pré-Parada e no domingo. Não 
tivemos ocorrências e o percur-
so foi bem tranquilo”, ressalta 
Ribeiro. 

O movimento contra a homo-
fobia acorre sempre na segunda 
semana de setembro pela lei da 
Diversidade Sexual.

Parada do Orgulho LGBT atingiu as expectativas 



04A Mais Expressão

Colégio Montreal promove mostra cultural hoje

cidade Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

INFORME PUBLICITÁRIO

JEAN MARTINS 

ROSE PARRA - ACS/CMI

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Vereadores aprovam novo 
período de férias a Reinaldo

Os vereadores aprova-
ram, mais uma vez, 
um novo período de 

férias ao prefeito licenciado 
Reinaldo Nogueira (PMDB). 
A votação aconteceu durante 
a 25ª Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada na noite de 
segunda-feira, dia 12.

Na ocasião,  o PL nº 
013/2016, que prevê novo 
período de férias ao chefe do 
Executivo foi aprovado com 
quatro votos contrários. 

O projeto prevê que Rei-
naldo se licencie do cargo 
desde ontem, dia 16, até o dia 
14 de novembro (segunda-
-feira), para tratar de assuntos 
particulares. O antigo período 

de férias terminou na última 
quinta-feira, dia 15. 

Durante a votação, foram 
contrários ao novo período de 
férias os vereadores Carlos 
Alberto Rezende Lopes e Der-
ci Jorge Lima, ambos do PT; 
além de Bruno Ganem (PV) e 
Gervasio Aparecido da Silva. 

O último vereador citado 
ainda fez questão de subir à 
Tribuna para justificar seu 
voto contrário ao novo perío-
do de “descanso” do prefeito. 
“Não vejo justificativa para 
aprovar esse projeto. Não é 
problema de saúde, pois o 
prefeito (Reinaldo) está muito 
bem. Acredito que ele deveria 
assumir mais o papel para o 
qual foi eleito”, criticou Silva. 

Esse foi o quarto pedido de 
férias do prefeito aprovado no 

ano. No dia 3 de maio, Reinaldo 
entrou de férias e quem assumiu 
o Gabinete, na ocasião, foi o 
vice-prefeito Antonio Carlos 
Pinheiro. Porém, o período de 
Pinheiro no cargo de chefe do 
executivo durou apenas 14 dias. 
Alegando já ter agendado uma 
viagem ao exterior, ele também 
solicitou férias por 17 dias. 

O PL autorizando o reces-
so de Pinheiro foi aprovado na 
Câmara e, no dia 17 de maio, 
com base na Lei Orgânica do 
Município, quem deveria as-
sumir como prefeito interino, 
até o retorno de Pinheiro, seria 
o presidente da Câmara, o 
vereador Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB), o que 
acabou não ocorrendo. 

Na ocasião, por orientação 
jurídica, Cebolinha não assu-

miu o cargo de prefeito, por 
acreditar que tal atitude iria 
contra a Lei Eleitoral, o que 
poderia prejudicar sua pré-
-candidatura a vereador para 
as Eleições deste ano. 

Sem ninguém para assumir 
o posto, Reinaldo foi “obri-
gado” antecipar o fim de suas 
férias e no dia 18 maio “reas-
sumiu” à Prefeitura. 

Na sequência, em novo 
pedido do prefeito e também 
aprovado na Câmara, Reinal-
do “ganhou” novas férias, a 
qual deveria começar no dia 
3 de junho e terminar no dia 
17 de julho. Em seu lugar 
assumiu Pinheiro.  

Prisão
Mas no dia 23 de junho, 

quando Reinaldo gozada ape-
nas de uma semana de férias, o 
prefeito licenciado acabou preso 
numa operação do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Grupo Organizado (Gaeco) do 
Ministério Público (MP), em par-
ceria com o Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia (Baep). 

Ele foi detido suspeito de 
participar de um esquema de 
compra irregular de terrenos 
por empresas de Indaiatuba e 
Bragança Paulista.   

Detido no presídio de Tre-
membé, Reinaldo teve novo 
pedido de férias aprovado na 
Câmara no dia 14 de julho, 
o qual terminaria justamente 
na quinta-feira. Mas, após 50 
dias no presídio, recebeu li-
berdade provisória da Justiça. 

No próximo sábado, dia 
17 de setembro, a partir das 
9 horas, o Colégio Montreal 
promoverá a Mostra Cultural 
“O Sítio do Picapau Amarelo”, 
com a participação dos alunos 
da Educação Infantil e do En-
sino Fundamental 1.

Desde o início do ano, as 
turmas da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental 1 vêm 
trabalhando as habilidades pre-
vistas para cada faixa etária, em 
todas as áreas do conhecimento, 
com variadas atividades propos-
tas relacionadas aos personagens 
do Sítio. O objetivo foi o de res-
gatar histórias da nossa cultura, 
conhecendo primeiramente a 
biografia do escritor Monteiro 

Lobato e levando as crianças ao 
mundo da imaginação.

“Mais que um projeto, a 
Mostra Cultural será, sem 
dúvida, um momento inesque-
cível, não só para os alunos 
como para todos os convida-
dos, uma vez que trará toda 
a magia e encantamento da 
nossa literatura brasileira, além 
de muitas surpresas!”, afirma 
Bianca Campos, professora de 
Língua Portuguesa.

“Pesquisas, desenvolvimen-
to de experimentos científicos, 
estimulação da criatividade, 
da oralidade e da imaginação 
por meio do teatro, confecção 
de personagens com material 
reciclado, cultivo de horta, apren-
dizagem sobre culinária, leitura 
de histórias, confecção de um 

livro de curiosidades, estudo da 
trilha sonora do Sítio do Picapau 
Amarelo, jogos folclóricos, além 
da experiência vivida durante o 
Estudo do Meio, na Toca da Ra-
posa, em agosto, foram algumas 
das diversas dinâmicas utilizadas 
para desenvolver os trabalhos 
que estarão expostos na Mostra”, 
explica a professora de Língua 
Portuguesa, Suely Herrera.

“Convidamos a comuni-
dade para explorar a magia e 
fantasia retratadas nos livros de 
Monteiro Lobato e que inspira-
ram nossos alunos na confecção 
dos projetos que serão apresen-
tados na nossa Mostra Cultural. 
Contamos com a presença de 
todos!”, convida a coordena-
dora pedagógica do Colégio 
Montreal, Mauricéia Pereira.

Evento terá como tema o Sítio do Picapau Amarelo

Projeto com novo período de férias do prefeito foi aprovado, mas com quatro votos contrários
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Max Planck e OAB realizam debate 
político com transmissão pela TV Sol

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

JEAN MARTINS

A Faculdade Max Plan-
ck e a Ordem dos 
Advogados do Brasil 

(OAB) subseção Indaiatuba 
realizam na próxima terça-
-feira, dia 20, um debate po-
lítico com os candidatos à 
Prefeitura de Indaiatuba. O 
evento acontece no campus 
1 da faculdade, às 19 horas, 
e terá transmissão ao vivo da 
TV Sol Comunidade. 

As diretrizes do debate 
foram apresentadas durante 
coletiva de imprensa na tarde 
de quinta-feira, dia 15.

Participam do debate os 
candidatos a prefeito, nas 
Eleições em outubro, Nilson 
Alcides Gaspar (PMDB), 
Rinaldo Wolf (PT), Bruno Ga-
nem (PV), Emanoel Messias 
(PMN) e Gervasio Aparecido 
(PTB). 

O debate será mediado 
pelo coordenador do curso de 
Direito da Max e presidente da 
113º Subseção da OAB Brasil, 
Alexandre Soares. 

Na ocasião, o encontro dos 
políticos contará com cinco 
blocos, com cerca de 30 mi-
nutos cada. 

No primeiro bloco, além 
da apresentação dos candi-
datos, serão feitas perguntas 
pelo mediador do debate aos 
mesmos, as quais serão res-
pondidas por ordem de sorteio. 

No segundo bloco, também 
por ordem de sorteio, serão 
duas rodadas de perguntas 
entre os candidatos, com per-
guntas (2 minutos), réplica 
e tréplica (1,5 minutos). No 
terceiro bloco, convidados 
serão sorteados e farão seus 
questionamentos. 

Na quinta e última fase, o 
candidato a prefeito poderá fa-
lar sobre um tema livre, como 
palavra final, inclusive pedir 
apoio a seus eleitores. 

No debate, estarão presen-
tes 1,5 mil pessoas, entre alu-
nos dos cursos de humanas da 
faculdade, membros da OAB 
e um grupo de convidados. 
Os candidatos também vão 
receber 20 convites. 

“Esse tradicional evento 
confirma a vocação da facul-

dade que há 17 anos capacita 
profissionais de qualidade para 
mercado de trabalho, além de 
contribuir para uma sociedade 
mais justa e democrática por 
meio de relevantes iniciativas 
que permitam aos cidadãos se 
apropriarem de seus direitos e 
deveres”, comenta o diretor da 
Max Planck, o professor Hec-
tor Edmundo Huanay Escobar. 

Regras
Não serão permitidos, na 

ocasião, qualquer tipo de mani-
festação política. Para analisar 
qualquer eventual problema, 
haverá no local de debate 
uma comissão formada por 
membros da OAB, os quais 
terão poder de julgar na hora 
qualquer “violação” contra as 
regras pré-estabelecidas.   

“No dia 6 de setembro os 
candidatos estiveram na OAB, 
onde foram apresentadas as 
regras do debate, que todos 
aceitaram”, diz Soares. “E no 
dia do evento apresentaremos 
a eles um documento de com-
promisso público com a ética, 
justiça e cidadania, junto à 
OAB, para que todos assinem.”

Para a transmissão do 
evento, ao vivo pela TV, a 
emissora contará com ampla 
estrutura. Além de sua estru-
tura própria, a TV Sol contará 
com auxilio de uma empresa 
local de internet e uma produ-
tora de fora.

“Será um grande desafio 
para nossa TV, que tem estru-
tura local, por isso contamos 
com apoio de outras empre-
sas”, salienta o diretor da TV 
Sol, Rodrigo Canalli. “Mas 
vamos fazer um evento maior, 
que certamente irá prezar pela 
imparcialidade, principalmen-
te com a presença da OAB.”

Serviço 
Debate Político – candidatos a 
Prefeito de Indaiatuba
Data: 20/09/2016 (terça-feira)
Horário: 19h 
Local: Campus 1 da Facul-
dade Max Planck – Avenida 
Nove de Dezembro, 460 - In-
daiatuba/SP

*Participação: somente con-
vidados, coordenadores, pro-
fessores e alunos Max dos 
cursos da área de Humanas

Diretrizes do debate político foram divulgadas à imprensa na última quinta-feira

INFORME PUBLICITÁRIO

Os alunos do Ensino Funda-
mental 2 do Colégio Objetivo 
Indaiatuba estão desenvolvendo 
atividades para a realização do 
Sarau Cultural, que este ano 
discutirá o tema “Direitos Hu-
manos”. Cada série abordará 
um grupo: 6º ano os Direitos 
da Criança; 7º ano os Direitos 
das Pessoas com Deficiência; 8º 
ano os Direitos dos Idosos e 9º 
ano os Direitos das Mulheres. 
Diversas atividades estão pro-
gramadas para as turmas nos 
respectivos temas de estudo. 

Os alunos dos 8ºs anos, que 
estão estudando os Direitos dos 
Idosos, já participaram de algu-
mas atividades para conhecer 
melhor a realidade desse grupo. 
Eles visitaram o Lar de Velhos 
e Espaço Dia Emmanuel e 
assistiram à Gincana Cultural 
promovida pela Prefeitura de 
Indaiatuba. 

No Lar, eles conversaram 
com os idosos e se emociona-
ram com as histórias de vida das 
pessoas atendidas pela institui-
ção. Observaram que alguns 
são abandonados pela famí-
lia. “Num primeiro momento, 
achei que o tema não fosse tão 

interessante, mas depois que 
eu tive a oportunidade de con-
versar com os idosos, entendi 
a importância da existência do 
Estatuto do Idoso, para protegê-
-los. Eles foram muito simpá-
ticos, contaram suas histórias 
e suas experiências”, comenta 
o aluno Thiago Ocampo Leite. 
“Eu achei bem legal a visita. É 
uma realidade bem diferente 
da nossa. Eles não costumam 
ver a família e eu me senti bem 
de poder conversar um pouco 
com eles”, diz a aluna Thaís de 
Moraes Mesti. 

Já a Gincana Cultural mos-
trou aos alunos uma realidade 
diferente. Idosos ativos, que 
participam de grupos que de-
senvolvem atividades como 
atividades físicas, dança, canto, 
teatro e vivem a vida de forma 
muito feliz. “Essas duas vivên-
cias fizeram com que os alunos 
se sentissem mais envolvidos 
com a proposta do Sarau. Essas 
experiências são importantes 
para a formação dos nossos 
alunos enquanto cidadãos”, 
afirma a professora de Produção 
de Texto do Colégio Objetivo, 
Lílian Costa.

DIVULGAÇÃO

Alunos dos oitavos anos visitaram o Lar de Velhos Emmanuel

Direitos humanos é tema de 
projeto cultural do Objetivo 
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Saúde deve ser prioridade no 
governo de Bruno Ganem 

Com 30 anos de ida-
de, sendo oito deles 
dedicados à política, 

o vereador e candidato a pre-
feito pelo Partido Verde (PV), 
Bruno Ganem, quer chegar ao 
principal cargo do Município 
na próxima Eleição Munici-
pal que acontece no dia 2 de 
outubro. 

Na quarta e penúltima 
série de reportagens com os 
candidatos a prefeito de In-
daiatuba, Ganem falou de seu 
plano de governo, com proje-
tos na maioria das áreas, mas 
com foco maior ao que ele 
mesmo julga como setor mais 
preocupante no Município: a 
saúde pública. 

Segundo Ganem, atual-
mente o setor da saúde em 
Indaiatuba registra os índices 
vergonhosos. Um deles é a 
baixa expectativa de vida dos 
moradores que, segundo estu-
dos, a cidade possui o quarto 
pior da RMC. 

Por isso, um dos proje-
tos do candidato do PV é 
a criação de um Centro de 
Oncologia, o qual seria imple-
mentado numa estrutura física 
já existente. “É um projeto 
que cidades menores já im-
plementaram. Pessoas estão 
morrendo justamente por não 
terem tratamento”, lamenta. 

Outro projeto na saúde é 
a criação da maternidade de 
pediatria, construída também 
numa unidade de saúde já 
existente. “A questão de mor-
talidade infantil em nosso Mu-
nicípio é muito séria”, lembra. 

Em seu plano de governo, 
Ganem também cita a criação 
do projeto Cidade Inteligente, 
muito conhecido fora do País, 
mas já utilizado em algumas 
cidades brasileiras. 

Com investimento de R$ 
10 milhões, com possibilidade 
de subsídios do Ministério das 
Cidades, o sistema promove a 
integração de todos os servi-
ços e secretarias. 

“O Cidade Inteligente vai 
otimizar recursos e evitar des-
perdiço. Na saúde, por exem-
plo, vamos evitar filas na hora 
de fazer consultas, exames e 
entrega de remédios”, garante. 
“O sistema visa aumentar a 
eficiência dos gastos públicos, 
em até 35%, e gerar caixa em 
todas as secretarias.”

Ainda na saúde, Ganem 
pretende criar um Banco de 
Sangue Municipal. Ainda 
para seu governo, o candidato 
do PV ressalta ainda a neces-
sidade de ampliar o quadro 
funcionários e aumentar o 
trabalho realizado no Saúde 
da Família. 

Crescimento 
Caso seja eleito, apesar da 

crise em todo o País, o candi-
dato a prefeito vê a necessida-
de de ir atrás de métodos para 
aquecer a economia local. Se-
gundo Ganem, é fundamental 
que se vá atrás para fortalecer 
a relação com empresários 
locais, buscar novas empresas 
e evitar que outras deixem a 
cidade para se instalarem em 
municípios vizinhos.

Na busca por novas empre-
sas, o que geraria mais empre-
gos, Ganem salienta a necessi-
dade de mais incentivos fiscais.

Outra ideia do candidato a 
prefeito é a criação de polos 
de incubadora, para empresas 
startups, por exemplo.

O investimento na educa-
ção também deve ser priori-
dade do governo de Bruno 
Ganem (PV) se for eleito 
prefeito de Indaiatuba.

Segundo o candidato, três 
novas creches serão constru-
ídas por ano em Indaiatuba, 
12 unidades nos quatro anos 
de mandato, totalizando 2,4 
mil novas vagas. 

“A ideia é acabar com a 
hipocrisia de que atualmente 
não há déficit nas creches, 
pois sabemos que atual-
mente há esse problema no 
Município”, salienta. 

O candidato lembra ainda 
que, com mais creches e o 
sistema Cidade Inteligente, 
será possível trazer bene-
fícios ao trânsito. “A ideia 
é setorizar as creches, para 
que o pai que mora no Coli-
bris, por exemplo, não tenha 
que pegar o carro, atravessar 
toda a cidade, levar seu filho 

Na área de segurança, 
caso seja eleito, o candidato 
a prefeito de Indaiatuba, 
Bruno Ganem (PV), preten-
de investir em tecnologia. 

Um dos projetos previsto 
no plano de governo do can-
didato é o sistema Detecta 
que, por câmeras, permite 
o reconhecimento facial das 
pessoas nas vidas públicas. 

Com um terço dos leitos do 
Haoc ocupados por vítimas de 
acidente de trânsito, Ganem 
considera que o trânsito pre-
cisa de mudanças.

A primeira delas, segundo 
o candidato, é profissionalizar 
o sistema. “Hoje em dia, na 
atual gestão, o Município não 
conta com um profissional 
de engenharia de trânsito”, 
salienta. “Acredito que o tra-
balho tem que ser feito com 
mais critério. Atualmente 
temos lombadas feitas fora do 
tamanho, faixas de pedestres 
pintadas com tintas inade-
quadas, causadoras de vários 
acidentes com motociclistas.”

De acordo com Ganem, 
com o sistema Cidade Efi-
ciente, será possível que o 
trânsito tenha uma central, 
a qual deverá otimizar os 
semáforos, fazendo com que 
se minimize o tempo parado 

Se for eleito, o candidato 
Bruno Ganem (PV) também 
prevê projetos na área da 
cultura. 

Uma das ideias do candi-
dato é fortalecer a base dos 
projetos culturais e levar 
o aprendizado da música 
e teatro para as escolas de 
período integral. 

Outro projeto é criar um 
plano de carreira para o 
artista, semelhante ao atual 
Bolsa Atleta oferecido aos 
esportistas, para que os mes-
mos possam evoluir cada 
vez mais. “Em contrapartida 
ao Município, o artista teria 
que fazer um número x de 
eventos para a prefeitura”, 
diz Ganem. “A ideia é levar 
cultura e atividades para as 
praças públicas.”

Também com objetivo 
de incentivar as atividades 
culturais, Ganem planeja 
construir uma Incubadora 
Municipal, destinada a ar-
tistas de alto desempenho. 

Plano de governo prevê três 
creches por ano no Município 

Na segurança, investimento deve ser focado ainda 
mais na tecnologia 

Para o candidato do PV, trânsito 
precisa ser ‘profissionalizado’ 

‘Cultura necessita de mais 
investimento’, diz candidato 

do outro lado da cidade”, 
diz. “Quanto menos os pais 
se deslocarem, mais o trân-
sito irá fluir.”

Das creches para as es-
colas, Ganem diz que esta 
ainda é uma variável a ser 
discutida em seu governo. 
Entretanto, a ideia é con-
seguir pelo menos mais 
duas escolas de período 
integral. 

Além das escolas muni-
cipais, o candidato vê ainda 
a necessidade de se estreitar 
relações do o governo do 
Estado, visando benefícios 
para as escolas unidades 
estaduais. “Tem que se ter 
uma gestão mais próxima 
entre governos municipal e 
estadual. Atualmente vejo 
uma limitação muito grande. 
A própria ausência de um 
batalhão da PM na cidade e 
o impasse do pedágio mostra 
isso”, lamenta. 

e que o mesmo flua melhor, 
principalmente nos horários 
de pico. 

Transporte 
Considerado o setor que 

mais desagrada o indaiatuba-
no, o transporte público ne-
cessidade de medidas urgen-
tes segundo Ganem. Segundo 
o candidato, atualmente a 
empresa responsável pelo se-
tor oferece uma frota pequena 
de veículos, sendo que muitos 
estão envelhecidos.

Segundo Ganem, a ideia é 
exigir da empresa uma frota 
mais renovada, com mais iti-
nerários. “Sabemos que o ser-
viço oferecido atualmente não 
é bom. Vamos exigir que se 
cumpra o contrato com mais 
profundidade”, diz. “Caso 
contrário, vamos a Justiça 
para que se haja a quebra do 
contrato e contratação de uma 
nova empresa.”

“A ideia é ter uma estrutura 
funcional e não estrutural, 
não necessita ter um prédio. 
Muitos desses artistas se en-
contram abandonados. Além 
de uma ‘atração’ a mais 
aos moradores, os projetos 
iriam incentivar até mesmo 
as crianças que estão apren-
dendo a cultura nas escolas.”

 
Turismo 

Ainda na área cultura, 
Ganem quer que Indaiatuba 
torne-se uma referência no 
turismo. Para isso, construirá 
um espaço multiuso intitu-
lado como Pavilhão da Paz. 

Na ocasião, o espaço será 
utilizado para feiras e expo-
sições gastronômicas, cul-
tural e turismo de negócio. 
“Vamos realizar, além das 
feiras setoriais, um trabalho 
de internacionalização. A 
ideia é transformar Indaia-
tuba numa cidade bem arti-
culada internacionalmente”, 
salienta.  

Bruno Ganem acredita que a questão da saúde deve ser prioridade em seu governo 

“É um sistema que já vem 
dando certo em outras cida-
des”, salienta Ganem. 

Outro projeto previsto no 
governo do candidato do PV 
é o sistema de rastreamento 
por amostragem. “A ideia é 
fornecer, gratuitamente, ras-
treadores, e convidar a popu-
lação a colarem os mesmos 
em objetos que possam ser 

furtados/roubados”, explica 
Ganem. “Queremos um criar 
uma campo minado para o 
criminoso. Será um sistema 
de interesse coletivo.”

Também visando o com-
bate à violência, o candidato 
que aumentar o números de 
câmeras de segurança para 
outros bairros do Municí-
pio.
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Faculdade Anhanguera de Indaiatuba oferece atendimento gratuito aos pacientes 
FISIOTERAPIA 

cidade Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao
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Sem acordo, greve pode ganhar 
apoio também dos bancos privados

JME

Sem qualquer acordo entre 
as partes, a greve dos ban-
cários pode ganhar apoio 

dos bancos privados na próxima 
semana, segundo o Sindicatos 
dos Bancários de Campinas Re-
gião. A greve iniciou no último 
dia 6 e completa hoje, dia 17, 12 
dias de paralisação. 

Em Indaiatuba, sete agên-
cias bancárias permanecem em 
greve desde que a paralisação 
foi deflagrada em todo o Brasil. 
Segundo o Sindicato, três agên-
cias do Banco do Brasil e quatro 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF) aderiram à greve, tendo 
um total no Município de 150 
profissionais paralisados.

Em todo o País, já são mais 
de 13 mil agências fechadas e 
a greve atinge quase 60% da 
categoria. 

Na quinta-feira, dia 15, a 
Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban) realizou mais 
uma rodada de conversa com 
o Comando Nacional dos Ban-
cários, mas manteve os valores 
anteriores.

A proposta é de reajuste 
salarial de 7%, juntamente 
com o abono salarial de R$ 3,3 
mil, o que representa 2,39% 
(abaixo da inflação segundo o 
Sindicato). 

Os bancários pedem reajuste 
salarial de 14,78% (aumento 
real de 5%, mais inflação pro-
jetada em 9,31%); PLR de 3 
salários, mais R$ 8.317; piso 

salarial de R$ 3.940,24; vale 
refeição de R$ 40 por dia; vale 
alimentação de R$ 800; 13º 
cesta alimentação de R$ 880; 
auxílio creche (R$ 880) e 14º 
salário.  

Outras reivindicações são 
por saúde, segurança, condições 
de trabalho, igualdade de opor-
tunidades e renumeração.

Força 
Em entrevista ao Mais Ex-

pressão, o diretor regional do 
Sindicato dos Bancários, Jacó 
de Santos Bastos, informa que 
em Campinas e Região já são 
267 bancários paralisados entre 
agências públicas e privadas.

A intenção, segundo Bastos, 
é paralisar em Indaiatuba tam-
bém as unidades privadas. “Va-

A Clínica Escola de Fisio-
terapia da Faculdade Anhan-
guera em Indaiatuba oferece 
atendimento gratuito a todos os 
moradores do Município, nas 
áreas de ortopedia e traumatolo-
gia, neurologia adulta e infantil, 
respiratória e cardiovascular. 

Para receber atendimento 
gratuito, os interessados devem 
ter primeiramente uma solicita-
ção médica de fisioterapia. 

Na sequência, o paciente 
deve agendar o atendimento 
pelo telefone 3885-6707, de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 18 horas. 

Todos os atendimentos são 
realizados com hora marcada. 
“Atualmente, são realizados 
aproximadamente 70 atendi-
mentos semanais pelos alunos 
do último ano do curso de Fisio-
terapia, com acompanhamento 

do supervisor de estágio”, ex-
plica o coordenador do curso 
de Fisioterapia da Anhanguera 
Indaiatuba, Marcos Rodolfo 
Firmino Pinto. 

O curso de Fisioterapia 
da Anhanguera de Indaiatuba 
teve seu início em 2007. Atu-
almente, são mais de 100 alu-
nos formados ao longo desses 
anos, os quais atuam em diver-
sas áreas da fisioterapia e em 

grandes hospitais como Sarah 
Kubitschek e Albert Einstein. 
Hoje são mais de 150 alunos 
matriculados. 

Encontro
Em agosto, a Clínica Escola 

da Anhanguera realizou um en-
contro destinado aos jornalistas 
do Município. Na ocasião, foi 
realizada uma palestra, no se-
tor de Fisioterapia Aplicada a 

Neurologia Masculina, minis-
trada pelo coordenador Marcos 
Rodolfo Firmino Pinto, com o 
tema “Bons Hábitos Posturais”. 

“Acredito que os presentes 
aproveitaram as informações e 
terão total capacidade de apli-
car os conceitos discutidos na 
palestra de maneira imediata 
em seu ambiente de trabalho”, 
salienta. “Poder contribuir com 
a população com informação, 

prevenção e promoção de saúde 
é um dos principais motores 
motivadores do curso de Fisio-
terapia da Anhanguera.”

Após a palestra, os jornalis-
tas tiveram, no setor de Fisio-
terapia Aplicada a Ortopedia 
e Traumatologia, uma técnica 
de liberação miofacial, que 
auxilia o relaxamento muscular 
e melhora a conscientização 
corporal. 

mos fortalecer a greve e atingir 
também os bancos privados. Em 
Campinas já é uma realidade, 
agora vamos trazê-la também 
para Indaiatuba”, diz Bastos.

De acordo ainda com o dire-
tor, nova negociação ocorreria 
na tarde de ontem, dia 16. Mas 
até o fechamento da matéria o 
encontro não havia terminado. 

Serviços
Atualmente os serviços dis-

poníveis dos bancos são os 
caixas eletrônicos para saques, 
depósitos, Internet banking, 
Mobile banking, corresponden-
tes bancários (lotéricas e caixas 
de saques em supermercados) 
e atendimento ao telefone para 
dúvidas, saldos, aplicações e 
transições agendadas.Greve dos bancários completa hoje 12 dias de paralisação



10A Mais Expressão

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

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Terceirizado da Prefeitura 
é detido por furtar combustível 

COMANDO NOTÍCIA 

FOTOS: COMANDO NOTÍCIA 

COMANDO NOTÍCIA 

Dois incêndios são registrados em comércios 
no bairro Cecap e no Centro da cidade 

Soldado do Exército morre 
afogado após cair em lago 

FOGO 

TRAGÉDIA 

Um funcionário, de uma 
empresa terceirizada e 
contratada da Prefei-

tura, foi flagrado com 16 ga-
lões de combustível furtado na 
madrugada desta quarta-feira, 
dia 14. Ele teria conseguido o 
combustível de uma bomba 
que fica na Semurb.

De acordo com os poli-
ciais militares que atenderam 
a ocorrência, o funcionário 
terceirizado chamou atenção 
quando trafegava com uma sa-
veiro pela Avenida Francisco 
de Paula Leite.

"Estávamos em patrulha-
mento e abordamos o veículo 
com os galões. Não encontra-
mos nada em busca pessoal, 
mas ele disse que pegava o 
combustível escondido do 
pessoal. Acreditamos que isso 
era um ato corriqueiro", disse 
o PM Pedrão.

O suspeito foi levado à 
Delegacia e ainda não há in-
formação se ficou preso.

Mais tarde, no mesmo dia 
da ocorrência, a Prefeitura 
informou que apura o furto de 
combustível da bomba instala-
da na Secretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente.

Segundo o Executivo, na 
noite de terça-feira, dia 13, um 
vigilante noturno da empresa 
ESC Segurança e Vigilância 
Patrimonial foi flagrado diri-
gindo um veículo carregado de 

galões de combustível furtado.
De acordo ainda com o 

Executivo, a ESC é contratada 
para fazer a segurança patri-
monial da Prefeitura e, além 
do Urbanismo, também atende 

as secretarias de Educação, Es-
porte e Obras e Vias Públicas.

Providências 
O secretário da pasta, José 

Carlos Selone, informou que 
está iniciando um processo 
administrativo para apurar as 
condições em que o vigilante 
teve acesso à bomba de com-
bustível, que fica lacrada fora 
do horário de expediente da 
Prefeitura.

O caso também deverá 
ser encaminhado à Secre-
taria de Negócios Jurídicos 
da Prefeitura para analisar a 
responsabilidade da empresa 
sobre o ocorrido.

A bomba de combustível 
em questão abastece toda a 
frota de veículos da Prefei-
tura e o abastecimento passa 

por um processo rigoroso de 
controle.

O Executivo explicou 
ainda que, toda vez que um 
veículo é abastecido, a quan-
tidade de combustível e a qui-
lometragem são registradas 
tanto pelo operador da bomba 
como pelo condutor do veí-
culo, e lançadas no sistema 
para conferência.

Como o fechamento é 
mensal, esse desvio do com-
bustível seria constado ape-
nas no início de outubro, 
quando será feito o controle 
do fechamento do mês de 
setembro.

Segundo informações da 
Secretaria, nenhuma irre-
gularidade foi constatada 
nos fechamentos dos meses 
anteriores.  

Homem foi flagrado com combustível furtado dentro de uma caminhonete

Soldado brincava com outros amigos quando caiu no rio  

Ocorrências foram registradas no bairro Cecap e no Centro e, em ambos os casos, ninguém ficou ferido  

Dois estabelecimentos 
comerciais foram alvos de 
incêndio na noite do último 
sábado, dia 10, e também na 
última quarta-feira, dia 14. 
Em ambos as ocorrências 
ninguém ficou ferido. 

Na ocorrência de sába-
do, uma loja localizada na 
Avenida Francisco de Paula 

Leite, no Cecap, teve uma 
suspeita de incêndio.

Os Bombeiros  foram 
chamados e  precisaram 
arrombar uma porta para 
liberar a fumaça que estava 
dentro do estabelecimento.

De acordo com os Bom-
beiros, a fumaça pode ter 
vindo de um curto circuito. 

Vizinhos acreditam, porém, 
que a fumaça veio de uma 
casa nós fundos da loja. 
Ninguém se feriu.

Destruição 
Uma tapeçaria na Rua 

Padre Bento Pacheco, per-
to da praça Rui Barbosa, 
no Centro, pegou fogo na 

noite desta quarta-feira, 
mas homens do Corpo de 
Bombeiros combateram as 
chamas.

Ninguém ficou ferido e 
as causas do incêndio ainda 
não são conhecidas.

O caminhão do Milani 
auxiliou os Bombeiros no 
combate às chamas.

Morador de Indaiatuba e 
soldado do Exército, Aarao 
José Marinho Tertuliano, 
de 19 anos, morreu afogado 
na noite de sábado, dia 10. 
A ocorrência foi registrada 
num lago localizado próximo 
ao quilômetro 47 da Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), no 
Bairro Olaria em Salto. 

Residente na Rua João 
Martini, no Jardim Morada 
do Sol, o soldado caiu na água 
quando brincava com amigos. 
O caso foi atendido pela Polí-
cia Militar. 

Segundo o Boletim de 
Ocorrência (BO), os policiais 
chegarem ao local e o corpo do 
soldado já estava fora do lago, 

pois havia sido retirado por ho-
mens do Corpo de Bombeiros. 

O Helicópetero Águia da 
Polícia Militar chegou a ser 
acionado, mas o jovem já 
estava sem vida. 

Também no local, por 
conta da vítima ser um militar, 
estava o 1º tenente do Exército 
(Spiganello), o qual informou 
que um médico do Grupamen-
to Aéreo já havia comparecido 
ao local da ocorrência e cons-
tatou a morte do soldado. 

Com a chegada da perícia 
e levantamentos de praxe, o 
corpo do soldado foi encami-
nhado ao IML de Sorocaba, 
já que o lago fica numa área 
pertencente à Salto. 
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MP cumpre seis 
mandados de busca e 
apreensão na cidade 

COMANDO NOTÍCIA 

Seis mandados de bus-
ca e apreensão foram 
cumpridos pelo Bata-

lhão de Operações Especiais 
(Baep), da Polícia Militar, 
em mais uma ação do Gru-
po de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco) - setor do Mi-
nistério Público (MP) que 
investiga crimes em órgãos 
públicos. 

A ação ocorreu na manhã 
de quinta-feira, dia 15. 

Os mandados e buscas 
foram cumpridos em resi-
dências e empresas da cida-
des. Uma delas foi a FCBA 
Construtora, do empresário 
Sérgio Almeida, que fica lo-
calizada na Rua 24 de Maio, 
no Centro.  

Além de documentos, 
de acordo com o promotor 
Jandir Moura Torres Neto, 
foram apreendidos valores 
em real, dólar e euro.

O promotor conversou 
com a imprensa rapidamen-
te. "Ele (Sérgio Almeida)
tem diversas empresas em 
ramos de atividade que não 

são de construção civil, mas 
das que são de construção, 
grande parte são direcio-
nadas ao poder público", 
afirma. "Dizer se tem fraude 
não dá pra adiantar, só no 
final da investigação."

O empresário esteve no 
local e afirmou que não sabe 
de nenhuma irregularidade, 
mas que colaborará com 
todas as investigações. A 

FCBA, ainda segundo o MP, 
é vencedora de mais de 90% 
das licitações da Prefeitura 
de Indaiatuba. 

O advogado do empre-
sário, Ralph Tórtima Filho, 
disse que recentemente a 
empresa pediu para que as 
contas fossem analisadas 
pelo MP para provar que 
não houve sobrepreço.

O advogado ainda falou 

sobre a ação. "Todos os 
documentos estão sendo 
disponibilizados, a empre-
sa tem todo o interesse em 
colaborar e em evidenciar 
que não há qualquer com-
prometimento. Não há qual-
quer evidência de fraude 
em licitação. Agora, se ela 
é vencedora da licitação, 
isso é mérito da empresa", 
concluiu.

Buscas e apreensões foram realizadas na sede da FCBA, no Centro da cidade

Mulher de 53 anos é presa 
tentando enviar drogas à Holanda 

TRÁFICO 

GIL NUNES – SCS/PMI

Mulher foi presa na agência dos Correios tentando postar drogas  

Uma mulher de 53 anos foi 
presa na tarde de segunda-feira, 
dia 12, flagrada tentando enviar 
drogas para Amsterdan, na 
Holanda. Ela foi detida quando 
postava uma “correspondência” 
em uma agência dos Correios, 
localizada na Rua 11 de Junho, 
no Centro. 

Toda ação teve apoio da 
Guarda Civil, que foi chamada 
para averiguar uma suspeita de 
tráfico internacional de drogas. 
Segundo informações, uma 
pessoa monitorada pela Polícia 
Federal estava em uma agência 
dos Correios postando uma 
caixa para Amsterdan.

Equipes foram enviadas ao 
local, onde após o cão fareja-
dor Max fazer a averiguação, 
constatou ter entorpecentes no 
pacote. A remetente criminosa 
inicialmente disse que estava 
enviando uma furadeira para 
um dos Países Baixos e forneceu 
documentação falsa.

Na caixa constava um ende-

reço de Indaiatuba, onde após 
verificação no imóvel ficou 
constatado que mesmo está 
desocupado.

Com a passagem do cão 
farejador e percebendo que não 
havia mais como continuar a 
versão mentirosa, ela informou 
aos agentes de segurança que 
estava postando a caixa a pedido 
de um nigeriano da cidade de 
São Paulo.

Posteriormente, a mulher 
também forneceu seu nome 
verdadeiro e endereço na cidade 
de Poa.

Tudo e todos foram con-
duzidos até a sede da Polícia 
Federal, em Campinas, onde os 
agentes federais abriram a caixa 
constatando que realmente havia 
uma furadeira, sendo que em seu 
interior tinha 214,75 gramas de 
substância branca semelhante a 
pasta base de cocaína. A mulher 
ficou à disposição da Justiça 
para sequência das investiga-
ções.



12A Mais Expressão

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

polícia Classificados GRATUITOS por tempo limitado. Aproveite!

Segurança apresenta novas tecnologias 

A Secretaria Municipal 
de Segurança Pública 
realizou na quarta-

-feira, dia 14, uma coletiva 
de imprensa para apresentar 
quatro novas tecnologias que 
estarão à disposição dos Guar-
das Civis. São elas: tablet em-
barcado, leitura de placas em 
viaturas, software BriefCam 
e o aplicativo Emergência 
Indaiatuba. 

Com os tablets embarca-
dos, os Guardas Civis poderão 
ter acesso em tempo real ou a 
gravação das mesmas imagens 
acessadas pelos operadores do 
Centro de Operações, Atendi-
mento e Despacho (Coade). 

“Caso tenha havido um 
delito que foi captado pelas 

COMANDO NOTÍCIA 

nossas mais de 200 câmeras 
públicas poderemos enviar as 
imagens aos tablets para que os 
patrulheiros possam visualizar 
o crime e tenham condições 
de identificar com maior cla-
reza os bandidos”, descreve 
o secretário de Segurança 
Pública, Alexandre Guedes 
Pinto. “Também será possível 
enviar imagens online aos 
Guardas de um cerco policial, 
de um acompanhamento ou 
uma abordagem. Basta que o 
fato ocorra dentro da área onde 
temos as câmeras de monitora-
mento urbano”, completa. 

Os tablets também pro-
porcionarão aos Guardas 
Civis receberem em tempo 
real os alarmes de veículos 
suspeitos que forem capta-
dos pelos sistema de moni-
toramento veicular. 

Também será possível 
consultar placas de veícu-
los, indivíduos procurados, 
conversar com o Centro de 
Operação por meio de um 
sistema semelhante ao SMS, 
pedidos de apoio, entre ou-
tras funcionalidades. “Todas 
essas informações são passa-
das via rádio atualmente o 
que pode acabar saturando a 
rede, pois só é possível fazer 
uma comunicação por vez”, 
diz Alexandre. 

Os tablets ainda terão um 
sistema de Zeladoria Urba-
na. Por exemplo, os Guardas 
durante um patrulhamento 
ao visualizarem uma lâm-
pada queimada vão acionar 
um dos botões do tablet, 
que gerará um comunicado 
a Secretaria de Obras com 
a posição da viatura infor-

mando que naquele endereço 
necessita de reparos. 

Sistema 
A Secretaria Municipal 

de Segurança adquiriu ainda 
um software inteligente cha-
mado BriefCam. O objetivo é 
integrar os vídeos do progra-
ma de videomonitaramento 
urbano, reduzindo o tempo 
de visualização de um de-
terminado vídeo para fins de 
análise forense, a redução é 
de horas para minutos. “Essa 
é uma tecnologia israelense, 
que inclusive foi usada nas 
Olimpíadas do Rio de Janeiro 
e que temos aqui em Indaia-
tuba a serviço da segurança, 
onde utilizamos nos trabalhos 
da Guarda Civil além dos 
trabalhos das Policias Civil 
e Militar”, relata Alexandre.

O programa usado pelo 
setor de Inteligência reduz o 
tempo de gravação criando 
um resumo do vídeo, que 
permite a visualização, pelo 
operador, de várias imagens 
em movimento sendo execu-
tadas simultaneamente, para 
que então possa o mesmo, 
de forma objetiva, escolher 
as que lhe interessam para 
análise. O software  tem 
alguns filtros de busca per-
mitindo pesquisar de acordo 
parâmetros como tamanho, 
cor, direção, velocidade, lo-
calização dentro do quadro, 
rota, tempo de contato, entre 
outros.

Outra tecnologia que es-
tará em viatura são as câme-
ras para leitura de placa de 
veículos nas ruas. O sistema 
permite que seja identificado 

um veículo cadastrado no 
sistema do Centro de Ope-
rações e Inteligência (COI), 
sendo que ao passar por uma 
placa com restrição imedia-
tamente haverá um alarme 
informando os componentes 
da equipe a ocorrência en-
volvendo o veículo. 

Desta forma será um 
apoio ao sistema fixo ins-
talado em diversos pontos 
da cidade. “O software que 
testamos apresentou alguns 
problemas e necessidades 
de adaptação, pois as placas 
no Canadá, que é o País de 
origem do software, têm um 
formato diferente do padrão 
brasileiro. Os nossos técni-
cos de TI estão trabalhando 
para fazer essa adaptação ao 
formato e as necessidades 
brasileiras”, revela.

Aplicativo Emergência 
Indaiatuba também é divulgado 

O App Emergência In-
daiatuba será mais um aliado 
da população em momentos 
de emergências. O aplicati-
vo pode ser obtido nas lojas 
virtuais da Apple ou da Goo-
glePlay de forma gratuita, 
basta digitar Emergência 
Indaiatuba e baixar. 

Com alguns toques será 
possível ligar nas forças 
policiais de Indaiatuba (po-
licias militar, civil, guarda 
civil), além do Corpo de 

Bombeiros, Defesa Civil 
e Central de Ambulâncias. 
“Com o crescente número de 
usuários de aplicativos, viu-
-se a necessidade de reunir e 
facilitar serviços de chama-
dos emergenciais (Guarda 
Civil, Polícia Militar, Bom-
beiros, Ambulância e Defesa 
Civil) em um único App. 
Queremos agradecer a Fiec 
pela parceria no desenvol-
vimento deste aplicativo”, 
comenta. 

Novidades foram apresentadas durante a semana e estarão disponíveis aos guardas civis do Município  



13AMais Expressão

FUTSAL  

Série A do Campeonato Liga Regional Aifa começa com 28 gols marcados 

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

JEAN MARTINS  
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Evânio Rodrigues conquista prata 
inédita nos Jogos Paralímpicos

RIO 2016/ALEXANDRE VIDAL

O baiano Evânio Rodri-
gues, de 32 anos, que 
treina atualmente na 

equipe da Secretaria Municipal 
de Esportes e reside em In-
daiatuba, conquistou um feito 
inédito nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016.

Na última terça-feira, dia 
13, ele conquistou a medalha 
de prata no Halterofilismo 
(levantamento de peso), na ca-
tegoria 88 quilos. Na ocasião, 
o competidor levantou 210 
quilos na barra.

A medalha de prata de Evâ-
nio foi inédita, já que o Brasil 
jamais medalhou pela modali-
dade em Jogos Paralímpicos. 

Evânio compete por Indaia-
tuba desde 2012 e já coleciona 
alguns títulos para a cidade, 
como campeão do Brasilei-
ro e Sulamericano, além da 
medalha de ouro nos Jogos 
Paranamericanos de Toronto, 

em 2015.
A medalha de Evânio foi 

a quarta conquista no Rio por 
um atleta que treina por Indaia-
tuba. Na natação, dois atletas 
brasileiros e que treinam pela 
equipe da ADI/Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, subiram 
ao pódio. 

Talisson Glock foi meda-
lha de prata no revezamento 
4x50 livre misto e bronze nos 
200 metros medley SM6. Já 
Matheus Rheine garantiu o 
bronze nos 400 metros livre. 
“Todos os nossos atletas já es-
tão de parabéns, pois o cresci-
mento de todos é visível, estão 
evoluindo as marcas e batendo 
recordes, em uma competição 
que é o sonho maior de todo 
competidor. Sem contar o 
progresso que apresentam na 
questão psicológica, enfren-
tando a pressão com muita 
concentração e equilíbrio, 
todos já são vencedores por 
estar aqui e representar Indaia-
tuba tão bem, independente 

de pódios e medalhas”, diz o 
treinador da equipe, Antonio 
Luiz Cândido.  

 
Satisfação 

Para o secretário municipal 
de Esportes, Humberto Panzetti, 
os resultados conquistados no 
Rio devem ser comemorados. 

“Para que as pessoas te-
nham ideia do tamanho desta 
realização, se Indaiatuba fosse 
um país, em número de meda-
lhas estaríamos em 55º lugar 
no ranking geral, com 110 
países atrás de nós. Para uma 
cidade com nossas propor-
ções, os resultados positivos 
nos últimos anos têm sido 
incríveis. Não tenho nenhuma 
dúvida que estes são os fru-
tos da política que adotamos 
para o alto rendimento, com 
eficiência e transparência na 
administração dos recursos, 
a instituição do Bolsa Atleta, 
a valorização dos atletas da 
casa e o orçamento municipal 
destinado ao esporte.” Na natação, Talisson Glock obteve medalha de prata no revezamento 4 x 50m livre

Vinte e oito gols foram 
marcados na estreia da Série 
A da 16ª edição do Campeo-
nato Liga Regional Aifa Gru-
po Marquinhos, com cinco 
partidas disputadas, média 
de quase seis gols por jogo. 

Hoje, dia 17, nova rodada 
será disputada pela Primeira, 
Segunda e Terceira Divi-
sões, todas organizadas pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). 

A Série A do certame ini-
ciou no sábado, dia 10, com 
uma goleada. O Flamengo/
Marquinhos Tintas fez 7 
x 3 no Cebi Brasil. Quem 
também estrou com “pé di-

reito” foi o Futsal Futuro que 
venceu a Sol-Sol pelo placar 
de 5 x 3. Campeão da última 
edição, o União Tribuna 
ficou no empate por 2 x 2 
contra o Schalke 83/Grillos/
Tamandaré Tintas. 

Pelo placar apertado de 1 
x 0, o Sem Chance/Extintuba 
passou pelo Meninos do G5/4 
Cores Tintas. Para fechar a pri-
meira rodada, o ML Informá-
tica/Marquinhos Tintas venceu 
o R5/Colégio Meta por 3 x 2.

Passada a ansiedade da 
estreia, mais cinco partidas 
marcam a segunda rodada da 
Primeira Divisão, com três 
partidas na Sol-Sol. O pri-

meiro duelo será entre Sem 
Chance x ML Informática, 
às 14h40. Na sequência, o 
Schalke pega o Futsal Futuro 
às 15h30. No terceiro duelo, 
às 16h20, entram em quadra 
União Tribuna x Meninos 
do G5.

Os outros dois jogos da 
rodada serão disputados no 
ginásio do Carlos Aldrovan-
di. Às 15h30 jogam Sol-Sol 
x Flamengo, enquanto que 
às 16h20 entram em quadra 
Cebi Brasil x R5. 

Pontapé 
Também no sábado, a 

Segunda Divisão teve sua 

estreia com quatro partidas 
disputadas.  No primeiro 
embate, o Nova Aliança/XII 
de Junho Zona Sul venceu 
o União Tribuna B por 5 x 
2. Por 5 x 1, o Juventus ga-
rantiu três pontos diante do 
Projeto Restitui A. Já numa 
partida disputadíssima, o 
União Audax/Imobiliária 
F Lopes fez 6 x 5 no The 
Rocket Futsal. Para fechar, 
o Bayern venceu o Parque 
Indaiá por 4 x 3.

Após estreia, quatro con-
frontos estão programados 
para hoje. No ginásio da 
Sol-Sol, às 13h50, jogam 
Parque Indaiá x Projeto Res-

titui. Mais tarde, às 17h10, 
o embate será entre União 
Audax x União Tribuna B. 

Já  no Aldrovandi ,  às 
13h50, o Juventus pega o 
The Rocket, enquanto que 
às 14h40 o Nova Aliança 
enfrenta o Bayern 07. 

Disputa 
Já a Terceira Divisão 

chegou a sua quarta rodada 
com os seguintes resultados: 

União Zona Leste 3 x 0 
Atlético Santa Fé, Colégio 
Conquista 3 x 5 Continental/
Jornal, Kautela Futsal 5 x 2 
Focus Academia/Cliniti, Ze-
nit Futsal 2 x 8 BVB/Desp. 

Pachelli/Uni Corte, Tancre-
do Neves/Tecnommil 1 x 
4 Projeto Restitui B, ADC 
Toyota/IDT 1 x 2 Palermo/
Miranda Supermercado.

A quinta rodada, tam-
bém disputada hoje, será 
marcada por apenas três 
jogos. Na Sol-Sol, às 12h50, 
o FutShow/Colégio Meta/
Cruzeiro enfrenta o Shalke 
Grillos B/Restaurante Pura 
Gula. No mesmo horário, 
mas no Aldrovandi, jogam 
Tancredo Neves x Tapirati-
ba. Mais tarde, às 17h10, o 
embate será entre Dynamo/
Mineiro Lanches x Olimpic/
Sabor da Terra. 
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Rodada do futebol prossegue no Amador e Máster 50
DISPUTA  

FORÇA 
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esportes

Cinco indaiatubanos 
sobem ao octógono do 
16º Evolution Of Fighter

Tabela

Copa Colégio Renovação - Máster (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 18 
 
Horário  Partida
8h  Clinica São Camilo x Nobel  
9h10  Marquinhos Tintas x RIP Serviços  
 
Resultados da última rodada 
RZ Comunicação 2 x 2 Brasiltex
Hot Flowers 0 x 1 Renovação 

Copa Hot Flowers – Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada amanhã, dia 18 
 
Horário  Partida
10h15  Estilo Som & Luz x Casagrande Turismo 
 
Resultados da última rodada 
Vizzent 10 x 1 Restaurante Verona
Grupo Marquinhos 1 x 4 Império 

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

Rodada amanhã, dia 18

Campo 1

Horário Partida     Categoria 
8h  LG Vacker/Vacker  x Tukka’s Lanchonete Super Máster
9h15  Cavifer x Thunder Vision - Remota - GTA  Super Máster
10h30  Posto Tremendão x Colégio Meta   Super Máster
11h30  Fisiomag x Cato Supermercados   Adulto

Campo 2

Horário Partida     Categoria 
8h  Visual Formaturas x Atento Segurança  Veterano
9h15  Vizzent Calçados x Smart Ar Condicionado Veterano
10h30  Sanare x Central Contabilidade/Voga   Adulto
 
Campo 3

Horário Partida     Categoria 
9h  Tecnosemillas x A. E. Dirce/Race Pneus  Máster
10h15  Vieira de Abreu x PCB Informática   Máster
11h15  Unilabor x Centerbor/Marquinhos Tintas  Adulto

Rodada quarta-feira, dia 3

Campo 3
Horário Partida     Categoria 
19h15  Lofts Empreendimentos x Pai & Filhos  Super Máster 
20h15  Casa das Embalagens x Hot Flowers   Super Máster

Rodada quinta-feira, dia 22

Campo 3 

Horário Partida     Categoria 
19h20  Tecnosemillas x Madeireira Glaudeimar  Máster 
20h20  PCB Informática x A. E. Dirce/Race Pneus  Máster

Resultados da última rodada 
Madeireira Madelasca 0 (1) x (2) 0 Ice Bears Ar Condicionado (Adulto)
Birô - Brio! Informática 3 x 2 Grupo Fênix (Veterano)
Centermaq 1 x 2 Embalimp (Veterano)
Vieira de Abreu Empreendimentos 3 x 4 Jornal Exemplo (Máster)
Balilla 2 x 0 Jacitara (Máster)
Belle Santé Odontologia 2 (2) x (3) 2 Freegelo/Big & Strong (Máster)
Colégio Meta 1 x 3 Lofts Empreendimentos (Super Máster)
Pai & Filhos Materiais para Construções 2 x 4 DD Max (Super Máster)
Visão Imóveis/2G Bebidas 1 x 2 Cavifer (Super Máster)
Thunder Vision - Remota 5 x 3 LG Vacker/Vacker & Bueno (Super Máster)
DD Max 7 x 0 Visão Imóveis/2G Bebidas (Super Máster)

4ᵃ Copa Deco20 Z10 Imóveis

Rodada amanhã, dia 18, no Deco 20

Horário   Partida
8h  Invictos x Amigos do Leandro Pinto 
9h  Mingardi e Elias x Vidraçaria Reflexo  
10h  Atlético Clube Indaiatuba x Cooperpet/Belosso 
11h  Desportivo Paulista x Manchester Voador  

Resultados da última rodada
ECAI 1 x 3 Manchester Voador
Atlético Clube Indaiatuba 7 x 3 Vidraçaria Reflexo
Mingardi e Elias 3 x 6 Amigos do Leandro Pinto
Desportivo Paulista 7 x 2 Soluti Contabilidade 

IVAN TEIXEIRA 

DIVULGAÇÃO 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

A bola também rola no final 
de semana pelo Campeonato 
Amador e pelo Máster 50, am-
bas as competições promovidas 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). 

Amanhã, dia 18, quatro par-
tidas acontecem pelo Amador. 
Às 8h40, na Osan, o embate 
será entre Estrela x Estrela 
Dourada. No mesmo gramado, 
mas às 10h15, jogam Rêmulo 

Zoppi x 3 Estrelas. 
Também às 10h15, mas no 

Belo Horizonte, o embate será 
entre SPQV x Noroeste. Para 
fechar a rodada, o Ferroviário 
joga em casa contra o Inde-
pendente. 

Ainda pela competição, a 
bola rolou no último domin-
go, dia 10, com os seguintes 
resultados: 3 Estrela 0 x 2 
Ferroviário, Noroeste 2 x 

1 Estrela, Independente 2 
x 1 Remulo Zoppi e Estrela 
Dourada 1 x 1 SPQV. 

Máster 
Já pelo Máster 50, também 

serão três partidas amanhã. 
A partir das 8h40, o embate 
será entre Independente/Elias 
Fausto x Botafogo, no Jardim 
Belo Horizonte. Já às 10h30, 
o Ferroviário joga em casa 

diante do XV de Novembro. 
Mais tarde, às 10h50, o XV 
também joga em casa contra 
o Independente. 

Outras três partidas foram 
disputadas no último domin-
go. O XV de Novembro A 
fez 4 x 2 no XV B, enquanto 
que o Ferroviário venceu 
por 2 x 1 a equipe de Elias 
Fausto. Já o Botafogo goleou 
o Independente por 6 x 1.

Cinco competidores 
locais buscam “fazer 
bonito” diante de sua 

torcida na noite de hoje, dia 
17, durante a 16ª edição do 
Evolution Of Figheter. A 
competição de MMA (Mixed 
Martial Arts) e muay thai 
contará com 13 combates, 
todos realizados no Centro de 
Treinamendo Edlutas.

Os ingressos podem ser 
adquiridos, no valor de R$ 
30, no próprio CT EdLutas, 
que fica localizado na Ala-
meda Dr. José Cardeal, 863, 
no Jardim Pedroso. 

A primeira luta está pro-
gramada para às 19h30, pelo 
muay thai. Na ocasião, sobem 
ao octógono Leandro Carnei-
ro (Caparossi/Tozi Team) e 
Felipe Assumpção (André 
Gomes Team), ambos de 
Campinas. 

O segundo combate tam-
bém colocam frente a frente 
atletas de Campinas. Eze-
quiel Teixeira (RFT) enfrenta 
Lucas Klayton (VVT). Na 
terceira luta do muay thai, 
o cabreuvano Murilo Silva 
(Vine Thai) busca vitória 
contra o campineiro Douglas 
Donizete (Macena – André 
Gomes Team). 

O primeiro combate vá-
lido pelo MMA será entre 
Diego Rodrigues (Daineze 
Team, Cosmópolis) e Celso 
Alemão (VVT, Campinas). 
Na sequência, sobem ao 
octógono Sergio Japão (Ne-
gruxo Team, Pirassununga) x 
Janiel Ramos (Master Team, 
Louveira). 

Em outra luta válida pelo 
muay thai, brigam pelo título 
os também campineiros Ma-
theus Prates (Caparossi/Tozi 
Team) e Higor Nunes (Ma-
cena/Andre Gomes Team). 

Na primeira luta envol-
vendo atleta local, a indaia-
tubana Camilinha Pitbull 

(Borracha JJ) enfrenta a cam-
pineira Patrícia Carneiro 
(Zion Fight). 

Também pelo muay thai, 
o oitavo combate da noite 
coloca frente a frente o com-
petidor de Indaiatuba Manoel 
Messias (Bibi Thaiam) contra 
o sorocabano Thiago Henri-
que (Ludus Combat System). 

Em outra luta pelo MMA, 
Henrique Santos (Vini Thai, 
Cabreúva) duela contra Vitor 
Nunes (Pequeno Team – Mal-
donado Team, Sorocaba). O 
décimo combate, pelo muay 
thai, colocam no octógono o 
atleta local Pedro Mazzaropi 
(Nato Team) contra o com-

petidor de Campinas, Gerson 
Lucas (Claudiere Freitas, 
Retz).

MMA 
As três últimas lutas são 

todas válidas pelo MMA. 
Gledson Oliveira (Fight 
Work, Vinhedo) enfrenta 
Matheus Sinixtro (Ludus 
Combat System, Sorocaba). 
Logo em seguida, o combate 
será entre Franklyn Ribei-
ro (Negruxo, Pirassunun-
ga) contra Rafael Oliveira 
(VVT/Edlutas, Campinas/
Indaiatuba). 

Também representando 
Indaiatuba, na principal luta, 
Diogo Hannibal (Homem 
de Pedra Team, Campinas) 
duela contra Mariva Jacaré 
(Fight Work, Pirassununga).

Para o organizador da 
competição, o mestre Edson 
Ronaldo Oliveira, a edição 
de hoje também tende a ser 
um sucesso, tanto em público 
quanto dentro do octógono. 

“As expectativas são as 
melhores possíveis, vis-
to que as lutas foram bem 
casadas. Teremos uma luta 
feminina que, mesmo não 
sendo de MMA, sempre é 
um diferencial. Contaremos 
ainda com várias equipes, 
representando Indaiatuba e 
mais 8 cidades”, salienta.

Trezes combates marcam a 16ª edição do Evolution Of Fighter

A Crossfit Indaiatuba representou Indaiatuba em São Paulo, 
na disputa do BRV Games. Na ocasião, o grupo local competiu 
com seis equipes. O campeonato aconteceu nos dias 3 e 4 de 
setembro, no estádio Allianz Parque.   
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CONCURSO 

Miss Infanto Juvenil será eleita amanhã, dia 18
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Baile do Hawaii do Clube 
9 comemora 30 anos e 
ocorre dia 19 de novembro

cultura &  lazer
CINEMA

BRUXA DE BLAIR - Lançamento  -  Terror / Suspense  -  Classi-
ficação 12 anos  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   16h45  /  19h00
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   21h35
............................................................................................................
DESCULPE O TRANSTORNO - Lançamento  -  Comédia  -  Clas-
sificação 12 anos  -  97 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Terça (20):   15h40  /  18h40  /  21h00. 
Quarta (21):   15h40  /  18h40
............................................................................................................
AQUARIUS - Estreia  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  141 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h10  /  20h20
............................................................................................................
REBECCA - A MULHER INESQUECÍVEL - Clássico de Alfred 
Hitchcock na sessão especial do Cineclube Indaiatuba*
Drama / Suspense / Romance  -  Classificação 14 anos  -  131 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (17):   14h30. *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
............................................................................................................
A LINGUAGEM DO CORAÇÃO: Sessão beneficente para o Centro 
de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência, com debate após 
a exibição* Drama  -  Classificação livre  -  95 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Somente na quarta (21):   19h30. *Atenção: para esta 
sessão beneficente os ingressos tem preço único de R$ 10,00.
............................................................................................................
O HOMEM NAS TREVAS - 2ª semana  -  Terror / Suspense  -  
Classificação 14 anos  -  86 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15),  Sexta (16),  Segunda (19)  e  Terça (20):   
17h15  /  20h30. Sábado (17)  e  Domingo (18):   17h15  /  19h40  /  
21h50. Quarta (21):   17h15  /  21h00
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15):   21h30. Sexta (16)  a  Quarta (21):   
16h10  /  21h30
............................................................................................................
VIREI UM GATO* - 2ª semana  -  Comédia / Fantasia  -  Classifi-
cação livre  -  87 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sexta (16),  Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta 
(21):   19h10. Sábado (17)  e  Domingo (18):   14h40  /  19h10. *Ex-
cepcionalmente este filme não será exibido na quinta, dia 15
............................................................................................................
STAR TREK - SEM FRONTEIRAS - 3ª semana  -  Aventura / 
Ficção  -  Classificação 12 anos  -  122 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sexta (16)  a  Quarta (21):   18h50. *Excepcio-
nalmente a versão 3D dublada não será exibida na quinta, dia 15, no 
Jaraguá
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   21h15
............................................................................................................
UM NAMORADO PARA MINHA MULHER - 3ª semana  -  Co-
média Romântica  -  Classificação 12 anos  -  106 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (15):   16h40  /  19h05. Sexta (16)  a  Quarta 
(21):   16h40  /  21h15
............................................................................................................
PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS - 4ª semana  -  Animação 
/ Comédia  -  Classificação livre  -  90 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   19h20
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15),  Sexta (16),  Segunda (19),  Terça (20)  e  
Quarta (21):   16h25. Sábado (17)  e  Domingo (18):   14h50  /  16h25
Shopping Jaraguá: Quinta (15),  Sexta (16),  Segunda (19),  Terça 
(20)  e  Quarta (21):   15h20  /  19h50. Sábado (17)  e  Domingo (18):   
15h20  /  17h30  /  19h50
............................................................................................................
ESQUADRÃO SUICIDA - 7ª semana  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos  -  123 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   20h10
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (17),  Domingo (18)  e  Terça (20):   16h00

O tradicional Baile do 
Hawaii,  realizado 
pelo Clube 9 de julho, 

já tem data para acontecer. A 
edição 2016, que marca os 30 
anos do evento, está marcado 
para o dia 19 de novembro 
(sábado), às 22 horas, na sede 
do clube. As atrações do even-
to foram divulgadas durante 
coletiva de imprensa na última 
terça-feira, dia 13. 

Com decorações inspiradas 
em ambientes de surf e praias, 
este ano a festa promete deixar 
os convidados com a sensação 
de estar realmente no Hawaii. 

A novidade deste ano é 
a inclusão de uma área Vip 
com deck exclusivo, que será 
destinado às pessoas que ad-
quirirem os ingressos para esse 
espaço diferenciado, ele pode 
ser adquirido tanto por sócios 
convidados e parceiros.

Outros espaços serão man-
tidos, como os três ambientes 
e novidades nas atrações mu-
sicais. A banda Gang Lex agita 
o Parque Aquático Superior, 
enquanto a banda Faixa Nobre 
comanda o Parque Aquático 
Inferior. Já no Salão Social, 
os DJs Rodrigo Bramucci e 
Ronaldinho, e a banda Fórmula 
2 prometem trazer músicas que 
estão no auge das paradas.

Segundo o presidente do 
Clube 9 de Julho, Roberto 

Alonso, o evento traz uma 
grande expectativa para os 
responsáveis, que cada vez 
mais se esforçam para agradar 
os convidados.

 “Este vento tornou-se uma 
referencia na cidade quando se 
fala em baile, então para nos é 
uma grande responsabilidade 
de fazer um evento tão grande 
assim, que atrai mais de 8 mil 
pessoas”, diz.

Além dos ambientes e das 
atrações musicais, para come-
morar os 30 anos de baile, o 
Clube vai dar como lembrança 
para os convidados um copo 
decorativo da festa.

 “A expectativa é sempre 
alta para um evento assim, 
a gente começa a trabalhar 
muito cedo com ele, desde as 
negociações até o fechando 
com os fornecedores. Então é 

impossível nossa expectativa 
ser baixa,” ressalta a coor-
denadora de Eventos Renata 
Lima.

Será servido no baile para 
os convidados os mixs de 
frutas e sorvetes, e a novidade 
desta edição salada de frutas à 
vontade e água de coco. 

Convites 
Os ingressos do primeiro 

lote do baile estarão disponí-
veis para compra, a partir de 
segunda-feira, dia 19, nos pon-
tos de vendas de Indaiatuba e 
em algumas regiões.

Na secretaria do Clube os 
ingressos podem também ser 
adquiridos, tendo esse ano à 
facilidade de pagar com cartão 
de debito ou credito.

O convite de estudante só 
vai ser vendido diretamente 

no Clube 9. (Confira os valo-
res dos ingressos e pontos de 
venda no box).

Além de ingressos, o Clube 
9 está disponibilizando cotas 
de patrocínio e as empresas 
interessadas podem entrar 
em contato pelo número (19) 
99954 0007. 

Mais informações pelo 
(19) 3875 9833, no site www.
clube9.com.br ou na secretaria 
do Clube, que fica na Avenida 
Presidente Vargas, 2.000, 
Indaiatuba.

Ingressos 

1º lote 
Convidado R$ 80
Estudante R$ 40
Associado R$ 25

Mesas quatro lugares (área 
Parque Aquático Superior)
Associado R$ 110
Convidado R$ 160

Deck Bar
Associado R$ 140
Convidado R$ 200

Pontos da venda
- Lojas Vizzent Calçados 
(Centro, Cecap, Jardim Mo-
rada do Sol e Polo Shopping);
- Lojas Bali Surf & Street (Itu - 
Plaza shopping loja 125/Salto - 
Rua 9 de Julho, 712/Indaiatuba 
- Rua Pedro de Toledo, 485);
- Jhows Surf e Street (Cecap);
Fonte: Clube 9 de Julho 

Ingressos podem ser adquiridos a partir de segunda-feira 

Segundo organizadores, 55 
candidatas fizeram inscrição  

A final do concurso Miss 
Infanto Juvenil 2016 será 
amanhã, dia 18, a partir das 
14 horas, no Espaço Ópera. 
As “disputas” ocorrem nas 
categorias Mirim (crianças 
de 4 a 6 anos), Infantil (de 7 
a 9), Infanto-Juvenil (de 10 
a 13) e Juvenil (de 14 a 17).

Os interessados em assis-
tir a grande final do concurso 
podem adquirir o ingresso, 
no valor de R$ 20, pelo tele-
fone (19) 9.9446-1526 (com 
Juliana).

Um dos objet ivos do 
evento é preparar as crianças 
e adolescentes para serem 
representantes do Município 

em grandes concursos. “Já 
temos 550 ingressos vendi-
dos, a expectativa de publico 
é boa, esperamos vendar ain-
da mais,” diz a organizadora 
do evento, Juliana Felizzati. 

As concorrentes vão dis-
putar a faixa e a coroa de 
miss, tendo a oportunidade 
de participar do Miss São 
Paulo Infanto Juvenil. “O 
número de inscritas foi de 
55 participantes”, salienta 
Juliana.

Os jurados vão analisar 
as candidatas nos trajes ca-
suais e gala. As ganhadoras 
do concurso participaram de 
projetos sociais na cidade.

Antes do concurso, as 
candidatas foram preparadas 
para seu “grande dia”.

Orientadas pelos respon-
sáveis do concurso, as can-
didatas receberam aulas de 
teatro, postura, aulas de eti-
queta e expressão corporal. 

O Espaço Ópera fica loca-
lizado na Avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé, 
215.

Mister 
Também na final, estarão 

abertas as inscrições para 
o Mister Infanto Juvenil, 
destinados aos garotos de 2 
a 17 anos. 
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Acenbi realiza 
concurso Miss Nikkey 
Indaiatuba e Região 

Horóscopo de 17 a 23/09 por Alex Costa Guimarães

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

A Associação Cultu-
ral Esportivo Nipo 
Brasileiro (Nippo) 

realiza, pela primeira vez, 
o concurso de beleza Miss 
Nikkey Indaiatuba e Região 
2016. O evento será uma das 
atrações do Indaiatuba Mat-
suri, festival gastronômico 
e cultural que acontece nos 
dias 7,8 e 9 de outubro, no 
pavilhão da Viber. 

Podem par t ic ipar  do 
concurso candidatadas de 
ascendência japonesa, de 
qualquer grau, inclusive 
mestiças nipo-brasileiras, 
de 15 a 30 anos, de qualquer 
localidade do País. 

O concurso é totalmente 
gratuito, sem cobrança de 
taxa de inscrição. Os interes-
sados devem se inscrever até 
hoje, dia 17, pelo site www.
missnikkey.com.br, clicar no 
estado onde reside em “Faça 
seu cadastro”; preencher todo 
o cadastro; anexar fotos; e 
enviar a inscrição. 

No i tem do cadastro 
“Como ficou sabendo do 
concurso?”, escreva: “pelo 
anúncio do Miss Nikkey In-
daiatuba e Região”. Mesmo 
que já tenha preenchido o 
cadastro para outras seletivas, 

preencha novamente.
O concurso pretende reu-

nir candidatas de Indaiatuba 
e cidades próximas como 
Campinas, Sorocaba, Jundiaí, 
Atibaia, Vinhedo, Valinhos, 
Salto, Itu, Itupeva, Várzea 
Paulista, Itatiba, Hortolândia, 
Sumaré, Americana, entre 
outras. 

As garotas pré-selecio-
nadas serão contatadas e re-
ceberão mais informações 
detalhadas (trajes, horários, 

etc.), o regulamento e a ins-
crição formal.

A atração será coordena-
da e apresentada pelo ator, 
cantor, produtor e mestre de 
cerimõnias Kendi.

Cultura 
O objetivo do concurso 

é promover a integração de 
nipo-descendentes de várias 
regiões, divulgar a beleza 
nipo-brasileira e preservar e 
divulgar a cultura japonesa.

A vencedora receberá o 
título de Miss Nikkei Indaia-
tuba e Região 2016 e será 
classificada para participar 
da final do concurso Miss Ni-
kkey São Paulo/Miss Nikkey 
Brasil no dia 8 de julho de 
2017, na cidade de São Paulo, 
além de receber prêmios ofe-
recidos pelos patrocinadores.

Para mais informações, 
acesse www.missnikkey.com.
br ou envie e-mail para miss-
contato@yahoo.com.br.

ATRAÇÃO 
Piscina gigante de bolinhas é atração para crianças e adultos 

Desde ontem, dia 16, até 
dia 31 de outubro, a praça cen-
tral do Polo Shopping Indaia-
tuba recebe a atração “Mundo 
das Bolinhas”, destinado a 
crianças, jovens e adultos. 
O evento, que proporciona 
diversão em uma piscina de 
bolinhas gigante, custa R$ 20 
para meia hora de brincadeira. 

Em uma estrutura de 220 
metros quadrados composta 
por labirintos, escorrega-
dores e cerca de 400 mil 
bolinhas, o brinquedo é ins-
pirado em um clima praiano, 
com bolinhas azuis, verdes e 
brancas, além de decorações 
com peixes, baleias, polvos, 
conchas e corais. 

Segundo o coordenador 
de marketing do empre-
endimento, o Mundo das 
Bolinhas é um sucesso em 
todo o País e agora inédito 
em Indaiatuba.  

“Ficamos felizes em pro-
porcionar mais esta atração 
aos nossos clientes. Muitos 
adultos têm o desejo de pular 
em uma piscina de bolinha 
gigante e negociamos com 
o operador para permitir 
a diversão para todas as 
idades. Com esse evento, o 
Polo Shopping reforça um 
de seus principais pilares, 
que é proporcionar bons mo-
mentos para toda a família!”, 
destaca Franklin Pedroso, 
coordenador de marketing 
do empreendimento.

Durante a brincadeira, 
monitores treinados orien-

tam as crianças, jovens e 
adultos para que possam 
aproveitar ao máximo a 
atração. Menores de cinco 
anos devem estar acompa-
nhados dos responsáveis, 
dos quais não serão cobrados 
ingressos.

“Mundo das Bolinhas” – 
Polo Shopping Indaiatuba
Quando: até 31 de outubro
Horário: de segunda a quin-
ta, das 10h às 22h, sexta e 
sábado, das 10h às 23h, e aos 
domingos, das 11h às 22h
Local:  Praça Central do 
Polo Shopping Indaiatuba 
(Alameda Filtros Mann, 670, 
Indaiatuba – SP)
Valor: R$ 20 – 30 minutos 
de duração

Fonte: Polo Shopping 
Indaiatuba

Público poderá se divertir em meio a labirintos e escorregadores 

Final do concurso acontece durante o festival gastronômico Indaiatuba Matsuri 

O ariano sente que um certo peso negativo que sentia 
já a algum tempo (quase seis últimos meses) em sua 
vida começa a diminuir essa influência e sua vida fica 
mais leve. Seus relacionamentos que estavam sempre 
sob tensão parece ficar também mais leve. Um novo 
ciclo de vida começa. 

O taurino precisa tomar cuidado apenas com a forma e 
a intensidade de como coloca as palavras. Financeira-
mente o momento é bem oportuno, permitindo novas 
possibilidades, mas nunca vindo de forma gratuita, 
sem esforço. Trabalhe e as oportunidades aparecerão.

O geminiano vive uma fase ótima para melhorar 
ou ampliar seus rendimentos. Afetivamente suas 
paixões diminuem um pouco por motivos óbvios, 
o nativo está mergulhado no seu desenvolvimento 
pessoal e financeiro, deixando os assuntos afetivos 
em segundo plano.

Financeiramente o canceriano começa sentir que 
pode respirar mais aliviado. Existe indícios de um 
novo ciclo material. Provavelmente as finanças irão 
se estabelecer com mais facilidade. Poderá realizar 
novas compras. Espiritualmente algumas atitudes 
podem ocorrer, podendo procurar ajuda de algum 
oráculo ou terapeuta.

O leonino pode perceber que aqueles problemas 
de comunicação, certas dificuldades com acordos e 
negociações, já não existem como antes e agora as 
possibilidades de relacionamentos novos ficam mais 
intensos. As pessoas não vão querer que o leonino 
fique fechado em um casulo por estas semanas. Será 
bastante solicitado.

Muitas mudanças em seu relacionamento podem 
ocorrer nestas semanas. Financeiramente não é uma 
boa fase, pois pode haver gastos dentro de casa que 
não esperava ou risco de acidentes. Busque manter 
a calma e tente livertar-se das pressões. Saúde frágil, 
tenha calma e cuidado.

Neste momento o libriando pode estar enfrentando 
alguns problemas de saúde com sua coluna (cuidado 
com sua lombar). Por outro lado, estará muito popular 
e terá maior visibilidade social. Pode começar a sentir 
um desejo de realizar uma viagem para longe. Uma 
pessoa de longe pode mexer com seus sentimentos.

O escorpiano sentirá seu sucesso e o reconhecimen-
to de seus esforços pessoais no trabalho chegando 
e ficando em sua vida por pelo menos durante 01 
(um) ano. Agora é hora de seu sucesso profissional. 
Aproveite, não fique parado, se mexa, priorize o 
que precisa ser focado e obtenha o que merece. As 
oportunidades serão várias.

Algumas decepções com certas amizades podem 
ocorrer, sua religiosidade e espiritualidade ficam 
mais intensas e o nativo poderá sentir desejos de 
perdoar antigas mágoas e rancores. Poderá encontrar 
com pessoas que vem de longe ou estrangeiros e isso 
trará certos benefícios.Possibilidades de viagens 
para longe.

O nativo de capricórnio começa a encontrar mais 
uma vez seu equilíbrio interior, mas suas atividades 
estarão deixando-o muito cansado. Pode sentir muitos 
medos e atribuir isso a certas situações, quando na 
verdade deveria apenas descansar um pouco sua cabe-
ça que está sob pressão de pensamentos e raciocínios.

O aquariano terá, nesse momento um tempo para se 
organizar e organizar sua vida e as coisas que pelo 
qual deseja lutar, com garra e eficiência. Os relacio-
namentos profissionais ficam facilitados, bem como 
seus relacionamentos com amigos e pessoais. Sua 
vida social pode ficar bem intensa.

O pisciano precisa cuidar de algum projeto onde 
pode precisar do acompanhamento de algum advo-
gado. Também estará focando sua energia para os 
estudos e viagens, e estas podem trazer contatos com 
estrangeiros ou de muito longe. Rotina de trabalho 
bem agitada. Sua força pessoal e sua força corporal 
estará aumentando.
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social & gastronomiafotos@maisexpressao.com.br Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

Amigos e convidados conferindo as delicias da Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1195

Zuleide e Micaeli, almoçando no Restaurante Açafrão, 
que fica na Rua Quinze de Novembro, 492. F: 3816-8347

Suzana, Valentina e Allan, no Crazy For Burguer, 
situado na Rua 24 de Maio, 790 - F. 3328-1319

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

Rodrigo e Bianca, no Rincão Gaúcho, que fica na Avenida Visconde de Indaiatuba, 
870, Jardim América. Telefone: 3875-2974

Maria Christina, Célia, o aniversariante José Ruylia e Vital, almoçando no Restaurante Caipirão, que 
fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Juliana, Lais e Bruna, almoçando no Cintra Restaurante, que fica na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Eduardo, Batata e Léo, almoçando no Restaurante Caipirão, localizado na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Contate-nos: 3885-5434

Família Oliveira almoçando no Restaurante Casablanca, 
que fica na Rua Antônio Barnabé, 4.910 - Distrito Industrial. 
Telefone: (19) 3935-7920

Kelly Stein, na Padaria Nova Galeria, 
que fica na Avenida Coronel Antonio 
Estanislau do Amaral, 1.257. F: 3801-0021

Fábio Câmara, Vinicius e Felipe Ribeiro, no Cintra Restaurante, 
que fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio 
Campestre Jóia. Tel: 3816-1417
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fotos@maisexpressao.com.br infantil Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

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

Vinicius Dias Stertz comemorando o aniversário no Colégio Objetivo
Laura Silva celebrando seu aniversário no Colégio 
Objetivo

Eduardo Hideki Fukuhara Tanaka comemorando 
o aniversário no Objetivo

Professora Gabriela Marques e suas alunas do 5ºC no Colégio Le PeriniTeatro sobre o Folclore no Colégio Le Perini

O lindo e sorridente Bryan Henrique 

Alunos do 5º Ano do Colégio em visita ao Aquário de São Paulo

Gislaine, Fabiola e Carol, do Colégio Meta, com o Visconde de 
Sabugosa em visita ao Sítio do Pica Pau Amarelo

Maria Eduarda, Heloise e Lorena, do Colégio Meta, com a boneca 
Emília em visita ao Sítio do Pica Pau Amarelo

Thiago e a professora Renata, do Colégio Meta, em visita ao Sítio 
do Pica Pau Amarelo

Turma da professora Adriana, do Colégio Meta em visita ao 
Aquário de São Paulo

Alunas Eduarda, Bianca, Tamye, Adriana e Julia, do Colégio Meta, 
em visita ao Museu de Zoologia em São Paulo
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Aniversariantes da Semana

Ana PaulaJoão Carlos

José Carlos Gavazze e Telma Garcia no Faisão RestauranteMariane Bueno e Thiago Pediani no Faisão Restaurante

A moda infantil está cheia de novidades nas Lojas Cris Bandeira. O Dia das Crianças 
está chegando e você já pode aproveitar as novidades e lançamentos das coleções 
para meninos e meninas

“Parabéns Tatiane, desejamos à você 
muita saúde, realizações e sucesso. Que 
possamos estar juntos em todas as suas 
conquistas, celebrando com você. Feliz 
Aniversário! Da sua equipe e família Atento”

Ronaldo, do Carvão Indaiá, com Nivaldo, do Avenida 
Águas, posando para o click do Mais Expressão 

Professor Luiz Marques e o aluno Felipe Eckert na 
final da Olimpíada Brasileira de Ciências

Fernanda, do Supermercado Bandeira, com 
Taiene de Jesus

Miss Indaiatuba, Letícia Barbosa, o Mister Indaiatuba, Wesley 
Ometto, e a Miss Simpatia, Carla Kronéis, visitam a Cris Bandeira e 
recebem carinho da equipe

Colégio Objetivo entrega doações à ONG Bolha de SabãoAlunos do Colégio Episteme interagindo ao ar livre

Ana Roberta, técnica de segurança da Sanare, visitando a obra 
do nosso parceiro Plaza Bella Vista, na companhia da arquiteta 
Veridiana e cipeira Miriam Alessandra

Senhor Orlando, da Placas e Fotos para Túmulos, 
sempre muito atencioso com seus clientes
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Sônia Fonseca
fotos@maisexpressao.com.brnovidades

Vestido de Noiva

Churrascaria Rincão Gaúcho, 6 anos de sucesso

Coleção Primavera/Verão

Faraó Mini Burguer

Coleção Verão

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

A Coleção Verão da Paula Amorim 
está arrasando a moçada. Moda jovem e 
fitness fashion com maravilhosos mode-
los, inclusive vestidos longos. Corra para 
conferir! Rua 5 de Julho, 449 - Jardim 
Pau Preto. Telefone: 3392-3401. Demais!

Chegou na Vitorello, a maravilhosa coleção 
da Eclipse Primavera/Verão. A loja toda conti-
nua também com excelente promoção e calça 
legging a R$49,90, saia shorts a R$39,90, calça 
bailarina a R$25 e muito mais. Imperdível!

Há 6 anos a Churrascaria Rinção Gaúcho faz sucesso com a sua saborosa e farta gastronomia, servindo o 
melhor rodízio de carnes, buffet por pessoa e rodízio de pizzas. O rodízio de carnes é oferecido sempre no 
almoço, de segunda a domingo; o buffet por pessoa, de segunda a domingo também no almoço; e o rodízio 
de pizzas somente no jantar, de quarta a segunda. Vale destacar a qualidade profissionalismo, atendimento 
impecável e excelente preço. Parabéns Fábio e Patricia.

A escova progressiva que a Flor de Lis Cabe-
lo Depilação & Esmalteria trabalha não contém 
formol e é indicada para grávidas e lactantes. É 
uma linha top no mercado, utilizada para alisar 
os fios do cabelo e baixar o volume. Vá conhecer 
o espaço e aproveite para tomar um delicioso 
cappuccino. Os telefones para agendamento são: 
(19) 3825-0623 ou (19) 99921-7576 WhatsApp. 
Rua Alberto Santos Dumont, 1.209 - Cidade 
Nova 1 - entre as ruas Ademar de Barros e 
Tuiuti. www.facebook.com/flordelisindaiatuba

Flávia Mi-
raglia Doces e 
Chocolates para 
c a s a m e n t o s , 
an iversár ios , 
reuniões e etc. 
Variedades de 
doces como bri-
gadeiros, trufas, 
pão de mel, cho-
colates diversos, 
doces finos e 
lembrancinhas 
comestíveis. En-

comendas 9.9623-4655. Vale a pena experimentar, magníficos!

Não deixe de experimentar, na Casa da Esfiha, a novidade Fa-
raó Mini Burguer com molho especial. Não existe nada melhor!

Que Deus abençoe grandemente essa união. 
Parabéns a lindíssima noiva, Daniela Lopez 
Melikardi, e Celso Melikardi. "A Nova Loja" 
agradece a preferência e deseja felicidades

Cãozinho Chang, com a veterinária Sueli 
Midori, da Clínica Veterinária Bicho Amigo

Darik, da Clínica Veterinária Bicho Amigo, 
com Johnny
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
Senhorita Bistrô – jantar para a 
imprensa

Atleta do beisebol de Indaiatuba 
recebe prêmio no México

1º Festival de Gelatos – Flor de 
Pitanga

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba 
e Trio Matiz & Weber Marley

Convidado fui, pela querida Renata Tannuri, para conhecer 
a casa e o novo cardápio do delicado e maravilhoso "Senhorita 
Bistrô", que fica num cantinho aconchegante do Cambuí em 
Campinas. Na noite de segunda-feira, dia 12, minha querida 
amiga Cecília Myagawa e eu nos dirigimos ao bistrô e tivemos 
uma experiência gastronômica de altíssima qualidade, com uma 
delicadeza insuperável, principalmente com a harmonização 
dos vinhos e espumantes. Cada prato, a começar dos canapés, 
nos remetia a delírios incomparáveis, terminando o jantar em 
extasie com a sobremesa, harmonizada divinamente com um 
espumante moscatel "Flores da Cunha do Brasil”. O beisebol de Indaiatuba vem se destacando também em 

competições no exterior. O atleta da Associação Cultural, Es-
portiva Nipo-brasileira de Indaiatuba (Acenbi), Felipe Kenzo 
Koragi, de 12 anos, recebeu mais um prêmio internacional. 
O reconhecimento foi obtido em agosto deste ano, durante o 
Campeonato Panamericano de Beisebol Infantil, realizado no 
México. Considerado um dos principais jogadores da Seleção 
Brasileira, ele foi eleito o “Melhor Jardineiro Esquerdo”.

Nessa competição, Felipe bateu três “home run” (rebatida 
na bola para fora do limite do campo, que pode proporcionar 
ao time de um a quatro pontos de acordo com o número de jo-
gadores que estiverem ocupando as três bases). Ele se destacou 
ainda como arremessador e em atuações em outras posições.

Além disso, neste ano a Seleção Brasileira de Beisebol 
Infantil recebeu no Pan-Americano o prêmio de “Fair Play”, 
que tem o significado ético no esporte de “jogo limpo” (modo 
leal de jogar). O time ficou em quarto lugar nesse torneio, atrás 
apenas do México, Estados Unidos e Nicarágua. Com esse 
resultado, o Brasil já está classificado para o Mundial de 2017 
dessa categoria.

Essa foi a terceira convocação de Felipe para a Seleção 
Brasileira. Ele defendeu o beisebol brasileiro no exterior em 
2014 e 2015. Nessas duas ocasiões recebeu também prêmios 
individuais.

Conserto da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, junto com 
o Trio Matiz & Weber Marley. A conjunção da sinfônica com 
o Jazz deu muito certo, com rítmicos inebriantes e maviosos. 
Valeu a pena estar presente neste lindo evento, com direção 
artística de Paulo de Paula, produção executiva de Vitor Gomes 
Lessa e colaboração de Antonio Corrêa e Maria Auxiliadora 
Amstalden Corrêa. Já o Trio Matiz se apresentou em forma de 
quarteto, com Weber Marely.

1ª Noite Mágica em Indaiatuba
Fernando La-

zzaro, Gabriel Za-
tarin, Alejandro e 
Juan, Sidney Bedin 
e Gustavo e Fer-
nando, os melhores 
mágicos de Indaia-
tuba, se reuniram 
em uma deliciosa 
noite de alegria e 
mágicas no Ciaei.  
Os nossos mági-
cos fizeram bonito, 
agradando e muito e 
enorme plateia pre-
sente, que, por falar 
nisso, casa cheia 
para a magia.

Imagina um dia inteiro para aproveitar os melhores gelatos 
de Indaiatuba e do mundo sem limites? E melhor ainda, em 
porções super convenientes de 50ml por vez, para sempre 
sobrar espaço pro próximo sabor! Confirme a sua presença 
no Festival e fique por dentro de todos os detalhes! http://bit.
ly/2bR8rHH&nbs p;— comendo gelato em Flor de Pitanga 
Gelateria.

12ª Reunião do Rotary Club de 
Indaiatuba – Cocaes 

 33ª edição da Festa do Queijo e 
Vinho da AEAI

Na noite da última terça-feira, dia 13, aconteceu na Casa da 
Esfiha a 12ª reunião do Rotary Club de Indaiatuba – Cocaes, 
com a excelente palestra “Projetos do Rotay na Educação Bá-
sica e Alfabetização”, ministrada pela companheira Adriana 
de Souza, do Rotary Club de Americana. Muitas emoções, 
com o momento rotário do companheiro Geiss, que nos levou 
a grandes emoções. Muitos visitantes convidados, enfim, uma 
excelente reunião.

Aconteceu na noite do ultimo sábado, dia 10, no Salão Social 
do Clube Nove de Julho, a tradicional Festa do Queijo e Vinho 
da AEAI, Com uma linda mesa de queijos, frios e canapés, 
montada pela Mestria Cuisine Buffet e animação da Banda 
Medley! Parabéns a diretoria da Aeai e a Denise Cristinapela, 
organizadora do Evento.
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caderno de negóciosNº 714

LOCAÇÃO - DESTAQUES CASAS EM CONDOMÍNIO

LOCAÇÃO
CASAS EM BAIRRO

CA06735- JARDIM MORADA DO SOL - AT150M²- 
AC80M²- Casa piso superior, com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, WC, sacada, não possui vaga de garagem. 
R$ 780,00 + IPTU.
CA06718 - JARDIM AMERICA - AT 90m², AC 50m² 
-   01 dormitório com suíte,  sala de estar e cozinha, 
banheiro social, 1 vaga. R$ 900,00 + IPTU.
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
CA06605-JARDIM SEVILHA - AT 150m² AC 78m² 
02 dormitórios, WC social, sala cozinha americana, 
lavanderia, quintal, garagem para 02 autos. R$ 
1.200,00+IPTU
CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.80m² 03 
dormitórios, sendo 01 suíte, sala, WC social, cozinha 
americana, sacada. R$ 1.200,00 + IPTU.
CA06724 - JARDIM CIDADE JARDIM - AT150m², 
AC-100m²- 02 dormitórios, sala, cozinha, WC social, 
lavanderia. vaga para 02 carros sendo 01 coberta. 
R$ 1200,00 + IPTU.
CA04034 - CIDADE NOVA II - AT 200m², AC 90m² - 02 
dormitórios (01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha com armário e fogão, churrasqueira e fogão, 
garagem para 03 autos. R$ 1.500,00
CA04960 - JARDIM PAU PRETO - AT 138m², AC 

176m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com hidro, WC 
social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, área de lazer com churrasquei-
ra, garagem para 02 autos. R$ 1.800,00 + IPTU.
CA03388 - VILA TODOS OS SANTOS - AT 250m², 
AC 107m² - 03 dormitórios (01 suíte e 02 dormitórios 
com armários planejados), WC social, sala, jardim de 
inverno, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + IPTU.
CA06721 - JARDIM REGINA - AT 260m², AC 160m²-  
03 suítes, 03 salas, lavabo, cozinha, WC social, área 
de serviço. Garagem coberta para 01 carro e desco-
berta para 05 carros. R$ 2.000.00+ IPTU.
CA06488 - JARDIM JEQUITIBÁ - AT 160,06m², AC 
174,97m² - Casa ampla, reformada com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet, WC social, sala ampla, la-
vabo, cozinha planejada, área de serviço fechada, WC 
externo, dormitório externo, amplo quintal, garagem 
para 02 autos coberta. R$ 2.100,00 + IPTU

APARTAMENTO
AP03188 – JARDIM ALICE – AU 57m² - 02 dor-
mitórios, sala de estar, banheiro social, cozinha e 
uma vaga de garagem. R$ 800,00 + COND. + IPTU.
AP02703 - CENTRO - AU 20 m² - com 01 dormitório, 
cozinha, banheiro. R$ 800,00.
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - AU 50m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, garagem para 
01 auto. R$ 800,00 + condomínio + IPTU.

AP03174- JD JULIANA - AU64M² - 03 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, 01 vaga. (Semi-
Mobiliado) - R$990,00 + COND. + IPTU
AP03144 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AU 
90m² - Excelente apartamento amplo com 02 dor-
mitórios, WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha ampla, lavanderia, garagem para 
02 autos.**Condomínio com salão de festas** R$ 
1.000,00 + COND. + IPTU.
AP01116 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AU68m² 
- AU68m² - 03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.100,00 
incluso água, condomínio e IPTU.
AP02324 - VILLAGE AZALEIA - AU 69m² - 03 
dormitórios, sala de estar, WC social, cozinha 
planejada, lavanderia, 1 vaga coberta. R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU
AP02657 - JARDIM PRIMAVERA - AU. 69 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte), cozinha com armários, lavanderia, 
WC social, sala para 2 ambientes e garagem coberta 
para 2 autos. R$ 1.250,00 +COND + IPTU. OBS: No 
condomínio incluso água e gás.
AP03178-VILLAGGIO D’ AMORE - AU 82,31 m² - 
03 dormitórios (01 suíte),todos com armários e ar 
condicionado, sala com varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 01 auto. Condomínio 
com segurança e lazer completo! R$ 1.300,00 + 
COND. +IPTU

AP03198 - PIAZZA TREVISO - AU 80m² - 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte, todos com armários, WC 
social, sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, WC de serviço, garagem para 02 autos. 
R$ 1.400,00 +COND. + IPTU.
AP03200 - EDIFICIO COLONIAL - AU 180m² - 
Apartamento amplo com 04 dormitórios todos com 
armários, WC social, sala ampla dois ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, ampla, WC de 
serviço, escritório com WC, sala de TV, varanda 
com chuveiro, 02 vagas de garagem. 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$1.500,00 + COND + IPTU
AP01766 - FONTE DE TREVI - AU 77,69m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 am-
bientes, varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos. Condomínio com área de lazer completa. 
R$ 1.600,00 COM CONDOMÍNIO E IPTU.
AP02883 - FERNANDA - AU. 107 m² - 3 dormitórios 
(1 suíte planejada com sacada), Wc Social, cozinha 
planejada, sala para 2 ambientes, área de serviço 
com banheiro e garagem para 2 autos cobertas. R$ 
1.700,00 com condomínio e IPTU inclusos.
AP02678 - FELICITTÁ - AU 83 - 03 dormitórios sendo 

01 suíte com armários, WC social, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, varanda gourmet, garagem 
para 02 autos. R$ 1.800,00 + condomínio + IPTU.
AP03182 - SOHO - AU 91m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte todas com armários, WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 
dois autos.**Apartamento novo, nunca habitado, 
com lazer completo**R$ 2.200,00 + COND. + IPTU.
AP03199 - JATOBA - AU 120m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet e armários, WC social, rou-
peiro, sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos. Condomínio com infra de lazer completa. R$ 
2.500,00 +COND. + IPTU.
AP03201 - DUE - AU 96m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala ampla 02 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, gara-
gem para 02 autos. ** Condomínio com infraestrutura 
de lazer completa** Instalação de armários na coz-
inha e WCs, box e piso, sendo realizada. R$ 2.500,00 
+ COND. + IPTU.
AP03191 - DAL CANTON - AU 350m² - 04 suítes 
sendo 01 delas máster todas com armários, sala 
ampla 03 ambientes com varanda, lavabo, copa, sala 
de TV, cozinha planejada, lavanderia com armários, 
surte de serviço com armários, garagem para 04 
autos. R$ 5.000,00 + COND. + IPTU

CA05092 - VILLAGIO DI ITAICI- AT 150 m²,AC 100 m² - 03 
dormitórios, sendo 01 suíte com armários, WC social, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.
 

CA06732- VILLAGGIO DI ITAICI – AT 150m²,AC 165m²- 
Sobrado com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, 
e um para escritório, com sacada, lavabo, sala para 02 
ambientes WC social, cozinha planejada, lavanderia, WC 
social. Possui 02 vagas descobertas de garagem.  R$ 
2.200,00 + COND+ IPTU.
 

CA06704- JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m²-, 
AC 105m²- Casa térrea com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira, garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 + 
COND. + IPTU.
 

CA04393 - PALM TREE - AT 200m² , AC 181m² - 03 dor-
mitórios 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$ 2.500,00 + COND. + IPTU
 

CA06727- MONTREAL RESIDENCE - AT150m², AC 150m²- 
Lindo sobrado com 03 suítes, sendo 01 máster, WC social, 
sala para 02 ambientes, cozinha, lavanderia, quintal, 01 vaga 
de garagem. R$ 2.900,00 + COND+ IPTU.
 

CA06714 - VILLAGGIO PORTO FINO - AT 300m²- AC 
189m² -  Sobrado com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, todos 
planejados, sala, escritório, WC social, Lavabo, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia planejada, área gourmet, 
02 vagas de garagem coberta. R$ 3.400,00 + COND. + IPTU.
 

CA06591 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m², AC 
180m² - 03 suítes sendo 01 máster com armários, lavabo, 
sala ampla dois ambientes, cozinha em ilha planejada, 
despensa, lavanderia, área gourmet fechada, quintal 
gramado, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas.**Aceita 
permuta**R$ 4.000,00 + COND.+ IPTU.
 

CA06733 - RESIDENCIAL VILLA ROMANA - AT 282,62m², 
AC 200m² - 03 suítes sendo 01 closet, 02 com armários todas 
com ar condicionado, WC social, sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia planejada, área gourmet com 
churrasqueira e piscina garagem para 04 autos. R$ 4.500,00 
+ 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
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. 
Pompeia – Premium Office – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais 
e Mall de Serviços, localização privi-
legiada - AU: 40m² c/ wc, estaciona-
mento – R$ 1.150,00 + Cond. + Iptu
SL00106 – Centro - AU: 70m² - Salão 
Comercial c/ cozinha e wc, excelente 
localização – R$ 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, ga-
ragem – 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, edí-
cula – R$ 1.400,00 + Iptu
CA01390 – Centro – 3dorm, sala, 
copa, cozinha, wc, lavanderia, ga-
ragem, não possui garagem – R$ 
1.500,00 + Iptu
CA01399 – Pq. São Lourenço - 3 
dorm(sendo 1 suite), sala, cozinha, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, 
quarto de despejo, quintal amplo, 
garagem p/ 4 carros – R$ 2.100,00 
+ Iptu 

APARTAMENTO

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

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, lavan-
deria, 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 
planejada, lavand, garagem – R$ 
1.050,00 + Cond + Itpu
AP00447 – Ed. La Spezia - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz c/ armários, la-
vand, garagem, varanda gourmet 
c/ churrasqueira – R$ 1.100,00 + 
Cond + Iptu
AP00644 – Ed. Paraty - Jd. Mo-
rada do Sol - Apto Novo, edifício 
c/ elevador, 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
CA00161 – Jd. Sta Rita - AU: 101m² 
- 3 dormitórios (sendo 1 suite), sala 
2 ambienttes c/ sacada, wc, cozi-
nha grande c/ armário, lavanderia 
c/ armário, 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 topogra-
fia - Aceita Financiamento bancário 
– R$ 308.000,00

CHÁCARAS

CH00108 – Mosteiro de Itaici – AT: 
2.400m² - AC: 344m² - casa toda 
avarandada c/ aquecimento solar 
e ar condicionado, 3 suites, sala 2 
amb, sala de home theater, lavabo, 
escritório, cozinha planej, despensa, 
lavand, garagem, piscina, 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, churras-
queira, lavand, garagem. Área de 
Lazer completa - Portaria 24hs – R$ 
430.000,00
CA01181 – Vista Verde – lindo 
sobrado - 3 suites c/ sacada (1 c/ 
closet), sala 2 amb, lavabo, espaço 
p/ escritorio, coz americana, despen-
sa, lavand, churrasq c/ pia, garag 
coberta 2 carros, piso porcelanato 
na parte inferior, pvc parte superior, 
aquecedor solar, prep. p/ ar cond – 
R$ 670.000,00
CA00973 – Portal de Itaici – Casa 
Térrea -  3 suites, sala 2 amb, 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 Condicio-
nado - 3 suites(sendo 1 c/ closet), 
sala 2 amb, lavabo, coz, despensa, 
área gourmet, piscina, wc externo, 
lavand, garagem – R$ 870.000,00
CA01199 – Maria Dulce – Casa 
Nova- AT: 300m² - AC: 240m² - 3 
suites, sala de estar c/ pé direito 
duplo, sala de jantar, lavabo, es-
critório, coz americana, piscina, 
churrasq, lavand, garagem, aque-
cimento 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 despejo, jardim de in-
verno, paisagismo, aquecimento 
solar, preparação p/ ar condicio-
nado, 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 Valle II  - 
3dorm(sendo 1 suite), sala ampla, 
coz ampla c/ armários, wc social 
c/ box e gabinete, lavand, chur-
rasqueira c/ pia, garagem coberta 
2 carros, portão eletrônico – R$ 
450.000,00
CA01269 – Jd. Sta Rita - AT: 
250m² - AC: 203m² - 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz planej, wc 
social c/ box e gabinete, lavanderia, 
edícula c/ sala, coz, wc e dorm, 
churrasqueira, garagem p/ 2 carros, 
portão eletrônico – R$ 500.000,00
CA01203 – Jd. Esplanda II – Casa 
Nova, Excelente Acabamento – 3 
suites, sala 2 amb, lavabo, coz, 
lavand, churrasq c/pia, wc externo, 
garagem coberta p/ 2 carros – R$ 
650.000,00
CA01308 – Vila Suiça - AT: 360m² 
- AC: 230m² - Excelente Casa - 3 

dormitórios c/ armários(sendo 1 sui-
te), wc social, coz planej, copa, sala 
de tv, churrasqueira c/ pia, lavand, 
wc externo, quarto de despejo, edí-
cula assobradada c/ 2 dorm e 1 wc, 
portão eletrônico – R$ 680.000,00

APARTAMENTO

TEMOS VÁRIAS OPÇOES DE 
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
AP00405 – Jd. Pompeia – Exce-
lente Localização – Prox. ao cen-
tro – Apto Novo – 2dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb,  coz, wc social, 
lavand, garagem-(aceita financia-
mento bancário) – R$ 275.000,00
AP00602 – Spazio Illuminare – 
Área de Lazer e Portaria 24hs - 3 
dorm (sendo 1 suite e 2 dorm c/ 
armários), sala 2 amb c/ rack e 
painel, wc social c/ box e gabinete, 
coz planej c/ cooktop, forno elétrico 
e coifa, lavand c/ armários, 01 ga-
ragem coberta Aceita imóvel como 
parte de pagto e financiamento 
bancário – R$ 278.000,00
AP00447 – Ed. La Spezia – ótima 
localização - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz c/ ar-
mários, lavand, garagem, varanda 
gourmet c/ churrasqueira – R$ 
330.000,00
AP00532 – Jd. Sevilha – Ed. 
Belvedere – Apto novo (fase final 
de construção) – Área de lazer 
completa – 3 dorm(sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz, lavand, garagem, 
preparação p/ ar condicionado, 
varanda gourmet..R$ 120.000,00 
entrada (aceita terreno) + Saldo a 
financiar – total R$ 340.000,00
OPORTUNIDADE - AP00573 – 
Ed. Soho - Apto Novo – Excelente 
Área de Lazer - AU: 85,92m² - 
3dorm(Sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, 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$ 700  Morada do Sol:  3 
cômodos,  Lavanderia, vaga 
para moto
R$ 700  Morada do Sol:  2 
cômodos,  Lavanderia, vaga 
para carro
R$ 1000 Morada do Sol: 2 
dormitórios suite, sala, cozinha, 
lavanderia vaga coberta para 
até 2 carros
R$ 600  Apartamento Salto: 2 
dorm, Sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem, toda infra estrutura+ 
condomínio

TERRENOS

R$ 13 mil São José do Rio 
Preto: Lote de 200 m², + par-
celas de R$ 540,00, aceita 
carro ou moto.
R$ 85 mil Jd. Nair Maria Salto: 
lote de 180m² com alicerce 
pronto para 2 dorm, e suite
R$ 93 mil Jd. Colibris: Lote de 
150 m², plaino.
R$ 105 mil Jd. Morada do 
Sol: Lotes de 125m² com ótima 
topografia
R$ 110 mil Jd. União: Lotes 
de 150m² com ótima topografia
R$ 110 mil Jd. Nair Maria: com 
3 cômodos em ponto de andai-
me com estrutura p/ sobrado

R$ 150 mil Jd. Maritacas: 
Lote comercial de 162 m² na 
Avenida do Paulista, aceita 
Carro parcelamento de 50% 
direto com proprietário.

VENDAS

Casa Nair Maria ou Laguna 
para troca por casa em Indaia-
tuba (consulte-nos)
Casa na morada do sol para 
troca em lote de 250m ou casa 
em Salto (consulte-nos)
Antecipe ao Lançamento 
Apartamento Villa Helvetia 
financie pelo plano Minha Casa 
Minha Vida.
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 Sal-
to: 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia. Aceita 
Financiamento.
R$ 160 mil Morada do Sol: 
3 cômodos e wc na frente, 2 
cômodos e wc nos fundos.
R$ 170 mil Paulista: 2 cômo-
dos nos fundos, frente toda 
livre, estuda financiamento.
R$ 180 mil Apartamento 
Salto: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia. 
Aceita Financiamento (Nova), 

ou 100 mil e parcelas de R$ 
680,00(Pega terreno até 100 
mil)
R$ 210 mil Morada do Sol:  
Sobrado 1 dormitório, sala 
cozinha, varanda, edícula com 
lavanderia nos fundo  aceita 
financiamento, terreno
R$ 218 mil Jd. Laguna Salto: 
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, cozi-
nha, wc, vaga para p/ 2 carros 
are nos funos. Aceita terreno, 
Financiamento.
R$ 245 mil Morada do Sol: 
CASA NOVA 2dormitórios, 
sala, cozinha, wc, vaga para 
p/ carros. Aceita terreno, aceita 
financiamento.
R$ 250 mil Itamaracá: 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc 
social, lavanderia nos fundos 
garagem coberta. Aceita terre-
no, ou 50% do valor e assumir 
financiamento.
R$ 285 mil Jd. Regente: 
NOVA  3 dorm, suíte  financia 
R$ 270 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 acabamen-
to 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 acabamen-
to aceita chácara. 
R$ 320 mil Colibris: Casa 
Nova, 3 dormitórios, sala co-
zinha e 2 wc, aceita financia-
mento terreno. 
R$ 380 mil Monte verde: 
Excelente Sobrado Nova com 
3 dormitórios sendo 1 suíte e 
closet, sala copa e cozinha, 
lavanderia, garagem para vá-
rios carros (Aceita Terreno e 
Financiamento).

CHÁCARA

R$ 320 mil Ipiranga Elias 
Fausto: 3000 m² - só terra, 
aceita casa.
R$ 500 mil Alto do Primavera 
Cardeal: 1.000m² - formada 
com casa boa aceita imóveis
R$ 600 mil Sumaré: 1600 m² 
- formada com casa de 3 dorm 
aceita casa
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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 dor-
m,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 sui-
te, cozinha com planej. 1 vaga , area 
de lazer com piscina, com sacada 
– R$ 1.600,00 + cond. 350,00 + Iptu
AP00436 – Bosque dos Indaias 2 
dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia e WC, portaria 24 hs. R$ 
900,00 + cond. 200,00  
AP00364 –Edificio  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$1.300,00 
+ cond. 500,00 + Iptu – 
AP00439 – Parque Boa Esperança 
2 dorm, cozinha grande e indepen-
dente,  WC, lavanderia, sala com 
sacada 1 vaga,R$ 1.000,00 + cond. 

200,00 – há 15 min do centro , pró-
ximo a saída da cidade.
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 ( condomínio + Iptu incluso)
AP00457 – Cidade Nova II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-
randa Gourmet na sacada com pe-
dra 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 Ameri-
cana planejada, com grande banca-
da em granito e cooktop instalado. 
Lavanderia com armários e vidro 
divisor de ambiente. 2 vagas amplas 
no subsolo tipo gaveta. R$ 1.900,00 
+ cond. 400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – Solar do Itamaraca – 
Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. 
Sendo 1 suite com armários planeja-
do , sala com 2 ambientes, varanda, 
WC social, cozinha planejada, lavan-
deria com armários, R$ 1.300,00 + 

Cond 550,00 + 74,00 IPTU, com 
elevador e janelas anti ruído.
AP 00460 – Jardim  Pedroso – Apto  
com 2 dorm.  Sendo um com mo-
veis planejados Sala 2 ambientes, 
cozinha, WC e lavanderia, 1 vaga 
coberta, com armários planejados 
na cozinha  R$ 850,00 + 400,00
AP00470 – Residencial Atenas – 
apto com 172m com 3 suítes sendo 
1 máster,  todas com armários  pla-
nejados sala para 3 ambientes com 
sacada gourmet com churrasqueira, 
área de lazer total R$ 3.500,00 com 
condomínio incluso
CC.00351 – Cond. Santa Clara 
– 4 suites, todas com planejados 
com sacada, 1 suite master, sala 3 
ambientes com lavabo, coz, planj. 
Lavanderia com armários , varanda 
gourmet com churrasqueira, piscina 
jardim, quarto de empregada com 
WC., 4 vagas sendo 2 cobertas.   R$ 
5.000,00 com cond. e IPTU.
CA00957 – Vila Soriano 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  
e um pequeno quintal ,1 vaga  R$ 
1.300,00 +Iptu
CA00958 – Parque das Nações  2 
dorm. Sendo 1 suite, 1 wc, 2 vagas 
de garagem R$ 1.200,00 +Iptu 
CA00977 – Juscelino Kubitschek 

3 dorm. Sendo um com suíte, sala, 
cozinha, WC, lavanderia coberta, 
garagem para 2 carros. R$ 1.135,00 
+ Iptu 65,00
CA00982 – Vila Ruiz Peres- Casa 
para Locação    - Linda  casa próxima 
ao centro e parque ecológico com 
cômodos grandes sendo e edícula 
no fundo com 1 dorm, sala e cozi-
nha, 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 cons-
truída, 250,00 M2 total 
CA 01000 – Cidade Nova  ou Re-
sidencial - 3 dorm. Sendo 2 suítes 
1 WC, 3 salas , área gourmet com 
churrasqueira cozinha americana 
com sala de janta,lavanderia fecha-
da, garagem para 5 carros, câmeras 
de segurança , cerca elétrica portão 
eletrônico. R$ 2.400,00 + Iptu 100,00
CA 01000 – Cidade Nova – Comer-
cial 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 00998 -  Parque Ecológico – 
Linda casa para fins comercial ou 
residencial com 3 dorm.  1 wc social, 
copa cozinha, ampla sala de visita, 
com jardim de  inverno  , portão 
eletrônico, garagem para 3 carros 
e quintal.
CA01021 – Jardim Androvani – 2 
dorm. WC, coz. Lavanderia coberta, 
1 vaga R$ 900,00
SA00021 –Diplomat Officie– 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, co-
zinha, garage R$ 2.600,00 + iptu 
250,00
CH00106 – Colinas de Indaiatuba  
4suites máster com sacadas-closet- 
hidro- escritório, 2 salas ambiente, 
com jardim e lavabo, cozinha pla-
nejada, salão de festa com cozi-
nha , varanda e churrasqueira R$ 
6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

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

AP00468 – Condomínio Fechado 03 
dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 84m² 
R$ 255.000,00

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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AP02950 - JD. PAU PRETO. AU 128 M² - 3 
DORM / SUITE / SALA / LAVABO / COZ / 
COPA / 3 WC / AS / 2 GAR / PISC / CHURRAS 
/ R$ 636.000,00 - R$ 2200,00 +COND. + IPTU

AP03044 - PQ. SÃO LOURENÇO - AU 121 
M² - 3 DORM / SUITE / 2 SALAS / COZ / 3 WC 

/ AS / GAR / R$ 340.000,00.

AP03313 - RESIDENCIAL BELVEDERE - AU 
68 M² - 3 DORMT / 1 SUITE / SALA / COZI-

NHA COM ARMARIOS / 2 WC / R$1.300,00 + 
COND + IPTU

AP03342 SOLAR DOS GIRASSOIS - AU 
65M2 - 2 DORM. / SALA / COZ. C/ ARM. / WC 

/ AS / 1 GAR. R$ 780,00 + COND + IPTU

CA08484  - PQ.DAS NACOES AT.150M² 
AC.120M² - 3 DORM. 1 SUITE / SALA / COZ. / 
WC / AS / GAR.2 VAGAS / R$ 1.300,00 + IPTU

CA10369 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT 125 
M - AC 110 M² - 2 DORM / SUITE / SALA / 

COZ / WC / AS / 2 GAR COB / R$ 350.000,00.

CA11345 - JARDIM DOS COLIBRIS - 100 M² 
AC - 150 M² AT - 3 DORMT / SUITE / SALA / 

COZ / AS / GAR R$340.000,00

CA11406 - JARDIM RESIDENCIAL HELVETIA PARK II - AC 
307 M² AT 590 M² - 2 SUITE / SALA 2 AMB / COZ / LAVABO 
/ CHURRAS / FORNO A LENHA / AS / QUINTAL / PORÃO 
COM SALA DE JOGOS E WC / 2 GAR / R$1.600.000.00

CA11417 - JARDIM MORADA DO SOL -  AC 
140 M² AT 165 M² - 3 DORMT / 1 SUITE / 

SALA / COZ / 3 WC / LAVANDERIA/ EDICU-
LA / GAR 2 CARROS R$1.400,00 + IPTU

SL01806 PQ CAMPO BONITO - AC 65M2 - 
SALÃO C/ 2 WC. R$ 1.800,00 + IPTU

SL01808 - PARQUE PRESIDENTE - SALÃO 
COM 336 M² -  SALÃO COM 12 X 22 E MEZA-

NINO 6 X 12 R$3.000,00

TE01934 - QUINTAS DA TERRACOTA - AT 
1225 M² - R$300.000,00
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VENDE-SE

OPORTUNIDADE ÚNICA !! JD. 
DO VALLE Próximo Ao Pq. Eco-
lógico .02 Dormitórios, Sendo 01 
Suite, Sala, Coziha, Wc Social 
E Lavanderia, Entrada Para Va-
rios Autos E Parte Em Estrutura 
Para Sobrado. Precisa Pequena 
Reforma Externa, Para Vender 
Urgente! Apenas R$250.000,00 
Tel=19-3017.2608/99762-7997.
Aceita Financiamento. Estuda 50% 
De Entrada E Parcelamento Do 
Saldo Direto Com O Proprietário. 
Vá Zunindo!!!Obs: Oferta Valida 
Apenas Para Os Próximos 30 Dias.
OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 04 Residências Edifica-
das Em Lote De 250M², De Frente 
Para O Parque Corola Gerando Uma 
Renda Aproximada De R$2.400,00. 
Valor:R$300.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294
OPORTUNIDADE! PARA INVES-
TIMENTO: 02 Residências Edifica-
das Em ½ Lote De 130M², De Frente 
Para A Rua Silvio Candelo Em 
Pleno Centro Comercial. Valor: R$ 
260.000,00 F=19-3017-2608/99762-
7997. Aceita Lote No Negócio.
OPORTUNIDADE! IMPERDÍ-
VEL!! Lote De 250M² Com 02 
Residencias E Grande Espaço 
De Terreno Livre. Em Local Privi-
legiado Da Morada Do Sol, Com 
Renda De R$1.100,00. Apenas 
R$260.000,00(O Lote Vasio Já Vale 
Este Preço) Tel= 19-3017.2608 / 
99762-7997.Imperdivel!!!!

M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios 
Sala, Cozinha –Wc Social- Lavan-
deria, Garagem. Oportunidade Úni-
ca!! Valor: Apenas: R$220.000,00 
Ac. Financ, Ou Terreno Na Metade 
Do Valor. F=3017-2608/99762-
7 9 9 7 / 3 9 3 5 - 3 2 9 4  C o r r a ! !
Á R E A R U R A L-V E N D E-S E 
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.

SÍTIOS- 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 Dormitórios, 02 Wcs 
– Toda Avarandada, Gramada, Pas-
to, Pomar, Boa Topografia, Água De 
Mina, 02 Tanques Com Peixes Sen-
do Um Copartilhado E Outro Exclusi-
vo, Diversas Aves, Animais E Árvo-
res 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=9-
3017-2608/99762-7997/3935-3294.
S Í T I O  E M  P I E D A D E  S P , 
26.000M², Casa C/ 03 Dormitórios, 
02 Wcs , Toda Avarandada, Gra-
mada,  Pomar, Área De Cultura, 
Bosque, Água De Mina, 01 Tan-
ques Com Peixes Abastecido Com 
Água Por Gravidade,  Diversas 
Árvores Frutíferas, Play Groud ,A 
12 Km Do Centro,  R$390.000,00 
Aceita Imóvel Em Indaiatuba De 
Igual Ou Menor Valor.estuda En-
trada + Parcelamento. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-10) (Pav.inf.)02-Dorm, Sala.
coz –Wc –Garagem R$800,00 
Garantia:fiador

BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
10) (Pav.sup.)02-Dorm, Sala.coz –Wc – 
Sem Garagem R$750,00 Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
27) (Fundos)01-Dorm, Sala.coz –Wc – 
Sem Garagem R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
34). 01-Dorm, Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
57).  01-Dorm - Sala-Coz –Wc – Lav 
–Garagem R$ 700,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-58).(Pav.sup) 02-Dorm, Sala.coz 
–Wc –  R$900,00 + Iptugarantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-58).(Fundos) 01-Dorm, Sala.
coz –Wc – Entrada Para Auto R$750,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-70) Pav. Sup.  01-Dorm, Sala.
coz –Wc – Sem Garagem R$650,00(Obs: 
Imovel Em Cima De Salão Comercial) 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
70) Pav. Sup.  01-Dorm, Sala.coz –Wc – 
Sem Garagem R$650,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL (ANT-
71) Pav. Sup.  02-Dorm, Sala.coz –Wc – 
Sem Garagem R$700,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-76) (Pav.sup) 02-Dorm-Sala-Coz 
–Wc – Lav- Garagem No Pav. Inf. R$ 
1.000,00   Garantia:fiador
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-77) Fundos 01-Dorm - Sala-
-Coz –Wc.R$600,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-80)(Pav.sup) 02-Dorm-Sala-
-Coz –Wc – Lav- Garagem R$ 900,00   
Garantia:fiador

BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-82) (Frente) 01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 750,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-82) (Fundos)  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 600,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-85) (Pav.sup)  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 650,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia.
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-86) (Frente)  01-Dorm-
-Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 600,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO 
SOL (ANT-86) (Frente)  01-Dorm-
-Coz –Wc – Lav- R$ 500,00   
Garantia:fiador/Calção Locaticia
BAIRRO: JD.MORADA DO SOL 
(ANT-88) (FUNDOS)  01-Dorm- 
Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 550,00   
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.108 – JD.EUROPA I – R$290 MIL – dorm, 
WC, churrasqueira.
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 MIL – 2dor-
ms, sala, coz, wc.
COD.252 – JD. PAULISTA – R$280 MIL 
– 2doms(1st), sala, coz, wc, churrasqueira, 
garagem fechada para 3 carros.
COD.258 – JD.MORADA DO SOL – R$220 
MIL – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
para 1 carro.

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 

CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz 
americana, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 2 carros.

CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de estar, 
jantar e TV, copa, coz, lavanderia, 
escritório, dispensa, sacada, aquece-
dor solar, dorm. De empregada c/WC, 
piscina, área gourmet, garagem cober-
ta p/2 carros e descoberta p/3 carros.
CA.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.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – 
R$370 MIL – 3dorms(1st), sala de estar 
e jantar, coz, varanda, 2 WC, garagem 
coberta 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$165 
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

VL.ALMEIDA – R$420,00 – dorm, 
coz, wc
VL.PIRES DA CUNHA – R$500,00 – 
dorm, coz, WC, entrada de carro.  
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
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
CENTRO – R$700,00 – dorm, sala, coz, 
WC, sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$790,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, quintal, garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem
J D . C A R L O S  A N D R O V A N D I  – 
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
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 
dorm, sala, coz, WC, 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 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
CENTRO – R$860,00 – 1dorm, sala, 
coz, WC, quintal, sem garagem
PORTAL DO SOL – R$880,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada para carro.
JD.PAULISTA – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.FURLAN – R$1070,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, sem 
garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.100,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
para 3 carros.
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

PQ.DAS NACÕES – R$1.500,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, quintal, quar-
tinho nos fundos, entrada para 1 carro.
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.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio e IPTU)
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)

JD.JEQUITIBA – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
VL.FURLAN – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada, wc, sacada, lavan-
deria, 1 vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz c/a/e, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
CENTRO – R$1.100,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
coberta.
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
CENTRO – R$1230,00 – dorm, sala, 
coz, wc, sacada, lavanderia, 1 vaga 
de garagem.
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA –  R$1.500,00  – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta para 2 carros
CENTRO – R$1600,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Obs :dorms e 
coz com a/e, varanda gourmet  
CENTRO – R$ 2MIL – 3dorms(1st), 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, 2 wc, 2 vagas de garagem

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
PQ.BOA ESPERANÇA  R$1.100,00 
– 80m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 – 1 
salão com 45m², wc e 1 salão com 65 
m², wc e balcão
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   
80m², com 2wc e duas portas de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 
100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 
- 150m², WC
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² 
+ 100m² de terra

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 OFFICE 
-  R$1.500,00 – 50m², 2wc, ar condicio-
nado, 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 Elétrica Beleza Dentista

Oficina de Motos Papelaria Porco no Rolete

Restaurante

Reparos e Reformas

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica
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CASAS - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consul-
te-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092
Oportunidade!!! casa 
com 3 dormitórios no Jd 
Regente por R$270 mil 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Vila Homero – 2 dor-
ms (1st), 2 salas c/ va-
randa, coz., lav., gar. 
AT/390m² AC/ 150m² 
(frente p/ o Parque das 
Frutas) R$ 580 mil OBS: 
aceita troca por casa 
térrea no Villagio de 
Itaici ou Vista Verde F. 
9.9887-7771
Moradas de Itaici - 3 
dorms (1 suíte), sala, 
cozinha e WC. Total-
mente reformada - Acei-
ta 50% em permuta. R$ 
400 mil F. 9.9887-7771
Jd. Belo Horizonte - 3 
dorms (1 st) com hidro, 
sala, cozinha plane-
jada, churrasqueira, 
portão eletrônico R$ 
380.000,00. Aceito ter-
reno até R$ 130.000,00 
como parte de paga-
mento F. (019) 9.9887-
7771
Casa Térrea Cond. 
Vista Verde - 3dorm (1 
suítes) c/ armários, sala 
2 amb., coz. America-
na planejada (cooktop, 
forno a gás e coifa), 
lavanderia c/ armários, 
churras, quintal, gara-
gem p/ 3 carros (sendo 
1 coberto). Estudo apto 
menor valor F. 3394-
2197 ou (11) 9.8635-
7556
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092

Vendo Portal dos Ipês 
- 03 suítes todas com 
armários, lavabo, sala 
2 ambientes, coz. pla-
nejada c/ despensa, 
piscina, área gourmet. 
AT/300m² AC/ 240m² 
R$900.000,00 –Aceita 
30  % em permuta. F. 
9.9887-7771
Vendo ou troco casa 
no condomínio Gua-
rantãs por Terreno 
ou Apto. - Tratar com 
Ari F: (19) 3935-7160 / 
99276-6106
Jd. Europa com dorm 
e WC AT: 250 AC: 
50 R$290 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Nair Maria: c/ 3 
cômodos em ponto de 
andaime c/ estrutura 
p/ sobrado R$ 110 mil 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda 
livre. R$ 170 mil estuda 
financiamento F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 l igue a 
cobrar 
Morada do Sol: Sobra-
do lindo: 1 dorm., sala, 
coz., varanda, edícula 
c/ lav, nos fundo R$ 210 
mil aceita financiamen-
to, terreno F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
Morada do Sol:  3 
cômodos em lote de 
250m² parece uma chá-
cara R$ 270 mil, aceita 
Terreno, carro, parce-
lamento F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
Itamaracá :  3 dorm, 
sala, coz, wc social, lava 
nos fundos garagem 
coberta. Aceita terrenos 
ou 50% do valor e assu-
mir financiamento. R$ 
250 mil F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar

Jd. Regente: Nova  3 
dorm, suíte  financia. R$ 
285 mil F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar 
Morada do Sol: c/ 2 
dorms, sala, coz., wc, 
lav., gar. p/ 2 carros. 
Aceita Financiamento. 
R$ 255 mil Aceita tro-
ca por lote de 250m². 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar 
Morada do Sol: 3 casas 
em lote de 250m² sendo 
a 1ª - 2 dorm sala, coz, 
wc, gara – 2ª - 1 dorm, 
sala e coz – 3ª - 1 dorm, 
sala e coz, quintal. R$ 
270 mil F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
Monte Verde: (Nova) 
com 3 dorms sendo 1 
suíte, sala, copa e coz., 
lav., gar. para vários 
carros (Aceita Terreno 
e Financiamento), R$ 
390 mil. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
Morada do Sol: (Casa 
Nova) 1 dorm., sala, 
coz., wc, vaga p/ 4 
carros. Aceita terre-
no, Financiamento R$ 
225 mil. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
Nair Maria: troca por 
casa em Indaiatuba 
(consulte-nos) F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 l igue a 
cobrar
Jd. Laguna: Linda 3 
dorm suíte, armários 
planejados, troca por 
casa em Indaiatuba 
(consulte-nos) F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 l igue a 
cobrar
Jardim Montreal Re-
sidence - casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. 
Planej. ,lav. 2 vagas- R$ 
495 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406-6590

Oportunidade única! 
Jd. do Valle - próximo 
ao Pq. Ecológico - 2 
dorms, sendo 1 suíte, 
sala, coz, wc social e 
lav., entrada p/ vários 
autos e parte em estru-
tura p/ sobrado. Precisa 
pequena reforma exter-
na, p/ vender urgente! 
R$250mil F. 9.9762-
7997. Aceita financia-
mento. Estuda 50% de 
entrada e parcelamento 
do saldo direto c/ o pro-
prietário. Oferta valida 
apenas p/ os próximos 
30 dias.
Oportunidade! Para 
investimento: 2 residên-
cias edificadas em ½ 
lote de 130m², de frente 
para a rua Silvio Can-
delo em pleno Centro 
Comercial. R$ 260mil 
F. 9.9762-7997. Aceita 
lote no negócio.
J a r d i m  E u r o p a  – 
Edícula. 2 dorm. Sendo 
uma suíte, sala , coz. 
Americana, WC, lav. 8 
vagas – R$ 430 mil creci 
90879. F. (19) 9.8406-
6590
Jd. Monte Verde casa, 
com 3 dorm. Sendo 1 
suite, prox ao pq temá-
tico R$ 355.000 Creci  
27252 J
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suite  com 
closet com arm., la-
vabo, sala 2 amb., pé 
direito alto , WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte de 
pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-
5047



classificados
Antecipe ao Lança-
mento - Apto Villa Hel-
vetia financie pelo plano 
Minha Casa Minha Vida. 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Apto em salto: novo c/ 
2 dorm, vaga de gar., 
área gourmet, campo 
de futebol R$160 mil 
aceita financiamento 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
Apto. no Spazio Ilu-
minare, c/ 2 dorms, 
garagem coberta, vista 
livre. R$240 Mil. F: (19) 
98102-7090 c/ Marcia
Apto. Ed. Paul Har-
ris, c/ 2 dorms, 1 su-
íte, 1 vaga garagem. 
R$1.300,00. F: (19) 
98102-7090 c/ Marcia

 

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaléia 
- 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, 
playground, quadra, 
quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 
mais iptu e condomínio 
F.  9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael
Alugo apto na Praia 
Grande para Finais de 
semana ou temporada. F. 
3328-4766 / 99564-4054

Apto na Praia Gran-
de – Cidade Ocean, 
para finais de semana 
ou temporada, para 06 
pessoas, garagem p/ 1 
veículo. Contato: (19) 
3875-8595 / 99191-
4176
Alugo apto Residen-
cial Victoria – 3 dorm. 1 
suíte, sala 2 amb. Com 
sacada. Coz. Plan. Área 
de lazer completa, 2 
vagas R$ 1.400+ Cond. 
Tr. Regina Kuga creci 
167606 F. (19) 9.9177-
7051
 

PQ.DA GRAMA - com 
muitas árvores frutífe-
ras 5.130m² R$ 220 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Cond. Alto de Itaici – 
3 suítes, sala 2 amb, 
lavabo, cozinha, la-
vanderia, 3130m² AC/ 
160m² R$ 750 mil F. 
9.9887-7771
Sítio com 3 alqueires; 
2 lagos; 2 nascentes, 
1 casa com cercado 
trifásico, 3 km² do Cen-
tro de Cardeal. R$750 
Mil. Aceito imóvel como 
parte do pagto. F: (Vivo) 
(19) 99694-2253(Antô-
nio), (19) 3394-0385, 
(19)99116-2256 (As-
sis)

Sítio 20 mil metros, lago 
com nascente, casa 
com 4 dorms; casa de 
caseiro 8 baia, 2 suítes, 
2 banheiros sociais, 1 
piscina c/ churrasquei-
ra, pomar gramado, a 
200m² da portaria, 4 
km da cidade de In-
daiatuba. R$750 Mil. 
Aceito imóvel como par-
te de pagto. F: (Vivo) 
(19) 99694-2253(Antô-
nio), (19) 3394-0385, 
(19)99116-2256 (Assis)
Vale das Laranjeiras – 
4 dorms (2 sts), lavabo, 
sala 3 amb., sala jantar, 
coz. Planej., lav. e dep. 
de empregada, mais 
Casa de caseiro, pisci-
na e churrasqueira. AT 
3.000m² AC/450m² R$ 
950 mil F. 9.9887-7771
S í t io  em To ledo , 
próximo a Bragança 
Pau l is ta .13 .000m² , 
casa semi-acabada c/ 
3 dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa topo-
grafia, água de mina, 2 
tanques c/ peixes sendo 
um compartilhado e ou-
tro exclusivo, diversas 
aves, animais e árvo-
res frutíferas, a 8km do 
centro, a beira do as-
falto, R$270 mil. Aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
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Alugo casa para  fins 
comercial ou residen-
cial na Cidade nova, 
casa com 3 dorm, 2 
suite, WC, 3 salas, área 
gourmet no fundo, la-
vanderia e coz. Com 
móveis planejados. 5 
vagas, com câmeras de 
seguranças . R$2.4000 
+ Iptu. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 F. (19) 
9.9177-7051

 
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, coz. e banheiro, 1 
vaga de gar. R$ 210mil 
F. 9.9887-7771  
Troco apto no Bu-
tantã – 3 suítes, sala 
2 amb., lavabo, coz. 
americana, varanda c/ 
churr., piscina, salão 
de festa, 2 vagas de 
gar., a 2 quadras do 
metrô Butantã área de 
131m² R$ 1.200.000,00  
- Troco por chácara 
no Mosteiro ou Vale 
das Laranjeiras com 
4 dormitórios podendo 
dar volta em dinheiro. 
F. 9.9887-7771
Vende-se ou troca 
casa na Praia Grande. 
F. 3834-6219 c/ Amélia

Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 3 
dorms, 2 wcs – toda 
avarandada, gar. fecha-
da, gramada, pomar, 
área de plantio, água 
de mina, 1 tanque c/ 
peixes, diversas aves, 
e árvores frutíferas, bos-
que, a 12 km do Centro, 
a beira da estrada mu-
nicipal, R$390mil aceita 
imóvel em Indaiatuba
 

Terras de I ta ici  – 
1.000m² - R$ 270 mil - 
Localização Rua Zenite 
Furakawa. Parte alta. F. 
9.9887-7771
Terras de I ta ic i  - 
2.750M² - R$ 300 mil F. 
9.9887-7771
Vale das Laranjeiras - 
2.830m² R$ 350 mil F. 
9.9887-7771
Jd. Colibris: Lote de 
150m² c/ ótima topogra-
fia, um tapete R$ 93 mil 
topografia F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar
Jd. União:  Lote de 
150m² c/ ótima topo-
grafia R$ 110 mil F. 
3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
Jardim Monte Carlos – 
Oportunidade terreno 150 
m R$ 98.000  creci 27252J 
F. (19) 991475047

Salto Jd. Nair Maria: 
lote de 180 m², R$ 100 
mil, com alicerce p/ 2 
dormitórios + parcelas 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
Ipiranga Elias Fausto: 
3000 m² - só terra, acei-
ta casa de lote inteiro 
R$ 320 mil F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 l igue a 
cobrar 
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parce-
las de R$ 520,00, aceita 
carro ou moto R$ 12 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar
 

Colchão de casal (Cas-
tor) D45, excelente es-
tado. F: (19) 9 9132 
9090 Antonio
Máquina overlock , 
semi nova, completa e 
toda revisada, em per-
feito estado. R$400 F. 
3329-3770 c/ Vera
Procura moça solteira 
para dividir aluguel F. 
9.9606-1022 ou 3894-
8929 c/ Jussara
Titulo familiar Clube 
9 - R$ 2.500 em 10 x 
no cartão mais tx trans-
ferência. F. (19) 3016-
2836 

Vendo urgente TV Led 
24’’ Philips. F. 9.9687-
6234
Máquina overloque, 
semi nova, completa e 
toda revisada, em per-
feito estado. R$400,00. 
Falar com Vera (19) 
3329-3770
Vendo título do Clu-
be 9 de julho, motivo 
mudança de cidade. 
Contato 3894.3845 / 
99749.3688. 
 

Honda Civic, ano 2007. 
Com Renata no tel: (19) 
98273-3203
SPIN LTZ – 2014. Com-
pleta, 7 lugares, 48mil 
km rodados. Excelente 
carro. Preço da tabela 
FIPE: R$ 47.200,00. 
Aceito trocar menor va-
lor ou R$ 45.000,00. F. 
(19) 9.9900-2088
 

Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
máquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.

MANICURE E PEDI-
CURE R$20. Sobran-
celha R$8. Selamento 
de Cabelo a partir de 
R$50,00(ganha corte) a 
domicilio. F. 3935.0499 
- 99369-5615
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Experiência com cargas 
de pequenos e grandes 
portes. Tel: 3936-4053/ 
99804-7578
Precisa-se de domés-
tica 3 vezes na semana 
para o período da tarde. 
Com referência. Conta-
to: 982328303.
Ofereço-me para con-
serto de máquina de 
costura industrial F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-
4700.
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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 RH SENIOR - Gradu-
ação em Recursos Humanos, Ad-
ministração de Empresas ou áreas 
correlatas, com inglês fluente, com 
experiência generalista conheci-
mentos em departamento pessoal, 
folha de pagamento, legislação 
trabalhista, recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento e 
benefícios. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
ANALISTA DE TI - Graduação 
Completa, com experiência na 
função e conhecimentos em SQL 
Linguagem, Android, Rede Windo-
ws, Exchange, Suporte ao Usuário, 
Excel intermediário, Virtualização 
e Back Up. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AUXILIAR DE PINTURA INDUS-
TRIAL - Com Ensino Médio Com-
pleto, desejável curso de Ponte Ro-
lante, com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ENGENHEIRO DE SOLUÇÕES  
- Graduação em Engenharia Me-
cânica, Mecatrônica ou de Pro-
dução, possuir conhecimentos 
em informática pacote Office e 
japonês avançado, experiência em 
segmento logístico com melhorias 
de processos. Residir na região de 
Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO - Ensino Médio 
Completo, com experiência na fun-
ção e conhecimentos em moldes 
plásticos, possuir disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba. 
LÍDER DE LOGÍSTICA - Gradua-
ção em Logística, curso de empilha-
deira, conhecimentos intermediário 
em informática, com experiência 
na função e toda rotina da área 
e gestão de equipe. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM I - Ensino Médio Com-
pleto, curso de Operador de Ponte 
Rolante, leitura e interpretação de 
desenhos, com experiência na fun-
ção, conhecimentos em simbologia 
de solda, usinagem e TPM. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA EX-
TRUSORA - Ensino Médio Com-
pleto, com experiência em extrusora 
plástica. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINA PET 
- Ensino Médio Completo, com 
experiência na função e possuir 
disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba.
PORTADORES DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS - Com Ensino 
Fundamental 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 LABORA-
TORIO: Possuir experiência na 
área de analises de materiais 
coletados para exames.CO-
REM ativo.
ASSISTENTE DE VENDAS: 
Possuir experiência em aten-
dimento a clientes na área co-
mercial e marketing/divulgação 
da área de análises clínicas, 
hospital, clinicas ou afins.
COZINHEIRA: Com exper i-
ência em conduzir o preparo 
das refeições e liderar equipe 
de ajudantes. Preparo de en-
tradas, pratos principais frios 
e quentes,...Possuir disponi-
bilidade para trabalhar fins de 
semana e a noite.
CONFEITEIRO/DOCEIRA:Para 
atuar em hotel na preparação 
de doces e sobremesas.Ne-
cessário já ter conhecimento 
na área.
ESTOQUISTA:Para atuar em 
estoque de d is t r ibu idora e 
carregamentos, com disponibi-
lidade de horário. 
GERENTE DE SUPERMER-
CADO: Para atuar em rede 
varejista e disponibilidade de 
horários.
LIDER DE LOGISTICA: Possuir 
Curso Tecnico em Logistica 
e  liderança com os  colabo-
radores.
MECANICO DE MANUTEN-
ÇÃO CNC: Conhecimento em 
Hidráulica e Pneumática, ma-
nutenção em máquina CNC 
e manutenção em máquinas 
Ferramentas (Torno, Freza, 
retífica),Conhecimento em Ge-
ometria de máquinas, dese-
nho mecânico, Parâmetros de 
Comando Numérico (Fanuc, 
Siemens, MCS, entre outros) 
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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 .  Res id i r  em Inda ia tu -
ba. Disponibilidade de horários.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – 
Possuir experiência na área de produ-
ção. Ensino fundamental. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
AUXILIAR DE ELETRICISTA DE 
MANUTENÇÃO – Para auxiliar em 
instalações e manutenção de redes 
elétricas e telecomunicação. Conheci-
mentos nos cabos CI, CCI, UTP, PP, 
CTP, APL, Fibra óptica. Experiência 
com furadeira, rompedor, Multímetro, 
Amperímetro, Gerador de Tom, Cable 
Tester, Badisco. Conhecimentos em 
esquemas elétricos. Desejável Técnico 
em Eletroeletrônica ou afins. Desejável 
CNH. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINA CON-
VENCIONAL (CADASTRO) - Pos-
suir experiência na função. Possuir 
cursos e conhecimentos em me-
trologia e leitura e interpretação de 
desenho mecânico. Disponibilidade 
de Horário. Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) – Para trabalhar em 
empresa do Ramos de Lavanderia 
Industrial. Possuir experiência na 
área de produção. Ensino fundamen-
tal. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba.
PCD - PESSOAS COM DEFICI-
ÊNCIA - Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar na área de recep-
ção e administrativo. Horário co-
mercial. Com ou sem experiência. 
Desejável Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitora-
mento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
RECEPCIONISTA (CADASTRO) 
– Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. 
Experiência com atendimento ao 
público. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR OPERACIONAL (CA-
DASTRO) - Ensino Médio Completo. 
Conhecimentos em Informática. Ha-
bilitação Categoria B. Experiência 
na Área de Segurança e Portaria. 
Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES – Possuir for-
mação em Administração de Redes, 
Redes de Computadores, Analista de 
Sistemas ou áreas afins. Conhecimen-
tos em Windows 7,8 e 10. Windows 
Server 2003, 2008 e 2012. Conheci-
mentos em Manutenção de compu-
tadores, formatação, instalação de 
softwares, redes Windows, Protocolo 
TCP/IP4, Protocolo TCP / IP6, VLAN. 
Roteadores (Instalação, configuração, 
wan, lan). Switch gerenciável e não ge-
renciável, Moden, Mikrotik. Servidores 
de domínio, Active Directory, GPO, 
VPN, Print Servers. Desejável possuir 
conhecimentos em Telecom. CNH 
B. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ANALISTA PROCESSOS (7774): 
Técnico e/ou Superior Cursando En-
genharia de Produção, Mecânica ou 
áreas afins. Conhecimento na área 
de processos, processos industriais 
ou similares e qualidade. Domínio em 
AUTO CAD e pacote office. Desejável 
conhecimento com sistema SAP. Resi-
dir em Indaiatuba.
ANALISTA TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO (7783): Superior Completo em 
Tecnologia da Informação. Vivência na 
função. Conhecimento com sistemas 
operacionais. Instalação, configuração, 
operação e suporte de OSX, Windows 
XP,7,8,10, Server 2003, 2008, 2012 
(AD/ GPO/ DNS/ DHCP/ TS), Untangie 
e PfSense (Linux). Softwares: Instala-
ção, configuração, operação e suporte 
de: SAP, Office, Project, Visio, SQL 
Server, Interbase - Firebird / MySql / 
SQL Server / PABX / VOIP / Tarifação 
telefônica / CFTV / E-mail “Google 
Apps” (IMAP/POP). Gerenciamento de 
impressões. Manutenção e atualização 
do Web Site, CMS, Backups. Hardwa-
res: Configuração e manutenção de: 
Desktops, Laptops, Schitws, Roteado-
res, Impressoras. Redes: Configuração, 
Cabeamento, Roteadores, Switch, 
Patch Panel. Conhecimentos gerais em 
todos os módulos do SAP.  Instalação, 
configuração e atualização do SAP e 
Addons. Implantação Go-live. Instalação 
e manutenção dos add-on's Triple One, 
SFA-AGL, BankSync e B1-Plus. Copy 
Express, SQL (criação de consultas, 
alertas, transactions e relatórios PDL/
Crystal). Criação de campos e tabelas 
de usuários. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7768): Superior completo ou cur-
sando Administração, Economia e/ou 
Ciências Contábeis. Vivência de toda a 
documentação relativa a pagamentos, 
conforme as normas e procedimentos 
estabelecidos. Preparar as previsões de 
pagamentos diários, semanais, mensais 
ou conforme necessidade. Fechamento 
de Câmbio (Importação). Acompanhar 
contas bancárias das empresas ativas. 
Emissão de Notas Fiscais de Vendas, 
serviços, e faturamento de Consigna-
ção. Emissão de Notas Fiscais de En-
trada e Vendas da Assistência Técnica. 
Emissão de boletos Bancários. Auxílio 
ao departamento de Compras. Residir 
em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL/ VENDAS 
(7637): Superior completo em Admi-
nistração de empresas com ênfase em 
Marketing. Vivência na área comercial. 
Residir em Indaiatuba. Possuir condu-
ção própria. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUX. 
ESCRITÓRIO (7776): Ensino Médio 
Completo ou Superior Cursando Ad-
ministração. Vivência na área. Conhe-
cimento na Junta Comercial, Receita 
Federal, registros em cartórios, secre-
taria da Fazenda e áreas afins. Conhe-
cimento em  Departamento Societário 
será um diferencial. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.

Assistente de vendas – 1 
Atendente de telemarketing - 1
Auxiliar de cozinha – 1 
Chapista – 1 
Chefe de cozinha – 1 
Consultor de vendas - 1
Cozinheiro – 1 
Ferramenteiro – 1 
Jardineiro – 1 
Mecânico de manutenção a diesel - 1
Pizzaiolo – 1 
Promotor de vendas – 1 
Vendedor - 1

empregos
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