
Falta de água faz aumentar 
procura por galões 

Seleção busca 
vitória fora de casa

Banda Kilohertz 
vence festival

Cidade começa a 
receber iluminação 

Homem reconhece 
ladrão em assaltado

Horário de verão 
inicia à zero hora 

Poupatempo 
paralisa por um dia 

Projetos de Lei são 
aprovados na Câmara

Tributo a Cássia Eller 
acontece em novembro

SECA TUDO OU NADA 

INDAIATUBANA ROCK 

NATAL 

INUSITADO NO DOMINGO 

POR MELHORIASURGÊNCIA 

ATRAÇÃO 

Após ser surpreendida em 
casa na primeira partida das 
oitavas de final, a Seleção de In-
daiatuba busca reabilitação para 
seguir em frente na disputa do 
Campeonato de Seleção de Ligas. 

A banda piracicabana Ki-
lohertz foi a grande vencedora 
da edição 2014 do Festival de 
Rock, realizado no último sába-
do, dia 11, na Concha Acústica 
do Parque Ecológico.

A Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas 
iniciou na semana passada 
a instalação dos enfeites de 
Natal nas principais ruas e 
avenidas da cidade.

Um frentista de 50 anos foi 
assaltado na manhã de sába-
do, dia 11, quando trafegava 
pela ciclo faixa da Avenida 
Francisco de Paula Leite, no 
Parque das Nações. A vítima 
conseguiu correr atrás dos au-
tores e recuperar os pertences, 
porém na abordagem reconhe-
ceu um dos assaltantes como 
um colega de trabalho. 

O Horário de Verão tem in-
ício à zero hora de domingo, dia 
19, e os relógios devem ser adian-
tados em uma hora. A mudança 
segue até o dia 22 de fevereiro e, 
diferente dos anos anteriores, terá 
duração de 126 dias, uma semana 
a mais para não coincidir com o 
Carnaval. Apesar da novidade, 
a economia de energia deve ser 
30% menor que do ano passado. 

Na  manhã  da  ú l t ima 
terça-feira, dia 14, os fun-
cionários da unidade do 
Poupatempo de Indaiatuba 
interromperam o atendi-
mento à  população.  Os 
principais motivos foram 
o mau funcionamento do 
ar condicionado e a falta 
d’água. 

Sete Projetos de Lei foram 
votados em Regime de Urgên-
cia durante a 28ª Sessão Or-
dinária da Câmara, realizada 
na tarde da última sexta-feira, 
dia 13, no Plenário. Já o PL 
que travou a Ordem do Dia em 
duas Sessões acabou sendo 
retirado da pauta a pedido do 
próprio Executivo. 

A cantora Letícia Nicolielo 
em conjunto com a Tea Music 
Assessoria Musical traz para 
Indaiatuba, pela primeira vez, o 
show “Eller, a Eterna Garotinha”, 
um tributo a Cássia Eller.

Pág. 18a Pág. 20a

Pág. 13a Pág. 19a

Indaiatuba adota rodízio no 
abastecimento de água em 125 bairros 
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O Sistema Autônomo de Água e Esgoto (Saae) iniciou na quarta-feira dia 15, o rodízio de água para 125 bairros da cidade. A medida 
foi tomada devido à escassez de água nas mananciais que abastecem o Munícipio e a falta de previsão de chuvas em bom volume.

Com a falta de chuva, a solução de muitas pessoas era re-
correr as distribuidoras de água mineral para suprir o consumo 
do dia a dia. Porém, desde a semana passada, esses comércios 
têm encontrado dificuldades para atender a grande procura e 
muitos tem ficado sem água para vender.

Primavera faz jogo 
decisivo no domingo

O Esporte Clube Primavera faz no 
domingo, dia 19, o jogo mais importan-
te dos últimos anos. Se vencer em casa 
o Grêmio Prudente, no confronto 
das 10 horas, e o Olímpia tro-
peçar contra o Nacional, o 
time volta a Série A3 do 
Campeonato Paulista. 
A última vez que a 
equipe disputou 
essa divisão foi 
em 2007. 
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Racionamento Quais as mudanças 
foram feitas no 
consumo da água?

OPINIÃO Curta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Radares dia 18 a 24/10

Editorial EnqueteArtigos

O racionamento de água está bem próximo (ou 
já chegou) de bater na porta dos indaiatubanos, ou 
melhor, nas torneiras. E essa possibilidade não é 
nenhuma surpresa para os moradores locais, que 
há meses veem suas cidades vizinhas lutando com 
esse problema. 

Além de enfrentarmos o maior período de estia-
gem do Estado de São Paulo, outros fatores também 
colaboraram para que a cidade chegasse a esse pon-
to. A falta do consumo consciente da água por parte 
da população, além da ausência de campanhas e fis-
calização mais efetivas, acabou deixando a desejar.

Mas o momento agora não é encontrar o culpado, 
mas sim de mudarmos nossas rotinas para quem 
sabe, se ainda der tempo, consigamos evitar de fi-
carmos dias sem água em nossas torneiros.  

Não basta apenas pedir a Deus para que chova, 
também é válido, mas temos que mudar nossa rotina 
em busca de um consumo mais consciente. Senhoras 
donas de casa, o quintal e calçada não sentem sede. 
Para mantê-la limpa basta apenas uma vassoura e 
força de vontade para varrer. O mesmo acontece 
com os carros. É sempre bom andar com ele limpo, 
mas na situação que estamos vivendo ter um carro, 
mesmo que sujo, já é luxo. 

Diminuir o tempo de consumo na hora de escovar 
os dentes, fazer a barba e tomar banho também não 
é má ideia. 

Enfim, com o discurso antes tarde do que nunca, 
vamos em busca de economizar água e torcer e muito 
para que a chuva chegue o quanto antes. 

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

“Estou comprando água para 
cozinhar e beber, pois não 
confio na água que está vindo 
em minha torneira”. Elizabete 
Moreira, 56 anos, agricul-
tora.

“Uso água da torneira para 
cozinhar e beber, porém tenho 
filtro. Mas, mesmo assim, es-
tou começando a ficar preocu-
pada se devo ou não consumir 
a água que vem da rua”. Edir 
Simões, 54 anos, esteticista.

“Compro água para beber, 
mas para cozinhar utilizo a 
água da torneira”. Rosângela 
Lucas, 44 anos, técnica de 
enfermagem.

Sabrina Cera  - OAB/SP 133.377 - Fone: 3885-3213
R. Siqueira Campos, 777, Centro, Indaiatuba/SP
e-mail: sabrinacera@adv.oabsp.org.br

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  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.) 

Aos mestres com carinho
Várias vezes encontrei pessoas que quando as convidei para nossos treinamentos 

disseram: -  já fiz tantos cursos na vida, aprendi tantas coisas que acredito ser difícil 
ter alguma novidade e de não precisar de mais nada nessas alturas do campeonato.O 
tempo passa e elas continuam nas mesmices sem perceberem que na vida somos 
eternos aprendizes e sempre haverá algo de novo a aprender em tudo que fazemos 
ou com as novas pessoas que nos relacionamos.Certo dia, os moradores do vilarejo 
quiseram pregar uma peça em Nasrudin. Já que era considerado uma espécie meio 
indefinível de homem santo, pediram-lhe para fazer um sermão na mesquita.Ele 
concordou. Chegado o tal dia, Nasrudin subiu ao púlpito e falou: "Ó fiéis! Sabem 
o que vou lhes dizer? "Não, não sabemos", responderam em uníssono."Enquanto 
não saibam, não poderei falar nada. Gente muito ignorante, isso é o que vocês são. 
Assim não dá para começarmos o que quer que seja", disse o Mullá, profundamente 
indignado por aquele povo ignorante fazê-lo perder seu tempo. Desceu do púlpito e 
foi para casa. Um tanto vexados, seguiram em comissão para, mais uma vez, pedir a 
Nasrudin fazer um sermão na Sexta-feira seguinte, dia de oração. Nasrudin começou 
a pregação com a mesma pergunta de antes.Desta vez, a congregação respondeu numa 
única voz:"Sim, sabemos"."Neste caso", disse o Mullá, "não há porque prendê-los 
aqui por mais tempo. Podem ir embora." E voltou para casa. Por fim, conseguiram 
persuadi-lo a realizar o sermão da Sexta-feira seguinte, que começou com a mesma 
pergunta de antes."Sabem ou não sabem?"A congregação estava preparada."Alguns 
sabem, outros não.""Excelente", disse Nasrudin, "então, aqueles que sabem transmitam 
seus conhecimento para àqueles que não sabem."E foi para casa.  Gratidão a todos os 

mestres professores da minha vida que tanto contribuíram para minha 
chegada até aqui. Trevisan José - psicólogo, treinador de pessoas.

IMPORTAÇÃO OU EXPORTAÇÃO, POR QUE PARECEM TÃO 
DIFÍCEIS?

As modalidades de assédio moral no trabalho
Como vimos no artigo anterior, o assédio ocorre quando há a exposição repetida do 

trabalhador a situações de humilhação, constrangimento, menosprezo e ridicularização 
cometidas por uma ou mais pessoas relacionadas ao ambiente corporativo.

Tais práticas podem ocorrer entre empregados sem subordinação recíproca, como na 
hipótese em que um funcionário do cargo “X” é vítima de assédio moral realizado por 
outro empregado que está em idêntico nível hierárquico; é o chamado mobbing horizontal.

De forma diversa, se a vítima do assédio moral está em posição hierárquica inferior 
àquela preenchida pelo seu(s) ofensor (es), caracteriza-se o mobbing  vertical descen-
dente, sendo a situação mais corriqueira para esse tipo de fato. 

Diretores, gerentes, supervisores e outros ocupantes de posições superiores assediam 
subordinados, com a finalidade precípua de ofender sua dignidade humana. 

Suposição não tão comum, porém, existente, é o chamado mobbing vertical ascen-
dente, ou seja, o ofensor ou ofensores são subordinados à vitima, objetivando, em regra, 
destituir o superior hierárquico de seu cargo.

Há, ainda, o chamado assédio moral misto, praticado ao mesmo tempo, por pessoas 
inseridas na estrutura organizacional da empresa em diferentes níveis hierárquicos, por 
exemplo: o gerente, o subgerente e os colegas assediam a vítima.

Por fim, existem alguns subgrupos de assédio provenientes da hierarquia: 
- O assédio perverso, praticado com o objetivo puramente gratuito de eliminação do 

outro ou valorização do próprio poder;
– O assédio estratégico, que se destina a forçar o empregado a pedir as contas e assim 

contornar os procedimentos legais de dispensa;
– O assédio institucional, que é um instrumento de gestão do con-

junto do pessoal.
Em nosso futuro artigo traremos exemplos de atitudes que caracte-

rizam o assédio moral.

“Para cozinhar utilizo água 
da torneira, mas tenho filtro. 
Porém, mesmo com filtro 
prefiro comprar água para 
beber”. Silvia Silva, 51 anos, 
professora.

“Não uso a água da rua para 
nada. Tanto para beber e para 
cozinhar utilizo água de ga-
lão. Estou comprando água 
há algum tempo”. Ângela 
Maria, 45 anos, promotora 
de vendas.

O Brasil é reconhecido por sua elevada complexidade nessas operações, mas poucos, 
dentre nós, conseguem esclarecer às questões dos fornecedores ou clientes estrangeiros, 
quanto ao porquê das dificuldades.  Apesar da insuficiência do elenco de Auditores 
da Receita Federal que, habitualmente, opera muito abaixo em relação ao alto número 
de despachos, cremos que a causa mais provável desse gargalo para a eficiência dos 
serviços, está no número excessivo, de órgãos reguladores para ambas operações. É 
quase impossível enunciar todos que legislam nos processos. Temos como exemplos 
desses regulamentos: atos normativos, portarias, resoluções, leis, decretos, decretos-
-leis, códigos, tabelas de inclusão e/ou de exclusão ou exceções, etc.  Citando de 
nosso Ministério da Fazenda, temos seis órgãos. Além do MF, também normatizam o 
IBAMA, a ANVISA e a Ag. Nac. de Atividades Portuárias. Adicione-se ainda as nor-
mas de transportes marítimos, aéreos, rodoviários e hidroviários. Ao final, temos uma 
gama tão intensa de regulamentos que basta como desalento aos nossos importadores 
e exportadores que a “temem” e transmitem esse mesmo sentimento aos seus parcei-
ros no exterior. Não obstante, para quem está atualizado com todas essas exigências, 
a importação e/ou exportação pode ser realizada sem incorrer-se em penalidades ou 
atrasos, desde que se disponha de uma assessoria competente.  Apesar disso, muitas 
empresas ainda não compreendem a importância de dispor de serviços profissionais 

capacitados e continuam a eleger seus parceiros pelo “custo 
mais baixo” que, frequentemente, acabam em surpresas caras, 
danosas e negativas. Para as operações que, você leitor, usu-
almente realiza no mercado internacional, não há espaço para 
amadorismo e inexperiência, pois, qualquer que seja o resultado 
do desempenho, será sempre você, ou sua empresa, a saldar a 
conta, inclusive das imperícias cometidas por seus contratados.

Edward Santos - Consultor de negócios internacionais da 
BRTRADE LTDA.
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Saae anuncia rodízio no abastecimento de água 
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COLÉGIO RODIN 

Aluna conquista aprovação em Medicina
A estudante Bruna Gon-

zalez Porto, do curso Pré-
-Vestibular Rodin, obteve 
um desempenho de destaque 
no vestibular do Centro Uni-
versitário das Faculdades As-
sociadas de Ensino (Unifae) 
e conquistou a tão sonhada 
aprovação no curso de Me-
dicina. 

A estudante ressalta que o 
preparo para o vestibular foi 
indispensável, além da impor-
tância dos simulados para ad-
quirir habilidade na resolução 
de questões e equilíbrio para 
lidar com o emocional. “No 
Rodin, fazia simulados sema-
nais, que me davam o retorno 
que eu precisava. Também me 
mostravam que eu estava no 
caminho certo e que as horas 
de estudo estavam valendo à 
pena. Isto me trouxe confiança 

para prestar o exame”, afirma.
Outro ponto importante 

que contribuiu para a con-
quista da aluna foi a abertura 
que os professores do Colé-
gio Rodin proporcionam no 
ambiente escolar para solu-
cionar dúvidas. “Apesar da 
rotina exigente de cursinho, 
a convivência com todos e 
a atmosfera da escola eram 
ótimas. Isto me estimulava a 
continuar e não desistir”.

Para o diretor do Colégio 
Rodin, Marcelo Canela, a ex-
celência no resultado da estu-
dante deve ser atribuída a um 
conjunto de fatores, com des-
taque para o direcionamento 
pedagógico e o empenho da 
aluna e dos professores. “A 
dedicação do corpo docente e 
o planejamento feito pela dire-
ção e coordenação do colégio, 

incluindo a motivação da estu-
dante para a conquista de sua 
aprovação, são os principais 
fatores do sucesso”, revela.

O Colégio Rodin é reco-
nhecido pelo alto índice de 
aprovações nos vestibulares 
das melhores instituições de 
ensino brasileiras. O curso 
Pré-Vestibular Rodin, ofere-
cido exclusivamente para os 
estudantes que já concluíram 
o Ensino Médio.

O Colégio 
O Colégio Rodin, que está 

com matrículas abertas, está 
situado na Rua Padre Anchie-
ta, 484, Parque Ecológico, em 
Indaiatuba. Mais informações 
sobre a escola podem ser 
obtidas pelo telefone: (19) 
3392-6008 ou pelo site: www.
colegiorodin.com.br.

O Sistema Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) 
iniciou na quarta-feira 

dia 15, o rodízio de água para 
125 bairros da cidade. A medida 
foi tomada devido à escassez 
de água nas mananciais que 
abastecem o Munícipio e a falta 
de previsão de chuvas em bom 
volume. Além disso, o órgão 
iniciou desde o sábado, dia 11, 
a captação nas águas no Rio 
Jundiaí, já que os outros rios 
que abastecem cidade baixaram 
o volume de água.  

O rodízio se dividirá entre 
duas regiões da Zona Norte da 
cidade: a região baixa será abas-
tecida das 6 horas às 22 horas e 
a região alta receberá água das 
22 horas às 6 horas. 

De acordo com o superin-
tendente do Saae, o engenheiro 
Nilson Gaspar, a divisão levou 
em conta a necessidade de 
abastecimento dos comércios, 
escolas e hospitais. “Estamos 
fazendo esse equilíbrio para 
tentar abastecer as duas regiões, 
porém ambas ao mesmo tempo 
não é possível. A região alta que 
receberá água durante a noite é 
o local que concentra em sua 
maioria residências, que pode-
rão encher as caixas de água e 
manter o consumo no dia a dia”, 

Confira a lista dos 
bairros que estão inclusos 

no rodízio 

Zona Norte - Região Baixa: 
abastecimento das 6h às 22h.
Centro
Cidade Nova I (até Av. Pres. 
Kennedy)
 Jardim Adriana
Jardim Augusta
Jardim Bom Princípio
 Jardim Cristina
Jardim do Vale
Jardim dos Amarais 
Jardim Esplendor
Jardim Feres 
Jardim Maria Luiza 
Jardim Novo Horizonte 
Jardim Pau Preto
 Jardim Pedroso 
Jardim Pompeia
 Jardim Remulo Zoppi
 Jardim Renata 
Jardim Santiago 
Jardim São Carlos 
Jardim São Francisco
 Pq. Boa Esperança
Pq. S. Tomas de Aquino
Rec. do Vale, Res. da Lagoa
Res. Vila das Palmeiras 
Vila Almeida 
Vila Batisti 
Vila Bérgamo
Vila Furlan 
Vila Lopes
Vila N. S. Aparecida
Vila N. S. Candelária 
Vila Ruz Peres
 Vila São José 
Vila Sfeir 
Vila Teller 
Vila Todos os Santos 
 Vila Vitória I e II 
Tancredo Neves.

Zona Norte - Região Alta: 
abastecimento das 22h às 6h.
Altos da Bela Vista
 Amstalden Residence
Alto da Colina
Vila Homero
Jardim São Paulo
Vila Castelo Branco
Pq. São Lourenço
Jardim Moacir Arruda
Jardim América
Aqui se Vive
Bairro Itaici
Ch. Alvorada
Ch. Areal
Ch. Belvedere
 Ch. do Trevo
Cidade Jardim
 Cidade Nova (após Av. Pres. 
Kennedy),
Colinas de Indaiatuba (glebas 1 e 2)
Cond. Casa Bela
Cond. Res. Village Azaleia
Cond. Res. Village Terras de 
Indaiá
Conj. Hab Caminhos da Luz
Conj. Hab. Veredas da Conquista
Helvetia Country
Helvetia Polo Country
Jardim Alpes Suíços
Jardim Aquarius
Jardim Dom Bosco
Jardim dos Lagos, Jardim Dr. 
Augusto Camargo Andrade
Jardim Esplanada 1 e 2
Jardim Europa
Jardim Bela Vista
Jardim Figueira
Jardim Guanabara
Jardim Itamaracá
Jardim Juliana
Jardim Maison Du Park
Jardim Maringá
Jardim Morumbi
Jardim Olinda

Jardim Panorama
Jardim Portal das Acácias
Jardim Portal de Itaici
Jardim Quintas da Terracota
Jardim Regente
Jardim Res da Vila Suíça
Jardim Res. Bom Viver
Jardim Res. Santa Clara
Jardim Residencial Helvetia Park
Jardim Santa Rita
Jardim São Luiz, Jardim Turim
Jardim Valença
Jardim Vila Romana
Jardim Vista Verde, Jardim 
Vila Paradiso
 Lot. Villagio de Itaici
Núcleo Res. Carlos Aldro-
vandi
 Portal dos Ipês
Pq. Nacional Viracopos
Pq. Presidente
Pq. Res. Indaiá
Rec. Campestre de Viracopos
 Rec. Campestre Internacional 
de Viracopos
Rec. Maria Angela
 Res. Beira da Mata
 Res. Moradas de Itaici
Sítios de Recreio Colina
Solar do Itamaracá
Solar dos Girassóis
Tombadouro
Vila Anita
 Vila Areal
 Vila Avaí
 Vila Borghese
 Vila Georgina
Vila Green Park
Vila Maria
Vila Maria Helena
 Vila Panorama
Vila Regina
Vila Rubens
Vila Soriano
Vila Suíça.

explica. 
No primeiro dia do rodízio 

houve reclamação dos morado-
res inclusos na Zona Alta, que 
relataram não terem recebido 
água durante o período estabe-
lecido. A assessoria de imprensa 
do Saae informou que o pro-
blema ocorreu, pois não houve 
pressão suficiente para a água 
chegar em alguns bairros, mas 
que o fato não deve se repetir. 

O órgão informou também 
que muitos moradores têm 
comprado caixas de água para 
armazenar uma maior quantida-
de de água e alertou que isso irá 
prejudicar os outros moradores, 
visto que alguns armazenarão 
uma quantidade maior e outros 
poderão ficar sem receber. 

Segundo Gaspar, a Região 
Sul da cidade não deve ser inclu-
ída no rodízio por enquanto, po-
rém a medida não foi descartada 
“Temos água para abastecer par-
te dessa região, no entanto existe 
tanta matéria orgânica presente 
que a Estação de Tratamento 
não está conseguindo tratá-la 
com qualidade”, reconhece. A 
assessoria de imprensa do órgão 
informou que caso o problema 
não seja resolvido, o rodizio na 
Zona Sul deve ter início nesta 
sexta-feira, dia 17. 

Ao todo cerca de 80 mil pes-
soas (1/3 de Indaiatuba) devem 

afetadas nesse primeiro rodízio 
de água, porém Gaspar afirma 
que a medida é indispensável 
devido ao alto consumo e a falta 
de chuva. 

Para se ter uma ideia do au-
mento, em média, a população 
consumia aproximadamente 63 
milhões de litros água por dia, 
porém atualmente o consumo 
tem chegado a 80 milhões de 
litros. 

No entanto, esse aumento 
tem sido causado em partes 
pelo desperdício da população. 
O superintendente ressaltou que 
a fiscalização deve ser intensifi-
cada e os infratores notificados, 
em caso de desobediência deve 
haver a aplicação de multa. 

Segundo o Saae, não há 
ainda uma expectativa de quan-
to será economizado com o 
rodízio. 

Socorro 
Outra medida tomada pelo 

Saae foi o inicio à captação 
das águas do Rio Jundiaí. A 
decisão foi necessária por que 
outras fontes de captação do 
Munícipio estão praticamente 
secas. Porém, Gaspar ressalta 
que mesmo em bom volume, o 
Rio Jundiaí está abaixo de seu 
nível. “Antigamente o rio atingia 
cerca de 5 mil litros de água por 
segundo, porém atualmente sem 

as chuvas a capacidade está em 
3 mil por segundo”, informa. 

A Estação de Tratamento 
de Água (ETA 3), do bairro 

Pimenta, será responsável pela 
captação e tratamento da água, 
Dessa forma, os bairros da Zona 
Sul, como Jardim Morada do 

Sol, Monte Verde e outros, que 
são abastecidos pela estação, 
devem ser os primeiros a receber 
a água captada. 

Represa do Morungaba é 
uma das mananciais com 
baixíssimo nível de água
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Fatecs abrem inscrições 
para o vestibular 2015

VESTIBULAR

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Operadora ganha bicicleta 
elétrica no Frutos de Indaiá

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

A operadora multi-
funcional Andréia 
Moreira Leão, de 

38 anos, foi a ganhadora da 
bicicleta elétrica sorteada 
entre os participantes da 
pesquisa do Troféu Frutos 
de Indaiá 2013. A leitora é 
moradora do bairro Jardim 
dos Colibris e além do prê-
mio, ganhará ainda o direito 
de participar da noite de 
gala do Troféu, com direi-
to a um acompanhante, no 
evento que acontecerá no 
próximo dia 25, no salão 
social do Clube 9 de Julho.

O sorteio foi realizado 
na tarde desta quarta-feira, 
dia 15, e todos os quase 
cinco mil leitores que res-
ponderam ao questionário, 
na edição impressa e foram 
ouvidas na pesquisa de rua, 
estavam concorrendo. A 
pesquisa foi realizada en-
tre novembro e dezembro 
do ano passado e janeiro 
deste ano. 

A ganhadora esteve na 
sede do Jornal Mais Ex-
pressão  e em entrevista 
contou que respondeu ao 
questionário da versão im-
pressa, porém nunca ima-
ginou que pudesse ganhar. 
“Estou muito fel iz  com 
o prêmio,  nem consigo 

acreditar. Vai ser muito 
útil essa bicicleta, pois é 
econômica e super prática. 
Eu leio o jornal há muitos 
anos, porém a pesquisa foi 
a primeira vez que respon-
di”, diz. 

Além do prêmio, An-
dréia ganhou o direito de 
prestigiar a noite de gala 
do evento com um acompa-
nhante. “Além do delicioso 
jantar, vou curtir com meu 

esposo o show dos Parala-
mas do Sucesso, com certe-
za foi um grande presente e 
estou muito feliz”, revela. 

A ganhadora irá retirar o 
prêmio na unidade da Lev, 
onde os profissionais da 
marca darão todo o suporte 
explicando como a bicicle-
ta funciona, os cuidados 
a serem tomados, sobre a 
garantia e outros detalhes 
importantes.  

A ganhadora da bicicleta foi a leitora Andréia Moreira Leão 

JME

Pesquisa 2014 
Nesta edição do Jornal 

Mais Expressão já consta 
o segundo formulário da 
pesquisa que irá eleger os 
premiados da edição 2015 
do Troféu Frutos de Indaiá. 
Outros dois  formulários es-
tarão presentes nas edições 
de 24 e 31 de outubro.  

O questionário possui 
20 segmentos e o leitor os 
responderá dizendo qual em-
presa na sua opinião é a me-
lhor.  Esta primeira etapa da 
pesquisa irá ocorrer durante 
quatro edições do Jornal 
Mais Expressão e a cada 
edição serão 20 segmentos 
diferentes. A previsão é que 
o questionário seja respondi-
do por aproximadamente 2,5 
mil pessoas. 

A segunda etapa da pes-
quisa começará em novem-
bro e ouvirá a opinião da 
população nas ruas. Nesta 
etapa, uma empresa espe-
cializada será responsável 
pelo processo. “Um equipe 
irá entrevistar a população 
nas ruas, onde o processo 
será parecido. O entrevista-
do responderá qual empresa 
ele considera a melhor em 
20 segmentos”, informa o 
presidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Rede-
copa. Nessa etapa a previsão 
é que sejam ouvidas aproxi-
madamente 2,8 mil pessoas. 

As Faculdades de Tec-
nologia (Fatecs) do Estado 
de São Paulo abriram as 
inscrições para o vestibular 
2015. Os interessados de-
vem se inscrever até o dia 
10 de novembro através do 
site www.vestibularfatec.
com.br e preencher a ficha 
de inscrição e o questio-
nário socioeconômico.  O 
valor da taxa é de R$ 70 
e na hora da inscrição, os 
candidatos podem escolher 
duas opções de curso. 

Os locais e prova serão 
divulgados no dia  8  de 
dezembro e a prova será 
aplicada no dia 14 às 13 
horas, com duração de cin-
co horas. O gabarito oficial 
estará disponível aos can-
didatos a partir das 18h30 
do mesmo dia da prova.

A primeira chamada do 
vestibular 2015 será divul-
gada no dia 16 de janeiro, 
com matrículas nos dias 
19 e 20. A segunda chama 
sairá no dia 21 de janeiro. 

Neste ano, 15.685 va-
gas estão em disputa em 
71  cu r sos  g ra tu i to s  de 
tecnologia. Destas vagas, 

1.960 são para o ensino a 
distância. 

Segundo o Centro Paula 
Souza, que administra as 
Fatecs, o número de vagas 
cresceu 20% em um ano. 
No vestibular 2014, 13.025 
vagas foram oferecidas.

O número  de  Fa tecs 
com polos de educação a 
distância também cresceu, 
e neste ano as vagas do 
curso de gestão empresa-
rial, único curso oferecido 
na modalidade a distância, 
serão oferecidas em 35 po-
los, ao contrário dos 20 no 
ano anterior.

Cursos oferecidos 
na Fatec de Indaiatuba

Logística Aeroportuária 
(manhã) – 40 vagas
Gestão de serviços (ma-
nhã) – 40 vagas
Gestão empresarial (tarde/
noite/EAD) – 160 vagas
Redes de computadores 
(tarde) – 40 vagas
Análise e desenvolvimento 
de sistemas (noite) – 40 
vagas
Comércio Exterior (noite) 
– 40 vagas
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Sete PLs são votados em 
Regime de Urgência

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA/ACS-CMI  

Acabou? 
Ao que tudo indica, se 
não chover o mais rápido 
possível, Indaiatuba deve 
adotar o racionamento de 
água, cenário visto em 
grande parte das cidades 
do Estado. Mas nesta 
semana os moradores 
locais já vêm sofrendo di-
ficuldades, sendo que em 
alguns bairros já regis-
traram falta d’água. Para 
que a água chegue menos 
poluída nas torneiras, o 
nível de cloro precisou 
ser aumentado durante o 
tratamento da água. 

Dificuldade 
Com isso muitas pessoas, 
desconfiadas com a cor e 
o cheiro da água, passa-
ram a comprar mais ga-
lões de água mineral para 
beber e fazer comida. Por 
sua vez, as distribuidoras 
não estão conseguindo 
atender a demanda. O 
Município também ini-
ciou a captação de água 
no Rio Jundiaí, o único 
que pode nos socorrer 
nesse período de longa 
estiagem. E a mais nova 
informação é que uma es-
pécie de rodízio iniciará 
em algumas regiões da 
cidade. 

Inconscientes 
Sei que não é a hora de 
encontramos os culpados, 
mas na minha opinião 
estamos colhendo o que 
plantamos. Infelizmente 
boa parte da população 
não colaborou com a 
economia de água, mes-
mo vendo outras cidades 
passando por dificulda-
des. Será que pensávamos 
que, com essa seca, a 
falta de água não afetaria 
nossas torneiras? Quantas 
vezes vimos pessoas la-
vando carros e calçadas, 
com a mangueira aberta, 
desperdiçando água? In-
felizmente os conscientes 

irão pagar pelos incons-
cientes. 

Pontualidade 
Mas penso também que 
faltou mais pontualidade 
do Saae ao orientar e 
assumir que, diante do 
maior período de estia-
gem, seria necessário 
tomar algumas providên-
cias visando consumo 
consciente da água. Mas 
não, infelizmente confia-
ram demais que a chuva 
viria, o que não acontece 
há um bom tempo. 

Aqui não!!!
Mesmo vendo a dificul-
dades de outras cidades, 
o indaiatubano sempre 
acreditou que deveria uti-
lizar a água naturalmente, 
como se nada tivesse 
acontecendo. Isso porque 
não se fez uma campa-
nha de conscientização 
ou fiscalização, e o que 
parecia é que Indaiatuba 
não pudesse ser alvo des-
sa estiagem. Mas a água 
foi acabando e hoje tenho 
dúvidas se conscientizar a 
população será suficiente. 

Poupatempo 
O Poupatempo de Indaia-
tuba foi inaugurado com 
menos de um ano e já 
“coleciona” reclamações 
da população e até de 
funcionários. Terça-feira 
mesmo a unidade local 
ficou fechada por con-
ta da falta de estrutura. 
Além da falta d’água, 
funcionários reclamam 
que o local só tinha um 
banheiro funcionando e 
o ar condicionado, nesse 
período quente, estava 
quebrado. Fora isso, al-
guns serviços oferecidos 
à população deixam a 
desejar. Há quem diga 
que ainda é mais viável 
e eficiente procurar as 
unidades do Poupatempo 
em Campinas.  

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Projeto de doação de 
mudas de árvores é retirado

Sete Projetos de Lei 
foram votados em Re-
gime de Urgência du-

rante a 28ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada na tarde 
da última sexta-feira, dia 13, 
no Plenário. Já o PL que tra-
vou a Ordem do Dia em duas 
Sessões acabou sendo retirado 
da pauta a pedido do próprio 
Executivo. 

O primeiro projeto votado 
em Regime de Urgência foi o 
de nº 149/2014. O PL prevê 
a transposição orçamentária 
de recursos da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e 
Meio Ambiente, no valor até 
R$ 400 mil. 

A determinação é que seja 
transferido os valores desti-
nados a manutenção, reforma 
e ampliação de áreas verdes, 
sistemas de lazer e sistemas 
para implantação de Parque 
Zoobotânico para manuten-
ção, reforma e ampliação de 
áreas verdes (obras e instala-
ções) e material de consumo. 

Também foi votado em 
Regime de Urgência o PL 
nº 0151, o qual dispõe sobre 
alteração das Leis Municipais 
nº 6.218, sobre o Plano Plu-
rianual de Investimento para 
o período 2014/2017, e a Lei 
nº 6.166, a qual dispõe sobre 
as diretrizes para a elabora-
ção da Lei Orçamentária de 

2014. O Projeto atende a uma 
solicitação da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda e autoriza 
a abertura de crédito adicional 
suplementar da Secretaria 
Municipal de Saúde e Secre-
taria Municipal de Segurança 
Pública.

Foi aprovado ainda o Pro-
jeto de Lei nº 152/2014, o qual 
também autoriza a transferên-
cia de dotações orçamentárias 
da Secretaria de Obras e Vias 
Públicas no valor de até R$ 
1.330 milhão.

Já o Projeto 153/2014, au-
toriza repasse de recursos da 
Secretaria Municipal de Famí-
lia e do Bem Estar Social para 
as seguintes entidades: Asso-
ciação Beneficente ABID (R$ 
62.898,00) e Manaem Obras 
Sociais e Educacionais (R$ 
65.693,40).

O PL nº 154/2014, tam-
bém foi aprovado em Regi-
me de Urgência e autoriza 
outros repasses de recursos 
financeiros para as entida-
des: Associação Beneficente 
ABID (R$ 55.951,67), Apae 
(R$ 8.028,27), Campi (R$ 
6,4 mil), Casa da Providência 
(R$ 22.679,04), Grupo de Es-
tudos Espíritas Mensageiros 
da Paz (R$ 5 mil), Cirva (R$ 
7.197,69), Educandário Deus 
e a Natureza (R$ 8.677,26), 
Dispensário Antônio Frede-
rico Ozanam (Dispensário 
São Vicente de Paula, no 
valor de R$ 5 mil), Sisni (R$ 

Destaque da última Sessão da Câmara foram os sete projetos votados em Regime de Urgência, na última segunda-feira

O Proje to  de  Lei  nº 
016/2014, do Executivo, que 
dispõe sobre a obrigatorie-
dade das concessionárias de 
automóveis doarem árvores 
para mitigação do efeito es-
tufa, foi retirado da pauta, 
durante a 28ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada na tarde 
da última sexta-feira, dia 13.

O PL foi retirado a pedido 
do próprio Executivo. A jus-
tificativa foi de que o projeto 

6.560,00), Nosso Lar Bene-
dita Rangel Nogueira (R$ 
9.545,22), Ciaspe (R$ 10 mil). 

O projeto ainda autoriza o 
Poder Executivo a conceder 
auxílio financeiros em 2014 a 
Apae, Casa da Criança Jesus 
de Nazaré, Manaem e Centro 
Espírita Padre Zabeu Kauff-
man (Casa da Mulher Anália 
Franco). Todos os recursos 
foram aprovados conforme 
resoluções do CMDCA.

Também foi aprovado o 
Projeto nº 155/2014 autoriza 
a abertura de crédito adicional 
suplementar, transposição e 
a transferência de dotações 
orçamentárias, alterando o 
programa de Especialização 
em Conservação, e Preserva-
ção do Patrimônio Histórico 
e Cultural, acrescendo ações 

passará por novos estudos até 
ser reapresentado.

A Ordem do Dia de duas 
Sessões Ordinárias não pode 
ser discutida, pois o projeto 
recebeu pedido de vistas, e 
porque o porque o tempo de-
corrido para apreciar a matéria 
estava esgotado.

A próxima Sessão Ordi-
nária da Câmara acontece na 
segunda-feira, dia 20, às 18 
horas. 

que permitem curso de pós-
-graduação junto à Fundação 
Pró-Memória de Indaiatuba.

Vistas 
O Proje to  de  Lei  nº 

0150/2014 sofreu pedido de 
vistas por parte do vereador 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes, o Linho (PT). O projeto 
transpõe, até o valor de até 
R$ 172.284 inicialmente de-
signados para a aquisição de 
conjunto de equipamentos 
operacionais; manutenção e 
ampliação da sinalização de 
trânsito e Programa de Educa-
ção de Trânsito da Secretaria 
de Obras e Vias Públicas do 
Executivo Municipal, para a 
manutenção de unidade or-
çamentária e equipamentos e 
material permanente. 
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MAX PLANCK 
Faculdade realiza vestibular no domingo 

Falta d’água faz aumentar procura por galões 
DENISE KATAHIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

Com a falta de chuva, a 
solução de muitas pes-
soas era recorrer as dis-

tribuidoras de água mineral para 
suprir o consumo do dia a dia. 
Porém, desde a semana passada, 
esses comércios têm encontrado 
dificuldades para atender a gran-
de procura e muitos têm ficado 
sem água para vender. Segundo 
as distribuidoras, o aumento nas 
vendas chega a 300%.  

Além da seca, outro motivo 
que levou a população a com-
prar mais água foi o aumento da 
quantidade de cloro utilizado para 
tratar a água que abastece, princi-
palmente, a Região Sul da cidade. 

De acordo com a assessoria 
de imprensa do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto (Saae), 
anteriormente era utilizado de 
0,5 à 1 miligramas de cloro por 
litro de água e atualmente são 2 
mg por litro de água. 

De acordo com o superinten-

dente do Saae, o engenheiro Nil-
son Gaspar, o aumento do cloro 
foi necessário devido aos baixos 
níveis das mananciais. “Isso 
piora a oxigenação e aumenta a 
quantidade de matéria orgânica, 
por isso precisamos aumentar a 
quantidade de produtos quími-
cos no processo de tratamento e 
também de distribuição”, explica. 

Gaspar informou que o au-
mento não é prejudicial à saúde 
e está dentro das normas e res-
saltou que o forte cheiro e o mau 
gosto devem ser normalizados 
em breve.  

Vendas
Para se ter uma ideia do 

aumento da demanda, algumas 

distribuidoras vendiam em mé-
dia um caminhão de água por 
semana, o que corresponde à 
650 galões. Mas com a estiagem, 
os números têm chegado a três 
caminhões por semana, quase 2 
mil galões de água. 

Segundo o vendedor da dis-
tribuidora Água Leve, Fernan-
do Alves, em épocas quentes, 

como a primavera e o verão, é 
comum que haja um aumento 
nas vendas, porém este ano foi 
inesperado. “Nos anos ante-
riores vendíamos cerca de um 
caminhão de água a cada duas 
semanas, mas no mês passado 
vendemos em média um por 
semana. Consequentemente, 
têm dias que a água termina 
por volta das 15 horas e só 
recebemos uma nova carga no 
fim do dia ou na manhã do dia 
seguinte”, explica. 

Na quarta-feira, dia 15, a 
reportagem do Mais Expressão 
esteve na distribuidora e consta-
tou que não havia nenhum galão 
de água para vender. “Estamos 
assim desde ontem (terça-feira, 
dia 14) e só vamos receber uma 
nova carga na sexta-feira, dia 17. 
Todas as empresas que são nos-

sas parceiras também estão sem 
água, só estamos abertos para 
das uma satisfação aos clientes”, 
diz. Alves ressalta ainda que o 
valor do galão também aumen-
tou em decorrência a grande 
procura. “Nossos fornecedores 
aumentaram o valor, consequen-
temente passamos o valor de R$ 
7 para R$ 9 o galão.”  

Na distribuidora Natura 
Água as vendas têm sido três 
vezes maior que o normal. 
“Antes vendíamos um caminhão 
e meio por semana, agora em 
média estamos vendendo três. 
É um movimento inesperado e 
ainda não sofremos com a falta 
de água. Mas, com esse ritmo, 
não sabemos até quando será 
possível atender a demanda”, 
explica a proprietária Elisabeth 
Lopes Fortunato.

Moradores recorrem 
à mina de água 

Com a falta de água nas distri-
buidoras e as reclamações a cerca 
da qualidade da água distribuída 
pelo Saae, muitos moradores tem 
recorrido a mina de água existente 
no Jardim Morada do Sol para 
suprir o consumo do dia a dia. 

A reportagem do Jornal Mais 
Expressão visitou o local e cons-
tatou que nas últimas semanas, 
em diversos horários, dezenas 
de pessoas se aglomeram nas 
filas para encher seus galões e 
garrafas.  “A água que vem da rua 
está intragável e a distribuidora 
onde eu compro água não tinha 
nenhum galão para vender. O jeito 
é enfrentar a fila e levar o máximo 
de galões, pois não se sabe quando 
a água da rua irá melhorar”, diz a 
secretária Solange Ribeiro Vidal, 
de 32 anos, moradora do bairro 
Paulista 2. 

O aposentado Raimundo Vitor 
da Silva, de 78 anos, contou que 
vai até a bica de dois em dois dias. 
“A água que vem da rua só dá pra 

tomar banho e lavar a roupa, ai 
preciso vir à mina de água para 
beber e cozinhar”, ressalta.

Como o local se tornou a “sa-
ída” para muitos moradores, para 
conseguir água é preciso chegar 
cedo. O aposentado Valdomiro 
Simão, de 73 anos, contou que 
chegou às 4 horas da manhã e 
já havia fila para pegar água. “Já 
tinha umas oito pessoas aqui na 
bica. É até perigoso esse horário, 
mas não tem jeito, pois durante 
o dia as filas são enormes”, diz. 
O aposentado ressalta ainda que 
já presenciou moradores de Itu 
vindo pegar água. “Em uma das 
madrugadas, tinha um rapaz 
com um tambor bem grande. Ele 
disse que em Itu não tem água 
para comprar por isso teve que 
vir para cá.” 

Segundo o Saae,  a população 
pode recorrer à mina de água do 
bairro, mas que esta água não é 
tratada e dessa maneira precisa 
ser fervida antes de ser ingerida.

A Faculdade Max Planck 
realiza no domingo, dia 19, às 
9h30 no campus 1, o vestibular 
2015. Os portões serão abertos 
às 7h30 e o candidato precisa 
estar no local da sua prova 
com 30 minutos de antecedên-
cia, munido de documento de 
identidade original e com foto, 
comprovante de inscrição e 
caneta esferográfica. Não será 
permitido uso de celular nem 
calculadora. 

Os alunos devem ficar aten-
tos com o horário, já que a data 
da prova coincide com o primei-
ro dia do Horário de Verão.

O concurso principal do 
processo seletivo 2015 será 
composto de uma prova objetiva 
com 20 questões alternativas e 

de uma redação, sendo que as 
questões objetivas envolverão 
língua portuguesa, literatura, 
matemática e conhecimentos 
gerais. A duração da prova é de 
duas horas e trinta minutos e ne-
nhum candidato poderá entregar 
seu cartão de respostas antes de 
60 minutos contados a partir do 
início da prova. 

As listas contendo a distri-
buição dos candidatos por sala 
estarão disponíveis a partir das 
18 horas de amanhã, 18, no 
portal da instituição, no endereço 
www.facmaxplanck.edu.br. A 
inscrição para a prova pode ser 
realizada até hoje, 17.

Enquanto os alunos realizam 
a prova, pais e acompanhantes 
poderão conhecer um pouco 

mais sobre a instituição, os cur-
sos oferecidos, tirar dúvidas com 
os coordenadores e se informar 
sobre programas de bolsas de 
estudo, para isso a organização 
do Vestibular montou uma estru-
tura no Espaço de Convivência.

O gabarito da prova será 
divulgado no site, no mesmo 
dia, a partir das 16h, e as listas 
com a classificação geral por 
curso e turno serão disponi-
bilizadas também no site e 
afixadas nos quadros de avisos 
do campus da Faculdade, na 
quarta-feira, 22, a partir das 
18 horas. O edital contendo 
todas as informações pode ser 
acessado no endereço virtual 
http://www.seufuturonaprati-
ca.com.br/max.

Graduação
O Vestibular 2015 da Fa-

culdade Max Planck oferece 
vagas nas áreas de Ciências 
Humanas, Ciências da Saúde e 
Ciências Exatas e Tecnologia, 
e, este ano, disponibiliza ainda 
cinco dos seus cursos no perí-
odo matutino. São eles: Fisio-
terapia, Farmácia, Nutrição, 
Educação Física Bacharelado 
e Educação Física Licenciatu-
ra, além do curso de Medicina 
Veterinária, que, desde 2013 
já conta com turmas de manhã. 

A Faculdade Max Planck 
está localizado na Avenida 9 
de Dezembro, 460, no Jardim 
Leonor. Mais informações 
pelo telefone (19) 3885-
9900.

Moradores recorrem à mina de água da Morada do Sol para suprir o consumo do dia a dia
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Horário de Verão começa neste

domingo e será mais longo 
DENISE KATAHIRA 

maisexpressao@maisexpressao.com.br
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LIVRO GRATUITOSÍFILIS 

Mais Expressão

Passeio com os 
avós inspira obras 

Cidade sedia capacitação sobre tratamento

O Horário de Verão tem 
início a zero hora de 
domingo, dia 19, e os 

relógios devem ser adiantados 
em uma hora. A mudança se-
gue até o dia 22 de fevereiro e, 
diferente dos anos anteriores, 
terá duração de 126 dias, uma 
semana a mais para não coin-
cidir com o Carnaval. Apesar 
da novidade, a economia de 
energia deve ser 30% menor 
que do ano passado.

De acordo com o diretor 
de operações da distribuição 
da CPFL Energia, Marco 
Antônio Villela de Abreu, a 
CPFL Piratininga estima uma 
redução da ordem de 0,4% no 
consumo de energia elétrica 
nas 27 cidades de sua área de 
atuação. “Essa economia de 
consumo alcançara 20.909 
MWh, volume suficiente para 
atender uma cidade do porte 
de Indaiatuba por oito dias”, 
explica. Já para o período de 
pico, das 18h às 21 horas, 
há expectativa de uma redu-
ção de 0,8% na demanda de 
energia. 

Segundo o Ministério de 

Minas e Energia, este ano a 
economia será menor devido 
ao uso intensivo das usinas 
termelétricas que geram ener-
gia muito mais cara, e que se 
tornaram fundamental por 
causa da seca na Região Su-
deste. Neste ano a economia 
será cerca de R$ 278 milhões 
contra R$ 405 milhões econo-

mizado em 2013/2014. 
Pelo decreto a medida 

deve ser iniciada sempre no 
terceiro domingo de outubro e 
encerrada no terceiro domin-
go de fevereiro do ano sub-
sequente. Mas, por coincidir 
com o domingo de carnaval, 
o fim do horário de verão deve 
ser no domingo seguinte. Esta 

medida tem como objetivo 
evitar que, em meio a um 
feriado, alguns se esqueçam 
de ajustar os relógios. 

Segundo o superintenden-
te do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Indaiatuba 
(Saae), Nilson Gaspar, o ho-
rário de verão só é benéfico 
para as termoelétricas. “Para 

o Saae não é interessante à 
mudança de horário, pois com 
os dias mais longos as pessoas 
ficarão mais tempo acordadas, 
irão aproveitar mais o dia com 
caminhadas e passeios e con-
sequentemente, irão utilizar 
mais água”, disse. 

Calor
Além da mudança de ho-

rário, o forte calor e o clima 
seco deve continuar durante 
todo o final de semana em 
Indaiatuba. De acordo com o 
site Clima Tempo, a cidade 
encontra-se em estado de 
alerta, pois a umidade do ar 
pode chegar a 13%, e o calor 
deve alcançar os 39ºC. 

Segundo o meteorologista 
do Somar, Celso Oliveira, 
as altas temperaturas são 
normais nesta época do ano. 
“Ao contrário do que muitos 
imaginam é na primavera que 
registramos as temperaturas 
mais altas, pois nesta estação 
os dias vão ficando cada vez 
mais longos, a umidade re-
lativa do ar ainda é baixa e 
não temos muitas chuvas ou 
nuvens como no verão. Com 
isso, as temperaturas sobem 
quase sem resistência ao lon-

go do dia”, explica. “No verão 
as temperaturas são elevadas, 
mas ao final do dia tem chu-
va, o que ameniza a sensação 
térmica”, explica. 

De acordo com a Defesa 
Civil, a população deve ficar 
atenta há alguns cuidados de-
vido ao forte calor como inge-
rir bastante líquido e espalhar 
panos e baldes com água em 
ambientes da casa, principal-
mente no quarto, para ameni-
zar o clima seco. Além disso, 
lavar regularmente o nariz e 
os olhos com soro fisiológico, 
usar protetor solar e evitar 
exercícios físicos entre as 10h 
às 17 horas. Outra orientação 
é evitar grandes aglomerações 
e trocar comidas com muito 
sal ou condimentos por ali-
mentos mais saudáveis.

Para este fim de semana a 
temperatura continuará alta 
sem previsão de chuva.  Para 
hoje, dia 17, a temperatura 
deve chegar aos 38º e míni-
ma de 21ºC. Já para amanhã, 
dia 18, e domingo, dia 19, as 
temperaturas devem alcançar 
a marca de 39º e a umidade 
do ar deve atingir os 13%, 
que é considerado estado de 
atenção.

Forte calor deve continuar durante todo o final de semana e pode chegar a 39º no próximo domingo

A ideia de poetizar um pas-
seio de bicicleta com os avós 
pelas ruas rendeu ao escritor 
João Proteti dois livros infantis 
que serão lançados amanhã, dia 
18, na Feira Literária de Indaia-
tuba no Pavilhão de Exposições 
Viber. 

O autor participará de um 
encontro com os visitantes da 
às 13h30 e contará sobre a sua 
experiência no campo literário, 
lerá poesias, responderá às 
perguntas das crianças e auto-
grafará os exemplares que serão 
distribuídos gratuitamente.

O projeto Passeando de Bici-
cleta contempla os livros O Avô, 
O neto e a Bicicleta e A Avó, a 
Neta e a Bicicleta, que, além de 
introduzirem as crianças no doce 
mundo da poesia, trabalha a 
convivência familiar, a herança 
cultural e a visão dos universos 
masculino e feminino.

Os livros serão distribuídos 
às crianças de 6 a 10 anos e 

tem como objetivo estimular a 
leitura e a escrita e despertar o 
gosto pela poesia. As ilustra-
ções são assinadas por Karen 
Cornacchia. 

O projeto tem o apoio do 
Governo do Estado de São 
Paulo, da Secretaria de Estado 
da Cultura e Programa de Ação 
Cultural (ProAC) e o patrocínio 
da Mann+Hummel. A distri-
buição dos 3 mil exemplares 
é gratuita e ocorrerá na Feira 
Literária e nas escolas da rede 
pública de ensino. 

“O avô e A avó trazem, res-
pectivamente, o olhar masculino 
e o feminino da cidade enquanto 
passeiam pelas ruas com seus 
netos em um lindo dia ensolara-
do. A proposta foi usar a poesia 
para promover essa interação 
das crianças com a família, com 
a cidade, seus moradores, perso-
nagens, instalações, edificações 
e com os acontecimentos do dia 
a dia”, explica o autor.

Indaiatuba sedia na segunda-
-feira, dia 20, no auditório do 
Paço Municipal, das 8h30 às 
13h30, capacitação sobre “Atu-
alização de Sífilis em Adulto, 
Gestante e Congênita” para 
profissionais médicos e enfer-
meiros dos 42 municípios da 
Direção Regional de Saúde 
Campinas. A capacitação será 
realizada pela equipe do Pro-
grama Estadual de Prevenção 
de DST/HIV/AIDS e a orga-
nização do evento já registrou 
300 inscrições de profissionais 
de saúde, sendo que 100 vagas 
são destinadas para Indaiatuba.

A diretora do Departamento 
de Vigilância em Saúde de In-
daiatuba, Rita de Cássia Jiam-
paulo Ferraz Vaz, explica que 
em Indaiatuba o Ambulatório 
de DST/HIV/Aids, localizado 
no Hospital Dia é a referência 
de tratamento da doença. “A ca-
pacitação trará novas ações para 
tratamento de sífilis em adultos, 
gestantes e transmissão vertical 
da sífilis congênita (que é o re-
sultado da infecção do feto pela 
bactéria causadora da doença). 
Essa infecção se dá através da 
placenta de uma mulher grávida 
que esteja infectada pela sífilis. 

É uma doença grave e pode cau-
sar má formação do feto, sérias 
consequências para a saúde da 
criança ou até a morte”. 

A diretora explicou que as 
gestantes da rede pública que 
são acompanhadas no pré-natal 
realizam todos os exames pre-
conizados pelo Ministério da 
Saúde durante a gravidez. “A 
prevenção deve ser feita com 
teste diagnóstico em mulheres 
com intenção de engravidar, 
tratamento imediato dos casos 
diagnosticados nas mulheres e 
em seus parceiros. Mas temos 
o homem que resiste e não 

procura o tratamento para a 
Sífilis. O parceiro precisa se 
tratar para proteger o bebê. Com 
o tratamento adequado, mães 
com Sífilis podem dar à luz a 
crianças saudáveis”.

A doença 
Em 2013 em Indaiatuba 

foram notificados 18 casos de 
Sífilis Congênita; 46 casos de 
Sífilis em Gestantes e 120 casos 
de  Sífilis em adultos. 

Em 2014 até o dia 2 de ou-
tubro - foram 22 casos de sífilis 
congênita: 42 casos  em gestan-
tes e 141 casos em adultos.
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O curso de Estética do 
Centro Universitário 
Nossa Senhora do 

Patrocínio (Ceunsp) recebeu 
a doação de cabelos para 
confecção de perucas para 
crianças com câncer. A ati-
vidade faz parte da Semana 
de Estudos e o material foi 
repassado à Organização 
Não-Governamental (ONG) 
Cabelegria, de São Paulo, 
que confecciona as perucas 
gratuitamente.

Ao todo foram 71 doações, 
entre professores, alunos 
e pessoas da comunidade. 
Muitos deles abriram mão 
de longos anos de cabelo 

comprido, como a aluna de 
Fisioterapia Juliet Lopes, que 
cultivava suas madeixas há 
10 anos. “Tive um caso de 
câncer na família e por isso 
quis ajudar”, diz.

Crianças também se dispu-
seram a contribuir com a cau-
sa. A pequena Elen, de 5 anos, 
viu uma reportagem na TV e 
perguntou para a mãe por qual 
motivo estavam cortando o 
cabelo das pessoas. “Daí mi-
nha mãe ficou sabendo que ia 
ter aqui no Ceunsp me trouxe 
para participar”, conta.

São necessárias cerca de 
200 gramas de cabelo para cada 
peruca e por isso a ONG precisa 
de muitas doações. Para quem 
tem interesse em doar, é pos-
sível enviar o cabelo também 

pelos Correios. É preciso que o 
corte tenha no mínimo 10 cen-
tímetros e não há impedimento 
se houver tintura ou química. 
Mais informações estão dispo-
níveis no site da entidade, no 
http://cabelegria.com.br.

Atividades 
A Semana de Estética con-

tou ainda com palestras, com 
a presença de profissionais da 
área e demonstrações práticas. 
Simone Cristina Zanelato, 
da Vitturia, abordou o tema 
“Peeling de Tomate”. Já a 
nutricionista Michele Dragão, 
tratou do assunto em que é es-
pecialista: Nutrição Aplicada 
à Estética. Fabiana Martinez, 
da Buona Vita, trouxe seus 
conhecimentos sobre dermo-

cosméticos faciais. Sandra 
Vaz, da Extratos da Terra, fa-
lou sobre pré e pós-operatório. 
Já Fernanda Rocha, da Mary 
Kay, ensinou os segredos da 
maquiagem profissional e 
correções. O evento também 
contou com a parceria da Mex 
Massage e Editora Difusão.

O Ceunsp é um dos maio-
res complexos educacionais 
do País, com mais de 15 mil 
estudantes em 132 cursos, tur-
nos e habilitações do Jardim 
da Infância à Pós Graduação. 
Com tradição de 55 anos, 
notabilizou-se por um ensino 
de excelência na formação de 
profissionais, com qualidade 
comprovada nas avaliações 
do Ministério da Educação 
(MEC).

Ao todo foram 
71 doações, 
entre profes-
sores, alunos 
e pessoas da 
comunidade

A nova diretoria da Federa-
ção de Entidades Assistenciais 
de Indaiatuba (Feai) foi empos-
sada na última segunda-feira, 
dia 13. Os novos diretores fo-
ram apresentados durante even-
to realizado nas dependências 
do Plenário José Soliani (Ple-

narinho) da Câmara Municipal, 
com a participação das Organi-
zações Não-Governamentais 
(ONG) do Município. 

Com sua nova composição, 
a Feai passar ter na diretoria 
executiva Mário César Co-
bianchi (Presidente), Márcio 

Tavella (1ª vice-presidente), 
Rogério Antônio da Rocha (2º 
Vice-presidente), Gilson Mar-
tins de Oliveira (1º Secretário), 
Elizeu Ribeiro de Almeida (2º 
Secretário), Luiz Henrique 
Costa (1º Tesoureiro) e Ra-
faela Custódio Cobianchi (2º 

Tesoureiro).
O Conselho de Orientação e 

Fiscalização é composto pelos 
conselheiros Conselheiro: Sy-
nésio Barbosa de Mello, Carlos 
Humberto Mendes Gothchalk, 
Maria Eugênia Rodrigues, Sil-
via Maria Figueiredo, Mário 
Rodrigues Ramos e Ana Clau-
dia Latanzio. 

Já o Conselho das Entidades 
Filiadas conta com a presidente 
Silvia Maria Figueiredo, o 1º 
secretário Synésio Barbosa de 
Mello e o 2º secretário Carlos 
Humberto Mendes Gothchalk.

A nova diretoria conta ain-
da, no quadro de funcionários, 
com a assistente social Adelita 

Bastos de Fraia, a estagiária 
de serviço social Milene Rosa 
e a assistente administrativo 
Marlene Reis, Pamela Sabo e 
Renata Coutinho.

Planos
Durante a assembleia de 

posse, a Feai apresentou um 
plano de formação continuada 
para todas as ONGs filiadas 
da entidade, com o objetivo 
de abranger os técnicos e di-
rigentes das instituições. Para 
este mês de novembro serão 
realizadas duas formações:

O primeiro para os técnicos 
(responsáveis pela captação de 
recursos) e dirigentes das enti-

dades do Terceiro Setor, com o 
Tema: PROAC SP, programa 
de incentivo a cultura do Estado 
de São Paulo, o qual funciona 
por meio de renúncia fiscal e 
destina 0,2% do total arreca-
dado no Estado com o ICMS. 
O Facilitador será o professor 
Juraci Moreira.

O segundo é destinado aos 
técnicos (responsáveis pela 
prestação de contas das entida-
des) e dirigentes das entidades 
do Terceiro Setor, com o Tema: 
ITG 2002, a qual abordará os 
principais aspectos da reso-
lução CFC nº 1.409/12 e será 
ministrado pelo Ms. Frederico 
Cavalcante.

Nova diretoria da Feai foi empossada na última segunda-feira, no Plenarinho da Câmara
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Sem água e ar condicionado, 
Poupatempo suspende atendimento 
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Cata-Vento e Ipec apostam 
em recursos tecnológicos

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

CLÍNICA DE PODOLOGIA

EMPRESA DE COMUNICAÇÃO COLETIVA

EMPRESA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

EMPRESA DE INTERCAMBIO

EMPRESA ESPECIALIADA EM DECKS E PERGOLADOS

EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPERMEABILIZANTES 

EQUIPAMENTOS DE BELEZA

ESCOLA DE IDIOMAS

ESCOLA DE INFORMÁTICA

ESCOLA DE MÚSICA

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO/FERRO

ESQUADRIAS DE MADEIRA/PORTAS

ESTÉTICA AUTOMOTIVA/LAVA RÁPIDO

ESTÚDIO FOTOGRÁFICO/FOTOS ARTÍSTICAS/BOOKS/FILMAGENS

FACULDADE

FARMACÊUTICO

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

FARMÁCIA/DROGARIA

FERRAGEM ARMADA

FISIOTERAPEUTA

FLORICULTURA

FOTÓGRAFO

FUNERÁRIA

FUNILARIA PARA AUTOS

Na manhã da última ter-
ça-feira, dia 14, os fun-
cionários da unidade 

do Poupatempo de Indaiatuba 
interromperam o atendimento 
à população. Os principais 
motivos foram o mau funcio-
namento do ar condicionado e 
a falta d’água. O único serviço 
disponível aos usuários era a 
entrega de documento mediante 
a apresentação do protocolo 
para retirada, agendamento e 
orientações sobre serviços na 
entrada da unidade.

De acordo com informações 
dos funcionários, o ar condi-
cionado não estava funcionan-
do adequadamente há alguns 
dias, o que ocasionou revolta 
e reclamação de alguns usuá-
rios. “Sem o ar condicionado, 
chegamos a ficar lá dentro com 
o termômetro marcando quase 
30°”, disse uma funcionária que 
preferiu não se identificar.

Funcionários relataram ao 
Jornal Mais Expressão que 
apenas um banheiro estava 
em funcionamento, além de 
estar sem água até mesmo para 
beber. "Não temos condições 
de trabalho neste local. Falta 
infraestrutura”, reclamou outra 
funcionária. 

Devido à paralisação dos 
serviços sem aviso prévio, 
muitos usuários que estavam 
com agendamento marcado 

não conseguiram ser atendidos. 
É o caso do agricultor Marcos 
Pedroso, de 62 anos. “Tinha 
agendado para fazer minha 
identidade, mas cheguei aqui e 
encontrei as portas fechadas”, 
disse. Ainda segundo Pedroso, 
os funcionários deveriam ter 
avisado quem estava com agen-
damento marcado. “Moro longe 
e vim até aqui só para resolver 
meu problema. Acho uma falta 
de respeito com os usuários. 
Deveriam ter me ligado e avi-
sado”, reclama. 

A auxiliar de produção Ma-
ria Madalena da Solidade, de 
32 anos, estava apreensiva, 
pois estava no Poupatempo para 
retirar os antecedentes criminais 
para seu registro. “Hoje é o 
último dia para eu entregar os 
documentos na empresa, para 
que o meu registro seja feito. 
Agora como faço? Isso está me 

prejudicando”, lamenta.
O preparador Jaime Garcia, 

de 41 anos, foi ao Poupatempo 
em busca do serviço de Li-
cenciamento do carro. “Acho 
um desrespeito com a gente. 
Deveriam ter comunicado antes 
que não estaria em funcionan-
do, já que esse problema que 
estão alegando não aconteceu 
somente hoje”, critica. 

Poupatempo
Em nota, o Programa Pou-

patempo esclareceu que a uni-
dade de Indaiatuba possui todas 
as condições de trabalhos ne-
cessárias para oferecer serviços 
de qualidade à população. Ain-
da de acordo com a assessoria 
de comunicação, diferente do 
que foi informado pelos fun-
cionários, não há falta de água 
no posto. A nota esclarece ainda 
que uma equipe de técnicos em 

manutenção esteve no local para 
realizar os reparos necessários e 
representantes do Poupatempo 
estão em contato permanente 
com o Shopping Mall, onde o 
posto está instalado, e que é 
responsável por oferecer servi-
ços de abastecimento de água e 
energia elétrica. O Poupatempo 
lamentou quaisquer transtornos 
causados aos usuários. 

Quanto à falta de água, a as-
sessoria do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Indaiatu-
ba (Saae) informou que houve 
o desabastecimento na região 
baixa da zona norte, devido ao 
conserto de dois registros, mas 
que o abastecimento voltaria 
ao normal no dia seguinte. 
Segundo a assessoria de im-
prensa do Poupatempo, o ar 
condicionado foi consertado 
e "tudo" foi normalizado na 
quarta-feira.

Como forma de estimular 
o desenvolvimento das com-
petências e habilidades dos 
alunos e priorizar o ensino de 
valores e princípios, os co-
légios Cata-Vento e Ipec, de 
Indaiatuba, promovem ativi-
dades pedagógicas inovadoras, 
que potencializam a aprendi-
zagem, para a formação cog-
nitiva e emocional das futuras 
gerações.

Em apoio ao seu projeto 
pedagógico, que forma pessoas 
com autonomia moral, criati-
vidade e olhar crítico sobre o 
mundo, os colégios utilizam o 
conceituado sistema de ensino, 
do grupo Pearson, que promo-
ve a conexão da sala de aula 
com conteúdos diversos. A 
filosofia de ensino das escolas 
tem fundamento nos princí-
pios da reflexão, pensamento 
crítico, educação para os senti-
mentos, posicionamento global 
e sociabilidade.

Na Educação Infantil, o 
método propõe 
linguagem lú-
dica e adequa-
da para cada 
fa ixa  e tár ia , 
incentivando a 
alfabetização 
c o n s t r u t i v a . 
Já no Ensino 
Fundamental, 
o aluno dispõe, 
ainda, de salas 
equipadas com 
lousas digitais 
conectadas à 

internet, com sistema de som 
integrado. 

O equipamento oferece 
conteúdo didático oferecido 
pelo Sistema de Ensino COC, 
complementar à aula, que torna 
o saber ainda mais instigante. 
Nesta etapa do conhecimento, 
o estudante também conta com 
vasto material digital, disponí-
vel no Portal COC de Ensino, 
no www.coc.com.br. 

 
Leitura 

Para que se torne habitual, a 
leitura é estimulada no colégio 
desde a primeira infância. No 
Berçário e na Educação Infan-
til, é introduzida nas brincadei-
ras e contações de histórias. No 
Ensino Fundamental, por meio 
da parceria com o renomado 
grupo Pearson, os alunos re-
cebem exemplares de jornal 
impresso e digital, contendo as 
principais notícias do mundo, 
em linguagem adequada e no 
idioma Inglês.

Funcionários da unidade Poupatempo Indaiatuba suspenderam o atendimento aos usuários

Colégios promovem atividades pedagógicas inova-
doras que potencializam a aprendizagem
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Yázigi, inglês com excelência e qualidade
DIVULGAÇÃO

Quando surge a neces-
sidade ou o interesse 
de fazer um novo 

idioma, surge a dúvida: Em 
qual escola de idiomas devo 
estudar? Antes de procurar 
saber o preço, saiba o que 
ela pode te oferecer de real 
valor. Quais são os cursos, os 
profissionais e acima de tudo 
a qualidade de ensino.

O Yázigi Indaiatuba ofe-
rece todos os requisitos para 
aprender o inglês. A escola 
tem compromisso com o seu 
real aprendizado, carga horá-
ria estendida e não cansativa, 

quantidade reduzida de alunos 
por turma, portal exclusivo de 
ensino online, obedecendo a 
parâmetros internacionais de 
ensino (Common European 
Framework), com centro apli-
cador de testes internacionais 
(TOEIC, TOEFL, DELE), 
além de um alto índice de 
satisfação entre os alunos. 

De acordo com a diretora 
do Yázigi, Lucimara Andra-
dini, a escola já nasce com a 
proposta que o aluno aprenda 
o idioma com competência. 
“Nossos alunos aprendem o 
idioma e não apenas fazem o 
curso. Eles conseguem argu-
mentar e defender pontos de 
vista, além de prepará-los para 

entrevista de oportunidade de 
emprego”, garante. 

Ainda de acordo com Lu-
cimara, aprender inglês vai 
muito além do que apenas 
falar fluente. “Não pode ser 
qualquer professor, qualquer 
aula. Cada aluno tem o seu 
planejamento”, diz. As aulas 
são planejadas de acordo com 
a necessidade de cada aluno. 
O aprendizado dos adoles-
centes é diferente dos adul-
tos, uma vez que o objetivo 
é distinto. “Os adolescentes 
aprendem inglês para se co-
municar em redes sociais e 
fanpages. Já os adultos pro-
curam o idioma voltado para 
negócios”, explica a diretora. 

O Yázigi ainda oferece aos 
seus alunos a plataforma mais 
inteligente para dar continui-
dade às aulas fora da classe, 
além de oferecer interação 
com o professor online, das 
7h às 22 horas. 

Curso
O Yázigi oferece o curso 

em três etapas de 200 horas 
cada. Na primeira etapa o 
aluno aprende a comunica-
ção inicial, interagindo com 
o mundo. Nesse primeiro 
módulo o curso tem como 
objetivo a consolidação de 
conhecimentos e a reflexão 
crítica do aluno de forma co-
municativa e leve. 

GESSO/FORRO/DIVISÓRIA

GRÁFICA

HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PINTURA

HOSPITAL PARTICULAR/CLÍNICAS/HOSPITAL PÚBLICO

HOTEL/HOTEL FAZENDA/MOTEL/POUSADA

IMOBILIÁRIA - LOCAÇÃO

IMOBILIÁRIA – VENDA

INDÚSTRIA

JOALHERIA

JORNAL

LABORATÓRIO DE ANÁLISES

LABORATÓRIO RADIOLÓGICO

LAJES E PRÉ FABRICADOS

LANCHONETE

LIVRARIA

LOJA DE AQUARISMO

LOJA DE BIJOUTERIA

LOJA DE BORRACHAS/MANGUEIRAS/PLÁSTICOS

LOJA DE BRINQUEDOS

LOJA DE CAÇA E PESCA

LOJA DE CALÇADOS

LOJA DE CALHAS

LOJA DE CAMA/MESA/BANHO

LOJA DE CARPETE E PISOS LAMINADOS

LOJA DE CELULARES

LOJA DE CHURRASQUEIRAS

Em seguida, o aluno ad-
quire a comunicação com 
autonomia, ou seja, o mundo 
interage com ele. Nessa fase, 
o aluno estará amplamente ha-
bilitado a dar sua opinião e seu 
ponto de vista. A descrever e 
fazer comparações de pessoas, 
lugares e objetos. Terá capa-
cidade para expressar causas, 
solicitar e dar informações, 
além de participar de discus-
sões e debates sobre assuntos 
polêmicos. 

Já na terceira fase do cur-
so, o aluno está apto a se ex-
pressar de forma persuasiva e 
coerente. O aprendizado pro-
põe que o aluno tenha cons-
ciência do seu estilo e tenha 

compreensão oral sobre temas 
diversos com interpretação 
precisa e identificação de nu-
anças, além de aperfeiçoar sua 
competência de desenvolver 
um estilo próprio em situações 
de argumentação, com desem-
braço, correção e adequação. 

Ainda durante a primeira 
etapa, que tem duração de 2 
anos, o aluno pode realizar o 
curso durante um ano e meio 
no Yázigi e depois concluir 
o módulo com certificação 
internacional. “O aluno tem 
a opção de realizar o último 
semestre da fase um no exte-
rior e depois retornar a nossa 
escola para dar continuidade”, 
diz Lucimara. 

O Yázigi oferece os melhores profissionais com aulas planejadas de acordo coma a necessidade do aluno Alunos do Yázigi aprendem o idioma com qualidade e garantia da marca
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Colégio realiza mais uma 
edição do Objetíadas 

OBJETIVO  

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Indaiatuba começa a 
receber iluminação de Natal

DA REDAÇÃO
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LOJA DE COLCHÃO

LOJA DE DESCARTÁVEIS/EMBALAGENS

LOJA DE FANTASIAS

LOJA DE FERRAMENTAS

LOJA DE FOTOS/ARTIGOS

LOJA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (QUITANDAS)

LOJA DE ILUMINAÇÃO/LUSTRES

LOJA DE JOGOS ELETRÔNICOS E ENTRETENIMENTO

LOJA DE PARAFUSOS E CONGÊNERES

LOJA DE PISOS/REVESTIMENTOS

LOJA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS/PECUÁRIA/PETSHOP

LOJA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

LOJA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS

LOJA DE PRODUTOS NATURAIS

LOJA DE PRODUTOS PARA PISCINAS

LOJA DE RELÓGIOS

LOJA DE SEMI-NOVOS

LOJA DE TELEFONIA - TABLETS - ELETRÔNICOS - ELETROPORTÁTEIS - ACESSÓRIOS

LOJA DE TINTAS

LOJA DE UNIFORMES

LOJA DE UTILIDADES/PRESENTES

LOJA DE VENTILADORES

LOJA DE VINHOS E CONGÊNERES

MADEIREIRA

MAGAZINES

MANICURE/PEDICURE

A Secretaria Munici-
pal de Obras e Vias 
Públicas iniciou na 

semana passada a instalação 
dos enfeites de Natal nas 
principais ruas e avenidas da 
cidade. A Avenida Francisco 
de Paula Leite e a praça Pru-
dente de Moraes foram as pri-
meiras a receber a iluminação. 
A previsão é de que tudo seja 
ligada no dia 28 de novembro.

Outras ruas como a 24 
de Maio, 15 de Novembro 
e Candelária, além da praça 
Dom Pedro, a Avenida Ário 
Barnabé e a Prefeitura devem 
receber iluminação nos pró-
ximos dias. 

Para este ano, a praça Pru-
dente de Moraes e a Prefeitura 
ganharam enfeites novos. 
Outra novidade fica por conta 
da iluminação especial que 
será montada na fachada do 
Paço Municipal e dos painéis 
de luz decorativos que ilumi-
narão o contorno da alça de 
acesso à Prefeitura, no Parque 
Ecológico. 

Nas ruas e avenidas, serão 
reaproveitados os enfeites do 
ano passado. Para iluminar 
a cidade será montado um 
cenário natalino, com árvores 
gigantes e outros símbolos 
de Natal, inclusive a casa do 
Papai Noel. Além disso, as 

árvores das praças serão enfei-
tadas com lâmpadas coloridas, 
bolas de natal além de receber 
um presépio. 

Parada
Ainda na programação de 

final de ano, a Parada de Natal 
de 2014 será realizado no dia 
29 de novembro na avenida 
Francisco de Paula Leite, em 
frente ao Boulevard da Cecap; 
e no dia 6 de dezembro, na 
marginal esquerda do Parque 
Ecológico, próximo ao Barco 
da Raia de Remo. 

A transferência de ponto, 
do centro para o Parque Eco-
lógico, foi necessária devido 

ao aumento de público. Para 
este ano são esperadas cerca 
de 30 a 35 mil pessoas por 
apresentação.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Urbanismo, José 
Carlos Selone, os preparati-
vos para o evento estão em 
andamento desde o início do 
segundo semestre. “Estamos 
preparando muitas novidades 
para este ano, com carros 
totalmente novos e figurinos 
ainda mais elaborados, que 
devem agradar bastante o 
público”, avisa. 

Para a terceira edição da 
Parada estão programados 
cinco carros com temas di-

ferentes. Arcanjos, pastores, 
reis magos, anjos, bonecos, 
soldadinho de chumbo, caixas 
de presentes, bailarinas, além 
do Papai e da Mamãe Noel.

Para a realização da Pa-
rada de Natal, a Prefeitura 
envolverá as Secretarias de 
Urbanismo e do Meio Am-
biente, de Obras e Vias Pú-
blicas, que cuidam de toda 
a estrutura do evento, com 
a parceria das secretarias de 
Cultura, Esportes e Educa-
ção, e apoio das secretarias 
de Segurança Pública, Saú-
de, Governo e Comunicação 
Social e grupo de Jazz do 
Colégio Candelária. 

Desde a última quarta-
-feira, dia 15, o Colégio Ob-
jetivo de Indaiatuba promove 
a edição 2014 das Objetía-
das. O evento termina hoje, 
dia 17, e tem como objetivo 
estimular a prática de espor-
tes e promover a integração 
entre alunos e professores do 
Ensino Fundamental 2. 

Durante três dias inteiros 
dedicados ao esporte, os 
alunos divididos em quatro 
equipes representando quatro 
continentes, disputaram pro-
vas de natação e partidas de 
basquete, futebol, handebol 
e voleibol, nas categorias 
feminino e masculino, Pré-
-mirim e Mirim. 

Cada equipe foi compos-
ta por alunos dos 6ºs, 7ºs 
8ºs e 9ºs anos. “Eu gosto 
de participar das Objetía-
das porque é uma forma de 
reunir os amigos através do 
esporte, o que é uma inte-
ração positiva. Além dessa 
interação, é preciso saber 
competir, saber respeitar o 
outro, ajudar o companhei-
ro e as outras equipes. São 
valores que são trabalhados 
nas Objetíadas e que são 
importantes para a nossa 
formação”, afirma o aluno 
Gustavo Reis Morandi, do 
9º ano, da equipe da Ásia.

A abertura oficial das 
Objetíadas foi realizada na 
noite de quarta-feira e contou 
com o desfile das delegações, 
a entrada das bandeiras e da 

tocha olímpica, além das 
apresentações de grupos de 
dança da cidade. A novidade 
deste ano foi a participação 
dos pais, que disputaram par-
tidas de futebol masculino e 
de voleibol feminino. 

Este ano, a professora de 
Judô, Mônica Angelucci, foi 
convidada a acender a pira 
olímpica e abrir oficialmente 
as Objetíadas. Ela é formada 
em Educação Física, gra-
duada em 5º DAN e esteve 
na primeira Olimpíada que 
contou com a participação 
do judô feminino, em Seul 
(1988), ficando em 5º lu-
gar.  Foi campeã dos Jogos 
Panamericanos de India-
nápolis (1987) e bicampeã 
Sul-americana. Em 1988, 
foi considerada a melhor 
atleta do ano na modalidade 
e, em 2002, foi homenage-
ada pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB). “Foi muito 
gratificante receber essa ho-
menagem e poder participar 
da abertura das Objetíadas, 
principalmente por ser pro-
fessora da escola”, discursa 
Mônica.

“Agradecemos a todos 
os que contribuíram para a 
realização das Objetíadas, 
pais, alunos, professores e, 
em especial, a Secretaria 
de Esportes pelo apoio que 
nos oferece todos os anos”, 
declara Noemi Christovam 
Furlan, coordenadora do 
Ensino Fundamental 2.

Enfeites de Natal 
já começam a ser 
vistos em vários 
pontos da cidade

ARQUIVO  SCS/PMI
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móveis rústicos e decoração
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Alunos do Colégio Montreal promovem ação solidária
DIA DAS CRIANÇAS

Pensando em trocar os 
móveis de sua casa 
por rústicos? O Ateliê 

Majo oferece aos seus clien-
tes móveis com madeira de 
demolição e reflorestamento. 
Os móveis rústicos além de 
deixar o ambiente agradável 
e aconchegante, merecem 
estar devidamente à mostra. 
Além disso, é uma tendência, 
uma vez que são utilizadas 
madeiras reaproveitadas, e o 
efeito que causa no ambiente 
não poderia ser mais bonito e 
natural. 

O Ateliê trabalha com dois 
segmentos de madeira: de 
demolição e reflorestamento. 
“Trabalhamos com móveis 
que tem autorização para a 
reutilização, e não agridem 

Estudantes do Colégio Mon-
treal, da educação infantil e fun-
damental 1, promoveram uma 
ação solidária durante a semana, 
em referência ao Dia da Criança. 
Eles doaram brinquedos novos ou 
usados em bom estado de conser-
vação, os quais foram entregues 
à Federação das Entidades Assis-
tenciais de Indaiatuba (Feai) na 
última sexta-feira, dia 10.

Os alunos do 3º ano do en-
sino fundamental participaram 
ainda de uma atividade na aula 
de Ética, em que foi discutida 
a importância de ajudar àque-
les que precisam. No final da 
aula, os alunos elaboraram suas 
próprias definições das palavras 
propostas para as discussões. 
“Somos uma comunidade e 
ninguém vence sozinho. As 

crianças discutiram conceitos 
como solidariedade, fraternida-
de, respeito e amizade. Os alunos 
demonstraram-se interessados e 
muito motivados para ajudarem 
na campanha”, comenta a psicó-
loga e professora de Ética, Ana 
Carolina Espanha.

A semana da Criança foi co-
memorada com muita alegria no 
Colégio Montreal. A cada dia os 

alunos participaram de diversas 
atividades, como gincanas, prá-
tica de esportes, recreação, ofici-
nas artesanais, caça ao tesouro, 
brinquedões infláveis diversos e 
deliciosos lanches. “As crianças 
desenvolveram suas habilidades 
e ao mesmo tempo sentiram o 
prazer de brincar, compartilhar 
e se divertir a partir de sua 
imaginação e criação”, conta a 

professora da Educação Infantil, 
Lucimara Pianesolla.

A equipe do Montreal acre-
dita que os objetivos maiores de 
tal comemoração são valorizar a 
infância dos alunos e contribuir 
para um ambiente escolar mais 
descontraído, solidário e alegre. 
“O ato de aprender dá-se nas 
brincadeiras, no convívio com o 
outro, no relacionamento com a 

natureza, nas rodas de conversa, 
nos momentos de leitura e faz de 
conta, nas múltiplas atividades 
artísticas e na responsabilidade 
social. Quando a escola, as fa-
mílias e as crianças se unem para 
fazer o bem, o resultado só pode 
ser a felicidade multiplicada”, 
afirma Suely Herrera, professora 
de Língua Portuguesa, História e 
Geografia.

o ambiente. Hoje em dia se 
fala muito em sustentabili-
dade, adquirindo um móvel 
ecologicamente correto, além 
de deixar a casa mais bonita, 
o cliente também adquire 
durabilidade, uma vez que a 
madeira quando bem cuidada 
dura por muito tempo”, ex-
plica o proprietário do Ateliê, 
Maurício Marchioni.

Há um ano no mercado, o 
Ateliê Majo oferece aos seus 
clientes móveis para a casa 
toda. Desde a sala de estar até 
a área externa. “Queremos 
oferecer ao cliente móveis que 
deixem a casa mais aconche-
gante, pois é o lugar de des-
canso. Queremos ver o cliente 
satisfeito com os móveis que 
também dão um toque de de-
coração”, salienta Marchioni. 

E a manutenção dos móveis 
não exige muito cuidado. Ape-

nas a manutenção com cera a 
cada seis meses ou a cada ano 
é o suficiente para manter o 
móvel bonito e conservado. 
“O importante é hidratar a 
madeira e protege-la de fora 
para dentro. Assim o cliente 
terá em sua casa um móvel que 
dificilmente será trocado”, diz 
Marchioni. “O rústico pode ser 
reinventado.” 

De acordo com Marchioni, 
os móveis com madeira de de-
molição são exclusivos, uma 
vez que cada madeira tem a 
sua caraterística. “Ele pode 
ter as mesmas medidas, mas a 
madeira muda, deixando então 
como um objeto exclusivo”, 
explica. Quanto aos móveis 
com madeira de refloresta-
mento, Marchioni explica 
que são industrializados, por 
isso seguem modelos padrão, 
porém as cores podem variar. 

Novidade
De acordo com a proprietária 

Joana Marchioni, a loja estará 
recebendo a partir de novembro 
uma nova coleção de vintage. São 

objetos que compõe o cenário do 
programa global, The Voice Bra-
sil. “São peças que serão vendidas 
exclusivamente em nossa loja”, 
conta. 

O Ateliê Majo está localizado 
na Rua 13 de Maio, 904, Centro. O 
telefone para contato é o (19) 3392-
9904. A loja também está na rede 
social facebook.com/ateliemajo.

Ateliê Majo oferece aos clientes 
móveis rústicos, vintage e 
personalizados utilizando madeiras 
de demolição e reflorestamento



15A

POLÍCIAVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Mais Expressão

Morador de rua assassinado é identificado GC prende jovem com 
2 Kg de droga

Frentista reconhece ladrão durante assaltado

ESCLARECIDO APÓS FUGA 

CRIME

Guarda tira veículos 
irregulares de circulação 

DA REDAÇÃO
expressao@maisexpressao.com.br
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DIVULGAÇÃO

A Guarda Civil tirou 
de circulação na 
sexta e na segunda-

-feira, dias 10 e 13, dois 
veículos que estavam em 
situação irregular. O pri-
meiro carro foi um Corsa 
ano 2008, suspeito de ter 
sido clonado. A segunda 
ocorrência foi uma moto 
Yamaha azul, que estava 
com a numeração do chassi 
raspada e a do motor supri-
mido. 

De acordo com a Guarda 
Civil, o veículo Corsa pas-
sou em uma área monitorada 
pelo Centro de Operações e 
Inteligência (COI) por volta 
das 21 horas de sexta-feira. 

Um alerta foi emitido para 
as viaturas da rede e uma 
das guarnições conseguiu 
localizar o carro na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). 

O veículo, que estava 
com placas de Hortolândia, 
e o condutor foram levados 
à Delegacia para que fossem 
investigados pela Polícia 
Civil. Segundo informa-
ções, uma viatura da GC de 
Hortolândia esteve na casa 
do proprietário do veículo, 
conforme identificava a 
documentação do Corsa e 
recebeu a informação de 
que o mesmo havia ido à 
academia naquela cidade 
com o carro. O fato reforçou 
a possibilidade do veículo 
que circulava em Indaiatuba 
ser o “clonado”.   

Já na segunda-feira, a 
GC estava em patrulhamen-
to pela Vila Suíça quando 
avistou uma moto em atitude 
suspeita. Ao realizarem a 
abordagem, os guardas no-
taram que a numeração do 
chassi do veículo estava ras-
pada e a do motor suprimida. 

O condutor à moto foram 
levados para a Delegacia, 
onde a autoridade de plantão 
determinou que a moto per-
manecesse aprendida para 
perícia e a disposição do 
Setor de Investigações Ge-
rais (SIG) da Polícia Civil. 
Pesquisada a documentação 
do condutor da moto, foi 
constatado que o mesmo 
possui diversas passagens 
pela polícia, porém não é 
procurado pela Justiça.

Foi identificado na ma-
nhã de segunda-feira, dia 
13, o morador de rua as-
sassinado a pauladas na 
semana passada. Trata-se 
do desempregado Jeferson 
Vinicius da Silva, de 23 
anos. O jovem foi reconhe-
cido pelo pai que informou 
que o mesmo era usuário 
de entorpecentes há anos, 
principalmente de crack, e 
que mesmo após diversas 
internações não havia con-
seguido se livrar do vício. 

Ainda segundo o pai de 
Jeferson, o jovem foi visto 
pela última vez há dois me-
ses, quando saiu de casa por 
contra própria e tornou-se 
morador de rua. 

Jeferson foi assassinado 
na madrugada da última 
quarta-feira, dia 8, após ser 
agredido a pauladas pelo 
mecânico Nilton Angelo 

de ilícito foi encontrado, 
porém no gramado ao lado 
foi localizado um pedaço 
de madeira.  O suspeito 
foi reconhecido ainda pela 
testemunha que afirmou ter 
sido ele quem havia atacado 
o morador de rua.  

A vítima foi socorrida ao 

Hospital Augusto de Olivei-
ra (Haoc), porém já chegou 
sem vida à unidade de saúde. 
Nilton foi levado à Delega-
cia de Polícia onde prestou 
depoimento e recebeu voz 
de prisão, sendo posterior-
mente encaminhado à Ca-
deia Pública de Campinas.

Fernandes, de 50 anos. O 
homicídio ocorreu no bairro 
Vila Teller 2 e o autor do 
crime foi reconhecido pelo 
porteiro de um prédio na 
região. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, ao chegarem 
ao local do crime, o morador 
de rua ainda estava vivo, po-
rém muito machucado. Uma 
testemunha informou aos 
policiais que um homem de 
aproximadamente 50 anos 
havia deferido diversas pau-
ladas na cabeça da vítima, a 
qual dormia na calçada.

Com as características 
do suspeito,  as viaturas 
iniciaram patrulhamento e 
poucas ruas após o local do 
crime localizaram Nilton. 
Indagado, ele negou que 
tivesse agredido o morador 
de rua. Os policiais então 
revistaram o suspeito e nada 

Um frentista de 50 anos foi 
assaltado na manhã de sába-
do, dia 11, quando trafegava 
pela ciclo faixa da Avenida 
Francisco de Paula Leite, no 
Parque das Nações. A vítima 
conseguiu correr atrás dos au-
tores e recuperar os pertences, 

porém na abordagem reconhe-
ceu um dos assaltantes como 
sendo seu colega de trabalho. 

Segundo depoimento, ao 
passar pelo cruzamento pró-
ximo à empresa Fundituba, a 
vítima foi surpreendida por 
dois indivíduos. Um deles 

chutou a bicicleta derrubando 
o frentista no chão, pegando a 
sua bolsa e fugindo a pé.

Um popular que passava 
pelo local presenciou a ação dos 
assaltantes e socorreu a vítima. 
Eles conseguiram ir atrás dos 
autores e recuperar aos perten-

ces roubados. No entanto, du-
rante a abordagem, a vítima de-
clarou que reconheceu um dos 
assaltantes sendo um colega de 
trabalho. O frentista informou 
ainda que desde o ocorrido tem 
notado a presença de pessoas 
estranhas seguindo-o.

Jeferson foi reconhecido pelo pai, que informou que o mesmo era usuário de drogas

A Guarda Civil prendeu 
na madrugada de sábado, dia 
11, um jovem de 19 anos por 
tráfico de drogas no bairro 
Jardim João Pioli. Com ele, 
os guardas localizaram cerca 
de dois quilos de drogas en-
tre maconha, crack e cocaína. 

De acordo com infor-
mações da GC, o jovem 
levantou suspeitas depois 
que saiu correndo de uma 
viatura da guarnição, que 
fazia patrulha pelo local. Ao 
adentrar em uma residência 

foi seguido pelos guardas e 
alcançado no corredor do 
imóvel. Dentro do imóvel, 
os guardas localizaram 77 
papelotes de cocaína, 57 
de maconha,  88 gramas 
de crack e mais tijolos de 
maconha, totalizando 1.920 
gramas de drogas. Além 
de embalagens para o em-
balo da droga, balança de 
precisão e R$ 52. O jovem 
confessou ser traficante de 
drogas e recebeu voz de 
prisão.

As ações da GC ocorreram 
na sexta-feira e na 
segunda-feira, dias 10 e 13
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Primavera faz jogo decisivo no domingo

Amador da Aifa chega às seminifalistas 

Society do Indaiatuba Clube define finalistas 

Mais Expressão
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DIVULGAÇÃO

PRIMEIRA DIVISÃO 

SEMIFINAIS 

O Esporte Clube Pri-
mavera faz no do-
mingo, dia 19, o 

jogo mais importante dos 
últimos anos. Se vencer em 
casa o Grêmio Prudente, no 
confronto das 10 horas, e 

o Olímpia tropeçar contra 
o Nacional, o time volta a 
Série A3 do Campeonato 
Paulista. A última vez que 
a equipe disputou essa di-
visão foi em 2007.

O Primavera vem de um 
empate no meio da semana. 
Na quarta-feira, dia 15, o 
time viajou à São Paulo e 

empatou em 0 a 0 com o 
Nacional. Antes, no do-
mingo, dia 12, o Fantasma 
acabou derrotado por 1 a 0 
para o Olímpia, na casa do 
adversário. 

Ainda na quarta-feira, o 
Olímpia venceu de virada 
o Grêmio Prudente, por 3 
a 2, e subiu na tabela. O 

primeiro colocado da cha-
ve é o Nacional, com nove 
pontos. Na sequência apa-
rece o Olímpia, com sete. 
O Primavera é o terceiro 
do grupo, com seis pontos. 
E na lanterna, sem chances 
de classif icação,  está o 
Grêmio Prudente, com três 
pontos.

Para garantir a vaga na 
Série A3 do Campeonato 
Paulista em 2015, o Pri-
mavera precisa vencer o 
confronto de domingo e 
torcer por uma derrota ou 
empate do Olímpia que joga 
contra o Nacional, também 
no domingo às 10 horas, 
em Olímpia. Dessa forma, 
o Tricolor de Indaiatuba 
chegaria a nove pontos e o 
Olímpia, no máximo, a oito.

Se o Primavera vencer e 
o Olímpia também, o Trico-
lor passa a disputar a vaga 
com o Nacional. Os dois 
t imes chegariam a nove 
pontos, com duas vitórias, 
mas o time da Capital leva 
a vantagem no saldo de 
gols, com três a mais que o 
Fantasma.

Nessa fase, o Tricolor de 
Indaiatuba estreou com em-
pate de 2 a 2 com o Grêmio 
Prudente, na casa do adver-
sário. Na estreia em casa, 
o Primavera não foi bem 
e empatou em 0 a 0 com o 
Nacional. Ainda no Gigante 
da Vila, o Tricolor venceu 
o Olímpia por 1 a 0, mas na 
semana seguinte, na casa do 
adversário, acabou derrota-
do pelo mesmo placar.

Disputado
Na outra chave a situação 

está ainda mais embolada, 
sendo que todos os times 
têm chance de classificação 
rumo a A3. Atibaia, Taboão 
da Serra, Portuguesa Santista 
e Barretos estão todos com 
sete pontos, duas vitórias, um 
empate e duas derrotas.

No saldo de gols o Atibaia 
leva a vantagem, com dois 
gols. Taboão da Serra e Por-
tuguesa estão com seus saldos 
zerados e o Barretos está com 
saldo negativo em menos dois.

Também no domingo, às 10 
horas, acontecem as duas últimas 
partidas do grupo. Em Atibaia, os 
donos da casa enfrenta o Taboão 
da Serra. No outro confronto, o 
Barretos joga em casa contra a 
Portuguesa Santista. 

Classificação

Equipe   P J V E D GP GC SG
Nacional   9 5 2 3 0 6 3 3
Olímpia  7 5 2 1 2 5 6 -1
Primavera  6 5 0 3 1 3 3 0
Grêmio Prudente 3 5 0 3 2 6 8 -2
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

Frantasma da Ituana conta com apoio de sua torcida para conseguir o tão sonhado acesso

Já estão definidos os times 
que farão as semifinais da 
Primeira Divisão do Campe-
onato Amador, competição 
organizada pela Associa-
ção Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa). Rêmulo Zop-
pi x Noroeste e Independente 
x SPQV “brigam” por uma 
vaga na final. No domingo, 
dia 19, acontecem as duas par-
tidas de ida. Os confrontos de 
volta estão programados para 
o dia 2 de novembro, segundo 
o site da entidade.

No domingo, ambos os 
jogos ocorrem às 16 horas. No 
campo do XV de Novembro, 
o confronto será entre Noro-
este x Rêmulo Zoppi. Entre os 
quatro primeiros colocados, 
a primeira equipe fez a pior 
campanha na primeira fase. O 

time classificou-se na quarta 
colocação, com dez pontos, 
sendo três vitórias, um empate 
e três derrotas. O Noroeste 
só marcou sete gols e tomou 
outros 16.

Já o seu adversário, o Rê-
mulo Zoppi pode conquistar o 
certame de forma invicta. Na 
primeira fase o time terminou 
na liderança, com 18 pontos. 
Até o momento são seis vitó-
rias e um empate. A equipe 
também é dona do melhor 
ataque do campeonato, com 
27 gols, e da defesa menos 
vazada, com apenas quatro 
gols sofridos. Na disputa, o 
Rêmulo Zoppi joga pela van-
tagem do empate por ter feito 
a melhor campanha. 

O segundo jogo pelas se-
mifinais será entre Indepen-

dente x SPQV, no campo do 
Belo Horizonte. O primeiro 
time terminou na terceira 
colocação na fase de grupos, 
com 13 pontos. São quatro 
vitórias, um empate e outras 
duas derrotas. O time balan-
çou as redes em 21 partidas e 
tomou 12 gols. 

Quem também não sabe 
o que é perder no certame é 
o SPQV. A equipe terminou 
a primeira fase na vice-lide-
rança, com 17 pontos, um a 
menos que o líder Rêmulo 
Zoppi. Ao todo foram cinco 
vitórias e dois empates, sendo 
22 gols marcados e sete sofri-
dos. O time também joga com 
a vantagem do empate. 

Disputa
Na rodada que definiu 

os semifinalista, no último 
domingo, o Rêmulo Zoppi 
bateu o Noroeste por 6 a 0, 
enquanto que Independente e 
XV de Novembro empataram 
em 1 a 1.  

Pela Série B do Amador, 
três jogos acontecem também 
no domingo. Às 9h30, no 
campo 2 do Centro Esportivo 
do Trabalhador (CET), jogam 
Estrela Dourada x Estrela. 
Mais tarde, às 10h45 no Par-
que Indaiá, o confronto será 
entre Penharol x Ferroviário 
B. No último confronto, às 16 
horas no Ferroviário, o 3 Es-
trelas B joga contra o União. 

Na última rodada, os re-
sultados foram: Independente 
B 3 x 1 Estrela, União 2 x 0 
Penharol e Estrela Dourada 1 
x 1 3 Estrelas B. 

DESTAQUE

A equipe de judô da ADI/Secretaria Municipal de Esportes 
conquistou três medalhas no Campeonato Paulista Aspirantes 
Fase Final, disputado no último sábado, dia 11, em Mauá. No 
evento, que contou com mais de 900 concorrentes, Jean Pereira 
Antiqueira levou a medalha de prata na categoria Adulto Meio 
Leve, Kelvin Ricardo de Lima obteve a medalha de bronze 
na categoria Adulto Ligeiro e Felipe de Almeida Correa ficou 
também com  a medalha de bronze na categoria Sub-9 Ligeiro. 

Duas partidas acontecem 
na manhã de domingo, dia 
19, e vão definir os times que 
vão disputar a grande final do 
6º Campeonato de Futebol 
Society “Copa Congesa” do 
Indaiatuba Clube, que aconte-

ce no dia 26 de outubro.
O primeiro confronto acon-

tece às 9 horas e coloca frente 
a frente as equipes do Fevale 
e do Colégio Renovação. 
Logo na sequência, a partir 
das 10h30 o J Ferres joga pela 

vaga na final contra o Atlanta.
Por terem conquistado um 

melhor desempenho na fase 
regular, os times do Renova-
ção e J.Ferres jogam por um 
empate para poderem disputar 
a grande decisão que acontece 

no outro domingo. 
Para chegar as semifinais, 

melhor time da fase regular, o 
J Ferres não deu chances para 
o adversário e goleou o Ovos 
Massanari por 4 a 1. 

Em desvantagem, o time 

do Atlanta jogou contra o 
Sorrento, que tinha a chance 
de empatar e passar de fase, e 
acabou vencendo por 2 a 1 e 
ficou com a vaga. 

Contra o segundo melhor 
time da primeira fase, o Feva-

le conquistou a vaga ao bater 
o All Rental por 4 a 2. Já o 
time do Colégio Renovação 
conseguiu reverter a vantagem 
de empate do Casagrande Tu-
rismo ao vencer o jogo por 1 
a 0 e ficar com a vaga.
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Seleção local busca 
reabilitação fora de casa

JEAN MARTINS
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ROGÉRIO BARBOSA 

Após ser surpreendida 
em casa na primeira 
partida das oitavas de 

final, a Seleção de Indaiatuba 
busca reabilitação para seguir 
em frente na disputa do Cam-
peonato de Seleção de Ligas. 
Mas para que isso aconteça o 
time não terá tarefa fácil no 
domingo, dia 19. Em Osasco, 
contra os donos da casa, às 
16 horas, o time local terá 
que vencer por uma diferença 
mínima de três gols para levar 
a decisão para os pênaltis.

Para os indaiatubanos, no 
domingo, não basta uma vitória 
simples. Isso porque na primei-
ra partida das oitavas de final, 
realizada no último domingo, 
dia 12, no estádio do Primavera, 
a Seleção de Indaiatuba acabou 
derrotada pelo placar de 3 a 0. 
Os gols foram marcados todos 
na segunda etapa, com Wagner 
(12 minutos), Marco Roberto 
(aos 30 min) e Carlos (45 min).

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão, o técnico 
Pitta, da Seleção de Indaiatuba, 
reconheceu que foram inferio-
res ao adversário. “A diferença 
técnica e física é muito grande. 
Entramos em campo com al-
guns atletas que já haviam joga-
do no domingo pela manhã, por 
suas equipes no Amador, o que 
acabou prejudicando”, analisa. 
“Sem falar que enfrentamos o 
campeão de 2013 e que só no 
ano passado forneceram seis 
jogadores para o Grêmio Osas-
co. Foi um resultado justo, eles 
(Osasco) mereceram a vitória.”  

Pitta informou ainda que 
o time foi bem no primeiro 
tempo, conseguiu segurar 
o placar de 0 a 0, mas no 
segundo tempo tomou 2 a 0, 

sendo o segundo gol numa 
falha individual da zaga. 
Na dúvida entre manter o 
placar ou buscar o empate, 
o time de Indaiatuba foi para 
cima do adversário e tomou 
o terceiro gol num contra-
-ataque. 

Agora, precisando de uma 
vitória de 3 a 0 para mandar a 
partida para as penalidades má-
ximas, o treinador ressalta que 
o desafio não é fácil. “Vamos à 
Osasco em busca de fazer uma 
boa partida, mesmo sabendo 
que reverter o placar de 3 a 0 
não será fácil, porém não é im-
possível. Para esse jogo temos 
a boa notícia que nossos atletas 
não vão entrar em campo pelo 
Campeonato Amador.”

Disputa 
Além do jogo entre In-

daiatuba e Osasco, outras sete 
partidas foram disputadas no 
final de semana.  A Seleção 
de Guarulhos goleou Salto 
por 6 a 1. Em casa, Taubaté 
acabou sendo derrotado por 1 
a 0 para Mauá. Também em 
casa, Tupã foi surpreendida 

pela Seleção de Jales que 
venceu o confronto por 3 a 2.

A Seleção de Araraquara 
venceu Jaú por 2 a 1, mesmo 
placar da vitória de Itatiba 

sobre Franca. O único empa-
te da rodada foi no confronto 
entre São José Rio Pardo e 
Bragança Paulista, que fica-
ram no placar de 2 a 2. 

Lidi realiza jogos 
atrasados no domingo

A rodada do final de se-
mana da Primeira Divisão do 
Campeonato Amador contará 
com três partidas atrasadas. 
Os confrontos acontecem no 
domingo, dia 19, todos no 
campo do Bandeirantes. 

O primeiro confronto acon-
tece às 13h30, entre Unidos 
Bahia x Operário. Logo em 
seguida, às 14h30, o Jardim 
Brasil enfrenta o líder União 
Agrícola Cardeal. Para fechar 
a rodada, às 15h30, jogam 
Bandeirantes x Ponte Preta. 

Até o momento, o líder do 
campeonato é o União Carde-
al, com 18 pontos. Com um 
ponto a menos, está o União 
Paraná. Logo em seguida, com 
14 pontos, estão Ponte Preta e 

Estrela do Norte. Santa Cruz 
e Operário veem logo em se-
guida, com 12. Abaixo estão 
Unidos Bahia e Jardim Brasil, 
ambos com 10 pontos. 

LBC e Atlético figuram 
na oitava e décima colocação, 
respectivamente, com nove 
pontos. Elias Fausto tem seis 
pontos e, com apenas três pon-
tos somados, o Bandeirantes 
está na lanterna do certame. 

No último domingo, dia 12, 
seis confrontos marcaram a 8ª 
rodada. Os resultados foram: 
Bandeirantes 0 x 6 Santa Cruz, 
Ponte Preta 6 x 2 Elias Fausto, 
Operário 1 x 1 Atlético, União 
Paraná 1 x 0 Unidos Bahia, LBC 
1 x 4 União Cardeal, Estrela do 
Norte 3 x 0 Jardim Brasil.

Indaiatuba tem parada dura no final de semana para continuar sonhando com o título

2ª Copa Vizzent Calçados/Clube 9 de Futsal

Rodada amanhã, dia 18

Horário Categoria  Partida 
8h10  Sub-10  Clube 9 B x Projeto Restitui 
8h35  Sub12  Clube 9 B x Projeto Restitui
9h  Sub-14  Clube 9 B x Projeto Restitui 
9h30  Sub-16  Colégio Rodin x Projeto Restitui
10h  Sub-16  Colégio Objetivo x Sesi 
10h30  Sub-14  Colégio Objetivo x Sesi 
10h55  Sub-12  Colégio Objetivo x Sesi 
11h20  Sub-10  Colégio Conquista x Ponte Preta 
11h50  Sub-8  Colégio Conquista x Ponte Preta

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 19

Horário Partida    Campo Categoria
8h UnexFort x Ópticas Ipanema   1 Máster
9h15  DD Max x Casa das Embalagens  1 Máster
10h30  Embalimp x SSA Brasil   1 Veterano
8h Panificadora Nova Geração x 2G Bebidas 2 Super Máster
9h15 LG Vacker x Fisioterapia Calonga 2 Super Máster
10h30  Pantheon Incorporadora x Cachorrão  2 Veterano
9h15  Cato Supermercados x Nova Opção  3 Adulto
10h30  Hidráulica Diclace x Atlântico Soluções 3 Adulto

Resultados da última rodada 
De Cor Flex 4 x 1 Colégio Meta
Marmoraria Uchôa 4 x 4 Pai & Filhos
Marquinhos Tintas 0 x 5 Tecnosemillas
PCB Informática 2 x 3 Jacitara  
Pantheon Incorporadora 5 x 3 Embalimp 
SSA Brasil 1 x 2 Vizzent Calçados   
Nova Opção 4 x 2 Hidráulica Diclace  
Avlis Lativ 3 x 1 JR Celulares    
Fonte: Clube 9 de Julho

Copa Loucos Por Esporte de Futsal – Aifa

7ª rodada amanhã, dia 18, na Sol-Sol

Horário Partida
12h50 C.A. Futsal x Ajax Futsal
13h50 Sem Chance Futsal x ML Informática/Marquinhos Tintas
14h40 Futsal Futuro – Elias Fausto x Borussia/XII de Junho
15h30 NBF Padaria Líder x Meninos do G5
16h20 Flamengo/Merc. 2 Irmãs/Marquinhos Tintas x União Tribuna
17h10 Atletas de Cristo/Uniton x Sol-Sol B/Marquinhos Tintas

7ª rodada amanhã, dia 18, na Sol-Sol

Horário  Partida
12h50  EC Conquista x Divino Futsal
13h50  Moscou Futsal x The Rockett
14h40  SE Perfil do Reggae x Parque Indaiá
15h30  Treze Amigos – Itu x Vila Mercedes Futsal
16h20  Valência Futsal x Procam Futsal/Auto Center Indaiá
17h10  APS Bolívia  x Azurra Cola na Grade
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)
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Tributo a Cássia Eller 
acontece em novembro

ARTE

EXPOSIÇÃO FEIRA 

Sesi Indaiatuba sedia 
exposição de Rosana Pascale

Fotografias retratam mulheres 
com câncer de mama

Viber recebe Exposição Literária

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

LAÍS FERNANDES - SCS/PMI

A cantora Letícia Ni-
colielo em conjunto 
com a Tea Music 

Assessoria Musical traz para 
Indaiatuba, pela primeira 
vez, o show “Eller, a Eter-
na Garotinha”, um tributo 
a Cássia Eller. O espetá-
culo acontece no dia 7 de 
novembro, às 21 horas, no 
Kaliper´s, que está localiza-
do na Rua Tuiuti, 1.067.

Os convites já estão à 
venda no valor de R$ 40 (in-
teira) e R$ 20 (meia-entrada). 
Eles podem ser adquiridos 
no site Ingresso Rápido, nas 
lojas da Fnac Campinas e no 

Kaliper´s, ou pelo telefone 
(11) 9.8289-6054.

Com o objetivo de resgatar 
a memória da Música Popular 
Brasileira (MPB), em um 
show pioneiro, eternizando 
e mostrando o mundo de um 
dos maiores ícones da MPB 
dos anos 90, Letícia revela 
que o show mostrará grande 
parte da trajetória musical de 
Cássia. 

A apresentação promete 
revelar toda a simplicidade 
e musicalidade de Cássia El-
ler, sem deixar de lado seus 
exageros, amores, polêmicas 
e seus encantos. “Levarei ao 
público a identidade e irreve-
rência retratada em suas in-
terpretações, em sua vertente 

voltada ao Rock nacional e 
misturando ritmos tipicamen-
te brasileiros como o samba e 
o MPB”, explica Letícia. 

Segundo ainda a cantora, 
o show abrirá uma turnê 
programada. “Fiz questão 
que a estreia fosse em In-
daiatuba, pois é a cidade 
onde moro e onde está meu 
público, que conhece meu 
trabalho. Mesmo que de for-
ma mais simples, o público 
de Indaiatuba verá o show 
antes do que o restante do 
Brasil”, revela. 

O show que terá duração 
de 1h40 e deve receber um 
público estimado entre 350 a 
500 pessoas, que irão presen-
ciar grandes releituras de mú-

sicas consagradas. “Irei fazer 
releituras feitas por nós, como 
muitos sucessos conhecidos 
por todos e algumas músicas 
do Lado B. Além disso, o 
público também conhecerá 
algumas curiosidades sobre 
as canções e sobre a artista 
retratada”, diz a cantora. 

O projeto foi desenvol-
vido com o intuito de pre-
servar, resgatar e eternizar 
a memória cultural, com 
músicas marcantes da eterna 
“garotinha” do Rock and roll, 
levando o público a presen-
ciar um espetáculo ao qual 
se passeia por uma epopeia 
de importantes composições, 
interpretações e curiosidades 
da história da música.

Letícia Nicolielo inicia em Indaiatuba sua turnê em tributo a Cássia Eller, a qual acontece no dia 7 de novembro

A exposição é livre para todos os públicos e segue até o dia 24 de outubro

A Feira Literária irá expor todos os trabalhos feitos em sala de aula de todas as escolas municipais

A programação cultural 
do mês de outubro do Sesi 
Indaiatuba traz a exposição 
“A Contemporane idade 
Pictórica na Photographia”, 
po r  Rosana  Pasca le .  A 
mostra  es tará  aber ta  ao 
público até o próximo dia 
24 de outubro, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 19 
horas, exceto aos feriados. 
A exibição é  l ivre  para 
todos  os  públ icos ,  com 
entrada gratuita. 

A exposição conta com 
20 imagens e permitirá o 
público apreciar as obras 
da artista plástica Rosana 

Pascale,  que transforma 
janelas de casas antigas 
e paredes corroídas, pela 
ação do tempo, em painéis 
de imagens que misturam 
fragmentos de outras pai-
sagens. 

Em seu trabalho, a ar-
tista cria uma linguagem 
singular, ao mesmo tempo 
ordenada e caótica, em que 
construção e desconstrução 
se sobrepõem em uma tra-
ma abstrata e impactante.

O Sesi Indaiatuba fica 
na Avenida Francisco de 
Paula Leite, 2.701, no Jar-
dim Califórnia. 

Com o intuito de retratar 
as mulheres que enfrentam 
o câncer de mama, o Shop-
ping Jaraguá sedia a partir 
de hoje, dia 17, a exposição 
fotográfica “Viva a Vida”. 
O evento tem entrada gra-
tuita e segue até o próximo 
dia 23 de outubro. 

Os clicks fazem alusão 
ao Outubro Rosa, mês esco-
lhido para simbolizar a luta 
contra o câncer de mama. 
A exibição fica em frente à 
loja Di Gaspi, no horário de 
funcionamento do shopping.

A exposição ilustrará 
uma série de fotos feitas 
pela fotógrafa Silvia Martins 
que registrou a batalha das 
pacientes das Voluntárias 
de Apoio no Combate ao 
Câncer (Vollac), em prol 
da vida. “Mais do que cons-
cientizar para realizar os 
exames e o tratamento, a ex-
posição busca dar esperança 
e coragem às mulheres que 

estão passando pela mesma 
situação, que precisam su-
perar o medo e vencer essa 
triste doença”, diz a coor-
denadora de marketing do 
Shopping Jaraguá, Cinthia 
Lagranha. 

Volacc
A Volacc é uma institui-

ção sediada em Indaiatuba 
sem fins lucrativos voltada 
para o apoio assistencial a 
pacientes com câncer. A 
entidade conta com uma 
equipe interdisciplinar for-
mada por profissionais da 
área de assistência social, 
psicologia,  f is ioterapia, 
enfermagem, direito, entre 
outros, que prestam aten-
dimento aos pacientes e 
suas famílias, inclusive no 
âmbito domiciliar. 

A Volacc também atua 
no fornecimento de recur-
sos como cestas básicas, 
medicamentos e afins.

A Secretaria Municipal de 
Educação realiza amanhã, dia 
18, a 8ª edição da Feira Lite-
rária. O evento acontece no 
Pavilhão da Viber, das 9h às 17 
horas, com entrada gratuita. O 
objetivo do evento é incentivar 
a literatura e promover a expo-
sição dos trabalhos realizados 

em sala de aula de todas as 
escolares municipais.

A feira contará com mais 
de 12 mil livros que estarão 
expostos e os trabalhos envol-
vem cerca de 20 mil alunos. O 
evento terá 45 estandes com 
trabalhos literários de todas 
as escolas municipais de En-

sino Fundamental, Infantil e 
Creches. 

Durante a feira também 
terá um estande especial para 
o setor de tecnologia educa-
cional, onde os participantes 
poderão conferir todos os 
equipamentos tecnológicos 
presentes nas escolas muni-

cipais. Outros estandes espe-
ciais irão apresentar o projeto 
"Africanidade" e o Pacto 
Nacional para Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic)  com 
o trabalho de formação e a 
aplicação do Pacto.

Uma das novidades para 
este ano é a exposição “No 
Meio do Caminho... Tinha uma 
Poesia’, do escritor Rubem 
Alves, em parceria com o Sesc 
Campinas, a qual  ficará na 
parte externa da Feira Literária. 

A feira ainda premiará as 
escolas vencedoras do Prêmio 
de Incentivo a Leitura Sylvia 
Sannazzaro, que visa criar 
iniciativas para que pais, 
estudantes e funcionários se 
tornem leitores; garantir o 
acesso a bons livros e criar 
um ambiente que estimule a 
leitura; formar uma comu-
nidade de leitores; utilizar a 
leitura como fonte de prazer 
e informação, ampliando o 
repertório dos alunos com 
diferentes gêneros textuais, 
autores e ilustradores.
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Banda Kilohertz de Piracicaba
vence o Festival de Rock 

CULTURA & LAZER

GRATUITO 

DOMINGO 

Cantora Clara Nunes será homenageada em espetáculo 

Jarbas Clareto se apresenta 
no 'Menu Musical' 

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

BANDA KILOHERTZ

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mais Expressão

A banda piracicabana 
Kilohertz foi a gran-
de vencedora da edi-

ção 2014 do Festival de Rock, 
realizado no último sábado, 
dia 11, na Concha Acústica 
do Parque Ecológico. Com a 
música “Por Você”, Kilohertz 
foi à banda escolhida pelos 
jurados Wendel Barros, Kid 
Vinil e Aislan Gomes. 

Para o baixo e voz da 
banda, Mário Brito, a músi-
ca foi uma boa escolha. “A 
música ‘Por Você’ é uma 
balada daquelas, com refrão 
arrebatador e poesia que fala 
de solidão, do amor perdido 
e dos efeitos que a lua nos 
causa. Ela constitui o set do 
primeiro álbum da banda, que 
se encontra em fase final de 
produção”, diz. 

Segundo Brito, a conquis-
ta do festival foi uma grande 
surpresa. “Acho que o que 
nos levou ao prêmio do fes-
tival foi o fato de as canções 
terem um apelo direto sobre a 
realidade, com letras fáceis de 
interpretar e arranjos marcan-
tes”, analisa. “Temos noção 
da força do nosso som, mas 
é sempre difícil cravar uma 
possível vitória em um festi-
val. A ficha ainda não caiu.” 

No festival a banda tam-
bém participou com a música 
1975 (passagem de som), que 
é uma composição feita por 
Brito junto com seu primo 
Wandemberg Pegado. 

A final do Festival contou 
com a participação de dez 
finalistas, que foram selecio-
nados entre 83 participantes. 
Em segundo lugar ficou a 
banda Calihai, de Salto, com 
“Salve Brasil”, e em terceiro 
o grupo Patrícia Alice, de In-
daiatuba, com “Fotografias”, 
que levou ainda o prêmio 
de Melhor Composição. Em 
complemento, a Doctor Mars, 
também de Indaiatuba, fatu-
rou o título de Melhor Intér-
prete com “Carnaval”. 

Os vencedores receberam 
premiação em dinheiro sendo 
R$ 4 mil para o 1º lugar, R$ 
2,5 mil para o 2º lugar, R$ 2 
mil para o 3º lugar, R$ 950 
para o Melhor Intérprete e 
R$ 950 para a Melhor Com-
posição. 

De acordo com a secre-
tária municipal de Cultura, 
Erika Hayashi Kikuti, o Fes-
tival comprimiu seu papel. 
“Ficamos satisfeitos em ver 
que o Festival de Rock se 
consolida a cada ano, com a 
participação de diversas ban-
das de Indaiatuba, região e até 
de outros estados, cumprindo 
nosso objetivo de divulgar a 
produção musical deste gêne-
ro e revelar novos talentos”, 
destaca.

Além disso, o público 
pode prestigiar a apresentação 
da banda Sillverado, ven-
cedora da edição 2013, e da 
banda convidada Velhas Vir-
gens, escolhida em votação 
realizada entre os inscritos 
no festival. 

O espetáculo “Clara Nu-
nes, Quem Ouviu e Quem Te 
Vê” acontece hoje, dia 17, e 
amanhã, dia 18, às 20 horas. 
As apresentações ocorrem na 
Sala Acrísio de Camargo, no 
Centro de Apoio a Educação 
de Indaiatuba (Ciaei). 

O evento será realizado 
em homenagem a uma das 
maiores cantoras brasileira, 
e conta com integrantes dos 
corpos estáveis da Secretaria 
Municipal de Cultura. 

Serão mais de 100 pessoas 
no palco, incluindo 20 músi-
cos da Orquestra de Indaiatu-
ba, 25 bailarinos do grupo da 
Secretaria de Cultura (oficina 
de jazz) e 55 cantores do Coral 
de Indaiatuba (oficina de canto 

O “Menu Musical” deste 
domingo, dia 19, traz para o 
Shopping Jaraguá o cantor 
Jarbas Clareto. O show é gra-
tuito e acontece das 12h30 às 
15h30, na praça de alimenta-
ção do empreendimento. 

O cantor, que iniciou sua 
carreira nos anos 90 com uma 
banda de garagem, hoje in-

Kilohertz
A banda Kilohertz é for-

mada por Claudio Formiga 
(guitarra/vocal), Rafael Mo-
ral (guitarra/vocal), Gustavo 
Coimbra (bateria), Marina 
Falda (violoncelo) e Mário 
Brito (baixo e voz). “Fizemos 
o caminho inverso da maioria 
das bandas, pois começamos 
primeiro gravando pra depois 
fomentar a ideia de um show 

coral). 
Durante a apresentação, o 

público poderá conferir um 
repertório que trará canções 
que refletem a trajetória da 

e, assim, apresentar a Banda”, 
diz Brito. 

A banda surgiu em me-
ados de 2011 e já possui no 
currículo eventos em Piraci-
caba e região, como shows de 
pubs, além da participação da 
Virada Cultural de Piracicaba 
2013. “Nosso maior objetivo 
para 2015 é a conclusão do 
nosso primeiro disco”, revela 
Brito. 

a data, do que relembrar esta 
grande cantora, que sempre 
interpretou sambas com alma 
e paixão”, diz a secretária 
municipal de Cultura, Erika 
Hayashi Kikuti. “Este é um 
evento que se realiza graças 
ao empenho e dedicação de 
todos os artistas envolvidos, 
muito dos quais integrantes 
de nossas oficinas. Tenho cer-
teza de que será uma grande 
atração para toda a família”, 
completa Erika.

O espetáculo é uma reali-
zação da Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura. O Ciaie está locali-
zado na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 3.665, 
no Jardim Regina. 

Banda Kiloherts conquistou a primeira colocação no Festival de Rock 2014, realizado no último sábado

Espetáculo Clara Nunes é atração gratuita neste fim de semana

Jarbas Clareto se apresenta no domingo, a partir das 12h30

artista mineira, que começou 
interpretando boleros, canções 
românticas e samba. “Em 
2014 o samba faz 100 anos e 
nada melhor para comemorar 

terpreta músicas de pop rock, 
samba, bossa nova, forró e 
sertanejo universitário, e ani-
ma a todos os presentes.

O projeto cultural “Menu 
Musical” apresenta todos os 
domingos cantores da região 
das 12h30 às 15h30, na praça 
de alimentação do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba.



MAZE RUNNER: COR-
RER OU MORRER - CON-
VENCIONAL DUBLADO.  
Quinta (16) e Sexta (17): 
19h10 Sábado (18) e Do-
mingo (19): 14h30 / 19h10 
Segunda (20) a Quarta (22): 
19h10. Thriller. 114 minu-
tos. Classificação 14 anos. 
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Cinema

O JUIZ - LEGENDADO 
Quinta (16) a Domingo 
(19): 15h10 / 17h45 / 20h20 
Segunda (20) a Quarta (22): 
15h30 / 20h20. Lançamento 
- Drama. 141 minutos. Clas-
sificação 12 anos. 

FESTA NO CÉU - CON-
VENCIONAL DUBLADO 
- Quinta (16) e sexta (17): 
16h20 / 18h30 Sábado (18) 
e Domingo (19): 14h20 / 
16h20 /  18h30 Segunda 
(20) a Quarta (22): 15h45 
/  18h30 .  Lançamento  - 
Animação / Aventura. 95 
minu tos .  C las s i f i cação 
Livre.

ANNABELLE - DUBLA-
DO Quinta (16) a Quarta 
(22): 19h30 LEGENDADO 
Quinta (16) a Quarta (22): 
21h45. Estreia - Suspense / 
Terror. 98 minutos. Classi-
ficação 16 anos.

FÚRIA - DUBLADO Quin-
ta (16) a Quarta (22): 19h20 
LEGENDADO Quinta (16) 
a  Quar ta  (22) :  15h30 / 
21h45. Lançamento - Ação 
/ Suspense. 100 minutos. 
Classificação 16 anos. 

FESTA NO CÉU -  3D 
DUBLADO - Quinta (16) e 
Sexta (17): 16h30 / 18h45 
Sábado (18) e Domingo 
(19): 14h20 / 16h30 / 18h45 
Segunda (20), Terça (21) e 
Quarta (22): 16h30 / 18h45. 
Lançamento - Animação / 
Aventura. 95 minutos. Clas-
sificação Livre.

O FÍSICO - LEGENDADO 
Quinta (16) a Quarta (22): 
20h05. Aventura Épica. 
119 minutos. Classificação 
14 anos. 

O INVENTOR DE JO-
GOS - DUBLADO Quinta 
(16) a Quarta (22): 15h00. 
Aventura.  112 minutos. 
Classificação Livre. 

ANNABELLE - DUBLA-
DO Quinta (16) a Quarta 
(22): 17h25 / 22h00 LE-
GENDADO Quinta (16) a 
Quarta (22): 19h45. Sus-

(22): 16h50 / 21h30.  Comé-
dia. Nacional. 102 minutos. 
Classificação 12 anos. 

GAROTA EXEMPLAR -  
LEGENDADO. Quinta (16) 
a Quarta (22): 20h40. Drama 
/ Suspense. 148 minutos. 
Classificação 14 anos. 

tense / Terror. 98 minutos. 
Classificação 16 anos.

A LENDA DE OZ - 3D 
DUBLADO Quinta (16) e 
Sexta (17): 17h40 Sábado 
(18) e Domingo (19): 14h00 
/ 17h40 Segunda (20), Terça 
(21) e Quarta (22): 17h40. 
Animação / Aventura. 88  
minutos. Classificação Li-
vre.
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O CANDIDATO HONES-
TO - Quinta (16) a Domin-
go (19):  16h00 /  19h05 
/  21h30 Segunda (20) a 
Quarta (22): 15h45 / 20h30.  
Comédia. Nacional. 102 
minutos. Classificação 12 
anos. 

OS BOXTROLLS - 3D 
DUBLADO Quinta (16) 
a Quarta (22): 16h15*. * 

TRASH - A ESPERANÇA 
VEM DO LIXO - Quinta (16) 
a Domingo (19): 15h00 / 17h10 
Segunda (20) a Quarta (22): 
17h10. Nacional. Drama. 115 
minutos. Classificação 14 anos. 

O CANDIDATO HONES-
TO - Quinta (16) a Quarta 

Domingo dia 19/10, não 
haverá sessão deste filme. 
Animação / Aventura. 96 
minutos. Classificação Li-
vre. 

MAZE RUNNER: COR-
R E R  O U  M O R R E R  - 
DUBLADO Quinta (16) 
a  Q u a r t a  ( 2 2 ) :  2 1 h 1 0 . 
Thriller. 114 minutos. Clas-
sificação 14 anos. 

Apesar das questões sociais e políticas estarem facilita-
das, inclusive o nativo pode ver alguns problemas se re-
solverem através de pessoas que o ajudam, porém apesar 
disso, não é hora de começar nada que envolva gastos fi-
nanceiros. Pode ser que surjam dívidas que o nativo não 
tenha saldado e seja obrigado a cumpri-las de imediato. 
Energia corporal melhorará mais ao final desta semana.

O taurino precisa repousar o suficiente para recuperar 
suas energias envolvidas. Não comece nada nos próx-
imos dias. Sua vida social está favorecida, permitindo 
novas amizades e melhorando as que já existem. Mo-
mento de promover encontros e reuniões. Um famil-
iar te dará carinho incondicional.

Momento para olhar para dentro de si e perceber 
questões e situações que influenciam suas atitudes no 
passado, e o que o stá levando a perder a calma dentro 
de casa ou com seus familiares. Nesse momento de 
reflexão deixe para trás o que precisa ficar por lá. Teu 
destino é feito por você, construa suas relações.

Momento inadequado para sua vida social, podendo fi-
car até um pouco isolado. Hora de reflexão sobre sua 
vida e sobre sua maneira de fazer amizades. Deixe no 
passado o que deve ficar por lá. Viaje para ver coisas 
novas e renovar sua mente. Mudanças em sua casa.

Momento de reflexão sobre sua vida profissional ou car-
reira. Quanto sua vida social, o leonino pode sentir que 
é melhor está só do que mal acompanhado. O momento 
pede que retome seus projetos pessoais que deixou pela 
metade, mal começado, ou mal terminado. Bons acordos 
podem ocorrer e facilitar seus rendimentos.

O virginiano, em geral, está se perguntando o que 
fazer com sua vida e comparando esses pensamentos 
com o que ele sente em seu coração. Existe uma di-
visão aí. Não comece nada. Algumas coisas precisam 
estar definidas antes de renova-las. Novas amizades 
tendem a começar nessa fase. Conclusão de acordos 
ou novos contratos podem ocorrer.

Alguns librianos sentem um pouco o inferno astral que 
começa para alguns nesta semana. Alguns sentem uma 
forte introspecção e ficam reservados. Evite gastos desne-
cessários por ora. Um amigo antigo pode voltar em sua 
vida, com nova visão e isso pode ser bom para o nativo.

Os escorpianos tem a oportunidade de descobrir 
como é sua forma de se expressar, levando a refle-
tir sobre seus relacionamentos pessoais e os profis-
sionais. Do jeito que você fala com os outros pode 
afasta-los ou aproximá-los. Não repita o que os out-
ros falam, só por falar, veja se tem sentido antes e se 
realmente vale a pena repassar.

Os sagitarianos continuam na fase de renovação de sua 
casa. Agora aumenta a necessidade de descanso. Cuide 
mais de você, de sua saúde. Sua imagem profissional 
pode receber um reforçoe melhorar bastante. Cuidado 
com teus exageros e excessos. Apesar de muito inteli-
gente tua ingenuidade não permite ver a verdade.

Hora para revisar e reavaliar de seus verdadeiros 
desejos. O nativo sente forte cansaço e estresse. 
Busque descansar. Momento ótimo de otimismo e 
renovação da fé. Se tiver pendencias jurídicas por 
estes dias deve ocorrer um julgamento. Contratos 
são firmados ou encerrados. Se algo te decepcionar, 
não generalize.

Os aquarianos passam por momento de introspecção e 
reflexão relacionadas a atitudes tomadas no passado. 
Estará mais fechado e vai preferir a sua casa por estes 
dias. Respeite este momento interior. Bom momento 
profissional onde negociações podem aumentar seus 
rendimentos. Se tiver que falar algo, fale com tato.

O pisciano está sentindo necessidade de ficar na sua, falar 
pouco e evitar confusões. È hora de rir, cantar, e dançar 
para fluir sua energia de alegria. Ler também trará mais 
equilíbrio e estabilidade emocional. Busque controlar 
melhor seus nervos. Pode sofrer um susto esta semana. 

Horóscopo de 17 a 23/10 por Alex Costa Guimarães
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Let's Eat Indaiatuba Apresentação de Circo dos alunos da Max Planck

Friends comemora 20 anos no 
Outback Steakhouse

20ª Nipofest Bom Odori“Os Saltimbancos” com entrada franca

Mundo Básico Fashion Show 2014 - 
Primavera/Verão

Depois de um bom trabalho, nada melhor do que um lanchinho e uma conversa agradável 
com amigos queridos no Let's Eat Indaiatuba.

A Faculdade Max Planck, por intermédio do Departamento de Educação Física, apresentou 
o espetáculo circense Mundo Encantado, sob a coordenação do professor Maurício Athayde. O 
evento aconteceu no último sábado, dia 11, na quadra poliesportiva do campus. A proposta do 
evento foi atender à solicitação de algumas instituições assistenciais do Município e também 
celebrar o Dia das Crianças. O projeto, que foi criado há cinco anos, é montado por alunos do 
1º ano do curso de Educação Física e tradicionalmente apresentado na quadra da Abid. Parabéns 
a faculdade, ao professor e principalmente aos alunos que "moveram céus e terras" para fazer 
a montagem ser um sucesso. Lindo, absolutamente lindo.

A Warner Channel e o Outback Steakhouse se juntam para celebrar 
o 20º aniversário do fenômeno Friends e convidam os apaixonados 
pela série para compartilhar este momento com os amigos. A ação, 
que tem o apoio da Bassi - linha de cortes selecionados da Marfrig 
Global Foods – acontece entre 13 de outubro e 19 de novembro, de 
domingo a quarta-feira, a partir das 18h, quando Outback servirá um 
combo especial para dois amigos com duas saladas, dois steaks e 
dois acompanhamentos por R$ 67. E as surpresas não param por aí: 
na compra do combo promocional no Outback, cada cliente recebe 
uma raspadinha exclusiva com um número para ser cadastrado no 
site www.outback.com.br/friends. O vencedor terá a oportunidade de 
visitar, com um acompanhante, os estúdios da Warner em Burbank, 
Califórnia, onde foram gravados todos os episódios de Friends e 
outras grandes séries da televisão como Two and Half Man e The Big 
Bang Theory. O regulamento completo pode ser conferido no site da 
promoção. www.outback.com.br/friends.

Renata Molina Diniz Tomi-
take realizou, em seu Mundo 
Básico, o desfile de Primavera/
Verão 2014. Um desfile lindo, 
leve e solto, gostoso de se ver, 
com modelos profissionais e 
com seus clientes. Parabéns 
Re, mais uma vez sucesso!!!

No último sábado, dia 11, no Pavilhão da Viber, aconteceu a 20ª 
Nipofest, evento organizado pela Associação Cultural, Esportiva 
Nipo Brasileira de Indaiatuba (Acenbi), em parceria com a Prefei-
tura. A Festa, que acontece todos os anos, no Pavilhão da Viber, 
não possui fins lucrativos e faz parte do calendário oficial da cidade. 
Além do chopp, o evento reuniu as delícias da culinária japonesa, 
como sashimi, makisushi, yakissoba, tempurá, temaki, entre outros. 
O evento tinha também uma área especial para crianças.

Cantando, dançando e interpretando, a Cia. Teatral Vernáculo 
leva aos palcos muita alegria, além da mensagem de que a união faz 
a força, numa superprodução teatral. O musical infantil “Os Saltim-
bancos”, de Sérgio Bardotti e Luiz Henriquez, com adaptação de 
Chico Buarque de Hollanda e direção do reconhecido diretor Sandro 
Bergamo, vem agradando adultos e crianças por toda a região, tendo 
inclusive recebido prêmios de melhor figurino, melhor iluminação 
e melhor coreografia, além de indicações para maquiagem, direção, 
cenografia, entre outros. Cerca de 12 mil pessoas já assistiram o 
espetáculo que conta com produção e coreografias assinadas por 
Sandro Bergamo e figurinos impecáveis de Marcelo Pranstetter e 
também de Bergamo. O evento terá entrada franca, sendo um pre-
sente da Secretaria Municipal de Educação para toda a população. O 
espetáculo Os Saltimbancos será apresentado neste final de semana 
em três sessões, sendo amanhã, dia 18, às 16 horas; domingo, dia 19, 
às 16 horas e as 19 horas, na Sala Palma de Ouro, em Salto.
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William Belangero, Maria Helena Santana e José Fábio  Lana, autores 
do livro Platet - Rich Plasma, no coquetel de lançamento da publicação, 
que aconteceu na La Fée, quarta-feira, dia 8

Therezinha Wolf entre os filhos, Maria Helena Zimbom, Fernando 
Zimbom, Sérgio Zimbom e Fátima Terezinha Bardin, comemorando seu  
aniversário no Bar do Léo, sexta-feira, dia 10

Theo Viana de Sousa, Maria Carolina Scallet Savioli, Cristiane Costa 
Viana e Danielle Costa Viana na comemoração do Dia das Crianças no 
condomínio Terras Nobre

O casal, José Fábio Lana e Carla Janine, com as filhas Anna Beatriz e 
Anna Vitória no coquetel de lançamento no La Fée,  terça-feira, dia 7

Marcella Maschietto Scalett  Dercoli, Bárbara Panzetti  Scalett e Ana 
Paula Scallet Savioli na comemoração do Dia das Crianças, que aconte-
ceu domingo no condomínio Terras Nobre

Luzinete Araújo entre Maikon Barbieri e a Cíntia Lopes,  comemorando 
o novo visual no Studio Gloss by Cíntia Lopes, quinta-feira, dia 8

Lara Panzetti Scallet, Bárbara Panzetti Scallet, Patricia Carrijo Can-
dello e Isabella 

Heloísa Pignatelli Santaliestra, Flávia Gomes Gatti, da  Flaneg, e Mar-
lene Gomes no coquetel de lançamento da coleção do Mundo  Básico, 
sexta, dia 10

A sempre bela Renata Molina no desfile de lançamento da coleção da 
sua Mundo Básico, sexta-feira, dia 10

A Flaneg comemorou o Dia das Crianças com uma visita da Galinha 
Pintadinha e uma deliciosa degustaçõo dos doces da Sabor da  Infância 
de Jerlane Paes

Dra. Adriana e com sua filha Ana Clara
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Tainá no Restaurante Açafrão

Rosa Mari Fortana e Stella Maris no Restaurante Casa da MoquecaO empresário Osvaldo Schlöge na Churrascaria Rincão Gaúcho

Marco Tetuso no Restaurante Rincão Gaúcho

Marcelo e Tony da Caixa Econômica Federal no Restaurante Kostela do Japonês

Leticia da Big House

José e Benedito no Restaurante Casa da Moqueca

Helena e Carol na Arriba PaleteriaFabrício, proprietário da Paleteria Arriba

Chefe Alaor Rodrigues do Mamma Mia - Cantinho Italiano em Indaiatu-
ba com os convidados  Paula e Aldo Galesco

Anni e Andrés no Restaurante Kostela do Japonês

Hugo e Rodrigo no Restaurante Açafrão
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Walter Alves, Júlio Cesar Cruzato e Theo Prado no dia das crianças do 
Objetivo

Turma da Ed Infantil se diverte no 
Dia das Crianças

Oscar Nishikawa se divertindo no dia das 
crianças do Objetivo

Lucas, Matheus e Lincon em recente campeonato

Larissa Vaz Ferreira Daudte no Dia 
das Crianças do Colégio Montreal

João Ferreira no dia das crianças 
no Objetivo

Isabelle, Melissa e Olivia no Dia das 
Crianças do Colégio Montreal

Guto, Cauã e Meire na Festa do 
Dia das Crianças do Indaiatuba 
Clube 

Ens Fundamental I comemora Dia das 
Crianças

Carina e Alexandre Ferreira na 
Festa do Dia das Crianças no 
Indaiatuba Clube

As amigas Sara, Cecília e Betânia 
na Festa do Dia das Crianças no 
Indaiatuba Clube

André Marcelino e Felipe Fari-
nello Marcelino na Festa do Dia 
das Crianças no Indaiatuba Clube

Alunos curtindo o churrasquinho da Escola de Futebol do Cruzeiro

alice e ariana no Dia das Crianças 
do Clube 9 de Julho

Vitor, Graziele, Clara, Júlia e Carolina  no Céunema da 2ª série do 
Ensino Médio do Colégio Rodin

Lindinha Sofia completando 
roupa de princesa com aces-
sórios Alícia Hair
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Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide 
Decorações. Ela oferece papel de parede, cortinas, persianas, 
colchas, almofadas, além de pisos laminados, telas mosquitei-
ras e toldos. Ligue já e agende um horário sem compromisso. 
Tudo muito lindo!!!

A noiva Erica Hulmann com a linda dama 
Heloisa Hulmann. É a A Nova Loja homena-
genado suas clientes!

A Escola Arte em Cerâmica Calliopi oferece aulas todas as quintas e 
sextas-feira. Além de passar uma tarde agradável e divertida você faz 
peças maravilhosas em cerâmica com a professora Calliopi. Ligue já no  
3894-8737 ou (11) 5521-3989 ou (11) 5547-0454. E você que mora em 
São Paulo, aulas segundas, terças e quartas-feira. Muito bom!!!

Olimaq está 
com uma 
incrível novi-
dade: trata-se 
das máqui-
nas Bruce 
com preços 
imperdíveis. 
E aproveite 
também a 
promoção de 
máquinas ele-
trônicas. Não 
perca essa!

O Le Luh é o mais novo espaço para eventos em geral inclusive kids, deslumbrantes. Fiquei encantada! É lindo demais! O salão é enorme com capacidade para mil pessoas, com estru-
tura completa para transformar seus eventos particulares ou corporativos em momentos inesquecíveis. Elegante, decorado com classe e bom gosto, avarandado com portas de vidro, 
pilares arquitetônicos e muito charme. Conta com projeto paisagístico e de iluminação especial para produção de fotos, estruturas multimídia com telões, sonorização com isolamento 
acústico, climatização total, cozinha profissional, gerador de energia e Sala da Noiva com SPA. Um luxo! O Le Luh fica em local nobre da cidade ao lado da Prefeitura. Ligue e informe-se 
no 3392-6063/ 3017-0917.

A Vivalinda Jóias e folheados 
está presenteando os clientes 

que comprarem alianças e anéis 
de Formatura no mês de outubro, 

com 7 dias de hospedagem em 
resort 5 estrelas, em 6 destinos 

do caribe: Cancun, Cozumel, 
Acapulco, Ixtapa, Huatulco e 

Punta Cana.  Não é sorteio nem 
concurso. O cliente terá 6 meses 
para agendar a viagem e terá so-
mente os custos com transporte 

e taxas de serviços, que variam 
de acordo com a época do ano e 
o destino escolhido. Para quem 
está se programando fazer uma 
viagem de lua-de-mel ou férias, 
é uma oportunidade imperdível. 

Todas as informações estão 
disponíveis com os consultores 

de loja em suas 3 unidades: Polo 
Shopping de Indaiatuba, Iguate-

mi Sorocaba e Iguatemi São José 
do Rio Preto, ou pelo telefone 

(19) 98255-7485.

E já pensando nas festas de final 
de ano, casamentos e formatu-
ras, corra para a Vitorello. Moda 
jovem, para todas as idades até 
o GG. Estão demais!! E aproveite 
o restinho da promoção  “Tro-
ca de Estação” com 30% Off. 
Imperdível!!!

A nova coleção de vestidos de 
festas da A Nova Loja para casa-
mentos, formaturas e festas de 
final de ano está fazendo o maior 
sucesso. A loja recebeu muitos 
modelos de várias padronagens e 
cores da nova estação, em trans-
parência, rendas, musseline, 
cetim etc. Vale a pena conferir de 
perto!!!!!

O maravilhoso folhado 
com nozes você só encontra 
na  Casa da Esfiha. 
Vá experimentar essa delícia!
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Os alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro recebendo 
prêmiação. Parabéns!

Ednalva abusando no visual com apliques 
Alícia Hair

Virgínia de Jesus da Status Hair Studio atendendo a linda Gabriela 
Tavares. Agende seu horário! Turma de Auxiliar de Veterinário da Microsol

Aluno da Microsol em aula de trabalho em altura

Os alunos do Pré-Vestibular Rodin participaram da atividade “Céunema”, 
com a exibição de filme ao ar livre

Os alunos do Infantil 5 e do Ensino Fundamental I participaram de uma sessão no Planetário Móvel, 
em que eles tiveram a oportunidade de vivenciar fenômenos naturais sem precisar sair da escola

Noivado de Vanessa e Alexandre, proprietários da Indaiá Vest. O Grupo 
Mais Expressão deseja felicidades ao casal!

Munize Bigatto recebe as amigas Juliana Siqueira, Karem Servelim, 
Rita Rossim e seu coquetel de aniversário

Lu, Silvete, Will em click no WR Hair Stylists Inauguração da Imobiliária Sandra Staianof Corretora de Imóveis

Yara, Fabiana, Mário, Fábio e Karen do Despachante Líder

Mariele, Claudemir, Daiane, Roberta e Lia equipe da Vivaz Saúde

Sanan atual Presidente do Clube 9 de Julho, ladeado pelo novo Presi-
dente Beto e o Vice Hildebrando, em eleição realizada no dia 15.10 no 
Clube 9 de Julho
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AP02505 ED.COTTAGE II - AU.65m² - 2 DORM. / SALA / 
SACADA / COZ. / WC / GAR.2 VAGAS. R$ 270.000,00

*AP01470 CIDADE NOVA - LANÇAMENTO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / WC / 
LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / TEMOS OPÇÕES PARA INVESTI-
DORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA + PARCELAS 
FINANCIADO PELA CAIXA / FASE FINAL DE ACABAMENTO / 
1º. ANDAR R$ 338.271,92 DEMAIS ANDARES CONSULTE-NOS.

PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

CA09456 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² AC.110m² - 2 DORM. 
/ SALA 2 AMB. / COZ. / WC / AS / QUINTAL / GAR.3 VAGAS. 
R$ 1.300,00 + IPTU

*AP01150 TORRES DA LIBERDADE - AU.75m² – TODO 
MOBILIADO -  
2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. / ESCRITO-
RIO / WC / LAVANDERIA / GAR. / VENTILADORES DE 
TETO / ED.COM SALÃO E PISCINA. R$ LOCAÇÃO 
SOB CONSULTA OU R$ 550.000,00

CH01215 MOSTEITO DE ITAICI - AT.2.800m² AC.340m² - 4 DORM. 
+ ARM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / COPA / WC / POMAR / 
CANIL / CHUR. / PISCINA / POÇO ARTESIANO / CASA CASEIRO 
(2 DORM. / SALA / COZ. / WC) / GAR.5+5 VAGAS. R$ 950.000,00

AP02458 ED.PORTO DE PARANAGUA (SALTO) - AU.75m² - 2 
SUITES / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 111.000,00

CASAS

CASAS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.900,00 – 21 IMÓVEIS
CASAS DE 2 DORM. – R$ 850,00 À R$ 5.000,00 – 95 IMÓVEIS
CASAS DE 3 DORM. – R$ 1.100,00 À R$ 12.000,00 – 170 
IMÓVEIS
CASAS DE 4 DORM. OU MAIS – R$ 1.500,00 À R$ 15.000,00 
– 32 IMÓVEIS

CA09219 HELVETIA PARK - AT.500M² AC.350M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / LAVABO / COZ. / 2 WC. / AS / 2 DESPENSA / 
CHUR. / OFURO / GAR.2 VAGAS R$ 8.000,00 + COND. + IPTU
CA08188 JD.DOS AROMAS - AT.225m² AC.196m² - 4 DORM.
(2 SUITES) / 2 SALAS / LAVABO / COZ. / WC / CHUR. / GAR.2 
VAGAS. R$ 5.000,00 + COND. + IPTU
CA08033 TERRA MAGNA - AT.420m² AC.300m² - 4 SUÍTES(1 
MASTER COM CLOSET) / 2 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. 
/ DESPENSA / WC.EMP. / AS / PISCINA / CHUR. / GAR.4 VA-
GAS. R$ 8.000,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTOS

APTOS DE 1 DORM. – R$ 500,00 À R$ 1.100,00 – 10 IMÓVEIS
APTOS DE 2 DORM. – R$ 500,00 À R$ 3.000,00 – 67 IMÓVEIS
APTOS DE 3 DORM. – R$ 900,00 Á R$ 6.000,00 – 102 
IMÓVEIS

AP02428 ED.HAMPTON GARDEN - AU.90M² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ. / AS. / DESPENSA / 
GAR. R$ 3.000,00 + COND. + IPTU
AP02407 ED.SIENA - AU.83m² - MOBILIADO - 3 DORM.(2 

SUITES) / SALA 2 AMB. / COZ. / WC / AS / VARANDA GOUR-
MET / GAR.2 VAGAS. R$ 2.750,00 + COND. + IPTU
AP02181 ED.ATENAS - AU.188m² - MOBILIADO - 3 SUITES 
PLANEJ. / SALA 3 AMB. / SACADA GOURMET / COZ.PLANEJ. 
/ 2WC / AS / GAR.3 VAGAS / ED.COM AREA DE LAZER COM-
PLETA. R$ 6.000,00 + COND. + IPTU

CHÁCARAS

CHÁCARAS – R$ 650,00 Á R$ 13.000,00 – 31 IMÓVEIS

CH01126 MOSTEIRO DE ITAICI - AT.2.800m² AC.900m² - 4 
SUITES + HIDRO + ARM. + SACADA / SALA 3 AMB. COM PÉ 
DIREITO DUPLO / LAVABO / COZ.PLANEJ. / AS / PISCINA / 
CHUR. / FORNO PIZZA / QUIOSQUE / JD.INTERNO / AVA-
RANDADA / 2 EDÍCULAS (1 COM 3 COMODOS E OUTRA 2 
COMODOS) / GAR.6 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + IPTU
CH01021 VALE DAS LARANGEIRAS - AT.5.000m² AC.700m² 
- 4 SUITES / 4 SALAS / LAVABO / COZ.PLANEJ. / COPA / 
DESPENSA / 3WC / SUITE DE EMP. / CHUR. / PISCINA / 
GAR.4 VAGAS. R$ 10.000,00 + COND. + IPTU

SALAS / SALÃO

SALAS – R$ 400,00 Á R$ 6.500,00 – 115 IMÓVEIS
SALÃO – R$ 400,00 Á R$ 40.000,00 – 146 IMÓVEIS

SL01291 OFFICE PREMIUM - SALA COM 40m² E 2WC MAIS 
GAR.ROTATIVA. R$ 1.700,00 + COND. + IPTU
SL01319 CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 3 WC. R$ 
6.000,00 + IPTU
SL01001 CENTRO - SALÃO COM 150m² MAIS WC / COZ. / 
DEPOSITO. R$ 5.000,00 + IPTU
SL01134 JD.PARAISO - SALÃO COM 135m² / COZ. / 2WC / 
AR COND. / PERSIANAS / GAR.8 VAGAS. R$ 4.000,00 + IPTU

TERRENOS

TERRENOS – R$ 250,00 Á R$ 25.000,00 – 33 IMÓVEIS

VENDAS

CASAS 

CA09341 VISTA VERDE - AT.175m² AC.150m² - 3 
DORM.(SUITE) / 2 SALAS / COZ. / WC / AS / CHUR. / 
GAR.2 VAGAS. R$ 420.000,00
CA08856 CENTRO - AT.161m² AC.131m² - 3 IMOVEIS 
COMERCIAIS - 1º: SALA / DORM. / COZ. / WC - 2º: 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. - 3º: SALÃO 
COMERCIAL. R$ 425.000,00
CA09304 JD.REGINA - AT.288M² AC.213M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ / WC. / 
AS / CHUR. / GAR.  R$ 580.000,00

APARTAMENTOS

AP01891 ED.ALTA VISTA - AU.102m² - 3 DORM.(SUÍTE) 
/ SALA / COZ. / 2WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 400.000,00
AP02391 ED.KIOLA - AU.70m² - 2 DORM. / SALA / COZ. 
/ WC / AS / GAR. R$ 265.000,00
AP02345 PREMIUM RESIDENCE - AU.91m² - 2 SUITES 
/ SALA 2 AMB. / SACADA GOURMET / COZ. / WC / AS 
/ GAR.2 VAGAS / COND.COM LAZER COMPLETO. R$ 
460.000,00

CHÁCARA

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS - 

AT.1.000m² AC.301m² - 2 CASAS COM 3 COMODOS - 2 
BAIAS - 1 CASA COM 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / 
WC / AS / VARIAS GAR. / LUZ E AGUA ENCANADA. R$ 
500.000,00
*CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 1.000M2 
- 4 SUITES / DORM. / ESCRITORIO + ARM. / SALA 2 AMB. / 
COPA / COZ. / LAVABO / 2WC / PISCINA / CHUR. / SALÃO 
DE FESTA / ESTUDIO / CAMPO FUT. / QUADRA AREIA 
/ CASA CASEIRO / CANIL / POMAR / GAR.4 VAGAS. R$ 
2.500.000,00 

TERRENOS

TE01133 JD.BRÉSCIA - TERRENOS A PARTIR DE 200m² 
/ PISCINAS ADULTO E INFANTIL / QUADRA POLI / QUI-
OSQUES COM CHURRASQUEIRAS / PLAYGROUND 
/ SALÃO FESTAS / ESPAÇO GOURMET / ESPAÇO FIT-
NESS / PERGOLADOS / SEGURANÇA 24hr. R$ SOB CON-
SULTA
TE01132 JD.DO IMPÉRIO - TERRENOS A PARTIR DE 
150m² / AMPLO LAZER / AREA VERDE DE 115.000m² / SE-
GURANÇA 24hr / EXCLUSIVA AREA COMERCIAL / 3 min. 
DO PQ.ECOLOGICO. R$ SOB CONSULTA
TE01488 JD.DO IMPÉRIO - TERRENO DE ESQUINA COM 
218m². R$ 215.000,00
TE01442 JD.MARINGA - TERRENO COM 300m². R$ 
175.000,00
TE01436 TERRA MAGNA - TERRENO COM 420m². R$ 
260.000,00
TE01434 QUINTAS DA TERRACOTA - TERRENO COM 
1.231m². R$ 265.000,00
TE01464 MOACYR ARRUDA - TERRENO PLANO COM 
250m². R$ 212.000,00
TE01399 EUROPARK - TERRENO INDUSTRIAL COM 
1.000m.² R$ 500.000,00

CADERNO DE NEGÓCIOS
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LOCAÇÃO

VENDA

CA01212- Jardim Regina: Casa com excelente 
acabamento em porcelanato, com 03 suítes, lava-
bo, hidro, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 
despensa, edícula, lavanderia. Área de lazer com 
piscina e churrasqueira. R$ 605.000,00.

CA01207- Parque das Nações: Sobrado com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 405.000,00.

CA01230- Itaici: Casa com acabamento alto pa-
drão em condomínio fechado. Com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha plane-
jada, área de serviço e churrasqueira. Garagem 
para 03 carros. R$ 520.000,00.

CA01171-Vila Maria Helena: Casa nova c/ excelente 
acab., com 3dorm. sendo 1 suíte, sala 2 amb., coz. 
planej, edícula, lav. e Gar para 2 carros. R$ 520.000,00.

CA01234- Condomínio Guarantãs: Sobrado 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, churrasqueira. 
Garagem para 02 carros. Área de lazer com 
piscina. R$ 450.000,00.

CH00117- Colinas I: Chácara com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, lavanderia e 
churrasqueira. Garagem para 01 carro. 
R$ 580.000,00.

CA01144- Jardim América: Casa nova com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavan-
deria. Garagem para 02 carros. R$ 385.000,00.

AP00159 - Vila Maria Helena: Apartamento em 
condomínio com 02 dormitórios sala 02 ambien-
tes, cozinha, área de serviço. Área de lazer com 
piscina e churrasqueira. R$ 1.200,00.

CA00937 - Centro: Casa com 02 dormitórios sen-
do 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia e Garagem 
para 02 carros. R$ 1.500,00.

CA01078- Moradas de Itaici: Casa com 
02 dormitórios, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, quintal. Garagem para 
01 carro. R$ 1.300,00

CA00800- Guarantãs: Sobrado em condomínio 
fechado com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço, churrasqueira. Garagem 
para 02 carros. Área de lazer completa R$ 1.800,00.

CA00518- Vila das Palmeiras: Casa em condo-
mínio com 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 
carros. R$ 1.300,00.

AP00469 - Residencial Wando: Apto com 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, lavanderia e Garagem para 
01 carro.  Área de lazer com piscina. R$ 1.100,00.

CA01255- Morada do sol: Casa com 03 dormitó-
rios, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 01 
carro. R$ 1.200,00.

CA00973- Jd. Morumbi: Casa nova c/ excelen-
te acab., c/ 2 dorms sendo 1 suíte, sala 2 amb., 
coz., lav. Garagem para 02 carros. R$ 1.200,00.

CA01216- Jardim dos Colibris: Sobrado novo 
com ótimo acab. com 3 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, coz., área de serviço. R$ 456.000,00.
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AP0624 - 58 M² - RES. PÁTIO ANDALUZ - 2 DORM. PLANEJ., 
SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., VARANDA, COZ. PLANEJ., 1 VG. 
R$ 420.000,00

TE0283 – 150 M² - LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, PRÓXIMO AO PARQUE 
ECO. ENTRADA: R$ 15.000,00 + 420 PARCELAS (FINANC. CAIXA)

CH0097 - 1000 M² - RECANTO CAMPESTRE INT. - 4 STS., SENDO 
2 C/ CLOSET, 3 SALAS, ESCRIT MOB., LAVABO, JD. INV., COZ. 
AMPLA C/ MESA, DESP., VARANDA C/ CHURRASQ. E LAVABO, 
ÁREA DE SERV., PISC. AQ., POMAR, DIVERSAS VG. R$ 800.000,00

CA0602 - 300 M² - JD. ESPLANADA - 3 DORM., SENDO 1 ST., 
SALA 2 AMB. AMPLA, JD. DE INVERNO, LAVABO, COZ. PLANEJ., 
ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHURRASQ., PISC., BHº E DORM. 
EXT., 4 VG. R$ 605.000,00

SO0443 - 150 M² -  COND. FLAMBOYANT - 3 DORM. PLANEJ., SENDO 1 ST., 
SALA 2 AMB. C/ HOME, LAVABO, COZ. C/ ARM., DESP., ÁREA DE SERV., 
QUINTAL GRAMADO, ESPAÇO GOURMET C/ CHURARSQ, FORNO DE 
PIZZA, 2 VG. R$ 500.000,00

TE0003 – 150 M² - TERRENO PLANO E SIMÉTRICO - "PARTE ALTA" 
- ENTRADA: R$ 20.000,00 + 420 PARCELAS (FINANC. CAIXA) 

APARTAMENTOS CASA

TERRENOS

SOBRADO

CHÁCARA

SALÕES

SL0038 - 225,67 m² - AV. CONCEIÇÃO
FRENTE: SALÃO 225,67 m². FUNDO: CASA C/ 3 DORM., SALA, 2 BHºS 
SOCIAIS, SALA, COZ., ÁREA DE SERV., 2 VG. R$ 3.000,00 + IPTU

SL0053 - 50 m² - VL. MARIA
SALÃO COM 1 BHº SOCIAL. R$ 1.300,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0614 - 84 m² - COND. MAROC
3 DORM., SENDO 1 ST C/ ARM., SALA 2 AMB., VARANDA, COZ. E 
ÁREA DE SERV. PLANEJ., CORREDOR C/ ROUPEIRO, 2 VG SUBSO-
LO. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

AP0531 - 69,89 m² - COND. SAN PIETRO
2 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ., ÁREA DE 
SERV., 1 VG. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU

AP0177 - 62 m² - COND. SPAZIO ILLUMINARE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., SACADA, 
COZ. C/ GABINETE, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU

AP0467 - 154,33 m² - COND. FERNANDA
03 DORM. PLANEJ., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., SACADA, BHº 
SOCIAL, COZ. PLANEJ., ÁREA DE SERV. PLANEJ., BHº SERV., 2 
VG. R$ 1.700,00 + Cond. + IPTU

AP0578 - 47 m² - COND. MURICI
2 DORM., SALA, COZ., BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., 1 VG. 
R$ 950,00 + Cond. + IPTU

CASAS

CA0372 - 450 m² - COND. SANTA RITA
3 STS. C/ ARM., SALA, VARANDA, COZ. PLANEJ., DESP., ÁREA 
DE SERV., DORM. E BHº EXT., 4 VG. R$ 4.400,00 + Cond. + IPTU

CA0382 - 150 m² - JD. DOM BOSCO
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA TV, COZ., ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 2.000,00 + IPTU

SOBRADO

SO0382 - 130 m² - COND. PQ. DOS GUARANTÃS
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 2 AMB., 
COZ. C/ GABINETE, DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHUR-
RASQ., 4 VG. R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU

CHÁCARA

CH0108 - 400 m² - INTERNACIONAL DE VIRACOPOS
P. SUP.: 2 STS. C/ ARM., CAMA E VARANDA. - P. INF.: 2 DORM., 
SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ., COPA C/ MESA, 
DESP., CANIL., POÇO, VARANDA, CHURRASQ., BHº EXT. 
R$ 2.300,00 + IPTU
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VENDAS

Mais Expressão

R$ 1.000,00 - MDS - 2 dormi, sala, sacada, banheiro, cozinha, 
area livre, garagem.
R$ 1.000,00 - Monte Verde - 1 Dormi, 1 suíte, sala (ar cond.) 
cozinha (Plane) area de serviço (com armário) Garagem
R$ 1.200,00 – Mirin 2 - 2 dormi, sala, cozinha, garagem.
R$ 1.300,00 - Edifício Ana Elisa - 2 Dormi, sala 2 ambientes, 
portaria 24 as .
R$ 1.300,00 - Edifício Portal das Flores - 3 Dormi, sacada, 
banheiro, sala, cozinha, area de serviço, area livre, garagem, 
piscina, churrasqueira.
R$ 1.500,00 - Edifício Anda Luz bloco Sevilha - 3 dormi, suíte 
2 sacada, sala, cozinha, area de serviço, 2 garagens coberta, 
piscina, sauna, cerca elétrica.
R$ 1.500,00 - JD São Paulo - 3 dormi, suíte, sacada, 3 ban-
heiros, sala, cozinha, area de serviço, area livre 2 garagens.
R$ 1.500,00 - Portal das Flores - 3 Dormi, sacada, banheiro, 
sala, sala 2 ambientes, cozinha, garagem . 
R$ 1.500,00 - JD Aquarius - 2 Dormi, suíte, sacada, 
banheiro,sala, cozinha, area de serviço, garagem. 
R$ 1.600,00 - Centro - 2 dormi, 1 suíte, banheiro, sala 2 
ambientes,cozinha (planejada) portaria 24hrs, elevador.
R$ 1.600,00 - Edifício Duettodi Maria - 3 dormi, 1 suíte, 
sacada, banheiro, sala, cozinha, area de serviço, garagem .
R$ 1.700,00 - Edificio Aororoama - 3 Dormi, 1 suíte, 2 
banheiros, sala, sala de estar, lavabo, cozinha 2 garagens. 
R$ 1.700,00 - Edifício Portal das Flores - 3 Dormi, sacada, 
1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço,
R$ 1.800,00 - Cidade Nova - 3 Dormi, 1 suíte, 3 banheiros, 
sala, sala de estar, cozinha, area de serviço, garagem coberta, 
elevador.
R$ 2.000,00 - Edifício Kellen - 3 Dormi, 1 suíte, sacada, 2 
banheiros, sala, cozinha, garagem 
R$ 2.000,00 - Cidade nova - 3 dormi, suíte , sacada, banheiro, 
sala , sala de estar, garagem. 
R$ 2.000,00 - Edifício Torres da Liberdade - 3 Dormi, suíte, 
sacada, wc, sala 2 ambientes, cozinha, AS, 2 garagens.
R$ 2.200,00 - Dueto di Maria - 3 dormi, 1 suíte, sacada, ban-
heiro, sala 2 ambientes, cozinha, area de serviço, 2 garagens, 
cerca elétrica.
R$ 2.300,00 - Edifício Dueto de Mariah - 3 Dormi, 1 suíte, 
sacada gourmet, sala 2 ambientes, copa, garagem, piscina, 
sauna, churrasqueira, varanda, cerca elétrica, portão eletrônico.

Casa Terras de Itaici  - Casa ampla com duas suítes 
sala de 3 ambientes, cozinha área de serviço e varanda 
1000 metros de terreno todo cercado reformada, 
condômino fechado portaria 24 h. VALOR R$ 600,000,00 

Terreno Morada do Sol - Plano bem localizado 125 
metros. VALOR R$110.000,00

 APTO Cidade Nova - 3dormitórios sendo um suíte sala 
de 2 ambientes cozinha americana sacada deposito vaga 
lindo. VALOR R$ 450,000,00

JD Adriana casa - Casa de 2 dormitórios sala cozinha 
garagem  ao lado do parque. VALOR R$ 300.000,00

CASAS

R$ 600,00 – Jd. Morada do Sol (Kit nets) – 1 dormitório, 1 wc.
R$ 750,00 - Superior Morada do Sol (Kit nets) – 1 dormi-
torio, 1 cozinha, área de serviço.
R$ 800,00 – Jd. Morada do Sol - 1 dormi sala, cozinha, 
área de serviço, garagem.
R$ 850,00 - Costa e Silva - 2 Dormi, 1 banheiro, sala, 
cozinha, garagem, área de serviço, quintal.
R$ 900,00 - Fundos Maria Helena - 1 dormi, banheiro, 
sala, cozinha, garagem, (moto) churrasqueira, área de 
serviço.
R$ 900,00 - Fundos, Nova indaiá – 1 dormitorio, sacada, 
1 wc, sala, cozinha
R$ 900,00 - Brizola - 1 Dormi, sala, banheiro,cozinha 
Garagem (Moto)
R$ 900,00 - Vila Maria Helena - 1 Dormi, sala, banheiro, 
cozinha, área livre, garage, quintal.
R$ 990,00 – Superior - 3 dormi, sala, cozinha, sacada, 
banheiro, área de serviço
R$ 1.000,00 - Morada do Sol - 2 Dormi, sala, banheiro, 
cozinha, garagem.
R$ 1.000,00 - Pq Das Nações - 2 Dormi, Sala, Cozinha, 
2 Banheiros, sacada, Área de serviço, Garagem (Moto)
R$ 1.000,00 - Santa Cruz - 2 Dormi, sala, banheiro, 
cozinha, área livre, 1 garagem, área de serviço, quintal.
R$ 1.000,00 - Monte Verde - 1 Dormi, 1 suíte, sala (ar 
cond.) cozinha (Plane) área de serviço (com armário) 
Garagem
R$ 1.100,00 - Belo Horizonte - 2 Dormi, sala, banheiro, 
cozinha, 1 garagem, área de serviço, quintal.
R$ 1.100,00 - Morada do Sol - 2 dormi, 1 WC, sacada, sala, 
cozinha, área livre, garagem, área de serviço.
R$ 1.200,00 – Jd. América - 2 Dormi, sacada, banheiro, 
sala, cozinha, área livre, 2 garagens, área de serviço, 
quintal, portão eletrônico
R$ 1.200,00 – Seção - 2 Dormi, sala cozinha, banheiro 
com Box, 3 Garagens área de serviço, Quintal
R$ 1.200,00 – Itamaracá - 3 Dormi, sacada, 2 banheiros, 
1 sala, cozinha, área livre, 2 garagens, área de serviço, 
Quintal.
R$ 1.200,00 - Morada do Sol - 2Dorm, sala, WC, cozinha 
área livre, garagem, portão eletrônico
R$ 1.200,00 - Morada do Sol - 2 Dormi, 1 WC, sala, 1 
Cozinha, 1 Garagem (Moto) Área de serviço, Quintal.
R$ 1.200,00 – Cecap - 2 Dormi, sacada, banheiro, sala, 
cozinha, área livre, garagem.
R$ 1.200,00 - Casa 02 Pq Das Nações - 2 Dormi, sala 
para 2 ambientes, sacada, 2 banheiros, cozinha, área livre, 
garagem, área de serviço
R$ 1.250,00 - Belo Horizonte - 2 dormi, 1 suíte, banheiro, 
sala, garagem, área de serviço, quintal.
R$ 1.300,00 - Vila Almeida  - 2Suites, sacada, 
Banheiro,cozinha, garage, área de serviço.
R$ 1.400,00 - Maria Helena - 3 Dormi, 1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, área livre, 2 garagens, quintal.
R$ 1.400,00 – Jd. Pau Preto - 2 Dormi, 1 banheiro, sala, co-
zinha, área livre, garagens, quintal, + 2 cômodos no fundo.
R$ 1.490,00 – Jd. Pau Preto - 2 Dormi, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, churrasqueiras, cerca elétrica portão 
eletrônico
R$ 1.500,00 - Morada do Sol - 2 Dormi, 1 Suíte, banheiro, 
sala, cozinha, Garagem (Grande) área de serviço.
R$ 1.500,00 – Colibris - 3 Dormi, 1 Suíte, banheiro, sala, 
cozinha, 2 Garagens, portão eletrônico.
R$ 1.500,00 - Morada do Sol - 3 Dormi, sacada, 2 ban-
heiros , sala, cozinha, copa, área livre , 4 Garagens , are 
de serviço.
R$ 1.500,00 - Nair Maria, Salto - 3Domi, banheiro, sala, 
cozinha, área livre, 2 garagens, área de serviço, despensa, 
quintal.
R$ 1.600,00 - JD Colibris - 2 Dormi, 1 Suíte, sacada, 
sala, cozinha, área livre, 1 garage , área de serviço Portão 
eletrônico.
R$ 1.600,00 - Sobrado JD Pedroso - 3 Dormi, 1 suíte, 
sacada, banheiro,sala, cozinha, área de serviço, 2 gara-
gens, varanda,quintal.
R$ 1.600,00 - JD Colibris - 2 Dormi, 1 Suíte, sacada, 
sala, cozinha, área livre, 1 garage , área de serviço Portão 
eletrônico.

R$ 900,00 - Jucelino Kubcheck - Area Total 40M² 1 WC 
R$ 1.000,00 - MDS - Area Total 65M² 1 WC 
R$ 1.000,00 - PQ Das Nações - Area Util 78M² 2 WC, 
2 Vagas Garagem.
R$ 1.000,00 – Califórnia - Area Total 60M² 2 WC, 1 
Cozinha, 1 Sala (Pequena)
R$ 1.000,00 - JD Adriana - Area Util 30M²1 WC.
R$ 1.100,00 - JD Do Vale - Area Total M²40 1 WC La-
vanderia, Vaga Garagem
R$ 1.200,00 - Vila Brizola - Area Total 70M² 1 WC, 
Area Until 50M²
R$ 1.200,00 – MDS - Area Total 60M² 1 WC.
R$ 1.200,00 - JD Hubert - Area Total 50m² 1 WC 
R$ 1.200,00 – MDS - Area Total 60M² 1 WC.
R$ 1.250,00 - JD Alice - Area Total 65M 1 WC Copa.
R$ 1.300,00 - Vl Georgina - Area Total 50m² 1 WC.
R$ 1.500,00 - MDS - Area Total 55M² 2 WC. 
R$ 1.500,00 - Cidade Nova - Area Total 40M² 1 WC.
R$ 1.600,00 - Sta Cruz - Area Útil 65M² 2 WC, Cozinha.
R$ 1.700,00 - Jd Regina - Area Total 120M² . 
R$ 2.000,00 - JD Paulista - Area Total 196M² 2 WC.
R$ 2.000,00 - JD Pau Preto - Area Total 45M² 1 WC.
R$ 2.500,00 – MDS - Area Total 130M² 2 WC.
R$ 2.800,00 - JD Hubert - Area Total 180M² 1 WC.
R$ 3.000,00 - Maria Helena - Area Total 125M² 2 WC.
R$ 3.000,00 - Centro - Area Total 105M² 2 
WC.
R$ 3.500,00 – Distrito - Area Total 300M² 4 WC.
R$ 3.500,00 - JD Esplanada - Area Total 135M² 2 WC, 
2 Salas.

APARTAMENTOS

R$550,00 - JD Regina - 1 Dormi, 1 banheiro, sem 
garagem. 
R$ 900,00 - Solar dos Girassóis - 2 Dormi, sala, ban-
heiro, cozinha (planejada) com fogão, area de serviço, 
1 garagem.
R$ 1.000,00 - Edifício Bosque Indaiá - 2 Dormi, ban-
heiro, sala, sala 2 ambientes, garagem.
R$ 1.000,00 - Edifício Mirim II - 2 Dormi, sal, cozinha, 
area de serviço, garagem.

Mini Mercado - Muito bem localizado com ótimo 
movimento, bom estoque com bar acoplado ótima 
oportunidade. VALOR 180.000,00 estuda proposta

Cecap apartamento com 3 dormitórios, 
suíte, garagem, sacada, cozinha americana. 

Nunca habitada R$1.400,00

Cond. Terra Cota - Terreno de 1200 metros sem 
vizinho de fundo perto da área verde dentro do 
condômino. Valor R$ 220.000,00

Pau Preto Apto - 3dormitórios sendo um suíte sala 
de 2 ambientes cozinha sacada lazer completo andar 
alto vista privilegiada. Valor R$ 420.000,00 

Cond. Amstaldem - Casa com 4 suítes, suíte 
máster com closet e hidro sacada, copa, cozinha, 
despensa, escritório, lavabo, quintal, área de luz, 
piscina, espaço  gourmet completo casa de altís-
simo padrão oportunidade única 4 vagas. VALOR 
R$ 1.600.000,00

R$ 1.700,00 - Cond. Maria Bonita - 3 Dormi, 1 suíte, banheiro, 
sala, cozinha, copa, garagem, piscina, quintal, área de serviço.
R$ 1.700,00 - JD Colibris - 3 Dormi, 1 suíte com closet , 2 
salas, cozinha (planejada), 3 Garagens , área de serviço, 
churrasqueira, quintal.
R$ 1.800,00 - Terras de Itaici - 2Suites, banheiro, lavabo, 
sala 2 ambientes, sala, cozinha, area livre, 3 garagens, 
varanda, quintal.
R$ 1.800,00 - Vila Rubens - 3 Dormi, 1 suíte, sala, cozinha, 
2 Garagens.
R$ 1.800,00 - Cidade Nova II - 3 Dormi, 1 Suíte, banheiro, 
sala, cozinha, area livre, 2 garagens, quintal, cerca elétrica, 
portão eletrônico.
R$ 1.800,00 - Pau Preto - 3 Dormi, 2 banheiros, sala, cozinha, 
area livre, 3 Garagem, Quintal, edícula.
R$ 2.000,00 - JD Aquarius - 3Domi, 1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, area livre, 2 garagens, area de serviço, quintal.
R$ 2.000,00 - JD Regina - 3 dormi, 1 suíte, sacada, sala, coz-
inha, copa, area livre, 2 garagens, area de serviço, despensa, 
escritório, churrasqueira , varanda, escritório.
R$ 2.000,00 - JD Do Vale II - 3 Dormi, 1 suíte, banheiro, 
sala 2 ambientes, cozinha, area de serviço, despensa, area 
livre, 3 garagens , quintal, cerca elétrica, portão eletrônico, 
churrasqueira.
R$ 2.000,00 - JD Ki Oto - 3 Dormi, 1 suíte, sacada, 4 ban-
heiros, sala, cozinha (planejada) 3 Garagens, churrasqueira, 
quintal, despensa, area de serviço, quintal, portão eletrônico.
R$ 2.200,00 - Condomínio Veneza JD Pedroso - 2 dormi, 
1 suíte, banheiro, sala, cozinha, copa, area livre, 2 garagens, 
churrasqueiras.
R$ 2.400,00 - Residencial das lagos na marginal - 3 dormi, 1 
suíte, 3 banheiro, 2 salas para 2 ambientes, cozinha (armário), 
2 garagens, 1 piscina churrasqueiras, quintal.
R$ 2.500,00 - JD Regina - 3 dormi, 1 suíte, banheiro, 1 
sala 2 ambiente , area de serviço, cozinha (Planejada) area 
livre, 3 garagens, quintal cerca elétrica, portão eletrônico, 
churrasqueira.
R$ 2.500,00 - Pq Boa Esperança - 3 Dormi, 1 suíte, 1 sala 
2 ambientes, cozinha, copa, area livre, 4 garagens, area de 
serviço, 1 dormi de emprega.
R$ 2.500,00 - Condomínio Vilário de Itaici - 3 dormi,1 suíte, 
banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 garagens, despensa, 
cerca elétrica, portão eletrônico.
R$ 2.700,00 – Itaici - 3 Dormi, 1 suíte, sacada, 3 banheiros, 
sala 2 ambientes, sala de jantar, sala, sala de estar, cozinha, 
copa, area livre, Garagens, area de serviço, despensa, piscina, 
churrasqueira, varanda, quintal, portão eletrônico, escritório.
R$ 2.800,00 - JD Novo Horizonte - 2 dormi , 1 suíte, sala de 
estar,sala, de jantar, cozinha, copa, area livre, 4 garagens.
R$ 2.800,00 - Moacir Arruda - 3 Dormi, 1 suíte, sacada, 
2 banheiros, sala 2 ambientes, cozinha, copa, area livre, 4 
garagens, despensa, quintal, cerca elétrica.
R$ 3.000,00 - Cidade nova - 3 Dormi, 1 banheiro, sala, 
cozinha, copa, garagem, quintal.
R$ 3.000,00 – Cecap 1 - 3 Dormi, sala, cozinha, 2 garagens, 
area de serviço, quintal.
R$ 3.000,00 - (Sobrado) Vila Maria Helena - 4 dormi, ban-
heiro, sala de 2 ambientes, sala de estar, cozinha, area de 
serviço, garagem, quintal. 
R$ 3.000,00 - JD Pau Preto - 4 Dormi, 1 suíte, banheiro, 
sala, cozinha,(planejada) area livre, area de serviço, quintal.
R$ 3.500,00 - JD Bela Vista - 4 Dormi, 2 suite,2 sacada, 
banheiro, sala 2 ambientes, cozinha (planejada) area livre, 4 
garagens, churrasqueira, area de serviço.
R$ 3.500,00 - JD São Paulo - 4 Dormi, 4 Suítes, sacada, 6 
banheiros, sala, cozinha, copa, 3 garagens, cerca eletrônica, 
portão eletrônico, churrasqueira.
R$ 3.500,00 -  Monte Verde - 3 Dormi, 1 suíte, sacada, sala 
de jantar, sala, cozinha, 6 garagens, quintal, cerca elétrica, 
portão eletrônico, piscina, churrasqueira.
R$ 3.500,00 - Vl Pires da Cunha - 5 Dormi, 1 Suíte, 2 salas, 
Cozinha, copa, area livre, garagem, quinta, varanda, portão 
eletrônico, edícula.
 

SALAS E SALÕES 

R$ 700,00 - MDS - Are Total 40M² 2 WC 
R$ 850,00 - Jd Do Vale - Area Util 47M² 1 WC 
R$ 850,00 - Apto CDHU - 2 Dormi, banheiro, sala, cozinha, 
garagem.
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APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA LOCAÇÃO 
PROXIMO A AV CONCEIÇÃO COM 2

DORMITORIS, WC, AS, COZINHA, SALA, VAGA 
PARA 1 AUTO. R$1.100 Referência: AP00045

CONDOMÍNIO VICTORIA 3DORM, 1SUÍTE, COZ., 
WC, SALA, VAGA P/ 1 AUTO. ÁREA DE LAZER COM 

PISCINA, CHURR., QUADRA ESPORTIVA, PORTARIA 
24HORAS. R$380.000,00 REFERÊNCIA: AP00032

APTO COM 3 DORMITÓRIOS TODOS PLANEJADOS 
SENDO UMA SUITE, SALA, COZINHA PLANEJADA, 
WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM PARA UM 

AUTO. R$ 2.000,00 REFERÊNCIA: AP00035

JARDIM MARINA CASA PRÓXIMO AO CEN-
TRO 3 DORM, 1 SUÍTE, WC, COZINHA AME-
RICANA, AS, CHURRASQUEIRA COBERTA, 
SALA AMPLA, GARAGEM COBERTA PARA 2 
AUTO. R$400.000,00 REFERÊNCIA: CA00071

EXCELENTE CASA COMERCIAL C/ 180,00MTS NO 
CENTRO C/ 3 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS, 

SALA, COZINHA PLANEJADA, WC,
QUINTAL, EDÍCULA, GARAGEM PARA 2 CARROS. 

R$ 3.000,00. REFERÊNCIA: CA00119

EXCELENTE APTO COM 3 DORM. SENDO 1 ST, 
TODOS PLANEJADOS, SUITE COM CLOSET, SALA, 

COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, ÁREA DE LAZER 
COMPLETA. R$ 3.500,00 Referência: AP00042

CARLOS ALDROVANDI CASA C/ 3 CÔMODOS ACA-
BADOS NOS FDS SENDO 1 DORM., WC, AS, COZ., NA 
FRENTE PROJETO P/ UM SOBRADO C/ 2 DORM., WC, 

SALA, COZ., GAR. - R$210.000,00 Referência: CA00086

CONDOMÍNIO VICTORIA - 3DORM, 1SUÍTE, COZ., WC, 
SALA, VAGA P/ 1 AUTO. ÀREA DE LAZER C/ PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, QUADRA ESPORTIVA, PORTARIA 

24HORAS. R$380.000,00 REFERÊNCIA: AP00032

SOBRADO EM BAIRRO NOBRE SENDO 3
DORMITORIOS,1 SUITE,SALA, COZINHA,VAGA
COBERTA PARA 4 AUTO R$460.000,00. ACEITA

PERMUTA COM CHÀCARA COM CASA EM 
INDAIATUBA. Referência: CA00126

EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO FECHADO 
COM 4 DORMITÓRIOS SENDO 2 STS UMA MASTER, 
SALA AMPLA, COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL,
LAVANDERIA, DESPENSA, QUINTAL, GARAGEM 

PARA 2 AUTOS. R$ 4.500,00 REFERÊNCIA: CA00127

APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 ST, SALA, COZINHA PLANEJADA, 

WC SOCIAL, GARAGEM. 
R$ 1.500,00 REFERÊNCIA: AP00043

CENTRO OPARTUNIDADE OTIMA LOCALIZA-
ÇÂO CASA TERRIO TOTAL DE ARAEA AC 90M 
COM: 2 DORMITORIO, 2 WC, COZINHA, SALA, 

R$220.000,00 REFERÊNCIA: CA00108

CIDADE DE SALTO OTIMO SOBRADO COM 3 DORM
SENDO 1 SUÍTE, WC, SALA, COZINHA ,VAGA PARA 2 
AUTOS COBERTA . R$1.300,00 Referência: CA00124

RESIDENCIAL MONTE VERDE 3DORM, 1 SUÍTE, 
COZINHA, WC, SALA ,VAGA PARA 2 AUTOS. 

LINDA CASA COM ACABAMENTO DE PRIMEIRA. 
R$320.000,00 REFERÊNCIA: CA00070

CASA EM OTIMA LOCALIZAÇÂO SENDO 3 CO-
MODOS DE FUNDO 1DORM, WC, SALA, COZ., 

AS R$800,00 + IPTU. Referência: CA00123

ALTOS DA BELA VISTA CONDOMINIO FECHADO 
TERRA NOBRE SOBRADO NOVO COM ACABAMENTO 
DE PRIMEIRA: 4 SUITE,WC,LAVABO,COZINHA TODA 
PLANEJADA,AS,COPA, SALA DOS AMBIENTE,AREA 

DE LAZER COM CHURRASQUEIRA, VAGA PARA TRÊS 
AUTO. R$1.200.000,00 Referência: CA00105

CHACARA COM AT 1000M2 AC NOVA .VALE DO SOL
C/ EDICULA, FOGÃO A LENHA, CHURR., CASA C/ 3D., 1 SUITE 
C/ CLOSET, COZ. TODA PLANEJ., SALA DE JANTAR, SALA 2 
AMB., ESCRIT., JD., VAGA COBERTA P/ 5 AUTO COBERTA. 
AC. PERMUTA C/ CASA. R$580.000,00 Referência: CH00008

EXCELENTE OPORTUNIDADE 
CHÁCARA EM MONTE MOR COM 1000 METROS, 

ÓTIMA TOPOGRAFIA. R$ 55.000,00 
Referência: TE00008

CASA EM CONDOMÍNIO COM 3 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 ST, SALA, COZINHA PLANEJADA, 

LAVANDERIA COBERTA COM ARMÁRIOS, WC 
SOCIAL, QUINTAL, CANIL, GARAGEM PARA 
2 AUTOS. R$ 4.500,00 Referência: CA00128

CASA COM 3 DORMITÓRIOS SENDO UMA SUITE, 
SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARA-

GEM PARA 2 AUTOS. R$ 1.800,00 Referência: CA00125

EXCELENTE APTO C/ 3 DORM., SENDO 1 SUITE C/ ARMÁ-
RIO, SALA, COZ. PLANEJ. C/ FOGÃO E COIFA, LAV., GAR. 

P/ 2 AUTOS COBERTOS, VARANDA GOURMET C/ CHURR., 
ÁREA DE LAZER COMPLETA. R$ 2.200,00 Ref.: AP00041

APTO EM OTIMA LOCALIZAÇÂO PRÓX. A SAÍDA DA CI-
DADE DE INDAIATUBA SENTIDO CAMPINAS E SALTO 

C/ 2DORMITORIOS, WC, COZINHA, AS,SALA,VARANDA, 
VAG A PARA AUTO. R$1400,00 Referência: AP00044

UM DOS MELHORES PRÉDIOS RESIDENCIAIS DA
CIDADE, COM APARTAMENTO DE 3 DORMI-

TÓRIOS, SENDO UMA SUÍTE - FAÇA-NOS UMA 
OFERTA - R$ 550.000,00 Referência: AP00034

EXCELENTE SALÃO COMER-
CIAL COM MEZANINO, AS, 2 WC, 
R$2.500,00 Referência: SL00008

CASA EM BAIRRO NOBRE JD. ESPLANADA, C/ 4D. 2 STES, 
SENDO 1 STE MASTER C/ CLOSET, HIDRO, ARM. E SALA 

ÍNTIMA, SALA 2 AMB., COZ. PLANEJ., JD DE INVERNO, 
VARANDA, CHURR., ÁRVORES FRUTÍFERAS, GAR. P/ 4 

AUTOS. R$1.200.000,00 AC 300M2 AT 600M2 (VENDA) R$ 
4.500,00 ( LOCAÇÃO) Referência: CA00120
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO

CASAS

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 
- CASA DE FUNDO (SOBRADO) 01 
DORMITÓRIO, COZINHA, WC, LAVAN 
E VAGA P/ MOTO. R$ 700,00 (IPTU E 
ÁGUA INCLUSOS)

JD SANTA CRUZ – CA02607 -  02 
DOR, SALA, COZ, A.S E 01 VAGA. R$ 
800,00+ IPTU

P Q .  S Ã O  T O M A Z  D E  A Q U I N O  – 
CA1438 - 01 DOR, SALA, WC, A.S E 
VAGA P/ MOTO. R$800,00

 NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA 
LIMA – CA02616 - 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, 01 WC, ÁREA DE 
SERVIÇO,  QUINTAL  SEPARADO. 
R$880,00 (IPTU INCLUSO)

JD. SÃO PAULO – CA01971 - 01 DOR, 
SALA, COPA, COZ, WC, A.S. E VAGA. 
R$ 990,00+IPTU

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, 
COZ, WC, LAVAN + ESTACIONAMENTO 
QUE CABE CAMINHÃO, TRATOR, MÁ-
QUINAS AGRÍCOLAS ETC. RUA DOMA-
CIR STOCCO JR. 871 R$1.600,00+ IPTU 

V. MARIA HELENA – CA1381 - 01 DOR, COZ, 
WC E SEM GARAGEM. RUA CAIAPÓ Nº37 
R$700,00+IPTU 

ITAICI – AP00629 - 03 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 01 VAGA DE GARAGEM. 
R$1.200,00 + COND + IPTU 

JD. PAU PRETO- AP00597 - 03 DOR C/ ARM (01 
SUITE), SALA 02 AMB, WC, COZ PLAN, AREA 
GOURMET E 02 VAGAS. R$1.650,00+ COND 

VENDO CARRO
VAN TRANSIT FORD (NOVA) 

ANO 2013 - COMPLETA, 14 LUGARES, 
LICENCIADA, IPVA. NEGOCIA. TROCA: 

MAIOR OU MENOR VALOR. 
(19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

SALAS 

JD. MORADA DO SOL – SL00266 - SALA 
COMERCIAL C/ 40M² E WC. R$700,00 
+IPTU

SALÃO V. FURLAN – SL00235 - SALÃO 
COMERCIAL DE 80m² C/ 02 WC. R$ 
900,00 + IPTU

CENTRO- SL00276 - SALA C/ 25M², VEN-
TILADOR, WC E 01 VAGA. R$ 1.100,00

CENTRO- SL00273 - SALÃO COMER-
CIAL DE 26M², WC E 02 COMODOS. 
R$1.500,00+IPTU ACEITA PROPOSTA

V. TODOS OS SANTOS – SL00243 - RE-
CEPÇÃO C/ SALA DE ESPERA, 02 SALAS, 
COPA E WC. R$1.700,00+IPTU 

JD. POMPEIA – SL00272 - SALA CO-
MERCIAL C/ 40M², WC E 01 VAGA. 
R$2.000,00+COND+IPTU 

JD. OLIVEIRA CAMARGO – CA02485 - 01 
DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. 
R$900,00

JD PANORAMA – CA02559 - SOBRA-
DO: 03 DOR(01 SUITE), SALA 02 AMB, 
ESCRITÓRIO, LAVA, COZ, LAVANDE-
RIA, CHURRASQUEIRA E 03 VAGAS. 
R$3.000,00 + COND  + IPTU 

APARTAMENTO 

JD. ALICE – AP00583 - 02 DOR, SALA, 
COZ, WC, LAVAN E 01 VAGA. R$ 
900,00+COND+IPTU

CIDADE NOVA – AP00620 - 02 DOR, 
SALA, COZ E WC. R$1.000,00 + COND 
+ IPTU

CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), 
SALA, WC, COZ, LAVAN E 01 VAGA R$ 
1.200,00 + COND

JD. PAU PRETO- AP00641 - 02 DOR, 
SALA, COZ,A.S E 01 VAGA. R$1.300,00 
+ IPTU + COND 

CENTRO – AP00644 - 03 DOR (01 SUITE), 
WC, SALA 02 AMB,COZ PLAN, LAVAN E 
01 VAGA. R$1.700,00 + COND + IPTU
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CA00953 - Cond. Fech. de Alto Padrão - Linda Casa, acab. 
em porcelanato e mármore nas escadas, aquec. solar, 4 

suites (sD 1 master), sala c/ pé direito duplo, escrit., pisc. de 
alvenaria, churr.,  vest., paisagismo. Consulte-nos

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e cozinha, prox 
a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00077 – Ed. Kennnedy Office – Sala c/ AU: 40m² c/ wc – portaria e 
estacionamento, pisos em porcelanato R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização 
privilegiada - AU: 40m² c/ wc, porcelanato, estacionamento R$ 1.800,00 
+ Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 200m² 
- fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 + Iptu

CHÁCARA

CH00104 – Valle do Sol - AT: 1.000m² - 4dorm, sala 3 amb, wc social, 
cozinha, lareira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de pizza, garagem 
R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de 
Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, 
garagem, salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - 1dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 950,00 + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 
carro R$ 1.300,00(incluso Iptu, Água e Luz)
CA00331 – Jd. Colonial – 3dorm(Sendo 1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem coberta R$ 1.300,00 + Iptu
CA01034 – Jd. do Valle – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(Sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, gar. Coberta 2 carros R$ 1.500,00 + Iptu
CA01003 – Jd. Regente – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz c/ gabinete, wc, lavand, gar. coberta 2 carros R$ 1.500,00 + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem R$ 
1.800,00 + Cond. + Iptu
CA00950 – Cidade Nova - AC: 115m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 
amb, lavabo, coz, lavand coberta, churrasq, garag coberta e carros, portão 
eletrônico R$ 2.300,00 + Iptu
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, coz americana, churrasqueira c/ pia, lavand, 
edícula, garagem p/ 2 carros R$ 2.800,00 + Iptu
CA01021 – Jd. Esplanada II – 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 
lavabo, coz planej, lavand, churrasqueira, wc externo, garagem p/ 4 carros, 
portão eletrônico .R$ 3.000,00 + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e hidro), 
wc social, sala de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, lavand, edícula c/ 
wc e churrasq, aquecedor solar, quintal amplo, garagem p/ vários carros, 
portão eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, 
coz planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão ele-
trônico, cerca elétrica R$ 3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador – sem garagem 
R$900,00 + Cond + Iptu
AP00446 – Centro – Excelente localização – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavand, 
garagem .R$ 950,00 + Cond. + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, 
coz, wc, lavand, garagem R$ 1.000,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 
1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem R$ 
1.050,00 + Cond + Iptu
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem .R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00462 – Ed. Lucerna – Cidade Nova – Excelente localização - 2dorm, sala 
2 amb, wc social, coz, lavand, gragem .R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00442 – Fonte de Trevi – Área de Lazer e Portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), sala, coz, wc, lavand, 2vagas de garagem R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00447 – La Spezia – Apto Novo – portaria 24 hs - 2dorm(sendo 1 suite), wc so-
cial, sala 2 amb, coz, lavand, varanda gourmet, garagem R$ 1.350,00 + Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville - Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.200,00 + Cond + Iptu
AP00170 – Portal das Flores – Portaria 24 hs, Área de Lazer Completa – 3dorm, 
sala 2 amb, wc, coz, lavand, garagem R$ 1.400,00 + Cond. + Iptu
AP00225 – Ed. Vitória – Jd. Pompeia – Prox. ao Centro – AU: 90m² - Área de 
Lazer Completa - 3dorm(Sendo 1 suite), sala 2 amb, wc c/ box e gabinete, coz c/ 
box, lavand, 2 vagas de garagem .R$ 1.450,00 + Cond. + Iptu
AP00444 – Jd. Santa Rita – AU: 101m² - Excelente Apto – 3dorm sendo 2 c/ 
armários e 1 suite, wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, lavand, 2 
vagas de garagem, salão de festas R$ 1.700,00 + Cond. + Iptu
AP00411 – Jd. Santiago – Ed. Viva Vista – Excelente área de lazer - Lindo Apto 
– 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, lavand c/ armários, wc 
social, varanda gourmet, garagem R$ 1.700,00 + Cond. + Iptu
AP00456 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Excelente Área de Lazer - 
3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, wc social, lavand c/ 
armários, garagem coberta 2 carros R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu

VENDA

TERRENOS

TR00507 – Cond Fechado – Res. Brescia – AT: 200m² R$ 155.000,00
TR00504 – Jd. Europa II – AT: 250m² - R$ 165.000,00
TR00499 – Jd. Regina – AT: 250m² - R$ 190.000,00
TR00482 – Cond. Fechado – Green Park - AT: 300m² R$ 270.000,00
TR00345 – Jd. Europa – 721m² - Comercial R$ 300.000,00
TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² .R$ 360.000,00
TR00179 – Terreno Comercial – Jd. Esplanada(Excelente localização - 
frente p/ Avenida) – AT: 418m² - Consulte-nos

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ armários, 
sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, garagem R$ 
330.000,00
CA00991 – Vilagio de Itaici – Área de Lazer e port. 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), sala 2 amb, coz americana planej, lavand c/ armário, wc social c/ box 
e gabinete, 2 vagas de garagem R$ 445.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - AT:150m² - 
AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz américa, 
lavand, garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 
1 master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, 
cozinha, lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, 
garagem(aceita financiamento) R$ 800.000,00

CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), 
sala 2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, 
wc externo, dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso 
de água, escadas em mármore travertino R$ 980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Ótimo Acaba-
mento – Alto Padrão - 4 suites c/ armários(sendo 1 c/ closet e hidro), 
sala de tv, estar e jantar, coz planej, lavand c/ armários, piscina, espaço 
gourmet, dorm e wc de empregada R$ 1.500.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 
4suites(sendo 1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala 
de estar c/ pé direito duplo, sala de home Theater, sala de TV, escada 
revestida c/ porcelanato importado, churrasqueira, vestiário, quarto de 
despejo, piscina de alvenaria, aquecimento solar, paisagismo, acaba-
mento em porcelanato Consulte-nos

CASAS 

CA01026 – Jd. Paulista - Casa Nova - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc, lavand, garagem coberta p/ 2 carros R$ 315.000,00
CA01040 – Jd. Regente – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc social, lavand, garag coberta 2 carros R$ 360.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ 
armários), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 carros R$ 
365.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, 
wc social, lavand, wc externo R$ 380.000,00
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova – Excelente localização 
- 3dorm(sendo 1 suite c/ closet), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz 
americana, churrasqueira c/ pia, lavand, edícula, garagem p/ 2 carros 
R$ 490.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, lavand, 
quarto de despejo, churrasqueira e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, 
aquecedor solar, portão eletrônico R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 
155.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores 
- 1dorm c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e 
coifa, wc c/ box e gabinete, lavand, garagem coberta .R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 
24 hs, área de lazer .R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – 
Apto Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, 
garagem-(aceita financiamento bancário) .R$ 270.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, 2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, 
garagem R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer 
– Excelente Localização - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, 
coz, lavand, garagem coberta 2 carros .R$ 410.000,00
AP00450 – Jd. Pau Preto – AU: 124m² - Apto Amplo – Área de Lazer 
Completa – Excelente Acabamento - 2 suites c/ armários(Sendo 1 c/ 
closet), sala de tv, sala 2 amb, lavabo, coz planej, lavand c/ armários, 2 
vagas de garagem .R$ 580.000,00

CA00946 - Cond. Fechado - Linda Casa - 
AT: 300m² - AC: 240m² ,Ótimo Acab., todos os 

cômodos c/ armários, escritório, coz planeja, escadas 
em marmore travertino, aquecedor solar R$ 980.000,00

CA001021 - Jd. Esplanada - 
Excelente imóvel, ótimo acabamento, 3 dorm 
(Sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc, lavand, 

churrasq, port. eletrônico. R$ 595.000,00
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO

VENDO CARRO
VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 - 

COMPLETA,  14 LUGARES,  LICENCIADA,  
IPVA. NEGOCIA. TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR. 

(19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

PASSO O PONTO BAZAR E PAPELARIA – 
CENTRO - BAZAR E PAPELARIA NO CENTRO,  

VENDO E PASSO O PONTO COM TUDO DENTRO. 
R$50.000,00 aluguel R$1.650,00

CASA VENDA

JD. MORADA DO SOL – CA02552 - 03 DOR(01 SUITE),  
SALA,  COZ, WC,  LAVAN E 02 VAGAS. AT:125M² AC:83M² 
R$265.000,00

V. PIRES DA CUNHA  - CA02609 - 02 DOR(01 SUITE),  
SALA,  COZ,  WC,  LAVAN E 03 VAGAS. AT:140M²/ AC:70M² 
R$300.000,00 ( ACEITA PERMUTA)

JD. DO VALE II – CA02489 - SOBRADO: 03 DOR,  SALA,  
COZ,  02 WC,  LAVAN,  02 VAGAS E AT: 135m² / AC: 137m² 
R$ 350.000,00

JD. NOVA EUROPA – CA02608 - 02 DOR,  SALA,  WC,  
COZ,  QUINTAL, A.S E GARAGEM. R$360.000,00

JD OLINDA –CA02623 - 03 DOR(01 SUITE),  SALA(02 AMB),  
COZ,  WC,  LAVAN,  CHUR E 02 VAGAS. R$365.000,00

CECAP I – CA02638 - 03 DOR, SALA,  COZ,  WC,  DESP,  
LAVAN,  CHURR,  QUINTAL E 03 VAGAS. R$370.000,00

V. MERCEDES – CA02539 - 02 DOR,  SALA,  COPA,  COZ 
PLAN,  QUINTAL,  FUNDOS C/ ÁREA GOURMET,  EDÍCULA 
C/ SUÍTE E GARAGEM R$ 425.000,00

MORADA DO SOL - CA02481 - TERRENO 250M² C/ 2 IMÓVEIS
CASA 1: 02 DOR, SALA,02WC, COZ, LAVA E AMPLO QUINTAL C/ JARDIM
CASA 2: 01 DOR, WC,  COZ E LAVAN E ENTRADA P/MOTO. R$ 280.000,00

JD ESPLANADA I – CA1695 - 04 DOR (01 SUITE),  SALA 02 AMB,  LAVA,  ESCRITORIO,  WC,  COZ,  A.S,  CHUR,  DEPEN 
EMPREGADA C/ WC E 04 VAGAS. RUA PREF. LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO, 61 R$500.000,00 PRONTA P/ MORAR 

CECAP I – CA02637 - FRENTE: 03 DOR,  SALA,  COZ,  WC,  
LAVAN,  QUINTAL,  DES E 01 VAGA. FUNDOS: 02 DOR,  
SALA,  COZ,  WC,  DESP,  QUINTAL. R$450.000,00

JD. BELA VISTA – CA02587 - 03 DOR(01 SUITE),  SALA(02 
AMB),  COZ,  ESCRITORIO,  LAVA E 03 VAGAS. SUBSOLO: 
A.S E SALA DE JOGOS. R$690.000,00

CH. AREAL – CA02422 - 04 DOR(02 SUITE),  SALA(02 AMB),  
COZ,  LAVA,  WC,  LAVAN,  CHUR,  EDICULA,  PISC E 04 
VAGAS. AT:430M² AC:298M² R$750.000,00

APARTAMENTO VENDA

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR,  SALA,  C0Z,  WC,  A.S 01 
VAGA. ÁREA DE LAZER PORT 24 h. R$150.000,00

ITAICI – AP00625 - 03 DOR,  SALA, COZ,  WC,  LAVAN E 
01 VAGA. R$235.000,00

JD. POMPEIA – AP00616 - 03 DOR (01 SUITE), SALA 02 
AMB,  TERRAÇO GOURMET,  COZ,  A.S,  KIT COZ,  02 
VAGAS E AREA DE LAZER. R$ 450.000,00 

PQ. S. TOMAZ DE AQUINO – AP00556 -  AU:123M². 03 
DOR(01 SUITE),  SALA,  COZ,  WC,  LAVAN E 02 VAGAS. 
R$480.000,00

CHACARA

CHÁCARA ITUPEVA – CH00291 - 03 DOR (01 SUITE),  
SALA,  COPA/COZ,  02 WC,  GARAGEM. AT: 1.315m² / AC: 
120m² R$ 300.000,00

CHÁCARA ITUPEVA – CH00314 - 03 DOR(01 SUITE),  
SALA,  COZ, WC E GARAGEM. AT: 1.228M² AC: 120 M² R$ 
360.000,00

TERRENO VENDA

JD. MORADA DO SOL – TR00724 - TERRENO DE 125M² 
R$105.000,00

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707 - 250m² C/ 
CASA NOS FUNDOS (02 DOR,  SALA,  COZ,  WC). RUA 
DOMACIR STOCCO,  869

TERRENO JD DO IMPERIO-TR 00711 - 150M²,  QUADRA 
13,  LOTE 54 COND. ACEITA CARRO NO NEGÓCIO 
R$  115.000,00

TERRENO JD VALENÇA – TR00719 - TERRENO 135M² 
R$ 150.000,00

TERRENO JD PRIMAVERA TR00656 - 136 M² R$ 
140.000,00

PQ. RES. INDAIA- TR00716 - TERRENO 150M² EM 
COND FECHADO. R$ 150.00,00

JD BELA VISTA – TR00722 - TERRENO DE ESQUI-
NA COM 320, 92M² EM CONDOMÍNIO FECHADO. R$ 
220.000,00

JD. ESPLANADA – TR00668 - AT: 360M² R$220.000,00
 
JD. PAULISTA II – TR00709 - TERRENO MISTO DE 
225M² R$220.000,00

TERRENO QUINTAS DE TERRACOTA- TR00704 - 1.200 
M²  EM COND FECHADO R$250.000,00

JD. DOS SABIAS – TR00715 - LOTEAMENTO ABERTO 
A PARTIR DE 150M² ENTRADA + 22 PARCELAS + 
FINANCIAMENTO
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 2dorms,sala,cop
a,coz,wc,as,varanda,quintal,2 salas comerciais,wc,garagem para 2 
carros. SOBRADO.
COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms,sala,coz,wc 
social,lavanderia,garagem. 
COD.221 – CENTRO – R$370 MIL – 2dorms,sala,copa,coz ampla,e
scritório,as,2wc,sacada,garagem.
COD.225 – PQ.SÃO LOURENÇO – 260 MIL – 2 dorms(1st),sala,
copa,coz,wc,churrasqueira com wc,1 vaga de garagem coberta e 
1 descoberta.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.318 –JD.DO VALE – R$345 MIL -  3dorms(1st),sala,coz,wc,la
vanderia,garagem para 2 carros.
COD.324 – JD.BELA VISTA – R$488 MIL – 3dorms(1st com 
closet),sala de estar,jantar e TV,coz,lavabo,lavanderia,wc 
social,garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta.
COD.325 – JD.EUROPA II – R$510 MIL – 3dorms(1st),sala de 
estar e jantar,coz planejada,lavanderia,wc,edicula,quintal,portão 
eletrônico,garagem para 2 carros coberta.
COD.328 – VILA VERDE – R$340 MIL – 3dorms(1st),sala de estar 
e jantar,coz,lavanderia,wc social,garagem.
COD.332 –JD. PAU-PRETO – R$450 MIL – 3dorms(1st),sala de estar 
e jantar,coz. Planejada,lavanderia,wc social,varanda,edícula,churras
queira,quintal,garagem para 2 carros.
COD.342 – PQ.DAS NAÇÕES – R$349 MIL – 3dorms(1st),sala,coz, 
wc,as,garagem para 2 carros.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,wc 
social,as,garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$380 MIL – 4dorms,sala,coz,2 
wc,garagem.
COD.412 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$425 MIL – 4 dorms(2st),sala 
de estar e jantar,coz,as,edicula,churrasqueira, quintal,fogão á lenha,2 
vagas de garagem coberta.
COD.413 – VL SUIÇA – R$680 MIL - 4 dorms(3 sts com a/e),sala 
de estar,jantar e TV,coz planejada,as,dispensa,churrasqueira,aquec.
solar,portão eletrônico,quintal,garagem para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com 
banheira),sala de estar,coz,wc social,lavanderia,lavabo,churrasquei
ra,quintal,garagem para 1 carro.

COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 
3dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,wc,as,garagem para 2 
carros.
COD.600 – COND.AMSTALDEN – R$1.500.000,00 – 6sts com 
a/e e ar condicionado,sala de estar,jantar e TV,copa,coz,wc,as,pi
scina,churrasqueira,2 vagas de garagem coberta e 2 descoberta.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS 
Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.502 – VL.NS.CANDELARIA – R$270 MIL – 2dorms,sala,coz,wc 
social,lavabo,as,1 vaga de garagem coberta.
AP.512 – VL CASTELO BRANCO - R$360 MIL  - comercial – 
sala com 42m²,2 wc.
AP.515 – JD.PAU-PRETO – R$255 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem.
AP.516 – JD.MORUMBI – R$138 MIL – 2dorms,sala de estar e 
TV,coz,wc,as,1 vaga de garagem coberta.
AP.521 –  ANDA LUZ - R$430 MIL – 3dorms(1st),sala,coz. 
Planejada,wc social,lavanderia,churrasqueira,2 vagas de ga-
ragem coberta.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st),sala,coz,w
c,lavanderia, vaga de garagem 

TERRENOS

LOTES COND.QUINTAS DA TERRA COTA DE 1200 M² Á 
2062M²  R$ 300,00 O M²

LOTES JARDINS DOS SABIÁS DE 150M² APARTIR DE R$90 
MIL  COM R$10 MIL DE ENTRADA

TE.05 – JD.MARINGA – R$300 MIL – 320m²
TE.08 – TERRAS DE ITAICI – R$265 MIL – 1000m²
TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – 150m²,com planta aprovada 
para comercio,fundos e laterais fechados,garagem para 4 carros. 
VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².
TE.50 – JD.MORADA DO SOL – R$245 MIL –  299m²

CHÁCARAS
      
C O D . 7 2 0  –  G R A N J A  V O T O R A N T I M  E M  I B I U N A  – 
R$450 MIL  – 4dorms(1st),sala de estar c/ lareira,sala de 
jantar,varanda,copa,coz americana,6wc,edicual,piscina,churra
squeira,fogão á lenha,campo de futebol,salão de jogos,garagem.

COD.743 –  LARANJAIS –  R$700 MIL – 2dorms,sa la 
de estar  e jantar ,coz,wc socia l , lavander ia,deposi to de 
bagunça,churrasqueira,portão eletrônico,aquecedor solar,poço. 
AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster),sala de jantar,estar e TV,coz. Planejada,lavabo,wc 
social,lavanderia,piscina,campo de futebol,churrasqueira.
COD.745 – FOGUETEIRO – R$530 MIL – 2dorms(1st),sala,coz,wc 
social,varanda,as,edícula,churrasqueira,piscina,campo,poço 
artesiano,casa de maquinas,garagem.
COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,vara
nda,edícula,piscina,churrasqueira.

SÍTIO

SI.906 – VIDEIRA – R$53,00 m² - água corrente,10 mil pés de 
uva,casa,galpão.

GALPÃO

IC.01 - JD.ESPLANADA – R$1.400,000,00 – Piso inferior : 9,50x24,70 
(salão),2wc(1para cadeirante),copa. Piso superior: 5salas com wc 
e copa.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3, 2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas,recepção,2 wc(1 para 
cadeirante),coz,dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms (1st com a/e), 
sala,coz,copa,AS,sacada grande,cerca elétrica,piscina 7x3,5,garagem.
JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st),wc social,coz,sala 
de estar e jantar,jardim interno,fundos com 1dorm,coz,wc,salão com 
80m²,garagem para 3 carros. COMERCIAL.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts,sala 3 ambientes,coz.
com a/e,dispensa,dorm. de empregada com wc,garagem,local para 
festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet),sala de estar 
e jantar,coz,wc social,lavabo,lavanderia com wc,piscina,garagem.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,wc,as,garagem.
JD.AMERICA – R$2.000,00 – 3dorms(1st),sala,coz. Com a/,wc,edícula 
com wc e churrasqueira,garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.800,00 – CASA MOBILIADA – 2 dorms(1st 
com closet),sala,coz,wc,as,garagem.
JD.PRIMAVERA – R$1.600,00 – 3dorms(1st),sala 2 ambientes,coz,
wc,as,cgurrasqueira,garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia.
JD.MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,garagem.

PQ.INDAIA – R$1.200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
J D . M O R A D A  D O  S O L  –  R $ 1 . 1 0 0 , 0 0  –  2 
dorms,sala,coz,wc,as,garagem coberta para 1 carro.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,as,entrada 
para moto.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm,coz,wc

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm,sala,coz,wc,as,sem 
garagem.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de 
garagem.
VL.NS.CANDELARIA – R$1.100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,as,1 
vaga de garagem coberta.
VL.M. HELENA – R$1.200,00 – 3dorms,sala,coz,wc,as,garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st),sala 2 ambientes,coz plane-
jada,2 wc social,dispensa,2 vagas de garagem.

CHÁCARAS

VALE DAS LARANJEIRAS – R$4.500,00 – 3dorms(2st e 1 com 
closet),wc social,sala 2 ambientes com lareira,copa,coz,lavanderi
a,wc,sacada,churrasqueira,piscina.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 45m²
JD.BRASIL - R$900,00 –80m² com wc
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m²,wc,pia com gabinete.
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.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – 90m²,wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m²,wc,área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m²,coz,escritório,2 wc,porta de vidro.
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente,wc.

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 40m²,pia,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 60m²,pia,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 100m²

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 – galpão com 219m²,escritório,4wc.

 

TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE

CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, cozinha 
planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, piscina, Campo de 
futebol e Casa de Hospede AT/3.000m² AC/ 600m² R$ 1.300.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 amb, cozi-
nha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 250m² 
R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, 
piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de 
tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano. AT. 10.000m² 
AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com portão 
eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² R$ 850.000,00
CH2171 – Terras de Itaici – 03 dorms( 01 st), sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/ 1.000m² AC/ 
160m² R$ 650.000,00.
CH2375 – Colinas do Mosteiro – 05 dorms (03 suítes), sala jan-
tar, sala estar, sala TV, cozinha, lavanderia, dep. De empregada, 
piscina e churrasqueira .AT 5.000m² .AC/ 500m² R$ 950.000,00
CH2379 – Terras de Itaici – 04 suites, sala 02 ambs, cozinha 
planejada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência de 
empregada AT/1.000m² AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE

CA2359 – Alto de Itaici – 04 suites, sala 03 ambs, escritório, 
cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, piscina aquecida, 
Ar Condicionado AT/ 400m² AC/300m² R$ 950.000,00 
CA2172 – Jardim Esplanada 11 – 03 suites (01 c/closet), sala 03 
ambientes, lavábo, cozinha , despensa, área de serviço, piscina e 
churrasqueira AT/300m² .AC/192m² R$ 730.000,00. Aceito terreno 
até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.

CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 ambien-
tes, escritório, cozinha, lavanderia,piscina, churrasqueira AT/ 450m² 
.AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% em permuta
CA0144 – Vista Verde – 03 dorms(01 st.c/Closet), lavabo, sal 02 
ambs., cozinha americana, piscina AT/178m² AC/ 160m² R$ 685.000,00
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.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lavabo, co-
zinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 850.000,00. 
Aceita 50% em permuta.
CA0017 – Jardim dos Colibris – 02 dorms, sala, cozinha, Wc e la-
vanderia AT/ 275m² AC/60m².(casa em terreno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 270.000,00
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/1.000m² 
AC/500m² R$ 1.200.000,00.

ÁREA – VENDE

AR0001 –Indaiatuba (estrada Indaiatuba/Itupeva) – 20 alqueires a 
R$ 10,00m² frente para rodovia.
AR0002 - Parque da Grama – 11 alqueires à R$ 15,00m² 
 

APARTAMENTO VENDE 

Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha e WC 
R$ 440.000,00
Apto0026 – GUARUJÁ – ENSEADA (mobiliado), 02 dorms( 1 st), sala, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira na varanda, 02 vagas de garagem, 
predio com piscina e churrasqueira R$ 450.000,00
Apto0008 – Florianópolis (Itapema) - 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e churrasqueira na varanda AT/ 130m² .R$ 400.000,00
Apto1142 – Edifício Renaissance – 03 dorms(01 st) sala 02 amb, 
cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga de garagem R$ 380.000,00.

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privilegiada, 
708m², 550m² e 420m² . R$ 1.100,00 
TE0043 – Jardim dos Laranjais – 3.000m² R$ 230.000,00
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 400m² R$ 212.000,00
TE0053 – Vista Verde 175m² R$ 160.000,00
TE0026 – Turim - 150m² .R$ 135.000,00
TE0050 – Park Real - 150m² .R$ 130.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 450.000,00m²
TE1160 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 580.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) 1.000m² 220.000,00

CASA LOCAÇÃO

CA0063 – Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, cozinha e lavanderia 
.R$ 1.500,00
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/1.000m² 
AC/500m² R$ 6.000,00

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto1142 – Edifício Renaissance – 03 dorms(01 st) sala 02 amb, 
cozinha planejada, lavanderia, 01vaga de garagem R$ 1.200,00 mais 
condomínio.
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais condomínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, lavan-
deria e garagem .R$ 2.200,00.
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dorms(01 st), sala, cozinha, WC e 
lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 2.000,00

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 



11BMais Expressão



OPORTUNIDADE ÓTIMA CHACARA LOCALIZADA NO VALE DO SOL: C/ 
1.000M² TERR. 500M² CONST. SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENSA, AQ 
SOLAR, 4 DORMS, LAREIRA, CHURRQ, VARANDA R$ 550.000,00.

VENDA CASAS EM BAIRROS: 

JD. UMUARAMA ( PROX. AO BOSQUE DO SABER): 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA  
AMB. COZ. WC, LAVAND, 2 VAGAS R$ 300.000,00. 
CA046  P.2 - JD. DS COLIBRIS: 150M²  TERR. 100M2 CONST. 3 DORMS, S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC. 2 VAGAS, CHURRQ R$ 300.000,00. 
CA047 P.2 - JD. PAULISTA: 150M² TERR. 120M² CONST. 2 DORMS S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. LAVAND. 2 WC, PORTÃO ELETRO. EDICULA, CHURRQ, 6 
VAGAS R$ 310.000,00 
CA048 P.2 - JD. PAULISTA: 150M² TERR. 120M² CONST. 2 SUITES, SALA, COZ. 
3 WC, LAVABO, 3 VAGAS R$ 260.000,00 ( ACEITA TERRENO). 
CA058 P.2 - JD. DO VALE: 150M² TERR. 125M² CONST. 2 DORMS, S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, PORTÃO ELETRO. 2 VAGAS, CHURQ. R$ 
302.000,00. 
CA051 P.2 - PAULISTA 2: 150M² TERR. 130M² CONST. 2 DORMS S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. ALAVAND. WC, PORTÃO ELETRO. CHURRQ R$ 280.000,00 ( 
ACEITA TERRENO )
CA0126 P.2 – PAU PRETO: 125M² TERR. 150M² COSNT. 3 DORMS C/ SACA-
DA S/ 1 SUIT., SALA 2 AMB. COZ. CHURRQ. R$ 490.000,00  ( CASA NOVA ). 
CA0134 P.2 – MONTE VERDE: 125M² TERR. 160M2 CONST. 2 DORMS, SALA, 
COZ. LAVAND. WC, CHURRQ R$ 300.000,00. 
CA0147 P.2 – JD. REGENTE: 250M² TERR. 188M²  CONST. 3 DORMS, S/ 1 
SUIT C/ CLOSET. SALA (TV/JANTAR) COZ. PLANJ. LAVAND. WC, LAVABO, 
DISPENSA, PORTÃO ELETRO. QUARTO DESPEJ. EDICULA. CHURRQ, 4 
VAGAS R$ 480.000,00.

CASAS EM CONDOMINIO: 

CAC021 P.1 – COND. MONTREAL: 153² ERR. 147M² CONST. 2 DORMS, S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, AQ. SOLAR, CHURRQ R$ 480.000,00 ( 
ACEITA TERRENO) 
CAC075 P.1 – VILLAGIO DE ITAICI: 150M² TERR. 3 DORMS S/ 1 SUIT. C/ 
VARANDA, SALA 2 AMB. WC, LAVABO, DISPENSA, AQ SOLAR, CHURRQ 
R$ 520.000,00. 

CHACARAS; 

CHA045 P.2 - ITAICI: 2.500 M² TERR. 320M² CONST. 3 DORMS S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. PORTÃO ELETRO. DORMIT. DE EM-
PREG. EDICULA, PISCINA, CHURRQ. POMAR, CANIL, 6 VAGAS R$ 800.000,00. 

CHA036 P.2 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 200M² 3 DORMS S/ 1 SUIT. 
CLOSET, SALA 3 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. WC, DISPENS. ESCRITÓRIO, 
QUARTO DESPJ. CHURRQ, VARANDA, 4 VAGAS R$ 580.000,00 
CHA030 P.2 – ITAICI: 1.000M² TERR. 400M² CONST. 3 DORMS S/ 3 SUITS, 
SALA, COZ. LAVAND. LAVAB. DISPENS. ESCRITÓRIO, PISCINA, CHURRQ. 
VARANDA R$ 550.000,00. 
CHA016 P.2 VALE DO SOL: 1.200M² TERR. 2 DORMS, SALA, COZ. WC, 
DORMIT. PISCINA R$ 405.000,00 ( ACEITA PERMUTA ). 

APARTAMENTOS: 

AP043 – CIDADE NOVA: 76M² 2 DORMS PLANJ; S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
PLANJ. LAVAND. WC, 2 VAGAS, IMÓVEL MOBILIADO R$ 310.000,00. 
AP007 – MONTE VERDE – 60M² 2 DORMS, S/ 1 SUIT, SALA, COZ. PLANJ. 
LAVNAD. WCM ARMARIOS, SACADA R$ 270.000,00 . 

TERRENOS EM BAIRROS: 

TE73 – ESPLANADA: 300M² R$ 215.000,00. 
TE96 – JD. DOS COLIBRIS: 150M² TER. R$ 120.000,00 

LOCAÇÃO

APT° PROX. AO CENTRO: 2 DORMS C/ ARMAR, COZ. PLANJ. SALA, WC, 
GARAGEM R$ 1.300,00 ( INCLUSO UPTU E COND. )
APT° EXCELENTE LOCALIZAÇÃO: 2 DORMS, PLANJ. S/ 1 SUIT. COZ. 
PLANJ. DESPENSA, VARANDA COBERTA, 1 VAGA R$ 1.500,00 ( INCLUSO 
IPTU E COND. )
CASA EM COND. PROX. AO POLLO SHOPPING: 3 DORMS, 1 SUIT. SALA, 
COPZ, COZ. WC SOCIAL, 2 VAGAS R$ 1.800,00. 
CASA PQ. SÃO LOURENÇO: 3 DORMS, S/ 2 SUITS, SALA 2 AMB. LAVABO, 
4 VAGAS R$ 1.600,00. 
APT° SPAZIO ILUMINARE: 3 DORMS, S/1 SUIT. SALA, 2 AMB. COZ. PLANJ. 
LAVABO, EDICULA, CERCA ELETRICA, CHURRQ, GARAG. AQ SOLAR 
R$ 2.500,00 
CASA JD. SÃO FRANCISCO: 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, 2 AMB. COZ. WC, 
GARAGEM COBERTA, TODA EM PORCELANATO R$ 1.700,00 
EXCELENTE APT° ED. RAQUEL PROX. AO CENTRO: 3 DORMS S/ 1 SUIT. 
C/ CLOSET, COZ; PLANJ. DORM W WC DE EMPREG. 2 SALAS, VARANDA, 
GOUMERT C/ CHURRQ. AQ. SOLAR, 2 VAGAS R$ 2.700,00 + COND + IPTU. 
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TERRENOS

Salto – a partir de 300m² Em loteamento 
fechado – Estrada do Lajeado (Concre-
base) OPORTUNIDADE – R$90.000,00 – 
40% de entrada + parcelas.
Brizola – 130m² – R$130.000,00.

CASAS LOCAÇÃO

Jd. Paulista II – 2 cômodos – R$600,00
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos – 
R$780,00
Jd. Paulista II – 4 cômodos – R$800,00

CASAS VENDA 

Tancredo Neves – 5 cômodos na frente 
e 2 no fundo – R$250.000,00 troca por 
terreno.
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na 
frente e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem 
para 2 carros - próximo ao Parque Ecológi-
co –  R$ 270.000,00
Jd. Paulista - 2 D., sala, cozinha – R$ 
250.000.00
Lauro Bueno – 2 D., sala, cozinha – acei-
ta permuta – R$220.000,00

CASAS - VENDE-SE

M. SOL-RUA-58 BELÍSSIMA CASA COM 02 DOR, SALA, 
COZ, WC SOCIAL, LAV, GAR. P/02 AUTOS+01 CÔMODO 
C/WC NOS FUNDOS, QUINTAL JARDIM - EM LOTE DE 
250M². VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: R$380.000,00. AC. 
FINANCIAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
M. SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓRIOS 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, GARAGEMP/02 AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.
VALOR: IMPERDÍVEL!1 APENAS: R$250.000,00 SÓ A VISTA! 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M. SOL-RUA-20. BELÍSSIMA E NOVÍSSIMA CASA COM 02 
DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC 
SOCIAL, LAVANDERIA, EM ABRIGO COBERTO, GAR. P/02 
AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.VALOR: IMPERDÍ-
VEL! APENAS: R$270.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 ACEITA LOTE NO 
NEGÓCIO, ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O 
PROPRIETÁRIO COM 50% DE ENTRADA. CORRA!!
M. SOL-RUA-77- SOBRADO COM 03 COMÕDOS WC E 
LAVANDERIA NO PAVIMENTO SUPERIOR E .04 CÔMODOS 
WC, LAV. E GAR. NO PAVIMENTO INFERIOR. DOCUMEN-
TADA. ACEITA FINANCIAMENTO F= APENAS: R$230.000,00 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RUA-81 M.SOL 02 DORM- GARA +SALÃO COMERCIAL NA 
FRENTE APENAS: R$195.000,00. AC. FINANC. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!! ESTUDA PARCELA-
MENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO COM 50% DE 
ENTRADA. CORRA!!
CASA NA CECAP - 01 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
DISPENSA. WC, LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 CAR-
ROS, EDÍCULA COM 03 COMODOS E WC NOS FUNDOS, 
R$420.000, 00.TROCA COM CHÁCARA EM INDAIATUBA. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

CASAS – ALUGA-SE

RUA – 58 (SEM GARAGEM) EXCELENTE CASA COM 03 
DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDENCIAS, COM SACADA 
(PAVIMENTO SUPERIOR) R$900,00 +IPTU F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!.
RUA- 56 - 02 DORMITÓRIOS C/ GARAGEM. R$900,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

M.SOL ½ LOTE DOCUMENTADO PARA FINANCIA-
MENTO.APENAS R$115.000,00 VÁ JÁ!!! F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
SANTA MARTA-III –SALTO SP.02 DORMITÓRIOS 
- SALA AMPLA - COZ. AMERICANA-WC – LAV.
COBERTA NOS FUNDOS –AMPLO TERRENO NA 
FRENTE- LOTE DE 160M² R$155.000,00 + 45 PAR-
CELAS DE R$412,00. ACEITA PERMUTA POR CASA 
EM INDAIATUBA. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!

CHÁCARA-VENDE-SE

E.FAUSTO SP. CHÁCARA COM 3.600M² CASA DE 
QUATRO CÔMODOS LUZ, POÇO. TROCA POR CASA 
EM INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-7997.
VALE DO SOL CHÁCARA COM 1000M² COMPLETA 
PARA LOC/ FINS DE SEMANA TROCA POR CASA EM 
INDAIATUBA. F= 19-3017-2608/99762-7997.

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

E.FAUSTO SP. 01 ALQUEIRE, CASA DE 03 DOR-
MITÓRIOS –RICO EM ÁGUA, POMAR, PASTO, A 03 
KM DO CENTRO. APENAS: R$600.000,00. ACEITA 
CASA EM INDAIATUBA NO NEGÓCIO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
RIB GRANDE SP.04 ALQUEIRES-02CASAS SIMPLES 
DE 04 CÔMODOS CADA UMA, PASTO, LAVOURA, 
BOSQUE,02 TANQUES COM PEIXES, ABASTECIDOS 
COM ÁGUA EM FORMA DE BICA, LUZ, ÁGUA DE 
MINA, A 06 KM DO CENTRO DE RIB, GRANDE SP. 
APENAS: R$240.000,00. ACEITA TROCA COM CASA 
EM INDAIATUBA. SP. F= 19-3017-2608/99762-7997 
ESTUDA PARCELAMENTO DIRETO COM O PRO-
PRIETÁRIO. VÁ ZUNINDO!!

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

FINANCIAMOS IMÓVEIS COM 
LOCALIZAÇÃO E ACABAMENTO À 

SUA PREFERÊNCIA. CONSULTE-NOS.

CHÁCARAS  

Chácara para locação – Prox. A Fábri-
ca John Deere. Com piscina, campo de 
futebol, churrasqueira e salão de festas - 
R$400,00 a diária ou R$700,00 o final de 
semana (Sábado e domingo).
Indaiatuba – 37.000 m² com casa e 
piscina, água no fundo – aceita imóvel - 
R$650.000,00.
Chácara em Salto – a partir de 1.000m² 
- Linda topografia – R$60.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou fazemos permuta 
com terreno.

SÍTIOS E FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, 
Cardeal, Capivari e Monte Mor e outras re-
giões- fazenda: no Paraná e Minas Gerais.

Temos áreas industriais já aprovadas 
com excelentes preços, consulte-nos.
F: 3016-1355 / 99205-4322 / 99752-2170 

/ 99763-8709/ID: 94*2168 / 3935-1372
CRECI 117437 CRECI 87510

ÓTIMA CASA NOVA EM EXCLENTE BAIRRO: 250M² TERR. 116,37 M² CONST. 
3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. AREA DE LUZ, 4 VAGAS R$ 450.000,00. 
      



Mais Expressão 13B

CA00645 – Jardim Morumbi 02
 dormitórios sendo 01 suíte.
A/T: 137m° A/C: 68m°  R$ 268.000,00

CC00097 – Condomínio Fechado 3 
suítes. A/T: 175m° A/C: 170m° 
R$ 630.000,00

CC00033 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 377m² 
R$ 1.850.000,00

AP00134 - Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m² 
R$ 220.000,00

CA00553 – Jardim Valença 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 150m² 
A/C: 118m² R$ 280.000,00

CC00002 – Condomínio Fechado 
04 Suítes. A/T: 420m² A/C: 300m² 
R$ 1.180.000,00

CC00035 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 450m² A/C: 420m² 
R$ 2.000.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado 
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m² 
R$ 270.000,00

CH00034 – Lagos de Shánadu
04 dormitórios. A/T: 5000m² A/C: 
600m² R$ 950.000,00

CH00062 – Condomínio Fechado 
3 dormitórios sendo 2 suítes. A/T: 
1250m° A/C: 328m² R$ 1.100.000,00

CA00615 – Jardim Paulista 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 150m² 
A/C: 130m² R$ 275.000,00

IMÓVEIS A VENDA

CC00005 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 300m² A/C: 176m² 
R$ 750.000,00

CC00034 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 495m² A/C: 430m² 
R$ 1.970.000,00

AP00154 – Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 63m² A/C 63m² 
R$ 265.000,00

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

CC00086 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
175m² A/C: 117m² R$ 450.000,00

CC00041 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 367m² 
R$ 1.600.000,00

CC00036 – Condomínio Fechado 
04 dormitórios sendo 02 suítes. A/T: 
495m² A/C: 417m² R$ 2.085.000,00

AP00164 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios. sendo 01 suíte. A/T: 
70m² A/C: 70m² R$ 280.000,00

CH00044 – Condomínio Fechado 06 
suítes. A/T: 2530m² A/C: 727 
R$ 3.640.000,00

CC00075 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 460.000,00

CC00094 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 490m² A/C: 355m² 
R$ 1.700.000,00

CC00037 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 597m² A/C: 515m² 
R$ 2.575.000,00 

AP000212–Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
108m² A/C: 108M² R$ 750.000,00

CH00045 – Condomínio Fechado 
06 suítes. A/T: 2500m² A/C: 700m² 
R$ 3.790.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
AdvogadoAdega Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil

Elétrica Ferro Velho

Decorações Decorações

Comida Japonesa CópiasCestas de Presente Churrasqueiras

Eventos



Mais Expressão 23B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina

Moda Feminina Odontologia Padaria Poços Artesianos

ManutençãoLanches

Informática Informática

Jóias

Imobiliária Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Veterinária Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e InternetSegurança Patrimonial

Restaurante

Restaurante

RestauranteProjetosPousada Litoral Norte



RUA: XV DE NOVEMBRO, 1093 – 
Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo - E-mail: 
selecao@joblinerh.com.br

Acesse nosso site: www.joblinerh.
com.br | Fone: (19) 3835-5215

EMPREGOS

Interessados devem encaminhar currículo para vagas@rctbrasil.com.br ou
RCT Brasil Desenvolvimento Profissional e Empresarial Ltda. 

Rua Silvio Candello, 1.867, Sala 03, Jd. MORADA DO SOL, Indaiatuba, SP - (19) 3816-1088

Ajudante de Instalação: Ensino fun-
damental completo. Não é necessário 
experiência. Disponibilidade total de 
horário e viagens. Residir em Indaiatuba.
Ajudante Geral: Ensino fundamental 
completo. Experiência em indústria. 
Conhecimento em montagens diversas. 
Residir em Indaiatuba.
Ajudante Geral: Ensino médio completo. 
Noções de Almoxarifado e vivência em 
indústria. Disponibilidade para horas 
extras.
Assistente Administrativo Junior: Su-
perior em Ciências Contábeis, Adminis-
tração ou similar (completo ou cursando). 
Conhecimento em conciliação bancária, 
pagamento de títulos via borderô, contas 
a pagar e receber e lançamentos contá-
beis. Inglês e conhecimento em Datasul/
Microsiga serão diferenciais.
Assistente Comercial: Ensino médio 
completo. Desejável ensino superior 
(cursando) em Administração ou afins. 
Experiência em atividades administrati-
vas e conhecimento na área comercial. 
Assistente Contábil: Curso técnico ou 
superior (completo ou cursando) em 
Contabilidade ou afins. Experiência em 
escritório contábil. Residir em Indaiatuba, 
Itupeva, Cardeal, elias Fausto, Salto ou 
Campinas.
Assistente de Pós Vendas: Ensino 
médio completo. Desejável ensino su-
perior em Administração ou Gestão de 
Negócios. Experiência em pós vendas, 
controle de prazos, vendas de serviços 
e peças. Noções de mecânica, hidráulica 
ou pneumática. Vivência em indústria. 
Assistente de Vendas: Técnico em 
Elétrica, Eletrônica ou afins. Experiência 
em negociação com clientes e follow up. 
Domínio do idioma Inglês ou Espanhol 
será um diferencial.
Auxiliar Contábil: Ensino superior 
(cursando a partir do 5º semestre) em 
Ciências Contábeis. Conhecimento aca-
dêmico ou profissional em Contabilidade. 
Auxiliar de Produção: Ensino funda-
mental completo. Desejável experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar de Produção: Ensino funda-
mental completo. Vivência em trabalhos 
industriais. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar de Produção: Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia, Inter-
pretação de desenho e Mecânica. Expe-
riência em indústria será um diferencial.
Auxiliar de Serviços Gerais: Ensino 
fundamental completo. Experiência com 
limpeza de indústria e noções de atendi-
mento ao cliente. Residir em Indaiatuba. 
Auxiliar de Solda: Ensino médio com-
pleto. Curso de Solda. Vivência em 
indústria será um diferencial. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Carpinteiro: Ensino fundamental com-
pleto. Experiência na função e conheci-
mentos em cálculos simples, adição ou 
contagens. Residir em Indaiatuba, Elias 
Fausto, Cardeal, Monte Mor, Rafard e 
Hortolândia (Jd. Amanda).
Comprador(a): Ensino superior em Ad-
ministração, Comércio Exterior ou afins. 
Vivência em metalúrgica. Experiência 
em negociação com fornecedores, ciclo 
operacional e estoque. Inglês ou Espa-
nhol será um diferencial. Residir nas 
imediações de Indaiatuba.
Estagiário em Engenharia: Ensino 
superior (3º ou 4º ano) em Engenharia 
de Produção, Mecânica ou Automação 
Industrial. Inglês avançado/fluente.
Estagiário(a) Químico: Ensino técnico 
ou superior (cursando) em Química ou 
Engenharia Química. Noções de labo-
ratório. Desejável noções de fundição.
Extrusor: Ensino médio completo. Am-
plo conhecimento em todo o processo 
de extrusão (extrusora balão - segmento 
plástico). Residir em Indaiatuba.
Inspetor de Qualidade (fundição): 
Ensino médio completo. Curso de Audi-
toria, conhecimento em ISO 9001/2008 

RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 - SALA 3 – CENTRO. 
Fones: (19) 3825-8700 / 3801-4146

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

Cadastre seu currículo em nosso 
site: www.globalempregos.com.br

Você poderá visualizar a vaga de 
interesse e candidatar-se à ela con-
forme código mencionado abaixo.  

AJUDANTE GERAL – Código 
10530: Ensino Fundamental com-
pleto. Não é necessária experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR 
– Código 9784: Graduação comple-
ta em Administração ou áreas afins. 
Experiência na área administração 
em geral. Inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba ou Campinas. 
ANALISTA DE PCP JR – Código 
8764: Formação superior completa 
em Administração, Logística ou 
Engenharia de Produção. Conheci-
mento em implantação e utilização 
do sistema ERP e controle em 
planilhas de Excel. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS - Có-
digo 7912: Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica ou áreas afins. Experiência 
em administração de projetos de 
peças automotivas. Possuir japonês 
fluente e inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR - 
Código 8761: Graduação em TI ou 
áreas afins. Experiência em suporte 
a sistemas, usuários, consultas SQL, 
desenvolvimento e/ou implantação 
de sistemas. Desejável conhecimen-
to em integração Oracle ou SAP. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Código 9786: Formação supe-
rior completa em Administração, 
Ciências Contábeis ou áreas afins. 
Experiência na área de despesas, 
financeira ou contábil. Inglês inter-
mediário. Residir em Indaiatuba ou 
Campinas. 
ASSISTENTE COMERCIAL – Códi-
go 9921: Graduação em andamento 
em Administração, Marketing ou 
áreas afins. Experiência em suporte 
a área de vendas. Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Campinas. 
ASSISTENTE DE CONTROLA-
DORIA – Código 9968: Cursando 
Ciências Contábeis. Desejável ex-
periência em controladoria. Conhe-
cimento em inglês e Excel. Residir 
em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 
– Código 10399: Desejável Ensino 
Médio completo. Experiência em 
manutenção predial (troca de lâmpa-
das, torneiras, máquinas de refrige-
ração, etc.). Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Códi-
go 10163: Ensino Médio completo. 
Desejável experiência na função. 
Disponibilidade para o 2° ou 3° tur-
no. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
COMPRADOR - Código 8909: For-
mação superior em Administração, 
Engenharia, Economia ou Comércio 
Exterior. Experiência em compras 
de materiais produtivos. Inglês 
avançado. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO - Có-
digo 7959: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir em 

Indaiatuba ou Salto. 
ELÉTRICISTA DE MANUTENÇÃO 
- Código 9742: Ensino Médio com-
pleto. Experiências em montagem e 
instalações elétricas, montagem de 
painéis, comandos elétricos. Residir 
em Indaiatuba, Elias Fausto, Monte 
Mor ou Capivari. 
ENGENHEIRO DE PROCESSOS - 
Código 8930: Graduação completa 
em Engenharia. Experiência em 
gerenciamento de projetos. Conhe-
cimento em Lean Manufacturing e 
Auto Cad. Inglês avançado. Residir 
na região. 
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 
DE MONTAGEM (10775): Cur-
sando superior em Administração, 
Gestão Empresarial ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/
MANUTENÇÃO - Código 8168: 
Cursando Engenharia Mecânica, 
Mecatrônica, Produção ou afins. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ESTOQUISTA – Código 9916: En-
sino Médio completo. Experiência 
em estoque preferencialmente de 
materiais eletrônicos. Residir em 
Indaiatuba, Campinas ou Salto.
INSTRUMENTISTA ESPECIA-
LISTA – Código 9958: Desejável 
formação Técnica. Experiência em 
instrumentação e calibração de 
equipamentos preferencialmente no 
segmento químico. Curso de NR 10. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
- Código 9744: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em manutenção 
mecânica e hidráulica preventiva 
e corretiva. Residir em Indaiatu-
ba, Elias Fausto, Monte Mor ou 
Capivari. 
OPERADOR DE GUILHOTINA 
(10872): Ensino Médio completo. 
Experiência em programação, 
preparação e operação de guilho-
tina CNC. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
SUPERVISOR (A) FINANCEIRO 
(A) – Código 10226: Graduação na 
área Financeira ou Administrativa. 
Experiência em cálculos finan-
ceiros (juros, multas, aplicações 
financeiras), operações bancárias 
(fechamentos de câmbios, contra-
tos de empréstimos), elaboração e 
manutenção fluxo de caixa. Residir 
na região de Salto. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
9969: Desejável formação Técnica 
em Eletrônica ou áreas afins. Ex-
periência em montagem de painéis 
elétricos. Desejável conhecimento 
em inversores de frequência, con-
troladores de temperaturas, PLC, 
motores, manutenção de máquinas 
e equipamentos e pneumática. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 
Código 9920: Formação Técnica 
em Informação ou áreas afins. 
Experiência em manutenção de 
notebooks. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Campinas.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) Com experiência na fun-
ção. Para trabalhar em limpeza 
de indústria. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL – Pos-
suir experiência em classifica-
ção de documentos, conciliação 
bancária, balanço, entre outras 
atividades da área. Residir em 
Indaiatuba. Desejável possuir 
superior completo ou cursando.
AJUDANTE GERAL DE LA-
VAGEM – Para trabalhar em 
Lavanderia Industrial. Residir 
em Indaiatuba. Experiência em 
produção.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO: Possuir experiência em 
manutenção de equipamentos 
e máquinas. Auxiliar nos ser-
viços da manutenção predial. 
Experiência com hidráulica 
e instalações de tubulações. 
Ensino médio completo.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Para trabalhar em Lavanderia 
Industrial. Disponibilidade de 
horário. Experiência em pro-
dução.
AUXILIAR DE ESTETICISTA 
– Com ou sem experiência. 
Possuir experiência em aten-
dimento ao público e interesse 
em trabalhar na área. Disponi-
bilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba.
EXTRUSOR (A) – Possuir 
experiência em extrusora ba-
lão. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
ENCANADOR INDUSTRIAL – 
Possuir experiência na função 
comprovada em carteira. Para 
trabalhar em Sorocaba em Obra 
de Instalação contra incêndio. 
Residir na região de Sorocaba. 
Disponibilidade de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE 
– Possuir experiência na área 
e com tridimensional ou CNC. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MAQUINA 
CONVENCIONAL – Possuir 
curso técnico na área mecânica, 
automação Industrial ou Metro-
logia e Leitura, interpretação de 
desenho, residir em Indaiatuba, 
com ou sem experiência. Dispo-
nibilidade de horário.
OPERADOR DE EROSÃO 
POR PENETRAÇÃO – Residir 
em Indaiatuba ou Salto, expe-
riência na função.
PROGRAMADOR / OPERA-
DOR DE MÁQUINA DE CORTE 
A LASER – Residir em Indaia-
tuba. Conhecimento em Auto 
Cad. Experiência em Programa-
ção de maquinas CNC.

Cadastre seu currículo em nosso site: www.globalempregos.com.br

Você poderá visualizar a vaga de interesse e 
candidatar-se à ela conforme código mencionado abaixo.

Rua Bernardino de Campos, 358 
Centro - F. 3875-6564 

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

VAGAS ABERTAS NA 
PROFICENTER INDAIATUBA

OS INTERESSADOS CADASTRAR 
CV ATRAVÉS DO NOSSO SITE: 

WWW.GRUPOPROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO 

TELEFONE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA 

DO GRUPO PROFICENTER NO 
FACEBOOK! 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:  Residir 
em Indaiatuba, ter trabalhado como 
trabalhador rural ou em construção. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: En-
sino médio completo, já ter trabalhado 
em almoxarifado e disponibilidade 
para trabalhar em loja de material de 
construção. 
AUXILIAR DE LABORATORIO: Ne-
cessário ter técnico em química ou 
cursando superior em química, CRQ 
ativo, residir somente em Indaiatuba e 
será diferencial ter inglês.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Escolaridade 
indiferente, necessário experiência na 
função, residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Necessário ter traba-
lhado na área. 
ENCANADOR: Ensino fundamental 
completo, ter experiência anterior na 
função residir em Indaiatuba. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO: 
Ensino médio completo, residir somente 
em Indaiatuba e disponibilidade para 
trabalhar em terceiro turno. 
PROGRAMADOR DE CLP: Técnico de 
automação, necessário experiência de 
programação de CLP e montagem de 
painéis elétrico ( Simens ou Panasonic) 
. Possuir Habilitação B 
REPRESENTANTE COMERCIAL: 
Irá trabalhar com empresa prestadora 
de serviços. Ensino médio completo, 
necessário ter CNH B, disponibilidade 
de viagens.
SUPERVISORA DE CAMAREIRAS:  
Ensino fundamental completo, expe-
riência como camareira, com liderança 
e gerenciamento, atendimento aos hós-
pedes. Necessário disponibilidade de 
horário. Indispensável habilidade com 
celular, tablets e aparelhos e eletrôni-
cos. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO: Ensino 
médio completo, disponibilidade de 
horário, conhecimento no sistema CM 
NET, desejável experiência no ramo 
hoteleiro e liderança de equipe. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
TÉCNICO EM MÉTODOS E PRO-
CESSOS: Ensino médio completo, 
cursos na área equivalente, necessário 
habilidade em desenvolver programas 
de usinagem em solid work / auto CAD 
– processos.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE: Cur-
so técnico completo na área de Meio 
Ambiente, ter CNH B, disponibilidade 
de viagens, boa comunicação verbal 
e escrita. 
VENDEDOR EXTERNO E INTERNO: 
Ensino médio completo, ter experiência 
com vendas, disponibilidade de horário, 
prospecção de novos clientes e possuir 
condução própria. 

e normas regulamentadoras. Experiência 
no setor de qualidade em fundição ou 
áreas equivalentes. 
Inspetor de Qualidade: Curso técnico 
em Edificações ou Qualidade. Conheci-
mento em cálculos de áreas e volumes, 
tabelas de tolerâncias e outras normas 
técnicas, leitura e interpretação de de-
senhos/projetos técnicos, sistemas de 
qualidade, informática e auditoria interna. 
Vivência em empresas de pré-fabricados 
ou construção civil. Residir em Indaiatu-
ba, Campinas, Hortolândia, Elias Fausto, 
Cardeal ou Monte Mor.
Inspetor de Qualidade: Técnico em 
Eletrônica, Mecatrônica ou afins. Co-
nhecimento em ISO 9001, Excel e leitura 
e interpretação de desenho técnico. 
Experiência em indústria do segmento 
eletroeletrônico. Residir em Indaiatuba.
Líder de Produção: Técnico em Eletrô-
nica, Elétrica ou afins. Experiência em 
linha de montagem. Conhecimento em 
montagem de componentes e placas 
eletrônicas. 
Montador Mecânico: Curso técnico em 
Mecânica, Mecânica de Usinagem ou 
Mecatrônica. Conhecimento em Caldei-
raria/Serralheria, hidráulica, montagem 
de tubulações e desenho técnico (leitura 
e interpretação). Desejável noções de 
solda.
Motorista CNH D: Ensino fundamental 
completo. Experiência em direção de 
caminhão baú e bons conhecimentos 
na cidade de São Paulo. Residir em 
Indaiatuba.
Operador Multifuncional (Pessoa 
Com Deficiência-PCD): Ensino médio 
completo e laudo médico. Desejável 
experiência em indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio comple-
to. Experiência em pintura líquida. 
Recepcionista (Pessoa Com Defici-
ência-PCD): Alfabetizado. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Técnico Eletrônico de Bancada: Ensi-
no técnico em Eletrônica ou Automação 
Industrial. Experiência em manutenção 
de placas eletrônicas. Noções de máqui-
nas CNC será um diferencial.
Técnico em Edificações: Ensino téc-
nico ou superior completo. Experiência 
em construção civil. Conhecimento em 
tabela de protensão, tabela de controle 
de peças, tabelas de traços e tabelas de 
manutenção de equipamentos. Vivência 
em liderança de equipe e gestão de 
pessoas. 
Técnico em Manutenção: Ensino 
médio completo. Experiência em 
manutenção de plataformas ou em 
máquinas similares (como empilhadei-
ras). Desejável curso técnico (completo 
ou cursando) em Mecânica, Elétrica, 
Mecatrônica, Eletrônica ou Automação 
Industrial. 
Técnico em Segurança do Trabalho 
(fábrica): Curso técnico em Seguran-
ça do Trabalho. Conhecimento em 
legislação (CLT, NRs, Leis ambientais 
e bombeiro), informática, controle de 
qualidade e equipamentos de seguran-
ça. Vivência em treinamentos. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Cardeal, Elias 
Fausto ou Monte Mor.
Técnico em Segurança do Trabalho 
(obras): Curso técnico em Segurança 
do Trabalho. Conhecimento em le-
gislação (CLT, NRs, Leis ambientais 
e bombeiro), informática, controle 
de qualidade e equipamentos de se-
gurança. Vivência em treinamentos. 
Experiência na função. Disponibilidade 
para mudanças temporárias de cidade 
(acompanhamento de obras).
Vendedor(a): Ensino médio completo. 
Experiência em vendas. Desejável 
vivência em loja de varejo no ramo de 
calçados. Residir em Indaiatuba.
Estamos cadastrando currículos 
para todas as áreas
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ADMINISTRATIVO DE VENDAS  
Formação superior em Administra-
ção, conhecimento pleno da área de 
Administração de vendas e suporte 
aos representantes comerciais. Do-
minar ferramentas digitais Excel 
avançado e criação de planilhas 
dinâmicas. 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE VENDAS  Formação 
completa em Engenharia, grande 
conhecimento no segmento automo-
tivo. Inglês fluente.
Local de atuação: Itu
ANALISTA DA QUALIDADE SE-
NIOR  Formação superior, experi-
ência na área da qualidade.
Possuir curso de auditor interno 
RDC-59/2000 e Inglês Fluente.
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE CONTABIL E FIS-
CAL  Formação superior ou cursan-
do Ciências Contábeis. Conhecimen-
to SPED Fiscal, e SPED PIS/Cofins. 
Local de atuação: Indaiatuba
ASSISTENTE DA QUALIDADE  
Curso Técnico ou Superior na área 
Química, completo ou cursando. 
Experiência na área da qualidade. 
Conhecimento em planilhas, indica-
dores e procedimentos de trabalho. 
Local de atuação: Itu
ASSISTENTE TÉCNICO  Superior 
Completo ou cursando Arquitetura, 
Engenharia Civil, Tecnólogo em 
Construção Civil-Modalidade Edifica-
ções. Conhecimento em Informática/ 
pacote Office especialmente PPT, 
amplo conhecimento do ambiente de 
obra e das fases de uma construção.
Local de atuação: Indaiatuba
ATENDENTE CALLCENTER  En-
sino médio completo, vivência em 
atendimento. Possuir disponibilidade 
total de horário. 
Local de atuação: Itu
COMPRADOR  Formação superior, 
experiência em compras de com-
ponentes eletrônicos e importação/ 
exportação. Possuir Inglês Fluente.
Local de atuação: Itu
COMPRADOR Formação superior 
em Administração, experiência em 
compras e importação/ exportação. 
Local de atuação: Itu
CONSULTOR DE VENDAS FAR-
MACÊUTICO  Formação superior, 
experiência na área comercial e ven-
das de embalagens para o mercado 
farmacêutico. Efetuar negociações 
com os clientes e visitas externas. 
Local de atuação: Itu
ELETRICISTA  Ensino médio com-
pleto, domínio na área de Instalações 
elétricas prediais, comando de 
painéis, programação de inversores 
/ CLP. Possuir NR-10 e disponibili-
dade de horário.
Local de atuação: Itu
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Curso técnico em Manutenção Elé-
trica, experiência na função.
Local de atuação: Itu
FORNEIRO  Ensino fundamental, 
experiência na função.
Local de atuação: Itu
FRESADOR CNC  Ensino médio 
completo, experiência na função.
Local de atuação: Itu
FRESADOR CONVENCIONAL  
Ensino médio completo, experiência 

na função.
Local de atuação, Itu
LEITURISTA  Ensino médio comple-
to, desejável vivência na área. 
Local de atuação: Itu
IMPRESSOR DIGITAL Ensino 
médio completo. Experiência com 
máquinas de impressão Sistema de 
Impressão Digital. Conhecimento 
Básico em Software de Pré Impres-
são (Corel Draw, Illustrator). Possuir 
disponibilidade total de horário. 
Local de atuação: Itu
MECANICO DE CAMINHÃO  En-
sino fundamental, experiência em 
mecânica diesel (caminhão e es-
cavadeira). 
Local de atuação, Sorocaba.
MECÂNICO MONTADOR  Dese-
jável ensino médio completo, curso 
de mecânica diesel e metrologia. 
Experiência na área mecânica.
Local de atuação: Itu
OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL  
Ensino médio completo, experi-
ência com pequenas obras civis 
(construção de muretas, reforma de 
pisos, calçadas), pintura em geral, 
hidráulica. 
Local de atuação: Cabreúva
OPERADOR DE CALDEIRA  Ensino 
médio completo, experiência em 
caldeiraria.
Local de atuação: Itu
OUVIDOR  Superior completo, vi-
vência na função. Conhecimento em 
Legislação em direito do consumidor, 
negociação e medição de conflitos, 
atendimento ao cliente e capacitação 
em ouvidoria. 
Local de atuação: Itu
POLIDOR  Ensino fundamental, 
experiência na função.
Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e dispo-
nibilidade de horário.
Local de atuação: Salto.
PORTEIRO  Ensino médio completo, 
experiência na função.
Local de atuação: Itu
REPRESENTANTE COMERCIAL 
Ensino médio completo, experi-
ência na área comercial e vendas 
externas. Atuar com prospecções e 
administração, efetuar as negocia-
ções com os clientes e fechamento 
de vendas. Disponibilidade para 
viagens. Local de atuação: Itu
RETIFICADOR  Ensino médio 
completo, experiência na função.
Local de atuação, Itu
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 
Formação Superior em Engenharia 
Mecânica ou Elétrica ou de Produ-
ção. Grande vivência em gestão 
e Coordenação de equipes, PCP, 
produção e projetos de novos 
produtos.
Local de atuação: Região de So-
rocaba
TORNEIRO CNC  Ensino médio 
completo, experiência na função.
Local de atuação, Itu
VENDEDOR EXTERNO  Formação 
Superior completa ou Cursando. 
Desejável experiência na área 
comercial, vendas, negociações 
técnicas e conhecimento no seg-
mento de embalagens.
Empresa localizada em Itu

Os interessados deverão cadastrar o currículo no site:  www.ejrh.com.br  ou comparecer 
á - Rua Paula Souza nº 89, Centro  – Itu /  Fone: (11) 4022-3363 ou 4023-0421.
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Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre loja sala 2 em cima da 
Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba-SP

Fone: (19) 3801-4029  
atendimentoindaia@workcell.com.br

ADMINISTRADOR DE RESTAU-
RANTE: Liderar equipe, experiência 
com refeições em grande quantidade, 
elaboração de cardápios, controle de 
custos e pedidos. Possuir CNH é um 
diferencial. Disponibilidade para o 
período noturno.
ALMOXARIFE/PCP: Conhecimento 
em ferramentas e peças industriais, 
ser disciplinado e organizado., co-
nhecimento em informática, desenho 
mecânico.
AUXILIAR DE COZINHA: Para ajudar 
no preparo de alimentos, limpeza e 
organização da cozinha, auxiliando o 
cozinheiro. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL: Experiência com hidráulica e 
elétrica e conhecimento em construção 
civil. Disponibilidade de horário.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Para 
atuar em industria Gráfica, com dispo-
nibilidade para horas extras.
AJUDANTE GERAL DE MARCENEIRO: 
Para atuar como ajudante geral na Produ-
ção e Montagem  de móveis planejados.
COZINHEIRA(O) :  Para atuar em 
Restaurante na cidade de Indaiatuba, 
possuir conhecimento no preparo de 
alimentos, elaboração de pratos e 
guarnições.
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRAL: Planejar, coordenar e 
controlar a execução de trabalho de 
montagem. Coordenar a manutenção 
elétrica, mecânica e civil, visando 
preservar ou ampliar a capacidade e 

rendimento produtivo. Colaborar com 
a gerência de compras orientando 
e esclarecendo as necessidades da 
aquisição de novos equipamentos e 
materiais diversos para a reposição 
ou instalações industriais. Autorizar a 
execução de terceiros para reformas 
ou reparos.
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO : 
Conhecimento em móveis planejados 
para escritório.
ESTAGIO DE LOGISTICA: Cursando 
ensino superior em Logística 1º ou 2º 
Semestre.
GARÇON / GARÇONETE: Para tra-
balhar num hotel da cidade, com 
conhecimento na área. Disponibilidade 
de horário.
MONTADOR DE MÓVEIS PLANE-
JADOS: Para atuar em Industria de 
móveis.Com experiência na função.
MONTADOR MECÂNICO: Conhe-
cimento em Leitura e Interpreta-
ç ã o  d e  D e s e n h o s  M e c â n i c o s , 
esboços,Ilustrações Técnicas, Mode-
los e Especificações, Capacidade de 
Utilização de Instrumentos de Medição 
e Noções Básicas de Ajustagem , Mo-
vimentação de Carga , solda e elétrica.
PROJETISTA DE MÓVEIS: Conhe-
cimento com Projetos e Layout para 
moveis de escritórios. Desejável 
cursos na área.
SOLDADOR: Com experiência em 
Solda TIG, MIG, MAG e solda Oxi - 
acetilênica. Desejável Curso de Solda, 
Curso de Desenho Mecânico. 

AJUDANTE GERAL  -   Ensino funda-
mental, irá trabalhar na área de limpeza 
e serviços gerais.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - Ensino 
médio, possuir curso de Usinagem, 
mecânica ou similar.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Ensino funda-
mental completo, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa, 
desejável possuir condução própria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensi-
no médio completo, experiência com 
digitação de documentos, possuir curso 
de informática.
ANALISTA DE CONTAS A RECEBER 
- Superior completo ou cursando, expe-
riência com contas a receber e sistema 
integrado SAP.
ANALISTA DE METODOS E PROCES-
SOS SENIOR - Formação Técnica em 
usinagem ou cursando Engenharia de 
Processos, conhecimento em usinagem 
CNC e Centro de Usinagem, Torno, 
Fresa, Metrologia, Auto Cad.
ANALISTA SUPORTE TI - Superior 
completo ou cursando, experiência 
com manutenção de micros, instalação 
de programas, suporte aos usuários, 
conhecimento e implementação de 
Firewall, Webmail, Windows Server, 
Linux, modelagem de banco de dados, 
PL/SQL, UML, ferramenta Crystal 
Reports 11, manutenção básica nos 
parâmetros do PABX, conhecimento com 
o sistema ERP.
ANALISTA PCP JR - Superior completo 
ou cursando, experiência na função e 
com o sistema SAP, desejável ter tra-
balhado em  empresa ramo auto peças.
ANALISTA PCP - Superior completo 
ou cursando, experiência  com sistema 
integrado MRP1, MRP2, PCPM, sistema 
MEGA ou similar.
ASSESSORA DIRETORIA - Ensino 
médio completo, experiência na área 
administrativa desejável conhecimento 
na área de RH, experiência com pla-
nilhas Excel.
ASSISTENTE ALMOXARIFADO – 
Ensino médio, experiência na função, 
desejável ter trabalhado em empresa 
ramo metalúrgico e com conhecimento 
no sistema SAP, possuir disponibilidade 
de horário.
ASSISTENTE COMERCIAL - Ensino 
médio completo, experiência com aten-
dimento a clientes, vendas internas, 
planilha Excel, desejável ter trabalhado 
em empresa ramo metalúrgica.
ASSISTENTE CONTABIL - Superior em 
Ciências Contabil, experiência com con-
ciliações contábeis, sistema integrado 
ERP, impostos e contribuições.
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E ESTO-
QUE - Ensino médio, experiência na função, 
desejável possuir curso de empilhadeira.
ASSISTENTE DE LICITAÇÃO - Ensino 
médio completo, experiência com todo 
processo de licitação.
ASSISTENTE DE MARKETING - Cursando 
Ensino Superior em Marketing, conhecimen-
to com criação, Corel Draw, Photoshop e 
Adobe Ilustrador.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - En-
sino médio, experiência com recebimento 
fiscal, desejável conhecimento com o 
sistema SAP.
ASSISTENTE DE RH - Superior completo  
ou cursando, experiência com recrutamento 
e seleção, agendamento exame médicos, 
entrega de contrato de trabalho, atendi-
mento a clientes e as demais rotinas do 
departamento.
ASSISTENTE DE VENDAS - Superior 
completo ou cursando, experiência com 
toda rotina do departamento comercial, 
informática, Outlook e Excel avançado, 
sistema ERP-TOTVS, desejável ter inglês 
e espanhol nível intermediário.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Ensino médio 
completo, experiencia com contas a pagar e 
receber, fluxo de caixa, sistema integrado e 
as demais rotinas do departamento.
ASSISTENTE FISCAL - Ensino médio 
completo,experiencia na area fiscal, 
tributaria, sistema integrado e as demais 
rotinas do departamento.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino 

fundamental, experiência na função, 
possuir condução própria e disponibilida-
de de horário, residir em Salto ou região.
CALDEIREIRO  - Ensino fundamental, 
experiência na função.
CARREGADOR -  Ensino fundamental, 
carregar e descarregar caminhão de 
mercadorias, possuir disponibilidade 
de horário.
COMPRADOR - Ensino médio completo, 
experiência com compras improdutivas 
e produtivas desejável conhecimento 
com leitura e interpretação de desenho.
CONFERENTE – Ensino médio com-
pleto, experiência na função, desejável 
experiência com o sistema SAP.
COORDENADOR DE MARKETING 
- Superior completo em Marketing, 
experiência na função, criação, feiras, 
possuir pacote Office nível avançado, 
Adobe nível avançado, Corel Draw.
COORDENADOR DA FATURAMEN-
TO - Experiência com faturamento e 
gestão, sistema SAP e conhecimento 
com a área fiscal.
COORDENADOR DA QUALIDADE 
- Superior completo, experiência na fun-
ção, ISO 9000 /9001, desejável ter tra-
balhado em empresa ramo metalúrgica.
DESENHISTA MECANICO - Curso 
Técnico, experiência com desenho 
mecânico, Auto Cad, Solidworks e as 
demais rotinas de departamento.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – 
Ensino médio completo, curso de NR 10 
e elétrica, experiência na função, vaga 
para empresa multinacional.
EMPILHADERISTA   -  Ensino funda-
mental, experiência na função, possuir 
curso de empilhadeira, residir em Salto 
ou Indaiatuba.
FATURISTA - Ensino médio completo, 
experiência com faturamento de notas 
fiscais eletrônicas e sistema integrado 
SAP.
FAXINEIRA - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão de 
fabrica, banheiros e as demais rotinas 
do departamento, desejável que tenha 
condução própria.
FAXINEIRO - Ensino fundamental, 
experiência com limpeza de chão de 
fabrica, banheiros, refeitórios, pátios, 
distribuição de café, desejável ter tra-
balhado em empresa.
INSPETOR DA QUALIDADE - Ensino 
médio, possuir cursos de metrologia, 
ISO 9001 , leitura e interpretação, 
experiência na função,desejável ter tra-
balhado em empresa ramo auto peças.
MOTORISTA  - Ensino médio, possuir 
CNH D e conhecimento em São Paulo.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - 
Ensino fundamental, possuir curso na 
área e experiência na função e dispo-
nibilidade para trabalhar  no segundo 
turno. 
OPERADOR LOGISTICO MULTIFUN-
CIONAL - Ensino médio completo, ex-
periência com serviços administrativos 
de armazém, sistema WMS (qualquer 
sistema) e possuir curso de operador 
de Empilhadeira.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino 
médio completo, experiência com opera-
ção de maquinas,leitura e interpretação 
de desenho e instrumentos de medição, 
possuir disponibilidade de horário.
PORTEIRO -  Ensino fundamental 
completo, experiencia na área da 
portaria e com balança, disponibilidade 
de horário.
PRIMEIRO EMPREGO – Ensino funda-
mental completo, com carteira de reser-
vista, residir em Salto ou Indaiatuba.
SOLDADOR - Ensino fundamental, 
experiência com solda TIG, Mag e 
Elétrica, possuir curso na área.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO -  Ex-
periência com produção de fundidos, 
metalúrgica, processos de auditorias 
internas e externas, aprovar, elaborar, 
revisar e preencher documentos perti-
nentes a ISO/TS 16.949.
TÉCNICO ELETRONICO - Curso Técnico, 
experiência com montagem de painel, 
eletricidade industrial e as demais rotinas 
do departamento. 

Serviços de Mão de Obra Temporária,  Efetivos e Estagiários.
Encaminhe seu Currículo  por e-mail ou compareça  na 

 Rua Sete de Setembro, 351 – Centro -  Ao lado  do Cartório Civil - Indaiatuba/SP
TELEFONE: (19)  3816 7975 – 41053463 - 81290173

e-mail: selecao.evolucao@terra.com.br
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

 Rua 7 de Setembro, 294  - Centro - Indaiatuba - SP - Fone: 19 3875-3052 
 cadastre-se em nosso site: www.ejrh.com.br.

AJUDANTE DE COZINHA
Com Ensino Fundamental e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE CUSTOS
Com Graduação em Administração ou 
Ciências Contábeis, domínio em informá-
tica excel avançado, com experiência em 
toda rotina da área de custos industriais, 
em empresas do segmento metalúrgico. 
Residir em Capivari, Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
ANALISTA DE PROCESSOS
Graduação em Engenharia de Produção, 
possuir experiência no segmento meta-
lúrgico, em processos de melhoria contí-
nua, acompanhamento de processos de 
produção e análise de indicadores. Resi-
dir em Capivari, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ATENDENTE DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em atendimento a clientes e dis-
ponibilidade para trabalhar em escala e 
finais de semana. Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE BOMBA DE CONCRETO
Com Ensino Fundamental Completo. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso de 
Operador de Empilhadeira, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Ensino Fundamental Completo, dese-
jável experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE
Com Graduação Completa, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PROJETOS
Graduação Completa em Engenharia 
Mecânica, Produção ou Mecatrônica, 
com experiência na função com projetos 
mecânicos e possuir conhecimentos em 
Auto Cad, Solidworks, Pró-Engenieer. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA DE BIOLOGIA
Candidata cursando a partir do 3º semes-
tre. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA
Candidato cursando a partir do 4º se-
mestre Engenharia Mecânica, Produção 
ou Mecatrônica, para atuar na área de 
projetos possuir conhecimentos em Auto 
Cad. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TÉCNICO QUÍMICO
Candidato cursando Técnico em Quí-
mica a partir do 1º módulo. Residir em 
Indaiatuba.
ESTOQUISTA
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
GERENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em segmento de supermercado 
desenvolver trabalhos de estrutura de 
mercadorias, lay out, ofertas, quebras,  
liderança, acompanhamento e controle 
de funcionários. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE MERCEARIA 
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em segmento de supermercado, 
planejamento e desenvolvimento de 
ações de aumento de vendas, redução 
de quebras e despesas, liderança, acom-
panhamento e controle de funcionários. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, 
Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE PERECÍVEIS
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência em segmento de supermercado, 
planejamento e desenvolvimento de 
ações de aumento de vendas, redução 

de quebras e despesas, liderança, acom-
panhamento e controle de funcionários. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, 
Itupeva, Jundiaí ou Salto.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
Ensino Médio Completo, desejável 
Ensino Técnico em Artes Gráficas, com 
experiência na função possuir conheci-
mentos em impressão em sacos de papel 
com visor. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Cursando Superior em Logística, com 
o curso de Operador de Empilhadeira e 
possuir experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE PRODUÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em empresa do segmento 
de corte, dobra e prensa de metais, 
possuir disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Capivari, Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função, manutenção pre-
ventiva, corretiva e preditiva de máquinas 
e equipamentos, possuir conhecimentos 
em equipamentos hidráulicos e pneumá-
ticos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA
Com Ensino Médio Completo, com habi-
litação categoria “D” com experiência na 
função, para efetuar entregas em Cam-
pinas e região. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA 
DE CONCRETO
Ensino Fundamental Completo, habili-
tação categoria “D”, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE PRENSA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função, com disponibilidade de 
horário para trabalhar em turnos. Residir 
em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Mecânica ou 
Superior, com experiência na função 
em empresa de prestação de serviços. 
Residir Indaiatuba ou Salto.
ORÇAMENTISTA
Superior Completo em Administração 
ou Economia, com experiência na fun-
ção desejável no segmento de transpor-
te ou logística. Possuir conhecimentos 
em custeio, precificação e apuração de 
resultados de serviços logísticos e no-
ções básica de impostos incidentes em 
atividades logísticas e suas alíquotas. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, 
Salto ou Sorocaba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na área de pro-
dução. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO 
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
PROJETISTA JUNIOR
Ensino Médio Completo, conhecimen-
tos em mecânica, desenvolvimento de 
chapa para corte e dobra. Conhecimen-
tos em Auto Cad avançado. Residir em 
Indaiatuba.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em ho-
rário de escala. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
VENDEDOR EXTERNO
Ensino Médio Completo, com experi-
ência em vendas de equipamentos de 
soldagem e corte como tochas mig/
mag,tig, máquinas de solda eletrome-
cânica, máquinas de solda inversoras 
e multiprocessos. Residir na região do 
ABC e possuir disponibilidade para 
viagens.
VIGILANTE
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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Quer comprar sua 
casa, financiar ou ven-
der e está sem tem-
po? Ligue pra mim F: 
99205-4322/ 99763-
8709/94*2166 / 94*2168 
/ 3935-1372 
Casa na Cecap - 01 
D., sala, coz., dispensa. 
WC, lavand., garag. p/ 
02 carros, edícula com 
03 cômodos e wc nos 
fundos,  R$ 420.000, 00. 
Troca com chácara em 
Indaiatuba. F.19-3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Casa na CECAP - 02 
D., sala, coz., WC, lav., 
garag. P/ 02 carros, 
edícula c/ 03 cômodos 
e WC nos fundos, R$ 
390.000, 00. Troca com 
chácara em Indaiatuba. 
F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 
salas, piscina, 180,00 
m² const., 360,00 m² 
útil  aceita permuta em 
apartamento na cidade  
F. 98144-9224 
Cond. Beira da Mata 
-  CA0496 -  476,54 
m² - 3 sts. (1 america-
na), sala 2 amb., la-
vabo, cz., AS, quintal, 
jd., churrasq., pisc., 
04 vagas garag. R$ 
4 .300,00+ Cond.  + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Bougainville 
- SO0118 - 1000 m² - 
Pavimento sup.: 3 sts. (1 
st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os 
WC’s. c/ armário pla-
nej.), sala 2 amb. c/ pé 
direito duplo, home the-
ater, escrit., despensa, 
cz. e AS c/ planej., suíte 
emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (ar-
mário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de 
lazer, 6 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + IPTU. F. 
3392-0333
Cond. Casa Bella - 
CA0479 - 106,40 m² - 3 
D. (1 st c/ closet), WX, 
lavabo, sala 2 amb., 
varanda, churrasq., jd., 
cz. americana planej. c/ 
coifa., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 sui-
te), sala 2 amb, coz. pla-
nej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de 
garag. R$ 500.000,00 
F.3834-8948
C o n d .  M o n t r e a l  - 
CA0517 - 150 m² - 3 
D. (1st), WC, cz. ameri-
cana, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. 
Ótimo acabamento. R$ 
420.000,00 F. 3392-
0333
Cond. Montreal - com  
3 D. (1st), sala, coz, WC 
social, lavand.,1 vaga 
de garag. coberta. R$ 
389 mil F. 98136-7331
C o n d .  M o n t r e a l  - 
OPORTUNIDADE - 
Casa no Cond. Montreal 
R$ 420.000,00 - 3 D., 
sendo 1 suite, 1 banhei-
ro, sala e 2 vagas de 
garag. - AT 150 m² AC 
104m² F. 98372-0000
Cond. Portal das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 
suíte máster, todas com 
saca, 1 wc social, lava-
bo, área de luz, coz. 
americana, sala 2 amb., 
2 vagas de garag. -  R$ 
580.000,00 F. 98372-
0000
Cond. Pq. Dos Gua-
rantãs – SO0382 - 130 
m²  - 3 D. (1 st), WC, 
lavabo, sala 2 amb., cz. 
c/ gabinete, desp., AS, 
quintal, churrasq., 4 va-
gas garag. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU F.: (19) 
3392-0333
Cond. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 
m² - 3 D. (1 st), lavabo, 
WC social, sala 2 amb., 
cz., despensa, AS, quin-
tal, churrasq., 02 vagas 
de garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Cond. Santa Clara - 
CA0372 - 450 m² - 3 sts. 
planej., sala, varanda, 
cz. planej., desp., AS, D. 
ext. e WC ext., 4 vagas 
garag. R$ 4.400,00 + 
Cond. +IPTU F. 3392-
0333
Cond. Santa Clara - 
CA0405 - 450 m² - 3 
sts., sala 2 amb., varan-
da, lavabo, cz., desp., 
AS, quintal, churrasq., 
pisc., WC ext., 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333

Jd  Esp lanada  I  – 
CA1695 - 04 D. (01 
suíte), sala 02 amb, 
lavand., escritorio, WC, 
coz, A.S, churrasq, de-
pend. empregada c/ 
WC e 04 vagas. Rua 
Pre f .  Lu iz  Te ixe i ra 
de Camargo, 61 R$ 
500.000,00  Pronta p/ 
morar  F.  38752215 
Imobiliária
Jd. dos Colibris – 02 
D., sala, coz., WC e 
lavand.  AT/  275m² 
AC/60m²  (casa em 
terreno de esquina 
frente para avenida 
sendo comercial) R$ 
270.000,00F. 9.9887-
7771
J d .  E l d o r a d o  - 
R$270.000,00 2 D., 
sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-9224
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelen-
te casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000
Jd. Itamaracá - SO0407 
- 250 m² - 2 D. (1 st), 
sala, copa, WC, cz., 
edícula c/ D., AS, 3 va-
gas garag. R$ 1.700,00 
+ IPTU  F. 3392-0333
Jd .  Monte  Verde : 
R$300.000,00 F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Jd. Morada do Sol 
-  sobrado 2 D., sala, 
copa, coz, WC, AS, 
varanda, quintal,2 salas 
comerciais, WC, garag. 
para 2 carros R$ 370 mil 
F. 98136-7331
Jd. Morada do Sol: 
R$ 275.000,00 F: (19) 
9-97369154 c/ Lucilene.
J d .  M o r u m b i :  R $ 
268.000,00 F:  (19) 
9-83398183 c/ Camila.
Jd. Paulistano com 3 
D. (1st),sala,coz,wc so-
cial, lavan., garag. para 
2 carros R$ 280 mil F. 
98136-7331
Jd.  Primavera:  R$ 
250.000,00 F:  (19) 
9-97369154 c/ Lucilene.

Cond. Terra Nobre - 
3 suítes, sendo uma 
com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos, (2 
cobertos), edícula com 
churrasq. sendo uma 
com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos 
(2 cobertos), edícula 
com churrasq., área 
com espaço para cons-
trução de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-
0000
Cond. Vila das Pal-
meiras: R$ 300.000,00 
F: (19) 9-9960-4202 c/ 
Allyne.
Cond. Villa Romana 
- SO0255 - 300 m² - 
3 sts (1 st c/ closet e 
varanda), todos os D. 
e WC’s com armário 
planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. 
planej., AS, depósito/D. 
ext., edícula com chur-
rasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condi-
cionado, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villa Romana 
- SO0255 - 300 m² - 3 
sts, sendo 1 c/ closet e 
varanda, 1 c/ varanda 
(todos os D. e WC’s 
c/ armário planej.), la-
vabo, sala 2 amb., es-
crit., copa, cz. Planej., 
AS c/ gabinete, depó-
sito, D. ext., edícula 
c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Vista Verde - 
OPORTUNIDADE - R$ 
450.000,00 - 3 D, sendo 
1 suíte, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. - AT 
175 m² AC 105 m² F. 
98372-0000
Jd.  Dom Bosco – 
CA0382 - 150 m² - 3 
D. (1st), WC, sala tv, 
cz., AS, 2 vagas garag. 
R$ 2.000,00 + IPTU F. 
3392-0333

Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej. (1 
st c/ closet), sala 2 amb., 
WC, jd. Inverno cz planej., 
AS, quintal amplo, WC ext., 
churrasq., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Regina - casa em 
construção (falta acaba-
mento), 3 D. (1 suíte), coz., 
sala 2 amb., área serv., wc 
social, garag. 2 autos, ex-
celente localização,  tratar 
proprietário, F. 99444-9415 
Jd. Valença - CA0539 - 
125 m² - 3 D. (1st), sala, 
copa, cz., WC, AS, chur-
rasq., 2 vagas garag.  R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-
0333
M. do Sol – Rua 58 be-
líssima casa com 02 D., 
sala, coz, WC social, lav., 
garag. p/02 autoS +01 
Cômodo c/ WC nos fun-
dos, quintal, jardim em lote 
de 250m². Valor imperdí-
vel R$ 380.000,00. AC. 
financiamento. F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 01 
suíte, sala, coz., Wc social, 
lav., em abrigo cob., gar. 
p/ 02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 aceita 
lote no negócio, estuda par-
celamento direto c/ o propr. 
com 50% de entrada. 
M. Sol – Rua 23 - casa 
com 02 D. sendo 01 suí-
te, sala, coz., WC social, 
lav., garag. p/ 02 autos 
em estrutura p/ sobrado. 
R$ 250.000,00 Só a Vis-
ta! F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294 

M. Sol – Rua 77 - sobra-
do com 03 cômodos WC 
e lav. no pav. superior e 
.04 cômodos WC, lav. e 
garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita 
financ. R$ 230.000,00 F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., 
garag. + salão comercial 
na frente R$ 195.000,00. 
Ac. financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294. 
Estuda parcelamento 
direto com o proprietário 
com 50% de entrada. 
Portal de Itaici - SO0381 
- 396 m² - 4 D. (1 st. 
máster), sala 2 amb., 
lavabo, cz. planej., des-
pensa, AS, dep. empre-
gada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Res. Amstalden - R$ 
850.000,00 - Casa 3 
suítes, sala 2 amb., 
com área de luz, cozi-
nha planejada, piscina, 
churrasq., edícula com 
wc fechada em vidro, 4 
vagas , AC 230 m². At 
367 m²  - F. 98372-0000
Res. Cocais - SO0426 - 
120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c/arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas ga-
rag. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 
coz. americana, WC, lav. 
coberta nos fundos. Am-
plo terreno na frente lote 
de 160m² R$ 155.000,00 
+ 45 parcelas de R$ 
412,00. Aceita permuta 
por casa em Indaiatuba. 
F. 19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 

Cecap – CA02616 - 01 
D., sala, coz, 01 WC, 
A.S e quintal separado. 
R$ 880,00 F. 38752215 
Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 
- Amplo apartamento, 
Centro, 3 D., 1 wc e 1 wc 
de serviço, coz. ampla, 
sala, e área de serviço   
- F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - 
Amplo apartamento,  2 
D., 1 wc e 1 wc de ser-
viço, coz. ampla, sala, 
e área de serviço, 1 
vaga de garag. F. (19) 
98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 
casa comercial, exce-
lente localização, 4 D., 6 
salas, ótimo para casas 
de repouso, clínicas - AT 
479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
Centro: 02 D(1st), sala, 
coz, lav e garag. para 
02 carros. R$ 1.500,00. 
F: 99960-4202 c/ Allyne.
Centro: 02 D(1st), sala, 
coz, lav e garag. para 02 
carros. R$ 1.500,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Centro: 02 D, sala, cz, 
lavand. Não tem garag. 
R$ 1.200,00. F. 99960-
4202 c/ Allyne.
Centro: 02 D, sala, cz, 
lavand. Não tem garag. 
R$ 1.200,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 
sts. (1 americana), sala 
2 amb., lavabo, cz., AS, 
quintal, jd., churrasq., 
pisc., 04 vagas garag. 
R$ 4.300,00+ Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - 
Pavimento sup.: 3 sts. (1 
st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os 
WC’s. c/ armário pla-
nej.), sala 2 amb. c/ pé 
direito duplo, home the-
ater, escrit., despensa, 
cz. e AS c/ planej., suíte 
emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (ar-
mário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de 
lazer, 6 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + IPTU. F.: 
3392-0333
Cond. Casa Bella - 
CA0479 - 106,40 m² - 3 
D. (1 st c/ closet), WX, 
lavabo, sala 2 amb., 
varanda, churrasq., jd., 
cz. americana planej. c/ 
coifa., 3 vagas garag. R$ 
3.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de La-
zer, portaria 24hs - 
3D.(Sendo 1 suite c/ 
armários), sala 2 amb, 
coz planej, lavabo, wc 
social, churrasq, 2 vagas 
de garag. R$ 2.300,00 
+ Cond. + Iptu F. 3834-
8948
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Jd. Santa Rita - CA0568 
- 125 m² - 3 D. (1 st), 
sala, cz., WC, AS, 2 
vagas garag., varanda 
gourmet. R$ 1.400,00 + 
IPTU  F. 3392-0333
J d .  S ã o  P a u l o  – 
CA01971- 01 D., sala, 
copa, coz, WC, A.S, 
garag. R$ 990,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
Jd. Valença - CA0539 
- 125 m² - 3 D. (1st), 
sala, copa, cz., WC, 
AS, churrasq., 2 vagas 
garag.  R$ 1.600,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Juscelino Kubitschek: 
03 D(1st), sala, cz, la-
vand. e garag. para 01 
carro. R$ 1.400,00 F: 
99960-4202 c/ Allyne
Juscelino Kubitschek: 
03 D(1st), sala, cz, la-
vand. e garag. para 01 
carro. R$ 1.400,00 F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Moradas de Itaici: 02 D, 
sala, cz planejada, quintal, 
área de serviço, portaria 
24 horas. R$ 1.300,00. F. 
99960-4202 c/ Allyne.
Portal de Itaici - SO0381 
- 396 m² - 4 D. (1 st. 
máster), sala 2 amb., 
lavabo, cz. planej., des-
pensa, AS, dep. empre-
gada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Por ta l  de  I t a ic i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 D. 
(1 st. máster), sala 2 
amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, 
dep. empregada, chur-
rasq., piscina, quin-
tal, 4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Res. Cocais - SO0426 
- 120 m² - 3 D. (1 st), 
sala, lavabo, cz. c/arm., 
WC, AS,quintal, 2 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333

C o n d .  M o n t r e a l  - 
CA0517 - 150 m² - 3 
D. (1st), WC, cz. ameri-
cana, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. 
Ótimo acabamento. R$ 
420.000,00 F. 3392-
0333
Cond. Pq. Dos Gua-
rantãs – SO0382 - 130 
m²  - 3 D. (1 st), WC, 
lavabo, sala 2 amb., 
cz. c/ gabinete, desp., 
AS, quintal, churrasq., 
4  vagas garag.  R$ 
2.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Pq. dos Gua-
rantãs -  SO0383 - 
139,61 m² - 3 D. (1 st), 
lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, 
AS, quintal, churrasq., 
02 vagas de garag. 
R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Santa Clara 
-  CA0372 -  450 m² 
- 3 sts. planej., sala, 
varanda, cz. planej., 
desp., AS, D. ext. e WC 
ext., 4 vagas garag. 
R$ 4.400,00 + Cond. 
+IPTU F. 3392-0333
Cond. Santa Clara 
- CA0405 - 450 m² - 
3 sts., sala 2 amb., 
varanda, lavabo, cz., 
desp. ,  AS,  qu in ta l , 
churrasq., pisc., WC 
ext., 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Villa Romana 
-  SO0255 -  300 m² 
- 3 sts (1 st c/ closet 
e varanda), todos os 
D. e WC’s com armá-
rio planej.),  lavabo, 
sala 2 amb., escrit., 
copa, cz. planej., AS, 
depósito/D. ext., edí-
cula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. 
solar, ar condiciona-
do,  4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333

Cond. Villa Romana 
- SO0255 - 300 m² - 3 
sts, sendo 1 c/ closet e 
varanda, 1 c/ varanda 
(todos os D. e WC’s 
c/  armário planej.) , 
lavabo, sala 2 amb., 
escrit., copa, cz. Pla-
nej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícula 
c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici 
– Casa em condomí-
nio, com 2 D, sala dois 
ambientes, WC social, 
cozinha com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 
+ condomínio e IPTU 
F .  7829.3854 –  Id 
55*94*16871
Jd Califórnia CA02601 
- 02 D., coz, WC, lavan 
+ estacionamento que 
cabe caminhão, trator, 
máquinas agrícolas 
etc. Rua Domacir Stoc-
co Jr. 871 R$1.600,00+ 
IPTU 
Jd. Itamaracá - SO0407 
- 250 m² - 2 D. (1 st), 
sala, copa, WC, cz., edí-
cula c/ D., AS, 3 vagas 
garag. R$ 1.700,00 + 
IPTU  F. 3392-0333
Jd. Morumbi: Casa 
nova com 02 D (1st), 
sala, cz , lavand.. R$ 
1.200,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej., 
sendo 1 st c/ closet, sala 
2 amb., WC, jd. Inverno 
cz planej., AS, quintal 
amplo, WC ext., chur-
rasq., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
J d .  R e g i n a  -  R $ 
2.500,00 - 3 D., 1 suite 
planejada , 1 lavabo , 
sala dois ambientes, 
garag. para 4 carros 
, cozinha planejada , 
lavanderia F. 7808-3727

Res. Guarantãs: So-
brado 03 D,(1 st), sala, 
cz, lav. R$ 1.800,00. F: 
99960-4202 c/ Allyne.
Res. Guarantãs: So-
brado 03 D,(1 st), sala, 
cz, lav. R$ 1.800,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Res. Villa das Palmei-
ras: 02 D (1st), sala, cz 
planejada, lav e chur-
rasq. R$ 1.300,00. F: 
99960-4202 c/ Allyne.
Res. Villa das Palmei-
ras: 02 D (1st), sala, cz 
planejada, lav e chur-
rasq. R$ 1.300,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Rua – 58 (sem garag.) 
excelente casa com 
03 D. e demais depen-
dências, com sacada 
(pavimento superior) 
R$900,00 + IPTU F. 
3 0 1 7 - 2 6 0 8 / 9 9 7 6 2 -
7997/3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ ga-
rag. R$ 900,00 F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Vila Maria Helena – 
CA1381 - 1 D., coz, wc e 
sem garagem R$ 700,00 
+ IPTU F. 38752215 
imobiliária
Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs 
- 3 D. (sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, 
coz, lavand, garag.R$ 
1.250,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948

Apto Guarujá – Ensea-
da - 02 D. (01 Suite), sala, 
coz., lavand, churrasq. 
na varanda, 02 vagas de 
garag., piscina aquec, 
churrasq. R$ 450.000,00 
F. 9.9887-7771   
Jd. Eldorado - com 2 
D., sala, coz, WC, AS,1 
vaga de garag. R$ 149 
mil F. 98136-7331

Apto - Florianópolis 
(Itapema) - mobiliado 
-03 D., (01 suíte), sala, 
coz. , lavand., churrasq. 
na varanda 130m²  R$ 
400.000,00 F. 9.9887-
7771
Apto Gran Ville - R$ 
270.000,00, 3 D., to-
dos com suíte; sala de 
estar, 63m; garag. para 
um  carro F. 98144-
9224
Jd. Morumbi -  2 D., 
sala de estar e TV, coz, 
wc,lavand.,1 vaga de 
garag. coberta R$138 
mil F. 98136-7331

Apto Residencial Soho 
- 3 D. (1 suíte), coz., sala 
2 amb., área serv., wc 
social, 2 vagas garag., 
varanda, completa área 
de lazer. Entrada + transf. 
dívida (financia) ou R$ 
425.000, a vista. Tratar 
proprietário F. 99444-9415 
Centro - Apartamento 
Térreo , Centro, 2 dor-
mitórios, sala cozinha, 
wc social e wc de ser-
viço, área de serviço , 
excelente localização. 
Prédio com portaria 24 
horas , R$ 220.000,00 
F. 98372-0000

Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D., sen-
do 1 suíte, 2 vagas de 
garag., 2 salas, D., com 
armários planejados, 
coz. planejada, área 
de serviço, D. e WC de 
serviço  R$ 650.000,00  
F. 98372-0000
T a p e r á s :  A p a r t a -
mento c/ 02 D, sala, 
cz  e  á rea  de  serv . 
Área de lazer com-
pleta. Entrada á par-
tir de R$ 10.000,00. 
Últ imas unidades, 
obras já iniciadas. F. 
983398183 c/ Camila.

Vendo ou troco Apto no 
Cond. Soho - 3 dorm. F. 
7801-5378 / 3825-0298
Vista Verde: Aparta-
mento em local privi-
legiado c/ 03 D (01st) 
sala, cz, área de serv. 
Garagem para 02 car-
ros. Área de lazer com-
pleta. Entrada de R$ 
20.000,00 F. 983398183 
c/ Camila.
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Ed. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 D., 
sala, coz. c/ armários, wc, 
garag. R$ 900,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 99244-8398
A p t o  C e c a p  -  R $ 
1.300,00, 3 D., todos 
com suíte , sala de estar 
, 63m; garag. para um 
carro  (19)98144-9224
Cond. Ana Alice - (24-
F) - c/ 02 quartos, Sala, 
coz., e 01 banheiro, 01 
vaga coberta de garag., 
R$ 800,00 (aluguel) + 
R$ 225,00 (condomínio) 
+ R$ 51,29 (IPTU). Tra-
tar Visão Imóveis Rua 
Pedro de Toledo, 272 
Centro F. 3875-6230
Cond.  Fernanda – 
AP0467 – 154,33 m² - 3 
D. (1 st), sala 2 amb., 
sacada, cz. planej., WC, 
AS planej., WC serv., 2 
VG. R$ 1.700,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Fonte de Trevi 
- AP0587 - 80 m² - 3 D. 
(1 st), sala 2 amb., cz., 
WC, AS, 2 vagas garag. 
R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU.  F. 3392-0333
Cond. Grand Ville - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. La Spezia - 
AP0565 - 70 m² - 2 D. 
(1st), sala 2 amb., WC, 
cz., AS, varanda gour-
met, 1  vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Maroc – AP0614 
– 84 m² - 3 D. (1 st c/ 
arm.), sala 2 amb., va-
randa, cz. e AS planeja-
das, corredor c/ roupeiro, 
2 vagas garag. subsolo. 
R$ 2.300,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333

Centro – Sala comer-
cial,  esquina, ót ima 
localização 50 m² R$ 
1.550,00 F. 7829.3854 
– Id 55*94*16871.
Centro – Salão comercial, 
24 de maio 100 m² - R$ 
5.000,00 00 F. 7829.3854 
/ Id 55*94*16871.
Marg. Parque Ecológi-
co - R$ 2.700,00 Escri-
tório comercial, sendo 1 
sala, wc, cozinha, amplo 
terreno para estacio-
namento ou operação, 
com capacidade para 
entrada de caminhão F. 
98372-0000
Vl.  Maria Helena - 
SL0006 - 232 m² - Sa-
lão Comercial amplo, c/ 
2 WC’s e mezanino p/ 
escrit.. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Rec. Camp. Int. de Vi-
racopos - CH01030 - 
AT.1.000m² AC.301m² - 
2 casas com 3 cômodos, 
2 baias, 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., 
WC, AS, varias gar. R$ 
300.000,00. F. 3875-
6230 - Creci 04.732
Alto da Bela Vista: Am-
pla área verde, casa 
com 02 D, sala, cz. R$ 
2.100,00. F: (19) 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Aluga - Internacional 
de Viracopos - CH0108 
- 400 m² - Piso sup.: 
2 sts. c/ arm. cama e 
varanda.Piso inf.: 2 D. 
(1 st), WC, sala 2 amb., 
cz., copa c/ mesa, desp., 
canil, poço, varanda, 
churrasq., WC ext. R$ 
2.300,00 + IPTU F. 
3392-0333
Elias Fausto - SP - Chá-
cara com 3.600m² casa 
de quatro cômodos, luz, 
poço. Troca por casa 
em Indaiatuba. F. 3017-
2608/ 99762-7997.

Chácara em Salto – a 
partir de 1.000m² – OPOR-
TUNIDADE - R$60.000,00 
– Aceita carro no negócio 
ou fazemos permuta com 
terreno. F: 3016-1355 
99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2168/ 
3935-1372
Chácara para locação – 
Com piscina, campo de fu-
tebol, churrasqueira e sa-
lão de festas - R$ 400,00 
a diária. F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3016-1355
Colinas I: Chácara am-
pla com área verde. 03 
D (01 st), sala, varan-
da, cz planejada, quintal. 
Área de lazer com pis-
cina. R$ 615.000,00. F. 
9-93147121 Vanderlei.
Elias Fausto - SP - 01 
alqueire, casa de 03 D., 
rico em água, pomar, 
pasto, a 3 km do centro. 
Apenas R$ 600.000,00. 
Aceita casa em Indaiatu-
ba no negócio. F. 3017-
2608/99762-7997/3935-
3294
Itaici: Chácara em con-
domínio fechado com 
portaria 24 horas. Casa 
com 02 D (1st) sala 02 am-
bientes, cz. R$ 2.800,00. 
F: 9-9960-4202 c/ Allyne.
Maragatas: Chácara em 
Salto com edícula com 
01 cômodo c/ wc de 30 
m², área total de 5080 m². 
Energia trifásica subter-
rânea, fossa e canil. R$ 
350.000,00 F. 9-93147121 
Vanderlei.
Monte Mor: Chácara com 
06 D (05 st), sala, cz. Área 
de lazer com piscina, cam-
po e churrasqueira. Gara-
gem para 16 vagas. R$ 
2.500,00. F: 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Rec. Campestre Vira-
cópos - R$ 420.000 - 
Chácara Com casa de 3 
d., sala ampla, cozinha 
americana, piscina.  AT 
1000 m² Fácil acesso F. 
98372-0000

Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 
– 1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 5 
D. (1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. 
planej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à le-
nha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Res. Terras de Itaici 
- CH0090 - 1000 m² - 
Semi mobiliada. 3 D. (1 
st), sala 2 amb., varan-
da, cz. planej., WC, AS, 
quintal, diversas VG. 
R$ 2.700,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Rib. Grande-SP - 04 
alqueires c/ 02 casas 
simples de 04 cômo-
dos cada uma, lavou-
ra, bosque, 02 tanques 
com peixes,abastecidos 
com água em forma 
de bica, luz, água de 
mina, a 60km do cen-
tro de Ribeirão Grande-
-SP R$240.000,00. Aita 
troca com casa em In-
daiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997 Estu-
da parcelamento direto 
com o proprietário
Terras de Itaici – Chá-
cas com 4 D. Sendo 1 
suíte, cozinha ampla, 
churrasq. e piscina. AT. 
1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000
Vale das Laranjeiras 
– Chácara – At. 3890 
m² - Casa c/ 3 D, sendo 
1 suíte, sala de esta 
com pé direito alto, 
coz. planejada, área de 
churrasq. com wc, pis-
cina, campo de futebol 
e pomar R$ 850.000,00 
estuda-se permuta por 
apartamento ou casa 
com 3 D. em Indaiatuba 
F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara 
com 1000m² completa 
para locação finais de 
semana. Troca por casa 
em Indaiatuba. F. 3017-
2608/ 99762-7997.

Vendo ou troco -  Sítio 
com 5 1/2 alqueiros, pas-
tos cercados com mou-
rão tratado em eucalipto, 
água tratada e encanada 
da mina. Casa com 4 
cômodos avarandada, 
energia eletrica, 01 paiol, 
1 cocheira p/ gado e 
10 cabeças. Região de 
Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatu-
ba - (estrada Indaiatuba/
Itupeva) – 20 alqueires a 
R$ 10,00m² frente para 
rodovia F. 9.9887-7771
Videiras de Itaici – 
Chácara com 3 D., sen-
do 1 suíte máster, salas 
de estar, jantar e TV, 
cozinha e área de serviço 
planejada, piscina, portão 
eletrônico e alarme – R$ 
3.000,00 F. 98372-0000

Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 300m², 
Plano R$ 360.000,00. F. 
3834-8948
Alto de Itaici – Ter-
reno de 378 m² muito 
bem localizado – R$ 
210.000,00 F. 98372-
0000
Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado R$ 210.000,00 
F. 98372-0000
Av. Visconde de Indaia-
tuba – Terreno de amplo 
(660 m²) cercado em 
esquina, com escritório 
e 2 salas – R$ 6.000,00 
F. 98372-0000
Av. Visconde de Indaia-
tuba – Terreno de amplo 
(660 m²) cercado em 
esquina, com escritório e 
2 salas R$ 6.000,00 - F. 
98372-0000
Barcelona: Loteamento 
aberto com localização 
privilegiada próximo ao 
parque ecológico. F. 
983398183 c/ Camila.

Bréscia: Terreno em 
condomínio fechado á 
partir de R$ 157.000,00.  
F. 997369154 c/ Luci-
lene.
Cardeal - OPORTUNI-
DADE - Misto em novo 
Loteamento - Liberado 
par construir - 200 m² - 
R$ 50.000 de entrada 
e parcelas de R$ 970 
estuda-se proposta à 
vista, aceita-se veículo 
como parte da entrada  
F. 98372-0000
Cardeal - Oportunidade 
- Misto em novo Lote-
amento. Liberado par 
construir  200 m² - R$ 
45.000 de entrada e  58 
parcelas de R$ 970 F. 
98372-0000
Colibris Oportunida-
de Única: Terreno com 
150 m² de 97.000,00. F. 
983398183 c/ Camila.
Cond. Beira da Mata - 
380 m² R$ 265.000,00. 
Ótima localização, aceita 
permuta. F. 7828-0418/ 
ID:114*97307
Cond. Village Terras 
de Indaiá: Terrenos á 
partir de 900,00 o m². F. 
993147121 c/ Vanderlei.
Jd Esplanada II - 2 lotes 
lado a lado 300 m² cada 
lote, valor R$ 220.000,00 
cada lote. Parte alta- F. 
98372-0000
Jd Esplanada II - 2 
lotes lado a lado 360 
m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. 
Parte alta - F. 7829.3854 
– Id 55*94*16871
Jd.  Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 9.9279-
1177
Jd. dos Laranjais - 
9.000m² R$ 580.000,00 
F. 9.9887-7771
Jd. Paradiso - 03 lotes 
juntos – 708m², 550m² 
e 420m² R$ 1.100,00 F. 
99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico – R$ 180.000,00 
F. 98372-0000

Cond. Murici - AP0578 
- 47 m² - 2 D., sala, cz., 
WC, AS, 1 vaga garag. 
R$ 950,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Place View - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. 
(1 st / arm.), WC, sala 
02 amb., cz. planej., 
AS, varanda gourmet 
c/ churrasq., 2 vagas 
garag., 1 vaga p/ moto. 
R$ 2.950,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Spazio Illumi-
nare - AP0177 - 62 m² 
- 3 D. (1st), WC, sala 2 
amb., sacada, cz., AS, 1 
vaga garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Duetto Di Mariah - 
AP0443 - 73,14 m² - 2 
D. (1 st), WC, escrit., 
sala 2 amb., varanda 
gourmet, churrasq., cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 
1.400,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Ed. Torre de Málaga 
- CO0006 - 130 m² - Co-
bertura com 3 D. (1st), 
sala 2 amb., varanda, 
WC, cz. Planej., AS, 
mezanino, varanda gour-
met, churrasq., 2 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Edifício Tuiuti -02 D. 
(01 Suíte), sala, coz., 
WC e lavand., 01 vaga 
de garag. R$ 2.000,00 
F. 9.9279-1177 
Jd. América:  02 D, 
sala, cz, área de serv. 
R$ 850,00. Não tem 
garag. F. 99960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Monte Verde- Pha-
tenor: 02D, sala, cz 
e área de serviço. R$ 
1.000,00. F: (19) 99960-
4202 c/ Allyne.
Spazzio Illuminare : 
02D (01 st), sala, cz, 
área de serv, térreo. 
Área de lazer completa.  
R$ 1.100,00. F. 99960-
4202 c/ Allyne.

Torres da Liberdade: 
Móveis planejados, 03 
D (01 st), sala, coz, lav. 
Área de lazer completa. 
R$ 1.800,00. F. 99960-
4202 c/ Allyne.
Jd. Pedroso: 02 D, sala, 
cz, área de serv, lav e 
portaria 24 horas. R$ 
1.100,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne.
Rêmulo Zoppi- Raven-
na: Móveis planejados, 
03 D (01 st), sala 02 
amb., cz, lav, portaria 
24 horas. R$ 1.500,00 
F. 99960-4202 c/ Allyne.

Vendo Micro empresa 
em Itu - com três inje-
toras, 1 de 250 gramas, 
2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 
talha, 1 estufa, 1 balan-
ça. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Aluga - Centro: Gal-
pão comercial localizado 
no centro, com 200 m² 
com cozinha e wc. R$ 
3.000,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne.
Aluga - Centro: Salão 
comercial com 50 m² 
no centro da cidade. 
R$ 1.200,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Aluga - Vila Vitória: 
Salão com 80 m² loca-
lizado em avenida. R$ 
3.000,00. F. 99960-4202 
c/ Allyne.
Centro - R$ 1.700,00 
- Salão comercial, com 
70 m², sendo 1 recep-
ção, 3 salas, wc e área 
de serviço, localizado 
no centro da cidade  F. 
98372-0000
Centro – Sala comer-
cial com mezanino, 1 
vaga de estacionamen-
to, 55 m² R$ 1.700,00 
00 – F. 7829.3854 / Id 
55*94*16871
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Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico – R$ 180.000,00 
F. 98372-0000
Lote - 2.500m² próximo 
ao Vale do Sol - 3 km 
do asfalto R$ 75 mil F. 
99453-3758
M.Sol -  ½ lote docu-
mentado para financ. 
Apenas R$115.000,00 
F. 9-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Mântova: Terreno em 
condomínio fechado á 
partir de 204 m² com 
área de lazer. Á partir 
de R$ 137.000,00. F. 
997369154 c/ Lucilene.
Maritacas: Loteamento 
aberto com terrenos á 
partir de R$ 111.000,00. F. 
993147121 c/ Vanderlei.
Monte Carlo: Loteamen-
to aberto R$ 83.500,00. 
F. 993147121 c/ Van-
derlei.
Parque das Bandei-
ras - R$ 260.000,00 
- 1.000,00 m² total F. 
7808-3727
Sabiás: Loteamento 
aberto á partir de 150 m². 
Entrada R$ 10.000,00 
parcelado em 2x. F. 
997793589 c/ Caio.
Temos áreas para lo-
teamentos em Indaia-
tuba, Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades F: 99752-
2170/94*2168
Terra em Indaiatuba 
R$ 60,00 o m²- ótima 
topografia de frente 
com a rodovia F: 99752-
2170/94*2168

Terreno Cond. Maria 
Dulce - 300m - bem 
localizado - doc. Ok - R$ 
240.000,00. Aceito finan-
ciamento  F.9 9774-1698 
/ 9 9665-7942” c/ Andréa
Terreno em Salto – 
300m² LOTEAMENTO 
FECHADO – Estrada 
do Lajeado (Concreba-
se) OPORTUNIDADE 
R$ 90.000,00 – 40% 
de entrada + parcelas. 
F: 3016-1355/ 99752-
2170 /  99205-4322 / 
99763-8709/ 94*2168/ 
94*2166/3935-1372
Terreno Industrial - 
5.200 m² R$ 500,00 m² 
F. 9.9887-7771
Terreno Jd. Califórnia 
– TR00707 - 250m² c/  
casa nos fundos (2D 
,sala, coz, WC). Rua 
Domacir Stocco, 869 F. 
38752215 Imobiliária.
Terreno Jd. do Impé-
rio -TR00711 - 150M², 
quadra 13, lote 54 cond. 
Aceita Carro No Negó-
cio R$  115.000,00 F. 
38752215  Imobiliária 
Terreno Mosteiro - 
4.400m² R$ 200.000,00 
F. 9.9887-7771
Terreno no Distrito In-
dustrial - com 11.000m². 
R$ 2.000.000,00 F. 
98136-7331
Vendo Área rodovia do 
açúcar (Salto) - 600.000 
m²  R$ 40,00 F. 9.9887-
7771
Vista Verde - 02 lo-
tes 175m² cada R$ 
160.000,00 (cada um) 
F. 99887-7771

Maca peroba  rosa, 
m a c a  1 9 5 x 7 5 x 7 5 
(CxLxA), maca 195x 
65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira remo-
vível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e 
escada de inox R$ 850 
cada. F. 7814-5723
2 balcão expositor, 1 
frio , 1 quente, c/ vidro 
trincado e precisando 
de manutenção R$ 500 
cada. F. 98247-4690 
tim
Air Soft, marca Tókio 
Marui R$ 700. F. 98247-
4690 tim
Alugo - 02 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves 1477 
- Falar c/ Figueira
Alugo quarto para mo-
ças. Vila Avaí bem loca-
lizado.  Contato: Gisele 
F. 99607 4522
Bazar e Papelaria no 
centro: vendo e passo 
o ponto com tudo dentro. 
R$ 50 mil, aluguel R$ 
1.650 F. 3875-2215 / 
99696-8732.
Cozinha industrial, no 
Jd Pau Preto AT: 150 
m² AC 90 m². R$ 1.800 
F. 98372-0000.
Faço Progressiva, selante, 
manicure em domicílio 
(faça e ganhe corte de ca-
belo grátis) F. 3935-0499 / 
99332-1128
Vendo - Freezer 190 litros 
Cônsul, c/ 06 gavetas R$ 
380 F. 3875-3581

Vendo - (conjunto 01 
mesa c/ 4 cadeiras, 2 
paneleiros, 1 balcão, 1 
armário de geladeira em 
madeira R$ 1.000) / 01 
cama de casal + 2 cria-
dos R$ 400 01 mesinha 
de telefone R$ 100 F. 
3875-7068 / 99778-4399
Vendo - 01 cabeceira p/ 
cama box c/ 02 criados 
e 03 gavetas, marfim, 
ótimo estado R$ 250 / 
01 armário de cozinha 
completo c/ 04 peças 
em fórmica, cerejeira 
com cristaleira, conser-
vado R$ 650 / 01 aspi-
rador de pó/água Wap 
Prosdócimo Hidro Vac 
A10. Ótimo estado 110v 
R$ 120 F. 3875-0283 / 
99137-3443
Vendo - 01 máquina de 
costura reta industrial 
Mod. 191D R$ 500 / 01 
churrasqueira a bafo 
grande R$ 100 / 01 TV 
de 14” LG (tubo) R$ 
100 F. 99359-1484 / 
3329-7158
Vendo - Lavadora Con-
sul 6 kg na caixa  / Por-
tão de garag. de ferro 3 
x 2.70 F. 3835-1581
Vendo - Máquina de fran-
go, (assa até 20 frangos) 
F. 99214-7202 c/ Fernanda
Vendo toda linha de de-
coração ( casamento, 15 
anos entre outros social 
). Motivo - Fortalecer o 
segmento do Buffet. Fotos 
e relação dos materias 
acesse o facebook Buffet 
Cariane R$ 60.000,00 F. 
3863-4418 / 98296-2262

Van Transit Ford (nova) 
ano 2013 completa, 14 
lugares,  l icenciada, 
IPVA. Negocia. Troca: 
maior ou menor valor. 
F. 3875-2215 /  99696-
8732 Imobiliária
Corsa Sedan- Novís-
simo 2008/2008, 1.4, 
econoflex, com alarme, 
trio elétrico e CD, com 
alarme. Prata F. 99119-
1817 c/ Adão
Fiat Siena EDX 1.6 - 98 
- direção hidráulica, rodas 
de liga leve aro 14’, travas 
nas quatro portas, vidro 
eletr. dianteiro, volante 
c/ regulagem de altura, 
desembaçador do vidro 
traseiro, luz para leitura 
trazeira, retrovisor com re-
gulagem interna radio AM/
FM e CD/MP3 R$ 9.000,00 
F. 98224-1473 c/ Antônio / 
98114-3885 c/ Danieli

Vendo - fusca 1970 - azul, 
motor 1300 doc. Ok R$ 
1.500 (refazer pintura) ou 
troca por carro utilitário 
F. 3934-6330 Sebastião / 
99703-1602 José Carlos
Vendo - fusca 1975 - 
azul, motor 1300L doc. 
Ok R$ 4.000 ou troca por 
carro utilitário F. 3934-
6330 Sebastião / 99703-
1602 José Carlos
Vendo - Gol Plus - 86/86 
- álcool, doc. Ok, R$ 
5.000,00 F. 3894-1801 
c/ Admilson
Vendo F 250 - Cabine 
dupla, diesel, cor prata, 
prepara para trailer. R$ 
90.000,00 F. 9.9921-
4690

Titan 150 KS - 2008 
- azul, doc ok F. 3834-
6330 Sbastião / 99703-
1602 José Carlos

Vendo - PS3 fat destra-
vado com HD externo 
de 1 tera, 1 controle, HD 
interno de 80 giga e 30 
jogos dentro do HD in-
terno último lançamentos 
R$ 1.100,00 F. 98247-
4690 tim
1 PS2 + 1 controle + 
memory card + 10 jogos 
por R$ 200,00 - F. 3835-
5918 ou 9927-32955

Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua 7 de 
Setembro, 644 Centro F. 
3875-2215
Precisa-se de Correto-
res - Entrar em Contato 
com Márcio F. 7808-
3727 / 89*22754

Ofereço-me para tra-
balhar como azulei-
j i s ta  pedre i ro .  Com 
mais de 30 anos de 
experiências do al i -
cerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me como dia-
rista com experiências 
e indicações F. 99266-
1617/ 98116-0546 
Ofereço-me como pro-
fessor de Inglês (aos 
sábados de manhã) do 
ínicio do nível básico 
até nivel intermediário. 
F. 99240-3570
Ofereço-me para co-
locação de pisos e re-
vestimentos F. 99189-
7302 c/ Clóvis
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidada-
dora de idoso horário 
noturno F. 3935-8651 
/ 99479-0454
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro, 
casado,  2  f i lhos  F. 
98894-5045 c/ Josemar
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