
Conta de energia fica 
22,43% mais cara

Dois jovens 
morrem afogados 

Balança comercial 
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Rodízio gera aumento 
de 50% no consumo
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na quinta-feira
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Seleção de Ligas

Igreja é furtada no 
Jardim São Francisco
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A conta de energia elétrica está 
22,43% mais cara desde ontem, dia 
23. O reajuste foi anunciado esta se-
mana pela Agência Nacional de En-
ergia Elétrica (Aneel) e é válido para 
Indaiatuba e mais 26 municípios 
atendidos pela Companhia Paulista 
de Força e Luz (PFL Piratininga).  

Dois jovens de 21 e 23 anos 
morreram vítimas de afoga-
mento no final de semana. O 
primeiro afogamento ocorreu 
em um lago do bairro Mosteiro 
de Itaici na tarde de sábado, dia 
18, e vitimou o ajudante João 
Marcos Oliveira Guerra. 

A balança comercial de Indaia-
tuba fechou o terceiro trimestre de 
2014 com saldo negativo de aprox-
imadamente US$ 201 milhões, de 
acordo com dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). Isto 
representa que a cidade importou 
mais e exportou menos. 

A medida adotada pelo 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) para economizar 
água neste período de seca 
surtiu um efeito inesperado. 
Após uma semana do rodizio 
implantado na Zona Norte da 
cidade, o consumo de água da 
população aumentou em 50%.

Em parceria com a RT 
Features e a Downtown, o 
Topázio Cinemas do Polo 
Shopping Indaiatuba realiza 
na próxima quarta-feira, dia 
29, às 20 horas, uma sessão 
de pré-estreia do filme “Tim 
Maia – Não há Nada Igual”. 
A sessão acontece na sala 4 do 
Topázio Cinemas e a classifi-
cação é 16 anos. 

O segundo turno das Eleições 
2014 acontece neste domingo, 
dia 26, e deve levar mais de 149 
mil indaiatubanos às urnas para a 
escolha do presidente do Brasil. A 
votação acontece das 8 às 17 horas. 
o município possui 399 seções 
eleitorais espalhadas em 22 zonas 
eleitorais. Além disso, 46 seções 
estão adaptadas para receber os ele-
itores com necessidades especiais.

A Seleção de Indaiatuba 
venceu a de Osasco por 
3 a 2, resultado que não 
garantiu a equipe na próx-
ima fase do Campeonato 
de Seleção de Ligas. Isso 
porque na primeira parti-
da, em Indaiatuba, o time 
local acabou derrotado pelo 
placar de 3 a 0. 

Uma igreja situada no 
Jardim São Francisco foi 
invadida na última quar-
ta-feira, dia 16, e teve o 
h idrômetro  fur tado por 
criminosos. Curiosamente, 
no mesmo bairro um apar-
tamento foi invadido e um 
medidor de pressão também 
foi furtado.
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Frutos de Indaiá promete ser o melhor evento do ano

Com apresentação da banda Os Paralamas do Sucesso, o Grupo Mais Expressão realiza amanhã, dia 25, a nona edição do 
Troféu Frutos de Indaiá, quando serão premiadas as melhores empresas da cidade.

DIVULGAÇÃO

JEAN MARTINS

O dia 19 de outubro de 2014 ficará marcado para sempre na história do Primavera, como uma das datas mais importantes 
do clube. Foi quando o Fantasma da Ituana conquistou o acesso a Série A3 do campeonato Paulista após sete anos na fila.
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O domingo será decisivo Você já sabe para 
quem irá votar no 
domingo? Quais 
foram os critérios 
para a escolha?

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

Radares dia 25 a 31/10

Editorial EnqueteArtigos

Chegou a hora de escolher quem irá “co-
mandar” o País pelos próximos quatro anos. 
No domingo, dia 26, mais de 140 milhões de 
brasileiros, sendo 149,305 mil indaiatubanos, 
retornam às urnas pela segunda vez no mês, 
durante o segundo turno das Eleições 2014.

E para essa decisão tão importante, não basta 
comparecer a zona eleitoral, digitar o número do 
candidato e apertar o botão verde de confirma. 

Deve-se ir às urnas e cada cidadão fazer sua 
escolha, mas desde que tenha consciência e 
responsabilidade. O voto é particular, mas é o 
mesmo que pode definir o futuro de milhões de 
brasileiros. 

E para um voto consciente é necessário fazer 
a “lição de casa”. Vale à pena pesquisar mais 
sobre a história do candidato e analisar suas 
propostas para o País, caso ganhe o cargo mais 
importante do Brasil. 

Enfim, cada um deve cumprir com o seu dever 
e ir às urnas como membros de uma sociedade 
democrática. Mas, se possível, que seja feita a 
escolha de um dos dois candidatos e que não 
seja utilizado o voto nulo ou em branco, ou até 
mesmo justificar o mesmo. Há duas escolhas: 
a permanência de um trabalho de quatro anos 
contra a promessa de renovação. 

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

“Já fiz minha escolha e escolhi 
a renovação”, Antônio dos 
Santos, 69 anos, pedreiro.

“Já escolhi meu candidato 
e utilizei como critério a 
mudança para ter um Brasil 
melhor”, Edson Alves, 56 
anos, lavrador.

“Já sei para quem irei votar 
no domingo. Com o meu 
candidato vejo a esperança de 
mudar o Brasil para melhor”, 
Bárbara Antônio, 20 anos, 
esteticista. 

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.) 

A ESTRATÉGIA DA DISTRAÇÃO, ACORDA MEU POVO
O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração que consiste em desviar 

a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites polí-
ticas, mediante a técnica do dilúvio ou inundações de contínuas distrações e de informações 
insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir ao público de 
interessar-se pelos conhecimentos essenciais, na área da ciência, da economia, da psicologia, 
da neurobiologia e da cibernética. “Manter a atenção do público distraída, longe dos verdadei-
ros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, 
ocupado, ocupado, sem nenhum tempo para pensar; de volta à granja como os outros animais 
(citação do texto 'Armas silenciosas para guerras tranquilas')”.  CRIAR PROBLEMAS, DE-
POIS OFERECER SOLUÇÕES. Este método também é chamado “problema-reação-solução”. 
Cria-se um problema, uma “situação” prevista para causar certa reação no público, a fim de 
que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo: deixar que se 
desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de 
que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou 
também: criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos 
direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos.  A ESTRATÉGIA DA GRADA-
ÇÃO. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, a 
conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira que condições socioeconômicas radical-
mente novas foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990: Estado mínimo, privatizações, 
precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram ingressos 
decentes, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas 
de uma só vez.  QUAL FOI O ÚLTIMO LIVRO QUE VC LEU OU O ÚLTIMO CURSO 

QUE VC FEZ? TREVISAN JOSÉ,  Psicólogo, treinador de pessoas. www.
signatreinamentos.com.br - 019-3875-7898

O QUE É DESAPOSENTAÇÃO?

Dr. Tiago Cunha Pereira
OAB/SP 333562
Rua Antonio Angelino Rossi, 733, Jd. Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com

Durante a vida laboral, o empregado contribui conjuntamente com seu empregador junto a 
Previdência Social para que mantenha na qualidade de segurado e poder pleitear os benefícios 
previstos na legislação previdenciária.

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

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

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

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

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

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

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

O STF iniciou o julgamento na semana passada e já se tem 2 votos favorá-
veis, porém o Supremo decidiu suspender pela ausência de outros ministros. 
Julgada a desaposentação, todos os tribunais deverão decidir no mesmo sentido 
que o Supremo, e que seja a favor do aposentado. 

Auxílio-acidente

“Não fiz minha escolha ainda, 
pois estou sem opção. Acho 
que vou votar em branco”, 
Luciana Tanhares, 36 anos, 
auxiliar de limpeza.

“Eu já fiz minha opção para 
a presidência do Brasil e es-
colhi por querer renovação 
no país”, Roberta Lucas, 27 
anos, auxiliar de limpeza.

Através das estatísticas sempre divulgadas pela imprensa, temos tomado conhecimento da 
grande quantidade de acidentes que ocorrem em nossa sociedade, sejam eles domésticos, de 
trânsito ou no trabalho.

Em um caso de acidente de trabalho, o primeiro benefício que o acidentado segurado do INSS 
recebe em caso de incapacidade é o Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho.

Já em caso de um acidente pessoal que causou incapacidade, o segurado do INSS receberá 
o Auxílio-Doença Previdenciário.

Após esse afastamento temporário, onde o segurado fará seu tratamento médico, três situa-
ções podem se apresentar:

1 - o acidentado pode ser considerado capaz de voltar ao trabalho [nenhuma invalidez];
2 - o acidentado não tem mais condições de voltar a exercer um trabalho que lhe garanta a 

subsistência [invalidez total e permanente] ou
3 - o acidentado pode voltar ao trabalho, porém ficou com seqüelas que reduzem a capacidade 

para exercer o mesmo trabalho da época do acidente [invalidez parcial e permanente].
Na terceira hipótese o INSS deveria conceder ao segurador o benefício denominado Auxílio-

-Acidente, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91.
O Auxílio-Acidente é o benefício pago pelo INSS quando a vítima de um acidente de qual-

quer natureza, após a consolidação das lesões, fica com seqüelas que impliquem em redução 
para exercer o trabalho que habitualmente exercia na data do acidente, e corresponderá a 50% 
do valor que receberia se aposentado por invalidez fosse.

Nossa legislação reza que o Auxílio-Acidente deveria ser concedido a partir do “dia seguinte 
ao da cessação do Auxílio-Doença”, de forma automática, sem que o segurado necessite realizar 
qualquer pedido.

Infelizmente, não é isso que acontece, o INSS não concede este benefício de forma automática 
e também tem se negado a conceder quando é feito o pedido administrativo, sendo necessário 
nos dias de hoje ingressar com ação judicial para que se obtenha direito ao benefício.

Também é relevante lembrar que os trabalhadores acometidos de doença profissional e de 
doença do trabalho podem receber o Auxílio-Acidente, por força do artigo 20 da Lei 8.213/91, 
que considera acidente de trabalho essas doenças.

Assim, os segurados do INSS que após receberem a alta do Auxílio-Doença, ficaram com 
seqüelas que reduzam a sua capacidade de trabalho tem direito assegurado ao Auxílio-Acidente, 
e em caso do INSS não conceder o benefício, deverão procurar o advogado de sua confiança 
para ingressar com o pedido judicial.

Rogério Pontara, advogado 
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Balança comercial tem 
saldo negativo no trimestre 
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Sindicatos varejistas vivem impasse
DESACORDO 

A balança comercial de 
Indaiatuba fechou o 
terceiro trimestre de 

2014 com saldo negativo de 
aproximadamente US$ 201 
milhões, de acordo com dados 
do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). Isto repre-
senta que a cidade importou 
mais e exportou menos. Com 
esses valores, Indaiatuba ficou 
entre as cinco cidades com 
os maiores saldos negativos 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), junto com 
Campinas, Jaguariúna, Pau-
línia e Hortolândia. Entre 
os motivos para os números 
negativos está a crise na Ar-
gentina, principal comprador 
do setor automobilístico de 
Indaiatuba.

O déficit é observado no 
comparativo entre as importa-
ções e exportações, dos meses 
de julho, agosto e setembro. 
As vendas para o exterior 
totalizaram aproximadamente 
US$ 132 milhões, sendo US$ 
44 milhões em junho, US$ 43 
milhões em agosto e US$ 45 
milhões em setembro. 

Já as compras no exterior 
totalizaram mais que o dobro, 
US$ 331 milhões. No primei-
ro mês do trimestre foram 
US$ 116 milhões, no mês se-

guinte US$ 111 milhões e em 
setembro US$ 104 milhões. 

Indaiatuba ficou entre as 
cinco cidades da RMC com 
maior déficit, junto com Ja-
guariúna, Paulínia, Hortolân-
dia e Campinas. Ao todo a 
RMC teve um déficit de US$ 
2,7 bilhões e desse valor, US$ 
2,6 milhões correspondem ao 
saldo negativo de Campinas. 

Já no comparativo com 
o mesmo período do ano 
passado, houve uma queda 
de 8%.  Nos meses de julho, 
agosto e setembro de 2013 as 
vendas para o exterior foram 
de aproximadamente US$ 
163 milhões, já às compras 
fora do País chegaram à US$ 
382 milhões, totalizando um 
déficit de US$ 219 milhões. 

De acordo com o Secretá-
rio Municpal de Desenvolvi-
mento, Renato Stochi, a crise 
na Argentina teve impacto 
direto nas exportações de 
Indaiatuba. Para se ter uma 
ideia, o País é responsável 
por comprar 10% dos pro-
dutos brasileiros entre eles 
carros e peças automobilísti-
cas. Assim, sendo Indaiatuba 

um dos maiores exportadores 
desses produtos, a queda na 
economia argentina refletiu 
diretamente nas exportações 
do Município. 

No entanto, Stochi ressal-
ta que o cenário é desfavo-
rável em todo o mundo. “A 
economia está fraca a nível 
mundial desde a dona de 
casa que tem reavaliado as 

compras no supermercado, 
até os grandes países que têm 
optado por serem cautelosos 
na hora de comprar nossos 
produtos”, diz. “É um efeito 
em cascata, primeiro atinge 
as grandes economias e assim 
sucessivamente, até chegar 
a nós, produtores menores.” 

O secretário informa que 
o cenário desfavorável deve 
passar por uma leve melhora 
no ano que vem, mas o mo-
mento ainda é de cautela. Ele 
ressaltou também que é uma 
característica da cidade im-
portar mais e exportar menos. 
“Obviamente os números de 
exportação são maiores, por 
que é muito caro fabricar 
no Brasil, por isso sempre 
haverá a diferença entre os 
números. O que se espera 
para 2015 é que haja pelo 
menos um equilíbrio entre 
ambos”, explica. 

Atualmente, Argentina, 
Estados Unidos e Venezuela 
são os principais clientes da 
exportação de Indaiatuba. Já 
a China, Japão e também os 
Estados Unidos são os prin-
cipais fornecedores para o 
mercado local. 

Os automóveis, maquiná-
rios e produtos químicos estão 
entre os nossos principais 
produtos exportados para o 
exterior. Já as máquinas e os 
eletrônicos estão estre os prin-
cipais produtos importados. 

A Convenção Coletiva 
de Trabalho para o varejo de 
Indaiatuba não vem sendo 
assinada, pelo terceiro ano 
consecutivo, na data-base 
da categoria que ocorreu no 
dia 1º de setembro, devido 
ao impasse entre o Sindicato 
dos Comerciários (Secom) 
de Indaiatuba e o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Campinas e Região (Sindi-
varejista). A divergência está 
no feriados para o comércio 
local. 

Sem a Convenção assi-

nada, os comerciários de 
Indaiatuba estão sem receber 
reajuste salarial, além de fi-
carem impedidos de trabalhar 
nos próximos feriados, assim 
como de ganhar comissões 
extras.  

De acordo com sindi-
cal patronal Sindivarejista, 
o presidente do Secom se 
recusa a comparecer pes-
soalmente às reuniões de 
negociação promovidas entre 
os sindicatos. 

Em nota, o Sindivarejista 
frisa que “as negociações 

só ocorreram por meio dos 
departamentos jurídicos de 
ambas as entidades, e reali-
zou neste período, insistentes 
contatos na busca de uma 
alternativa viável e realista 
para o bom termo das nego-
ciações. Porém, permaneceu 
a negativa do Presidente da 
Secom de estar presente nas 
reuniões”. 

Ainda segundo a nota, “o 
Sindivarejista assinou Con-
venção Coletiva com as de-
mais cidades da região, sendo 
12 municípios, mas continua 

propondo, sem sucesso, reu-
niões presenciais entre os 
presidentes dos sindicatos – 
Sindivarejista e Secom”.

Desacordo 
Em contato com a respon-

sável pelo departamento jurí-
dico da Secom de Indaiatuba, 
Andrea Domingues explica 
que não houve a negociação, 
pois o sindicato considera 
que a proposta não estava 
avançando para as classes 
dos trabalhadores. “Foi en-
viado ontem (quarta-feira, 

dia 22), para o Sindivarejista, 
um documento onde concor-
damos com o índice de rea-
juste, porém não há concor-
dância quanto à extensão dos 
dois feriados (7/9 e 12/10) 
proposta pela Convenção”, 
explica. O Secom propõe que 
o comércio não abra nesses 
dois feriados, contrariando 
o Sindivarejista. “Também 
propomos o amparo social 
(seguro de vida)”. 

Porém, segundo ainda 
Andrea, o Sindivarejista 
não está querendo aceitar a 

proposta do Secom. “Aceita-
remos a extensão do feriado, 
desde que eles (Sindivarejis-
ta) aceitem a nossa proposta 
do amparo social”, diz.

Ainda de acordo com 
Andrea, o principal objeti-
vo do Secom é avançar nas 
conquistas sociais da classe 
trabalhadora, sem acarretar 
maiores danos, prejuízos e/
ou exigências da categoria 
econômica cumprindo com 
razoabilidade o nosso dever 
institucional e constitucio-
nal. (Denise Katahira)

Segundo o secretário Renato Stochi, a crise na Argentina teve impacto nas exportações da cidade
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Casagrande Turismo participa do 9º Frutos de Indaiá 
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Amanhã, dia 25, ás 20 
horas, acontece o tão 
aguardado Troféu 

Frutos de Indaiá no salão 
social do Clube 9 de Julho. 
O evento organizado pelo 
Grupo Mais Expressão irá 
realizar a entrega do merecido 
troféu aos melhores empre-
sários e empresas de 2013. 
E entre essas grandes marcas 
está a Casagrande Turismo, 
que retorna ao prêmio após 
dois anos. 

Segundo a proprietária da 
Casagrande, Liliane Domin-
gues Casagrande Faccioni,  
a eleição da marca veio em 
um momento de mudanças e 
renascimento. “A Casagran-
de está no mercado há duas 
décadas, sempre figurando 
entre as melhores da cidade 
e com um público fidelizado. 
A eleição no prêmio vem em 
um momento muito impor-
tante, onde estamos revendo 
conceitos, nos reaproximando 
dos clientes e do público em 
geral”, explica. “É um mo-
mento importante, que vem 
a ser incentivado ainda mais 
com a conquista do Troféu 
Frutos de Indaiá.” 

A empresária destaca que 
nos últimos dois anos a Ca-
sagrande passou por uma 
completa mudança, chegando 
até ter uma segunda unidade, 
e o Troféu Frutos de Indaiá 
foi decisivo para os caminhos 
que a marca viria a tomar.  
“Tivemos uma segunda uni-
dade, porém vi que estávamos 
deixando de lado nossa prin-
cipal característica que é estar 
mais perto do cliente”, diz. 

“E nosso público sentiu isso, 
tanto que nesses dois anos não 
fomos eleitos no Frutos. Foi 
aí que percebemos que era 
preciso relembrar nossos con-
ceitos e voltar a ser a marca 
que o indaiatubano confia há 
tantos anos”. 

Para isso, Liliane voltou à 
frente da Casagrande, unida-
de do Centro, e investiu em 
alguns fatores. O primeiro 
foi implantar com mais vigor 
um novo tipo de atendimento 
personalizado, que consiste 
em agendar horários com o 
cliente e visitá-lo onde quer 
que ele esteja, seja em casa, 
no trabalho ou em qualquer 
outro local. Segundo, inves-
tir em uma equipe enxuta e 
muito mais experiente, com 
capacidade ainda maior de 
passar ao cliente cada detalhe 
do destino e da experiência 
que ele poderá vivenciar com 
a viagem adquirida. 

Segundo a proprietária, 
o prêmio veio para coroar 
e incentivar esta nova eta-
pa. “Estamos há 20 anos no 

mercado e ser premiada no 
Frutos é estar em contato com 
o público e com o empresa-
riado da cidade, com as mais 
importantes marcas do nosso 
Município. Por isso, quando 
recebemos a notícia de que 
fomos eleitos foi uma grande 
satisfação pois, apesar de ter-
mos mais de duas décadas de 
Casagrande, é preciso sempre 
se reinventar, fazer o diferen-

te, fazer o melhor”, exalta. 

Pesquisa 2014 
Nesta edição do Jornal 

Mais Expressão consta o 
último formulário da pesquisa 
que irá eleger os premiados 
da edição 2015 do Troféu 
Frutos de Indaiá. O questio-
nário possui 20 segmentos e 
o leitor os responderá dizendo 
qual empresa na sua opinião 

é a melhor. Quem responde 
ao formulário e a pesquisa 
de rua concorre há uma bi-
cicleta elétrica, uma TV de 
46 polegadas e um aparelho 
Blue Ray. 

Esta primeira etapa da 
pesquisa ocorreu durante 
quatro edições do Jornal 
Mais Expressão e a cada 
edição foram 20 segmentos 
diferentes. A previsão é que o 

questionário seja respondido 
por aproximadamente 2,5 mil 
pessoas e a data limite para a 
entrega dos formulários nas 
urnas é até dia 5 de novembro.

A segunda etapa da pes-
quisa também já começou. 
No último sábado, dia 18, 
uma equipe especializada 
esteve nas ruas para ou-
vir a opinião das pessoas. 
“Uma equipe entrevistou a 
população nas ruas, onde 
o processo é parecido. O 
entrevistado responderá 
qual empresa ele considera 
a melhor em 20 segmen-
tos”, informa o presidente 
do Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa. Nessa 
etapa a previsão é que sejam 
ouvidas aproximadamente 
1,6 mil pessoas. 

Redecopa ressaltou que 
a antecipação da pesquisa 
ocorreu para que não hou-
vesse atrasos no cronograma 
do Troféu Frutos de Indaiá 
2015. No mês que vem serão 
divulgados os eleitos da 10º 
edição.

A pesquisa de rua iniciou no último sábado, dia 18, e deve ouvir 1,6 mil pessoas Liliane Casagrande (de vermelho) ao lado da equipe CVC Casagrande Turismo

Prefeitura e repartições públicas não funcionam na segunda 
PONTO FACULTATIVO 

Na próxima segunda-
-feira, dia 27, não haverá 
expediente na Prefeitura de 
Indaiatuba e nas repartições 
públicas municipais da admi-
nistração direta, autarquias 
e fundações, devido à co-
memoração ao Dia do Fun-
cionário Público.  O ponto 
facultativo será no dia 27, um 
dia antes da data, conforme 
Decreto nº 11.907 de 29 de 
novembro de 2013. Para os 

serviços públicos considera-
dos essenciais será mantido 
o sistema de plantão. 

A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) 24h do Jardim 
Morada do Sol, estará em 
funcionamento em forma 
de plantão. O Departamento 
Odontológico que também 
atende na UPA, estará de 
plantão das 8h às 12 horas. 
As farmácias públicas estarão 
fechadas. 

Na Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente 
serão mantidos os serviços de 
limpeza nas praças, a coleta 
de lixo, limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios e feiras 
livres. Na Secretaria Munici-
pal de Obras e Vias Públicas, 
o plantão incluirá as equipes 
de manutenção elétrica e de 
trânsito.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto (Saae) atenderão as 
emergências da população 
pelo telefone 0800-77 22 195.

Os serviços operacionais 
da Guarda Civil (GC) da 
Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública não sofrerão 
nenhuma alteração. O telefone 
da Guarda para emergência é 
153, da Polícia Militar é 190, 
do Corpo de Bombeiros, 193 
e da Central de Ambulâncias 
192.
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Funcionários do Haoc participam de palestras 

Projetos homenageiam 
cidadãos com nomes de rua  

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA/ACS-CMI  

DIVULGAÇÃO 

Eleições
Domingo, dia 26, acon-

tece o segundo turno das 
Eleições 2014. No caso do 
Estado de São Paulo, os 
eleitores votarão apenas 
para presidente do País. 
Espero que as pessoas 
possam ir às urnas apenas 
com o sentimento e o de-
ver de escolher o melhor 
para a nação brasileira, e 
que seu voto não seja con-
sequência de promessas 
individuais.   

Dever 
Durante a semana, a 

CPFL anunciou o aumen-
to na conta de energia. 
Não foi nenhuma novida-
de à população, o próprio 
Mais Expressão divulgou 
no mês passado que o re-
ajuste aconteceria. Diante 
de possíveis reclamações 
da população, acredito 
que as melhorias no sis-
tema de energia, sem os 
constantes apagões na 
cidade, já seria algo sufi-
ciente para o indaiatubano 
não questionar o aumento.

Benefício 
Durante a última Ses-

são Ordinária da Câmara, 
realizada na última segun-
da-feira, dia 21, o verea-
dor Gervásio Aparecido 
da Silva (PP) apresentou 
uma indicação para que 
seja implantada em In-
daiatuba uma academia 

para pessoas portadores 
de necessidades especiais. 
A academia seria mais um 
benefício a quem tanto é 
descriminado na socie-
dade. 

Fiscalização 
Preocupado com a ve-

locidade com que alguns 
carros trafegam na cidade, 
o vereador Maurício Ba-
roni (PMDB) pediu que 
fossem instalados rada-
res fixos em dois pontos 
da cidade. Um deles na 
Avenida Windson Park, 
no bairro Helvetia Polo 
Country, mais precisa-
mente no desvio do pe-
dágio, e o outro ponto 
na Avenida José Ambiel, 
na altura da portaria de 
serviços do condomínio 
Maiseon Du Park. 

Acesso 
E para encerra a co-

luna, não posso deixar 
de falar do assunto mais 
comentado da semana: o 
acesso do Primavera a A3 
do Campeonato Paulista. 
Foi emocionante fazer 
parte daquele momento. 
Quero deixar meus para-
béns ao clube, em especial 
aos jogadores, comissão 
técnica e ao presidente 
Sérgio Trinca. Foi um 
belo trabalho que acabou 
coroado com o acesso. 
Parabéns, Fantasma da 
Ituana!!! 

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

OUTUBRO ROSA 

A 29ª Sessão Ordinária 
da Câmara foi mar-
cada por Projetos de 

Lei que deram nomes de ruas 
a pessoas importantes da ci-
dade. Pelo menos cinco PLs, 
dos sete presentes na Ordem 
do Dia, foram aprovados com 
essa finalidade. A Sessão 
aconteceu na tarde da última 
segunda-feira, dia 20, no Ple-
nário da Câmara.  

Dois projetos do vereador 
Mauricio Baroni (PMDB), fo-
ram aprovados durante sessão 
de Câmara e causaram como-
ção aos familiares de Milton 
Inhauser e do tenente José 
Caetano da Cruz, os quais dão 
nome as ruas localizadas, res-
pectivamente, no Jardim Resi-
dencial Maria Dulce e Jardim 
Residencial Terra Nobre. Os 
projetos foram aprovados por 
unanimidade. 

Ainda durante a Sessão, 
foram aprovados três Projetos 
que dão nome de ruas também 
no Jardim Residencial Maria 
Dulce. Dois deles são de au-
toria do vereador e presidente 
da Câmara, Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha (PMDB), 
os quais homenageiam “Luiz 

Antônio Raimundo” e “Paulo 
de Tarso Campos”. 

O terceiro Projeto de Lei 
dá o nome de Rua Adriana 
Munhóes Viadana a um lo-
gradouro do Município, sendo 
de autoria do vereador Helton 
Antônio Ribeiro (PSB). 

“Existem pessoas que cri-
ticam quando o vereador faz 

esse tipo de projeto, mas eles 
também são importantes! Não 
só porque homenageiam, com 
o aval da Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba, pessoas 
que prestaram grandes con-
tribuições para o Município; 
mas principalmente porque 
localiza pessoas e famílias 
dentro de uma comunidade; 

para ter a dimensão disso, 
imagine-se morando numa 
rua sem nome”, exemplifica 
Cebolinha.

Ainda na Sessão de se-
gunda-feira, foi aprovado 
o Projeto de Lei 150/2014, 
referente a transposição e 
transferência de dotações or-
çamentárias – aprovado com 
votos contrários da bancada 
oposicionista, formada pelos 
vereadores Carlos Alberto 
Rezende Lopes (Linho -PT), 
Derci de Lima (PT) e Bruno 
Ganem (PV).

Também foi aprovado e 
votado o Projeto de Decreto 
008/2014, do vereador Mau-
rício Baroni (PMDB), que 
concede o Título Honorífico 
de Cidadão Benemérito Dr 
Caio da Costa Sampaio, a 
Athos Mazzoni Sobrinho.

 
Mudança 

Em virtude do ponto facul-
tativo que comemora o Dia do 
Funcionário Público marcado 
para segunda-feira, dia 27, a 
próxima Sessão Ordinária da 
Câmara acontece, excepcio-
nalmente, na terça-feira, dia 
28, a partir das 18 horas. Na 
segunda-feira, portanto, não 
haverá expediente na sede do 
Poder Legislativo.

A tarde de quarta-feira, 
dia 22 de outubro, foi es-
pecial para os mais de 50 
funcionários do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) que compareceram 
ao auditório para prestigiar 
mais um evento do Outubro 

Rosa. O ambiente descontra-
ído abrigou duas palestras, 
sorteio de prêmios e café da 
tarde.

A instituição Mais Vida – 
Centro de Apoio ao Portador 
de Câncer participou através 
de uma palestra ministra-

da pela psicóloga Verônica 
Calderón, que falou sobre o 
câncer de mama, como ele 
se desenvolve, as formas de 
diagnosticar precocemente, e 
também sobre a importância 
de um acompanhamento psi-
cológico em pacientes com 

esse diagnóstico.
Na sequência a coordena-

dora de hotelaria Rosângela 
de Lima trouxe sua palestra 
motivacional “Círculo da 
Vida x Círculo dos Sonhos”, 
proporcionando um clima de 
fraternidade entre os partici-
pantes.

O evento contou também 
com sorteio de brindes com 
o apoio da empresas: Dinho 
Água; Mindy Cosméticos e 
Perfumaria; Guima; coor-
denadora Amanda Gomes 
Arantes; R&A Modas e Aces-
sórios; e padaria A-Real.

O Outubro Rosa é o perí-
odo quando são intensifica-
das em vários países ações 
de conscientização com o 
objetivo principal de alertar 
homens e mulheres sobre a 
importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do 
câncer de mama.

Cinco projetos de nomes de ruas foram votados durante a 29ª Sessão 
da Câmara

Evento com os funcionários 
do Haoc aconteceu na 
última quarta-feira  
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MAX PLANCK 
Livro para colorir é 

desenvolvido por alunos 
Com rodízio, consumo
de água aumenta 50%

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

JME

A medida adotada pelo 
Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 

(Saae) para economizar água 
neste período de seca surtiu 
um efeito inesperado. Após 
uma semana do rodizio im-
plantado na Zona Norte da 
cidade, o consumo de água 
da população aumentou em 
50%. Os primeiros dias da 
medida também foram mar-
cados por reclamações de fal-
ta de água, sendo que alguns 
moradores chegaram a ficar 
três dias sem abastecimento. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Saae, na primei-
ra semana do rodízio aplicado 
em 125 bairros da cidade, 
houve um retrocesso na eco-
nomia de água. Para o órgão, 
o motivo foi que houve "pâ-
nico" da população e muitas 

pessoas compraram caixas de 
água para armazenamento, 
aumentando o consumo ao 
invés de economizar. 

Os primeiros dias da me-
dida também foram marcados 
por reclamações de falta de 
água. Segundo a dona de casa 
Simone Brandestini, de 47 
anos, moradora do bairro Vila 
Vitória, em sua residência 
não houve abastecimento por 
dois dias. “No início tivemos 
problemas e fiquei sem água, 
porém depois normalizou e 
agora está vindo nos horários 
determinados”, diz. “A água 
vem com bastante cloro, que 
já é esperado visto que é preci-
so tratar essa água. Apesar de 
tudo isso, acho que a medida 
é importante, afinal não chove 
e os rios estão praticamente 
secos.”

Na residência da funcioná-
ria pública Sandra Helena de 
Oliveira, de 50 anos, também 

houve falta de água. “Foram 
três dias sem abastecimento 
nenhum, nem dentro do ho-
rário estipulado no rodizio. 
Agora está normal e quanto a 
qualidade da água, não perce-
bi diferença”, conta. 

De acordo com a asses-
soria do Saae, o problema de 
instabilidade deve continuar 
ocorrendo se não chover. 
A explicação foi que com a 
pouca água disponível, não 
há pressão suficiente para 
que ela chegue aos bairros 
mais altos da Zona Norte. 
Deste modo, o órgão solici-
tou que a população não tente 
armazenar grande quantidade 
de água, pois com isso mais 
bairros poderão sofrer com a 
falta de abastecimento. 

A economia foi novamen-
te solicitada pelo Saae. Se-
gundo o órgão, para que haja 
um abastecimento uniforme 
em todos os bairros é preciso 

que o consumo baixe de 63 
milhões de litros de água por 
dia, para 45 milhões de litros. 
Até o momento ninguém foi 
multado por desperdício, 
porém em média 15 pessoas 
são notificadas por dia pela 
fiscalização do Saae. 

Para evitar transtornos, o 
Saae pede que a população 
entre em contato pelo tele-
fone 0800-7722195 e faça a 
denúncia, ao invés de publi-
cações nas redes sociais. 

Outras Regiões
De acordo com o Saae, 

por enquanto a Zona Sul não 
deve ser incluída no rodízio e 
que a situação do cheiro forte 
e do gosto de cloro na água, 
já foi normalizada. 

A assessoria ressaltou 
também que ainda não há 
previsão para a implantação 
da medida em outros bairros 
da cidade. 

GIULIANO MIRANDA

DIVULGAÇÃO

Rio Capivari-Mirim é mais 
uma fonte de abastecimen-
to da cidade que está seca Alunos do 6º ao 9° ano 

do Ensino Fundamental 2 
do Colégio Max Planck de-
senvolveram a produção de 
um livro para colorir, com 
mandalas desenhadas pelos 
próprios alunos, e foram desti-
nados a crianças assistidas por 
algumas Organizações Não 
Governamentais de Indaiatuba 
(ONGs), entre 6 a 10 anos.

O projeto Cores e Formas 
foram desenvolvidos durante 
a aula de Artes, sob a orienta-
ção da professora Evandra A. 
Bertagnoli em parceria com 
o departamento Max Social. 

Ao todo foram confec-
cionados 300 livros, criados 
a partir de mandalas, possi-
bilitando o estudo de formas 
geométricas e cores e, através 
do resgate de uma antiga brin-
cadeira infantil, que utiliza 
toalhinhas de papel recortado, 
resultando em um disco, que 
serviu de molde para a cria-
ção da mandala. "O principal 
objetivo do projeto, além do 

próprio estudo do significado 
de formas e cores, era levar 
os alunos a se dedicarem ao 
ensino de crianças, transmitin-
do o conhecimento adquirido 
com esse trabalho", ressalta 
a professora Evandra Ap. 
Bertagnoli, idealizadora da 
ação. Ainda de acordo com a 
professora, a sensibilização da 
doação dos alunos é outro ob-
jetivo alvo do projeto. "Criar 
e doar o seu tempo como pro-
fessores para futuros criadores 
dos livros, permitiu o contato 
interpessoal e promoveu uma 
experiência única", comple-
menta. 

A entrega do material foi 
feita na última quinta-feira, 
dia 16, em um encontro entre 
os alunos do Colégio e as 
crianças da ONGs. Durante o 
encontro foram distribuídos 
pipocas e algodão doce. Para 
as entidades que não puderam 
comparecer, a publicação será 
enviada diretamente na sede 
da entidade. 

Alunos e professores do Colégio Max Planck pintando as mandalas 
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Apresentações de 
teatro despertam 

reflexão dos alunos
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Conta de energia fica 
22,43% mais cara

DA REDAÇÃO
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RÁDIOS EMISSORAS

RECARGA/REMANUFATURA DE CARTUCHO/TONER

RELOJOARIA (CONSERTO)

RESTAURANTE DE COMIDAS TÍPICAS

RESTAURANTE SELF SERVICE

REVISTA

SALÃO DE BELEZA

SEGURANÇA E MONITORAMENTO

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SEGURANÇA/PORTARIA

SERVIÇO DE UTI MÓVEL/ SERVIÇOS DE SÁUDE/EMERGÊNCIAS MÉDICAS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SOM E ACESSÓRIOS PARA AUTOS

SORVETERIA

SUPERMERCADO

TERAPIAS COMPLEMENTARES 

TERRAPLENAGEM

TOLDOS E LUMINOSOS

TRATAMENTOS ESPECIAIS/DIA DA NOIVA

VENDA DE ALARMES

VENDA DE COMPUTADOR/SUPRIMENTOS/ ACESSÓRIOS/PERIFÉRICOS

VEREADOR

VETERINÁRIO(A)

VÍDEO LOCADORA

VIDRAÇARIA

VIDROS AUTOMOTIVOS

REPRODUÇÃO DIVULGAÇÃO

A conta de energia elétrica 
está 22,43% mais cara 
desde ontem, dia 23. 

O reajuste foi anunciado esta 
semana pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) e é 
válido para Indaiatuba e mais 
26 municípios atendidos pela 
Companhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL Piratininga).

O aumento não foi bem visto 
pela população, já que o último 
reajuste realizado no ano passa-
do foi de 8,33% para residências 
e 5,19% para indústrias. 

Segundo a assessoria de im-
prensa da CPFL, o pedido para 
que houvesse o reajuste se deve 
ao aumento das despesas da 
concessionária com a compra e 
o fornecimento da energia. 

Em nota, a concessionária 
explicou que pelos cálculos a 
chamada Parcela A, que inclui 
todos os custos não adminis-
tráveis pela concessionária tais 
como os encargos setoriais, 
compra de energia e gastos com 
transmissão, terão impacto de 
15,50% nas tarifas.  

Já as despesas gerenciáveis, 
que se referem aos serviços 
prestados pela concessionária, 
como distribuição de energia, 
manutenção de rede, cobrança 
das contas, centrais de aten-
dimento e remuneração dos 
investimentos, irão impactar as 
tarifas em 0,31%. 

As novas tarifas serão im-
pactadas também por R$ 108,20 
milhões em componentes finan-
ceiros, referentes a despesas su-
portadas pela CPFL Piratininga 
sem a devida cobertura tarifária 
e que agora serão repassadas à 
conta de luz dos consumidores. 
Isso terá um impacto de 3,92% 
no reajuste tarifário. 

Desagrado
Como esperado, o aumento 

não agradou aos consumido-
res. Para o frentista Ricardo 
Saldovani Bueno, de 28 anos, 
o reajuste veio em um mo-
mento ruim. “Muitas pessoas 
vão discordar de mim, porém 

eu prefiro que haja um rodízio 
na energia, como está tendo na 
água, do que esse aumento. O 
momento não é bom, estamos 
próximos do fim do ano, quan-
do surgem inúmeras despesas, 
por isso não concordo com o 
reajuste”, diz. 

Já para a empresária Cristi-
ne Silva, de 48 anos, o impacto 
do aumento para quem possui 
comércio vai pesar no bolso. 
“Eu tenho uma empresa de 
costura, utilizo bastante ener-
gia e gasto um valor alto por 
mês. Para mim é um grande 
aumento, que vem em uma 
hora ruim. Acho ainda mais 
imprudente anunciar o valor 

do aumento dias antes e depois 
já colocar em vigor. Deveriam 
dar um mês pelo menos para 
que o consumidor possa se 
programar”, contesta. 

No ano passado o reajuste 
aprovado pela Aneel foi de 
8,33% para as residências e 
5,19% para as indústrias. De 
acordo com a assessoria de 
imprensa do órgão, a agência 
aprova o teto do reajuste, porém 
fica a cargo da concessioná-
ria repassar ao consumidor. 
Ou seja, elas podem estipular 
qualquer aumento abaixo ou 
igual ao reajuste estipulado 
pela agência ou não aumentar 
o valor da conta.

Aumento na conta de energia entrou em vigor na quinta-feira, dia 23

Alunos do Colégio Montreal puderam refletir sobre assuntos polêmicos

O Colégio Montreal pro-
moveu aos alunos do ensino 
fundamental 2 e do ensino 
médio, no último dia 10, a 
apresentação de duas peças 
de teatro. A comédia “Basti-
dores em Cena” e o monólogo 
“Quero Viver”. As duas ence-
nações fazem parte do Projeto 
Valorizando a Vida, da Trupe 
Cênica do Brasil. 

Com crônicas de Luís 
Fernando Veríssimo, a co-
média “Bastidores em Cena” 
abordou temas como com-
portamento, as escolhas e 
bullying de forma inteligente 
e engraçada. Já  monólogo 
“Quero Viver”, tratou de 
assuntos como conflitos fami-
liares, aborto, sexualidade na 
adolescência, drogas e Aids. 

No final de cada apre-
sentação, os alunos tiveram 
a oportunidade de conver-

sar com os atores de forma 
profunda e séria. Os alunos 
puderam se projetar no lugar 
dos personagens e pensar em 
conflitos e situações cotidia-
nas sob outro ponto de vista. 
"Eu gostei mais do monólo-
go porque me ensinou a dar 
mais valor ao que eu tenho, 
antes que eu perca. Assistir a 
uma peça de teatro na escola 
é muito bom para o nosso 
aprendizado", declara o aluno 
do 8º ano, Rodrigo Sena de 
Faria. “Gostei muito das men-
sagens advindas das peças 
e da reflexão amadurecida, 
sensível e aconselhadora do 
diretor. Acredito que ações 
que vão além da sala de aula e 
do conteúdo didático formal, 
são excelentes para a forma-
ção dos nossos adolescentes”, 
afirma a professora de histó-
ria, Ana Maria Soares.
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Alunos são destaque na cidade
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Estudo mostra inviabilidade de 
poços tubulares na cidade

ROSE PARRA/ACS-CMI

MOTO PEÇAS

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO

MÓVEIS DE MADEIRA DE DEMOLIÇÃO

MÓVEIS FINOS

MÓVEIS PLANEJADOS

MÓVEIS RESIDENCIAIS

MÓVEIS RÚSTICOS

NUTRICIONISTA

OFICINA MECÂNICA

PAISAGISMO/PLANTAS

PESQUEIRO

PET SHOP

PISCINAS

PIZZARIA

PLANO DE SAÚDE

PLANO ODONTOLÓGICO

PNEUS/RODAS/AROS

POÇOS ARTESIANOS/CAIXAS D`ÁGUA

PODÓLOGO (A)

POLÍTICO

POSTE PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA

POSTO COMBUSTÍVEL/CONVENIÊNCIA

PRODUTOS CIRÚRGICOS E APARELHOS P/ DEFICIENTES

PROFESSOR

PROGRAMA DE TV

PSICÓLOGO(A)

Um estudo realizado pela 
Consultoria e Serviços 
Geológicos Ltda (Pla-

negeo) a pedido do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto (Saae) 
de Indaiatuba, no mês de julho 
deste ano, mostrou que Indaia-
tuba não apresenta viabilidade 
técnica para implantação de poço 
tubular profundo com atividade 
de abastecimento público.

De acordo com o levanta-
mento, foram analisados 10 
poços na cidade, porém apenas 
um deles, localizado no aquífero 
Tubarão, capta mais de 6 mil 
m³/h. Segundo Planegeo, “dos 
dez poços tubulares profundos 
analisados na região, apenas um 
apresentou poço profundo sobre 
o aquífero sedimentar Tubarão, 
com profundidade de 165,0m e 
vazão nominal de 6,0m³/h, exa-
tamente na região do munícipio 
de Salto. Os outros nove poços 
localizados sobre o aquífero 

faturado Cristalino apresentou 
profundidade média de 196,4m e 
vazão média de 5,57m³/h”.

O estudo foi divulgado pelo 
presidente da Câmara, o vereador 
Luiz Alberto Pereira, o Cebo-
linha (PMDB), durante sessão 
de Câmara realizada na última 
segunda-feira, dia 20. Segundo 
Cebolinha, os poços seriam uma 
forma de solucionar o problema 
de água na cidade. “Com o estu-
do inviabiliza qualquer projeto 
de captação através de poços ar-
tesianos. O Munícipio necessita 
de 2,6 milhões de litros de água 
por hora e o único poço que mais 
captou água teve uma vazão de 
seis mil litros de água por hora”, 
relata Cebolinha. “Ao contrário 
do que muita gente pensa, nosso 
município não é servido pelo 
Aquífero Guarani, o maior do 
mundo, e mesmo em localidades 
em que ele está presente, muitas 
vezes não há vazão que permita a 
captação de água e, assim sendo, 
os municípios estão sofrendo 
com o longo período de estia-

gem da mesma maneira que os 
demais”, explica. 

De acordo com o Departa-
mento de Comunicação do Saae, 
existem poços tubulares profun-
dos nos bairros Jardim Carlos 
Aldrovandi e Jardim Brasil. São 
captados 3,75 litros por segundo 
e 2,22 l/s, respectivamente. Ain-
da de acordo com o Departamen-
to, a Estação de Tratamento de 
Água (ETA 1) trata 400 mil litros 
de água por segundo, o que não 
atende as necessidades diárias da 
população.

Solução
Em entrevista ao Mais Ex-

pressão, o consultor de meio 
ambiente, Alessandro Azzoni, 
ressalta que os poços artesianos 
são uma das alternativas para en-
frentar a crise hídrica. O Estado 
de São Paulo tem 70% do seu 
território sobre aquíferos sub-
terrâneos, que são formações ro-
chosas capazes de absorver água 
servida como grande reservatório 
de água. “Alguns são mais pro-

fundos e outros mais superficiais, 
mas mesmo assim o cuidado no 
desperdício é necessário, pois 
mesmo com grande capacidade 
de armazenamento de água, se 
houver muitas perfurações e o 
uso descontrolado o fim será o 
mesmo”, ressalta Azzoni.

Mas, segundo o consultor, o 
procedimento de perfuração de 
poço artesiano precisa de autori-
zação previa junto ao Governo do 
Estado, pois é responsável pela 

água subterrânea, através do De-
partamento de Águas e Energia 
Elétrica (Daae), que dará outorga 
para a utilização da água. “O 
procedimento é extenso e demora 
em média 6 meses. É necessário 
a apresentação de um projeto 
devidamente assinado por enge-
nheiro, além dos formulários do 
Daae. Estudo hidrogeológicos e a 
verificação da qualidade de água 
são alguns dos procedimentos 
imprescindíveis”, explica. 

Ainda de acordo com Azzo-
ni, para o procedimento de per-
furação de poço é necessário 
consultar um especialista, pois 
a perfuração irregular pode ca-
racterizar crime ambiental com 
consequências penais, civis 
e administrativas. “Além de 
causar danos ao aquífero local, 
a área pode estar contaminada 
e poderá trazer consequências 
desastrosas a  população”, 
alerta.  

Levantamento foram analisados em dez poços na cidade

Dois estudantes do Ensino 
Fundamental do Colégio Ro-
din se destacaram na cidade. 
O aluno Bruno Campos de Sá 
Pinto, 14 anos, está no 9º ano e 
conquistou o título de campeão 
infanto-juvenil no Campeonato 

Paulista de Ciclismo. Já a aluna 
Victória Muller, 13 anos, está 
no 8º ano e participará da final 
do concurso de modelos Miss 
Indaiatuba infanto-juvenil, que 
acontece neste domingo, dia 26.

Cerca de 30 atletas partici-

param do Campeonato Paulista 
de Ciclismo e o aluno Bruno 
classificou-se como campeão, 
somando 32 pontos. “O esporte 
está cada vez mais importante na 
minha vida, pois além de ofere-
cer qualidade de vida, estimula 

o aprendizado e os estudos”, diz 
o aluno. 

De acordo com o diretor 
do Colégio Rodin, Marcelo 
Canela, identificar as caracte-
rísticas únicas e especiais de 
cada aluno está no DNA da 

escola. “Temos como objeti-
vo valorizar as competências 
de cada um, para que alcan-
cem seus objetivos de vida e 
se tornem cidadãos completos 
e realizados”.

 O Colégio Rodin, que está 

com matrículas abertas, está situ-
ado na Rua Padre Anchieta, 484, 
Parque Ecológico, em Indaiatu-
ba. Mais informações sobre a 
escola podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 3392-6008 ou pelo 
site: www.colegiorodin.com.br.
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Indaiatubanos retornam 
às urnas para o 2º turno 

ARQUIVO JME

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

OBJETIVO 
Alunos realizam a 15ª 

Mostra de Teatro no Ciaei

EMPRESA DE ELETRICIDADE INDUSTRIAL

LOJA DE PRODUTOS USADOS

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/NOTEBOOKS

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM/MOTORES ELÉTRICOS EM GERAL

MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES/LAVADORAS E AFINS

MARCENARIA

MARMORARIA

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

MATERIAIS ELÉTRICOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS

MATERNAL/JARDIM/PRÉ-ESCOLA

MÉDICO(A) 

MODA 

MODA BÁSICA

MODA BOUTIQUE

MODA COUNTRY

MODA FEMININA

MODA FESTA/NOIVA

MODA FITNESS

MODA GESTANTE

MODA INFANTIL

MODA ÍNTIMA

MODA MASCULINA

MODA PLUS SIZE (MODA GRANDE)

MODA PRAIA

O segundo turno das 
Eleições 2014 acontece 
neste domingo, dia 26, 

e deve levar mais de 149 mil 
indaiatubanos às urnas para a 
escolha do presidente do Brasil. 
A votação acontece das 8 às 17 
horas. A candidata à reeleição 
pelo Partido Trabalhista (PT), 
Dilma Rousseff, disputará o 
segundo turno da eleição pre-
sidencial com o senador Aécio 
Neves, do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB). 

De acordo com dados es-
tatísticos do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE/

SP), o Indaiatuba possui 399 
seções eleitorais espalhadas em 
22 zonas eleitorais. Além disso, 
46 seções estão adaptadas para 
receber os eleitores com necessi-
dades especiais. O voto é obriga-
tório para os maiores de 18 anos 
e facultativo para os analfabetos, 
jovens de 16 a 18 anos e para os 
maiores de 70 anos.  

Ainda de acordo dados do 
TRE, Indaiatuba possui 149.305 
eleitores contra 140.461 das elei-
ções de 2012. Deste total, 72.176 
são homens, 76.783 mulheres 
e 346 não informado. Além 
disso, os dados mostram que o 
Município possui 3.601 eleitores 
analfabetos, 12.943 com Ensino 
Fundamental completo, 31.458 

com Ensino Médio completo e 
9.669 eleitores possuem Ensino 
Superior completo. Os votos 
facultativos somam 14.665 
eleitores. 

A votação será para escolha 
do Presidente do Brasil, que irá 
exercer o seu cargo a partir do 
dia 1º de janeiro de 2015. Os 
eleitores devem estar munidos 
de documento original com 
foto (RG, carteira trabalho, 
reservista ou CNH), além do 
Título de Eleitor para facilitar a 
identificação da seção eleitoral. 
O TRE aconselha os eleitores a 
anotarem o número do candida-
to escolhido, para assim, facilitar 
o exercício do voto. 

Para quem mora ou esti-

ver fora do domicílio eleitoral 
poderá justificar a ausência no 
mesmo horário da votação, 
apresentando o Título de Eleitor 
ou documento oficial com foto 
e preencher o requerimento de 
justificativa. O formulário é gra-
tuito e está disponível nos postos 
de justificativa, nos cartórios 
eleitorais e na internet através 
do site www.tre-sp.jus.br.

Caso o eleitor esteja impossi-
bilitado de realizar a justificativa 
no dia das eleições, o mesmo 
terá o prazo de 60 dias após a 
data da votação, para realizar a 
justificativa no cartório eleitoral. 

1º turno
De acordo com a chefe do 

Cartório Eleitoral de Indaiatuba, 
Lilian Dalva da Silva, 123.570 
eleitores compareceram ao plei-
to no primeiro turno, sendo que 
os votos válidos foram 108.955, 
votos brancos 7.233 e 7.382 
votos nulos. Ainda de acordo 
com Lilian, 12 eleitores de In-
daiatuba solicitaram a votação 
em trânsito, para votarem em 
outro munícipio ou estado. 

Nas eleições deste ano foram 
utilizadas 396 urnas eletrônicas, 
sendo que cinco precisaram ser 
substituídas antes mesmo de 
iniciarem as votações.

Segundo Lilian, o Cartório 
Eleitoral de Indaiatuba recebeu 
várias denúncias de boca de 
urna, porém todas foram enca-
minhadas à Polícia Militar.  

Brasileiros devem ir 
às urnas no domingo, 
das 8h às 17 horas 

Os alunos de teatro do Ensino 
Fundamental 1 e 2 e do Ensino 
Médio do Colégio Objetivo, su-
biram ao palco nos últimos dias 
20, 21 e 22, no Centro Integrado 
de Apoio à Educação de Indaia-
tuba (Ciaie), para a apresentação 
da 15ª Mostra de Teatro. 

As peças foram apresentadas 
para alunos, pais, professores, 
e convidados.  Os alunos apre-
sentaram clássicos da literatura 
infantil como “Branca de Neve”, 
passando por textos baseados em 
obras da literatura infanto-juve-
nil brasileira “Pluft, o fantasmi-
nha” de Maria Clara Machado, 
e também adaptações de textos 
da literatura estrangeira, como 
“O Inspetor Geral”, do ucraniano 
Nikolai Gogol. 

A grande homenagem da 
Mostra de teatro do Objeti-
vo foi a encenação do “Auto 
da Compadecida”, de Ariano 
Suassuna, dramaturgo e poeta 
brasileiro que morreu em julho 
deste ano. “A escolha desse texto 
foi aleatória, mas fiquei muito 
feliz em poder homenagear esse 
dramaturgo”, conta a professora 
de teatro Andrea Garcia.

Segundo Andrea, o teatro na 

escola é uma ferramenta impor-
tante na formação da criança e 
do jovem. O objetivo principal 
é fazer com que o aluno se 
conheça melhor, aumente a sua 
autoestima, aprenda a trabalhar 
em grupo e a ouvir o outro. Ela 
garante que os alunos que parti-
cipam ficam mais próximos e o 
vínculo de amizade entre eles se 
fortalecem. “Eu gosto muito de 
atuar, desde sempre! Além disso, 
as aulas de teatro me ajudam a 
fazer novos amigos”, diz a aluna 
do 9º ano, Luisa Barbosa Lima. 
“A Luisa é tímida, mas sempre 
gostou de fazer teatro. Acho 
importante para ela porque o 
teatro ajuda a desinibir, a perder 
o medo de falar em público e 
dependendo da profissão que 
ela escolher no futuro, isso po-
derá ajuda-la”, afirma Daniela 
Barbosa, mãe da Luisa.

As aulas de teatro no Ob-
jetivo são extracurriculares e 
acontecem no horário inverso 
aos das aulas regulares. São duas 
aulas semanais para alunos do 
Ensino Fundamental 2 ao 3º ano 
do Ensino Médio e uma aula se-
manal para os alunos do Ensino 
Fundamental 1.



12A Mais Expressão

'Acompanha' é realizado 
no Colégio Meta

Cadastro do IPTU é aberto para aposentados e pensionistas 
AVALIAÇÃO DESCONTO

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br POLÍCIA
Saúde lança campanha contra a dengue

DENISE KATAHIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DEUZENI CEPPOLINI/SCS-PMI

ARQUIVO- LAÍS FERNANDES SCS/PMI

A equipe de Controle 
da Dengue ligada ao 
Departamento de Vi-

gilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde 
já deu início a campanha con-
tra a dengue. No planejamento 
para o verão estão atividades 
de prevenção e controle do 
Aedes Aegypti e também o 
vírus Chikungunya, o qual já 
chegou ao Brasil e que também 
é transmitido pelo mosquito. 

A partir de novembro, os 
imóveis que forem conside-
rados um ambiente saudável 
com eliminação dos riscos de 
proliferação dos mosquitos 
Aedes Aegypti transmissor 
da dengue receberão um selo 
reconhecimento, distribuído 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde.

Imóveis de empresas co-
merciais, industriais e outros 
prestadores de serviços, uni-
dades educacionais (estadu-
ais, municipais, particulares, 
faculdades e creches), uni-
dade de saúde (consultórios, 
clínicas médicas particulares, 
hospitais), imóveis públicos 
e qualquer natureza serão 
fiscalizados e ao final, caso 
apresentem livre da prolifera-
ção da dengue, recebem o Selo 
de Saúde.

O Selo dará maior ênfase, 
credibilidade e comprome-
timento para que ocorram 

ações de forma responsável e 
contínua, transformando estes 
seguimentos da sociedade em 
modelo de gestão na qualidade 
de saúde.

Os agendamentos das vis-
torias para a contemplação do 
selo deve ser feito pelo e-mail 
saude.combateadengue@in-
daiatuba.sp.gov.br, telefone 
3834-9297 ou 0800-770-770-
2, também na própria recepção 
do Depto de Vigilância em 
Saúde localizado na Prefei-
tura, na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 2.800, 
Jd Esplanada 2.

A Saúde também está 
disponibilizando o e-mail 
saude.combateadengue01@
indaiatuba.sp.gov.br para so-
licitações de palestras e par-
ticipação em eventos. Toda a 
programação do planejamento 
no combate à dengue será dis-
ponibilizada no site oficial da 
Prefeitura.

Neste ano foram registra-
dos 238 casos positivos da 
dengue, sendo que 227 são 
autóctones, oito importados 
residentes e três importados 
não residentes. Os números 
mostram uma queda de 31% 
nos casos de dengue na ci-
dade quando comparados 
aos casos registrados no ano 
passado. Em 2013, 763 casos 
foram positivos, sendo 735 
autóctones, 22 importados 
residentes, cinco importados 
não residentes e um indeter-
minado.

Desde julho deste ano, a 
equipe de controle da dengue 
trabalha no acompanhamento 
sistemático da situação epi-
demiológica do Munícipio e 
segue até julho de 2015. A Se-
cretaria de Saúde desenvolve-
rá ainda projetos próprios e irá 
intensificar os trabalhos exis-
tentes das atividades técnicas 
preconizadas no Manual de 
Controle do Aedes Aegypti do 
Estado de São Paulo, em áreas 
prioritárias nas atividades de 
eliminação dos criadouros e 
educação continuada. 

Para o planejamento de 
prevenção da doença, o se-
cretário municipal de Saúde, 
José Roberto Stefani infor-
ma que foi adquirido cinco 
novos veículos para serviços 
de fiscalização, dois furgões 
e três de passeio, que rece-
berão adesivo de prevenção 
e identificação e também 
funcionará como veículo de 
informação volante. Também 
foram adquiridos aparelhos 
de rádios comunicadores, 
uniformes completos e esto-
que de materiais de trabalho 
diário, telas mosquiteiros 
para caixa d´água e cloro 
granulado a 65% para trata-
mento de criadouro de larvas. 
Através da Secretaria de 
Governo será intensificada 
o marketing da campanha 
municipal.

Também estão progra-
mados seis novos projetos 
próprios. As ações previstas 
ocorrerão de acordo com o 
cronograma do planejamen-
to de Mobilização Social e 
informes técnicos abordando 
vários segmentos da socie-
dades públicos e privados, 
incluindo serviços de saúde 
particulares, comércios, en-
tidades, feiras livres, escolas 
e associações.

Chikungunya
O Departamento de Vigi-

lância Epidemiológica está 
em estado de alerta consi-
derando a preocupação da 
introdução do vírus Chikun-
gunya no Brasil, onde já fo-

ram registrados 337 casos da 
doença até outubro, em todo 
território nacional. 

A Chikungunya é causada 
por um vírus do gênero Al-
phavirus, transmitida também 
pelos mosquitos do gênero 
Aedes, como o Aedes Aegypti 
e o Aedes Albopictus, tam-
bém transmissores da dengue.

O tratamento da doença 
consiste no alívio dos sinto-

mas, que são semelhantes aos 
da dengue, como febre alta, dor 
muscular e nas articulações, 
cefaleia e exantema, e que cos-
tumam durar de três a dez dias. 
A terapia utilizada é composta 
de analgésicos (paracetamol), 
hidratação e repouso. 

Segundo a equipe da Saú-
de, a letalidade é rara e menos 
frequente do que a registrada 
nos casos de dengue.

Imóveis regulares 
receberão Selo de Saúde

Desde julho equipes trabalham no acompanhamento da 
situação epidemiológica da cidade

O Colégio Meta realizou 
na última quinta-feira, dia 
23, o “Acompanha Desem-
penho” que é um sistema de 
avaliação externo da Edi-
tora Saraiva, onde oferece 
à escola um diagnóstico 
de aprendizado escolar , 
permitindo ao professor 
adotar estratégias didáticas 
apropriadas. A avaliação foi 
aplicada nos alunos do 1º 
Ano do Ensino Fundamental 
ao 3º Ano do Ensino Médio. 

De acordo com o asses-
sor pedagógico do Sistema 
Ético de Ensino, Robson 
Wagner Benedito, o Acom-
panha possui uma interface 
simples e prática. “Possibi-
lita a elaboração de relató-
rios de trabalho detalhados 
sobre  o  desempenho de 
alunos e turmas”, diz.

Segundo a coordenado-
ra pedagógico do Ensino 

Fundamental  1 ,  Fabíola 
Rodrigues “os resultados 
apresentados pelo Acom-
panha auxiliam muito os 
professores na elaboração 
do planejamento para o 
ano seguinte, pois apontam 
quais competências e habi-
lidades precisarão ser traba-
lhadas com mais afinco em 
determinadas turmas para 
que o processo de ensino 
e aprendizagem dos alunos 
aconteça de forma efetiva”. 

Para conhecer mais so-
bre as atividades desenvol-
vidas pelos profissionais 
do Colégio, acesse o por-
tal www.colegiometa.com 
ou venham nos visitar. A 
Unidade 1 está situada na 
rua Hermínio Steffen, 96, 
Jardim Regina e a unidade 
2, na Avenida Cel. Antô-
nio Estanislau do Amaral, 
1.541, Itaici.

A Secretaria Municipal 
da Fazenda iniciou na última 
segunda-feira, dia 20, o ca-
dastro de novos aposentados e 
pensionistas que se enquadram 
na Lei Municipal nº 4.890/2006 
que dispõe sobre o desconto no 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). O cadastro 
deverá ser feito até o dia 30 de 
novembro para receber o carnê 
de desconto.

Os aposentados e pensio-

nistas que já foram beneficia-
dos em 2014 não precisem se 
recadastrar de acordo com o 
Decreto nº 12.176/2014 que 
dispensa o recadastramento.  Os 
5.004 contribuintes que tiveram 
o desconto entre 20 e 50% este 
ano terão o mesmo desconto 
em 2015. “O Departamento de 
Rendas Imobiliárias (Derim) 
fará uma análise de cada con-
tribuinte com o desconto para 
verificar se ainda se enquadra 

na Lei, caso alguém não rece-
ba o desconto pode procurar 
o Derim para verificar o que 
aconteceu. Este ano os des-
contos representam a quantia 
de R$ 1.200.000,00”, explica 
o assessor do Derim, Acássio 
Carlos da Silva. 

Para realizar o cadastro, 
os contribuintes devem estar 
munidos de uma cópia atual 
dos comprovantes de rendi-
mentos do aposentado ou pen-
sionista, como INSS, aluguéis 
e Declarações de Imposto de 
Renda com recibo de entrega 
do último exercício, inclusive 
do cônjuge, quando houver. 
Caso o carnê de IPTU não 
esteja em nome do requerente, 
anexar cópia de documentação 
para atualização de dados e/
ou justificativa do pedido (por 
exemplo, escritura de venda e 
compra certidão de óbito, escri-
tura de usufruto, entre outros). 
Além disso, poderá ser exigido 
do requerente quaisquer docu-

mentos complementares para 
análise do pedido. Em caso de 
alguma cota de participação em 
empresa, apresentar declaração 
de pró-labore ou de situação 
de inatividade pelos órgãos 
competentes.

Mais informações no (19) 
3834-9112.

Descontos
Para obter desconto de 50% 

no IPTU, o aposentado ou pen-
sionista deve possuir apenas um 
imóvel residencial e morar nele. 
A soma de seus rendimentos 
(incluindo cônjuge) deve ser 
de até três salários mínimos 
(R$ 2.172,00). Já o desconto 
de 20% é concedido aos apo-
sentados ou pensionistas que 
possuem até dois imóveis, 
sendo que aquele que receberá 
o benefício deve ser residencial 
e moradia do contribuinte, e a 
soma dos rendimentos não de-
vem ultrapassar cinco salários 
mínimos (R$ 3.620,00).

O cadastro para obter desconto no IPTU 2015 deve ser feito até o dia 30
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Dia Internacional da Animação
acontece pela 1ª vez na cidade

CLUBE 9 MÚSICA 

ATRAÇÃO 

2º lote para o Baile do Hawaii 
já estão á venda

‘Chorinho na Praça’ 
acontece no domingo 

‘Novos Saltimbancos’ se 
apresentam no Polo Shopping

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Associação Brasileira 
de Cinema de Ani-
mação (ABCA), em 

parceria com o Ministério da 
Cultura, realiza pela primeira 
vez em Indaiatuba a Mostra 
do Dia Internacional da Ani-
mação. O evento acontece na 
próxima terça-feira, dia 28, a 
partir das 19 horas, no Colégio 
Escala. A entrada é gratuita. 

Com o objetivo de difundir 
o cinema de animação e atrair 
novos públicos, proporcio-
nando o acesso à arte cine-
matográfica, Moacir Torres, 
um dos responsáveis pela 
mostra, ressalta a importância 
da participação e o prestígio 
da população. “Indaiatuba é 
uma cidade cultural que tem 
artistas e eventos das mais 
variadas áreas. É importante a 
participação de todos em um 
evento onde o acesso à arte é 
aberto ao público”, diz. 

Na 11º Mostra do Dia 
Internacional da Animação 
serão projetadas cerca de dez 
animações brasileiras, dez 
estrangeiras e nove curtas 
infantil. Dessa forma será 
apresentado ao público um 
panorama da animação bra-
sileira com curtas-metragens 
de diferentes locais do Brasil 
e com diferentes técnicas de 
animação. 

A realização do evento 
está a cargo do Estúdio EMT 
(Moacir Torres) e Filmes no 
Interior (Marcos Otero), e a 
ideia de trazer a mostra para 
Indaiatuba surgiu da própria 
ABCA. “Conheço o pessoal 
da associação e eles me deram 
essa oportunidade. No início, 
tivemos muita dificuldade 
para encontrar um local, mas 
o Colégio Escala abraçou a 
ideia e nos concedeu o espa-
ço”, explica Torres. 

Para o dia, Torres diz que 
espera realizar o evento com 
profissionalismo e dedicação, 

O Clube 9 de Julho deu 
início as vendas dos ingres-
sos do 2º lote para o Baile 
do Hawaii que acontece no 
dia 22 de novembro. O valor 
do ingresso para convidado 
passa a ser R$ 70, e R$ R$ 
35 (meia-entrada), já o valor 
para associado se mantém o 
mesmo, que é R$ 20. 

Também se manterão os 
valores da mesa com quatro 
cadeiras, sendo R$ 80 para 
associado e R$ 100 para não 
associados, e mesas com seis 
cadeiras, localizadas no deck 
que custam R$ 120 para asso-
ciado e R$ 150 para não asso-
ciado. As vendas acontecem 
exclusivamente na Secretaria 
do Clube.

O estacionamento, exclu-
sivo para associado, perma-
nece ao valor de R$ 10.

O tradicional Baile do 
Hawaii do Clube 9, acontece 
no dia 22 de novembro, a 
partir das 22 horas, no Par-
que Aquático. Com o tema 
“Uma Noite nos Mares do 
Sul, Aloha Honolulu”, o baile 
novamente tem decoração 
assinada por Jimmy Silva, do 
Spazio Scenico. A fachada 
será decorada com carrancas 
e esculturas, além de contar 

O Departamento de Tu-
rismo, realiza no domingo, 
dia 26, a partir das 18 horas, 
o “Chorinho na Praça” com o 
Grupo Amantes do Choro. O 
evento acontece no Coreto da 
Praça Prudente de Moraes com 
participação gratuita. 

Além da apresentação, os 
participantes poderão contar 
com praça de alimentação, 
quando a renda será rever-
tida para o Fundo Social de 
Solidariedade de Indaiatuba 
(Funssol).

O Chorinho, como é po-
pularmente conhecido, é um 
estilo musical próprio da esfera 
urbana no Brasil. É um ritmo 
instrumental que remonta apro-
ximadamente 130 anos. Os mú-
sicos que executam este gênero 
foram batizados de chorões, 
enquanto os grupos musicais 

O Polo Shopping Indaia-
tuba traz para a cidade o 
espetáculo teatral “Novos 
Saltimbancos”, baseado no 
musical “Os Saltimbancos”. A 
peça será encenada no domin-
go, dia 26, em três horários: 
às 14h, às 16h e às 18 horas. 
A apresentação acontece na 
praça de eventos do empre-
endimento, com participação 
gratuita. 

O espetáculo conta a histó-
ria de um grupo de artistas de 
rua que se encontra por acaso 
em uma praça e acabam for-
mando uma trupe que alcança 
todas as artes cênicas, como 
dança, circo, teatro, bonecos 
e palhaços.

Para a gerente de ma-
rketing do Polo Shopping 
Indaiatuba, Andrea Fernan-
des, o principal objetivo do 

com o apoio de Marcos Otero. 
“Não temos estimativa de 
público, porém queremos que 
Indaiatuba nos prestigie. Se ti-
ver 20 pessoas realizaremos o 
evento mesmo assim”, conta. 
“Esperamos a participação de 
todos, pois tem animação para 
todos os públicos e gostos”. 

O Colégio Escala fica na 
Rua Hercules Mazzoni, 1.696. 
Vila Teller. 

Mostra
A Mostra do Dia Interna-

cional da Animação será rea-
lizada em mais de 230 cidades 
nos 26 estados brasileiros e no 
Distrito Federal. A 11ª edição 
do evento tem como objetivo 
escolher e exibir filmes, trazer 
público, criar debates, divul-
gar as atividades dos profis-
sionais, despertar o interesse 
em fazer cinema de animação, 
revelar talentos, além de in-
tegrar e motivar o público de 
cinema de animação no País. 

Em 2014 foram inscritos 

ainda com arranjos naturais 
e tropicais. Os recepcionistas 
também estarão com trajes 
típicos do Hawai. "Há muitos 
anos não fazemos um baile 
genuinamente havaiano", 
ressalta o decorador.

O Clube contará com o 
apoio da Sanare Serviços 
de Saúde e a censura é de 
16 anos. Não será permitida 
a entrada com garrafas de 
bebidas. O Clube 9 de Julho 
está localizado na Avenida 
Presidente Vargas, 2.000. 
Mais informações no site 
www.clube9.com.br ou pelo 
telefone (19) 3875-9833.

Atração
Durante a semana, o Clube 

9 confirmou a presença do 
Grupo Pintou no Baile do Ha-
waii.  A banda Jair Supercap 
Show retorna aos palcos do 
Clube, levando para o Parque 
Aquático superior a melhor 
seleção de músicas de festas 
da região. 

Para quem prefere um 
som eletrônico, o comando 
das pick ups ficará novamen-
te a cargo do DJ Rodrigo 
Bramucci e do DJ convidado 
Tom Hopkins, que tocarão no 
Parque Aquático inferior.

são intitulados regionais. 
Os grupos eram normal-

mente constituídos por chorões 
que gravitavam em volta de 
um trio composto por flauta, 
responsável pelos solos; violão, 
que adotava o desempenho de 
um contrabaixo, sendo assim 
conhecido como ‘baixaria’; 
e cavaquinho, o qual criava a 
harmonia musical através do 
equilíbrio entre os acordes e os 
ornatos do trecho, que preserva-
vam o tema principal. O pandei-
ro também era manipulado para 
marcar os aspectos rítmicos.

Atualmente, músicos como 
Paulinho da Viola, Paulo Mou-
ra e Turíbio Santos, e grupos 
da estirpe de Época de Ouro, 
Premeditando o Breque, entre 
outros, preservam o chorinho, 
renovando constantemente este 
estilo musical.

Shopping é fomentar a cultura 
em Indaiatuba e região de ma-
neira gratuita. “Acreditamos 
ser importante para a cidade 
eventos culturais deste porte, 
e sendo gratuito todos poderão 
ter acesso. E como outubro é 
o mês das crianças, quisemos 
trazer um espetáculo diferen-
te, com uma proposta nova,” 
explica.

A apresentação faz parte 
do projeto “Novos Saltim-
bancos”, que é realizado pela 
3S Projetos, com recursos 
incentivados pelo Programa 
de Ação Cultural do Estado 
de São Paulo (ProAC) e  pa-
trocínio da Freudenberg-NOK 
Componentes Brasil, indústria 
de Diadema, que zela pelo 
apoio à cultura e inclusão do 
jovem na sociedade através de 
projetos culturais.

100 curtas-metragens de ani-
mação e somente dez foram 
selecionados para o programa 
oficial brasileiro e nove para 
compor a Mostra Infantil. A 
Mostra Nacional ainda será 
enviada a vários países como 
parte do intercâmbio de filmes 
para comemorações do Inter-
national Animation Day. 

Indaiatuba recebe pela primeira vez a Mostra do Dia Internacional da Animação 

O objetivo do evento é resgatar os bons costumes de antigamente

‘Novos Saltimbancos’ se apresentam neste domingo no Polo, com entrada 
gratuita
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Pré-Estreia do filme de Tim 
Maia acontece na quarta
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TEATRO

OUTUBRO

Ciaei apresenta dois espetáculos amanhã

Kika Baldasseirine encerra 
o ‘Menu Musical’ 
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O teatro do Centro de 
Apoio a Educação de Indaia-
tuba (Ciaei) apresenta ama-
nhã, dia 25, dois espetáculos. 
Às 14 horas entra em cartaz o 
teatro infantil “Dora, A Aven-
tureira” e, às 21 horas, será 

O “Menu Musical” do 
Shopping Jaraguá encerra a 
agenda do mês de outubro 
com apresentação da cantora 
Kika Baldasseirine. A apre-
sentação acontece domingo, 
dia 26, das 12h30 às 15h30, 
na praça de alimentação. O 
evento é gratuito. 

Sucesso na cidade de In-
daiatuba, Kika se apresenta 
acompanhada pelo violão de 
Jarbas Santana. Na apresenta-
ção a cantora mistura estilos e 

Em parceria com a RT 
Features e a Down-
town, o Topázio Ci-

nemas do Polo Shopping 
Indaiatuba realiza na próxima 
quarta-feira, dia 29, às 20 ho-
ras, uma sessão de pré-estreia 
do filme “Tim Maia – Não 
há Nada Igual”. A sessão 
acontece na sala 4 do Topázio 
Cinemas e a classificação é 
16 anos. A estreia nacional 
do filme está marcada para 
quinta-feira, dia 30.

Os ingressos para partici-
par da pré-estreia são limita-
dos e os interessados devem 
enviar um e-mail para topa-
ziocinemas@gmail.com com 
o assunto “Quero Tim Maia” 
ou ligar no telefone (19) 3875-
2123. A sessão será apenas 
para convidados. 

A cinebiografia do cantor 
foi baseada no livro “Vale 
Tudo – O Som e a Fúria de 
Tim Maia”, e narra a trajetória 
do ícone da música brasileira, 
incluindo a adolescência no 
bairro da Tijuca, no Rio de 
Janeiro (1950), o período de 
formação nos Estamos Unidos 
e a chegada ao sucesso, em 

apresentado o espetáculo de 
humor “Improvizório”. 

Baseado em uma série de 
TV, a peça educativa “Dora, 
A Aventureira” mostrará as 
aventuras que a simpática 
menina vive com seu inse-

ritmos em uma interpretação 
singular dos grandes nomes 
da música brasileira, como 
Maria Gadu, Elis Regina, 
Tom Jobim e Herbert Vianna. 

O “Menu Musical” é um 
projeto do Shopping Jara-
guá Indaiatuba, onde a cada 
domingo são apresentados 
cantores da cidade e região. 
As apresentações acontecem 
na Praça de alimentação do 
empreendimento, das 12h30 
às 15h30.

1970, com o álbum que inclui 
“Azul da Cor do Mar”, um de 
seus primeiros hits. 

O longa foi dirigido por 
Mauro Lima, mesmo diretor 
do sucesso nacional “Meu 
Nome não é Johnny”. O elen-
co conta com nomes como 
Robson Nunes (jovem), Babu 
Santanta (adulto), além de 
Alinne Moraes e Cauã Rey-

Dora, A Aventureira será realizado no Ciaei, a partir das 14 horas

Pré-estreia do filme sobre Tim Maia acontece na próxima quarta, com ingressos limitados

O espetáculo de humor Improvizório se apresenta amanhã, às 21 horas

Kika Baldasseirine se apresenta neste domingo no Menu Musical

mond. 
Com estreia marcada para 

acontecer na próxima quinta-
-feira, dia 30, a assessoria do 
Topázio Cinema ressalta que 
tanto a distribuidora quanto o 
cinema estão otimistas com 
o filme. Segundo ainda a as-
sessoria, a expectativa para o 
filme é positiva, pois além de 
o diretor ser o mesmo de um 

dos grandes sucessos do cine-
ma nacional, o elenco conta 
com grandes estrelas.

O Cine Topázio acredita 
ainda que Indaiatuba tem um 
público muito variado em 
estilos musicais e isso deve 
agradar o público presente.

Para saber mais confira a 
programação através do site 
www.topaziocinemas.com.br.

parável amigo Botas, um 
macaco de botas vermelhas. 
Eles vivem aventuras pelo 
infinito mundo, ajudando 
amigos e ensinando as crian-
ças a falarem inglês. Com 50 
minutos de duração, Dora e 
seu amigo tentam resolver o 
caso do desaparecimento dos 
objetos favoritos da garota. A 
aventura educativa apresenta 
personagens que ganham vida 
no palco e fazem com que as 
crianças entrem no mundo 
de fantasia e interação com o 
espetáculo.

Para os interessados, os 
ingressos já estão à venda e os 
valores para crianças de 2 até 
12 anos é de R$ 15. Menores 
de 2 anos não pagam, porém 
devem ficar no colo dos pais. 
Já as crianças maiores de 13 
anos o valor do ingresso é de 
R$ 25. Os adultos podem ad-
quirir meia-entrada no valor 
de R$ 25, conforme lei. Já o 
valor inteiro é de R$ 50. O 
evento também oferece o pro-
mocional antecipado, quando 

os adultos que não possuem o 
direito a meia-entrada possam 
adquirir os ingressos no valor 
de R$ 25. Para tanto é neces-
sário à doação de 1 litro de 
leite no ato da compra.  Para 
quem comprar pela internet, 
deverá entregar a doação na 
entrada do evento. 

Improzório 
No mesmo dia, entra em 

cartaz às 21 horas o espetácu-
lo de humor “Improvizório”. 
O público que for prestigiar o 
evento irá conferir em quase 
uma hora e meia, os humoris-
tas transbordando intimidade 
na troca de ideias e relem-
brando conhecidos jogos de 
improvisos como, “Jogo da 
Mentira”, “Falas Sorteadas”, 
“Rima” e “Jornal de Duas 
Cabeças”. Os atores ditam as 
regras, mas quem escolhe os 
temas, como lugar, tempo e 
circunstância, é a plateia.

Os ingressos também já 
estão á venda e podem ser 
adquiridos na loja L´afisa, 

no Cantinho Nobre Pastéis 
ou pelo site  www.bilheteria-
rapida.com.br. Para o setor 
Vip (fileiras A, B, C e D) o 
valor é R$ 40 antecipado. Já 
no dia do evento o ingresso 
custará R$ 80. Para a plateia 
(a partir da fileira H até a U) 
a meia-entrada custa R$ 30 
(conforme Lei). Para adquirir 

o promocional antecipado, o 
valor da entrada é de R$ 35, 
porém deve-se doar 1 litro 
de leite de caixinha no ato da 
compra. O par de ingressos 
inteiro sai por R$ 60.

O Ciaei está localizado 
na Avenida Fábio Roberto 
Barnabé, 3.664, no Jardim 
Regina. 
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Dois jovens morrem 
afogados 

Homem é preso após 
furtar fios de cobre

Hidrômetro é levado de igreja 

TRAGÉDIAS

FLAGRANTE

CRIME

Guarda Civil e PM realizam 
apreensões de drogas 

DA REDAÇÃO
expressao@maisexpressao.com.br

JME

A Guarda Civil e a 
Polícia Militar rea-
lizaram várias apre-

ensões de drogas durante a 
semana. Os casos ocorreram 
nos bairros Jardim Morada do 
Sol, Jardim Santiago e Jardim 
Rêmulo Zoppi, e culminaram 
na apreensão de 211 pinos de 
cocaína, 42 pedras de crack e 
16 porções de maconha. 

Em todas as ocorrências 
haviam menores de idade 
envolvidos e em um dos ca-
sos os guardas apreenderam 
um novo tipo de droga: o 
mesclado de restos de crack 
e maconha. 

O primeiro caso ocorreu 
na Rua Padre Bento Pacheco, 
na manhã de terça-feira, dia 
21. Policiais militares reali-
zavam patrulhamento pelo 
local quando foram aciona-
dos por vizinhos que infor-
maram que dois homens de 
bicicleta estariam traficando 
na região. 

Em revista pessoal aos 
suspeitos, sendo um deles 
menor de idade, os policiais 
localizaram um cigarro de 
maconha e R$ 130. Inda-
gados sobre a origem do 
dinheiro, um deles afirmou 
que o mesmo era fruto de 
seu trabalho, porém não in-
formou quem era o referido 
empregador. Os policiais 

então se dirigiram a casa dos 
suspeitos para averiguação. 

Na casa do adolescente, 
foram localizadas porções de 
maconha e uma bacia conten-
do um pó branco, aparente-
mente cocaína. Além disso, 
foram encontrados diversos 
objetos eletrônicos como 
celulares, televisor, compu-
tador e outros, cuja origem 
o adolescente não soube 
explicar, além de R$ 3,5 mil 
em dinheiro. Indagado sobre 
a droga e o dinheiro, o jovem 
confessou que era traficante 
e diante disso recebeu voz 
de prisão. 

O adolescente foi en-
caminhado à Delegacia de 
Polícia, onde se constatou 

que já possuía passagens por 
tráfico de drogas. Diante das 
reincidências, a autoridade 
policial determinou pelo 
encaminhamento do jovem à 
Fundação Casa. 

Sequência 
Momentos depois, uma 

nova ocorrência de tráfico 
de drogas foi apresentada 
no 1º Distrito Policial (DP). 
Homens da Guarda Civil 
realizavam patrulhamento 
pelo Jardim Rêmulo Zoppi 
quando foram acionados por 
uma moradora informando 
que jovens estaria trafi-
cando no local. “Estavam 
vários  jovens e  quando 
chegamos todos correram, 
mas conseguimos apreender 
um deles, de 15 anos. Com 
ele localizamos porções de 
crack, maconha e mescla-
do, uma nova droga que 
eles vêm utilizando que é a 
mistura da maconha com o 
crack”, informou o guarda 
civil Márcio Fabiano Gomes 
da Silva.  

O último caso também 
foi apreendido pela Guarda 
Civil e novamente, envol-
veu um adolescente. Segun-
do informações dos guardas, 
durante um patrulhamento 
pelo Jardim Santiago, um 
adolescente  de 16 anos 
chamou a atenção da GC  ao 
dispensar algo no chão. Em 
revista pessoal, os guardas 
localizaram 50 trouxinhas 
de maconha. Segundo infor-
mações, o irmão do menor 
de apenas 13 anos se encon-
tra na Fundação Casa, tam-
bém por tráfico de drogas. 

Além das drogas e de R$ 3,5 mil, guardas localizaram diversos eletrônicos Entre as apreensões foi encontrado o mesclado, nova droga 

Dois jovens de 21 e 23 anos 
morreram vítimas de afoga-
mento no final de semana. O 
primeiro caso ocorreu em um 
lago do bairro Mosteiro de 
Itaici na tarde de sábado, dia 
18, e vitimou o ajudante João 
Marcos Oliveira Guerra. A se-
gunda ocorrência vitimou José 
Ricardo Ferreira Silvado, que 
nadava na praia da Enseada, 
no Guarujá. O corpo dele foi 
encontrado no domingo, dia 
19, pelo Grupo de Salvamento 
Aquático do Corpo de Bom-
beiros. 

Segundo os familiares do 
jovem João Marcos, a vítima 
resolveu nadar em um lago do 
local e acabou se afogando. 
O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e encaminhou a ví-
tima para o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
porém não resistiu e faleceu. 

Já Silvado passava o final 

de semana no litoral de São 
Paulo e desapareceu após 
entrar no mar da praia da En-
seada. O Grupo de Salvamento 
Aquático do Corpo de Bombei-
ros realizou buscas no local e 
encontrou o corpo da vítima 
perto do Morro do Maluf. 

O local é próximo à praia da 
Enseada, onde Silvado foi sido 
visto pela última vez. Segundo 
informações, o jovem estava 
no mar com um amigo, quan-
do ambos foram levados pela 
correnteza. Um guarda-vidas 
entrou no mar e conseguiu res-
gatar apenas um dos rapazes, 
mas Silvado desapareceu. 

O corpo do jovem foi le-
vado para o Instituto Médi-
co Legal (IML) de Guarujá. 
Segundo os laudos, Silvado 
morreu por afogamento. O 
corpo foi encaminhado para 
Indaiatuba onde ocorreu o 
velório e o enterro. 

O ajudante geral Alex Go-
mes dos Santos, de 32 anos, 
foi preso em flagrante pela 
Guarda Civil enquanto furtava 
fios de cobre de uma constru-
ção. O delito aconteceu na 
manhã da última sexta-feira, 
dia 17, no galpão de constru-
ção de um empreendimento 
na Avenida Júpter, no bairro 
Recreio Campestre Jóia. 

Os guardas civis informa-
ram que realizavam patru-
lhamento pelo local, quando 
se depararam com o acusado 
carregando grande quantidade 
de fios pela rua. Ao avistar a 
viatura, o ajudante tentou fugir 
e foi capturado pelos guardas. 

Com ele os guardas localiza-
ram 20 metros de fio de cobre. 
Indagado, o suspeito disse em 

um primeiro momento que esta-
va levando o material para outra 
construção, mas não informou o 
local. Porém, após ser indagado 
outras vezes, confessou que ha-
via furtado os fios do local onde 
trabalha e indicou a construção 
para os guardas. 

O responsável pela refe-
rida obra informou que Alex 
havia sido contratado de 
forma terceirizada e ressal-
tou ainda que cada metro dos 
fios custa em média R$ 26, 
dessa forma o furto dos fios 
custaria um prejuízo de mais 
de R$ 530. 

O material foi devolvido à 
vítima e o acusado foi condu-
zido à Delegacia de Polícia, 
onde recebeu voz de prisão e 
foi conduzido à Cadeia Pública. 

Uma igreja situada no 
Jardim São Francisco foi in-
vadida na última quarta-feira, 
dia 15, e teve o hidrômetro 
furtado por criminosos. Curio-
samente, no mesmo bairro um 
apartamento foi invadido e um 
medidor de pressão também 
foi furtado. 

De acordo com o represen-
tante da igreja, o local foi ar-
rombado provavelmente durante 
a madrugada e o hidrômetro 
foi furtado. Já segundo o pro-
prietário do apartamento, não 
constatou arrombamento, porém 
percebeu que o medidor de ener-
gia elétrica havia sido furtado. 
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Açafrão conquista

população e o público industrial 
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br

FOTOS: JME

O Restaurante Aça-
frão tem conquistado 
cada dia mais o pala-

dar dos Indaiatubanos. Com 
seu ambiente aconchegante, 
comida caseira, de qualidade 
e com um tempero bem brasi-
leiro, o local tem se tornado 
a escolha para quem busca 
comer bem. 

Fundado em abril do ano 
passado, o Restaurante Aça-
frão é a extensão de um pro-
jeto de sucesso que existe há 
quase três anos: o Açafrão In-
dustrial. “Primeiro criou-se o 
Açafrão Industrial, que como 
o próprio nome já diz, foi 
projetado para atender as em-

presas e indústrias da cidade 
e principalmente sendo uma 
boa opção para os empreendi-
mentos do Distrito Industrial, 
que era uma área carente de 
uma boa gastronomia”, expli-
ca o gerente Wesley Pereira 
Guimarães. Após quase dois 
anos, inaugurou-se o restau-
rante, projetado para atender 
o público comum.  

Na unidade industrial, 
localizado na Rua Dr. Djal-
ma Jurado, 335, no Distrito 
Industrial, o Açafrão trabalha 
com o serviço de entrega de 
marmitex para o almoço, jan-
tar e até ceia. Já as empresas 
que preferirem, podem contar 
com uma copeira do restau-
rante à disposição dentro da 
empresa. “Nos adequamos 

Além do Restaurante e do Açafrão Industrial, marca trabalha com eventos sociais e corporativos 

Restaurante Açafrão oferece variedades em seu cardápio

a necessidade do cliente, 
alguns precisam de duas 
refeições por dia, outras em-
presas apenas uma. Alguns 
de nossos clientes precisam 
de atendimento de segunda 
a sexta-feira, outros também 
aos finais de semana. Então 
tudo vai depender do que o 
cliente precisa e nós vamos 
atender”, explica Wesley. 
“Vamos até a empresa ou 
os clientes vêm até a nós e 
juntos definimos um con-
trato que consiga atender a 
necessidade da empresa, com 
o preço que caiba no bolso.”

Já no Restaurante Aça-
frão, localizado na Rua 15 de 
Novembro, 492, no Centro, é 
oferecido o almoço de segun-
da à sábado, das 13 horas às 
15 horas, com cardápio com-
pleto e variado diariamente. 

Outro serviço oferecido 
pelo Açafrão é a realização 
de casamentos, aniversá-
rios, reuniões e eventos 
corporativos, com um buffet 
completo, projetado para 
atender exatamente o que 
o cliente e o evento neces-
sita. Além disso, o Açafrão 
possui uma equipe especia-
lizada para atender e servir 
nos dias de evento. 

Atualmente o Restaurante 
Açafrão conta com cozinhei-
ras experientes, além de aten-

dentes e garçons qualificados. 
Com sede própria, o local 
foi projetado para acomodar 
com conforto os clientes e 
possibilitar uma sensação 
agradável no momento da 
refeição, priorizando o fácil 
acesso e o comodismo de um 
estacionamento. 

Adesão 
Segundo Wesley, mesmo 

com as várias opções de gas-
tronomia na cidade o público 
acolheu o Açafrão. “Temos 
muitas opções, por isso é 
preciso ter um diferencial 
para ser o eleito do público. 
No caso do Açafrão é o car-

dápio variado, o atendimento 
sempre prestativo, a estrutura 
aconchegante e o principal, a 
vontade de fazer com que o 
cliente se sinta em casa”, diz. 

Para conhecer mais os ser-
viços do Açafrão basta entrar 
em contato pelos telefones 
(19) 3816-8347 e 3875-6981.
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INDAIÁ 

Indaiatuba dá adeus ao 
Campeonato de Seleção de Ligas

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROGÉRIO BARBOSA 

IMPRENSA-IC

Atlanta e Renovação estão na final do society 

2ª Copa Vizzent Calçados/Clube 9 de Futsal

Rodada amanhã, dia 25

Horário  Categoria Partida 
8h  Sub-10  Clube 9 A x Clube 9 B
8h30   Sub-12  Clube 9 A x Restitui 
9h  Sub-16   Clube 9 A x  Restitui
9h30  Sub-16  Sesi x Mann Humell
10h  Sub-14  Sesi x Renovação
10h30   Sub-12  Sesi x Show De Bola
11h   Sub-14  Restitui x Show De Bola
11h30   Sub-10  Conquista x Show De Bola
12h   Sub-8  Ponte x Show De Bola
12h30   Sub-8  Conquista x Clube 9 A

Resultados  da última rodada 
(Sub-10) Clube 9 B 2 x 0 Projeto Restitui
(Sub-12) Clube 9 B 2 x 5 Projeto Restitui
(Sub-14) Clube 9 B 1 x 2 Projeto Restitui
(Sub-16) Colégio Rodin 0 x 3 Projeto Restitui
(Sub-16) Colégio Objetivo 1 x 2 Sesi
(Sub-14) Colégio Objetivo 1 x 7 Sesi
(Sub-12) Colégio Objetivo 0 x 5 Sesi
(Sub-10) Colégio Conquista 4 x 1 Ponte Preta
(Sub-8) Colégio Conquista 4 x 0 Ponte Preta

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada amanhã, dia 25

Horário Partida    Campo Categoria
15h30  Nova Opção x Avlis Lativ  2 Adulto
16h30  Max Planck x Madeireira Madelasca  2 Adulto

Rodada amanhã, dia 25

Horário Partida    Campo Categoria
8h Jornal Exemplo x DD Max   1 Máster
9h15  Nova Opção x Rodocar Mecânica 1 Veterano
10h30  Lubeka x Escritório Contábil Indaiá  1 Veterano
8h  2G Bebidas x Fisioterapia Calonga  2 Super Máster
9h15  Marmoraria Uchôa x Nova Geração  2 Super Máster
10h30  Marquinhos Tintas x UnexFort  2 Máster

Resultados da última rodada 
UnexFort 1 x 3 Ópticas Ipanema Morada do Sol 
DD Max 2 x 1 Casa das Embalagens 
Embalimp 5 x 5 SSA Brasil 
Panificadora Nova Geração 0 x 3 2G Bebidas 
LG Vacker 1 x 3 Fisioterapia Calonga 
Pantheon Incorporadora 1 x 1 Cachorrão Auto Center
Cato Supermercados 5 x 6 Nova Opção Turismo
Hidráulica Diclace 3 x 4 Atlântico Soluções 

Fonte: Clube 9 de Julho

Copa Loucos Por Esporte de Futsal – Aifa

8ª rodada amanhã, dia 25, na Sol-Sol

Horário Partida
13h50 EC Conquista x Manchester B/Bonito D’Água
14h40 Humble/Cidão Lanches x GA Marcenaria/Dinamite 
15h30 Elite/Tigres Azuis x Sol-Sol/Grupo Marquinhos
16h20 Meninos do G5 x Manchester/JR Despachante
17h10 Borussia/XII de Junho x Sol-Sol B/Marquinhos Tintas

8ª rodada amanhã, dia 25, no Carlos Aldrovandi 

Horário Partida
12h50 The Rockett x Sem Chance Futsal
13h50 UP Indaiatuba Futsal x Grillos B/Extintuba
14h40 NBF/Padaria Líder x Futsal Futuro – Elias Fausto
15h30 Kitimico Futsal/Marquinhos Tintas x Cebi Brasil
16h20 União Tribuna x Atletas de Cristo/Uniton
17h10 Galáticos/Marquinhos tintas  x Grillos/Independente

8ª rodada amanhã, dia 25, no Carlos Aldrovandi 

Horário Partida
13h50 Parque Indaiá x Clube 9 de Julho
14h40 Vila Mercedes Futsal x APS Bolívia
15h30 Unidos da Villa Futsal x IR/Galatas
16h20 ML Informática/Marquinhos Tintas x Valência 
17h10 Shalke 83/Betão Motos/Tamandaré x SE Perfil do Reggae

Resultados da última rodada 
C.A. Futsal 9 x 8 Ajax Futsal
Sem Chance Futsal 4 x 5 ML Informática/Marquinhos Tintas
Futsal Futuro – Elias Fausto 1 x 1 Borussia/XII de Junho
NBF Padaria Líder 2 x 5 Meninos do G5
Flamengo/Merc. 2 Irmãs/Marquinhos Tintas 0 x 2 União Tribuna
Atletas de Cristo/Uniton 4 x 4 Sol-Sol B/Marquinhos Tintas
EC Conquista 5 x 1 Divino Futsal
SE Perfil do Reggae 3 x 4 Parque Indaiá
Treze Amigos – Itu 3 x 2 Vila Mercedes Futsal
Valência Futsal 6 x 7 Procam Futsal/Auto Center Indaiá
APS Bolívia 2 x 5 Azurra Cola na Grade

Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

A final da 6ª Campeona-
to de Futebol Society “Copa 
Congesa” do Indaiatuba Clube 
será entre as equipes do Co-
légio Renovação e Atlanta. A 
decisão acontece no próximo 
domingo, dia 26, a partir das 9 
horas. Outras atrações devem 
complementar o dia de festa 
no clube. 

As duas equipes chegam a 

A Seleção de Indaiatuba 
venceu a de Osasco 
por 3 a 2, resultado 

que não garantiu a equipe na 
próxima fase do Campeonato 
de Seleção de Ligas. Isso 
porque na primeira partida, 
em Indaiatuba, o time local 
acabou derrotado pelo placar 
de 3 a 0. O segundo confronto 
entre as equipes ocorreu na 
tarde do último domingo, dia 
19, em Osasco. 

Os gols dos indaiatubanos 
foram anotados por Renan 
Ramos, em duas oportunida-
des, e Renan Farias marcou 
o terceiro. Wagner e Car-
los anotaram para o time de 
Osasco. 

Indaiatuba fechou sua par-
ticipação no campeonato com 
quatro vitórias, dois empates 
e duas derrotas. O ataque 
balançou as redes adversárias 
em nove oportunidades, mas 
por outro lado sofreu 11 gols. 

Em entrevista ao jornal 
Mais Expressão, o técnico 
Pitta, da Seleção de Indaiatu-
ba, reconheceu que o desem-
penho de seu time poderia ter 
sido melhor. “Foi uma boa 
participação, mas poderia 
ser melhor se houvesse mais 
apoio, principalmente da Se-
cretaria Municipal Esportes”, 
ressalta. “Também acredito 

partida final do campeonato 
depois de passarem por situa-
ções distintas nas semifinais. 
Enquanto o Renovação tinha 
a vantagem do empate, ao 
Atlanta somente a vitória in-
teressava.

Na primeira partida do dia, 
o Renovação enfrentou o Fe-
vale, time que havia eliminado 
nas quartas de final o All Ren-

que se tivesse mais planeja-
mento teríamos chegado mais  
longe no campeonato. Mas 
agradeço os dirigentes que 
apoiaram a participação dos 
jogadores.”

O treinador informou ain-
da que não sabe se continuará 
no comando da equipe em 
2015, mas que o ano que vem 
a cidade disputará o Campe-
onato de Seleção de Ligas na 
Liga Amadora, no Sub-20 
e no feminino. “Por isso no 
próximo ano deve haver mais 
planejamento e apoio da Se-
cretaria, pois são representan-
tes da cidade”, declara. 

Classificados
Além do Osasco, outras 

sete equipes estão garantidas 
na próxima fase do certame. 
A Seleção de Jaú, que havia 
perdido o primeiro confronto 
para Araraquara por 2 a 1, 
garantiu o acesso após vencer 
o adversário por 3 a 0. Quem 
também garantiu a classifi-
cação foi Bragança Paulista. 
Diante da Seleção de São José 
Rio Pardo, o time venceu o 
primeiro jogo por 3 a 1 e o 
segundo por 4 a 1.

Após empate de 2 a 2 no 
primeiro confronto, a Seleção 
de Diadema está na próxima 
fase depois de ter vencido Su-
zano pela contagem mínima 
de 1 a 0. Quem também segue 

tal, segunda melhor equipe da 
primeira fase. 

O Renovação abriu o placar 
aos 17 minutos do segundo 
tempo. Porém, logo aos 20 
minutos o Fevale igualou o 
placar, deixando os lances 
finais do jogo emocionantes. 
Entretanto, essa situação não 
demorou muito para ser alte-
rada, já que um minuto depois 
o Renovação fez o segundo gol 
e aos 23 minutos do segundo 
tempo marcou o terceiro gol, 
garantindo a vitória por 3 a 1 e 
a classificação para a final.

O segundo jogo foi ainda 
mais emocionante e decidido 
somente no final

Primeiro colocado da fase 
de classificação, o J Ferres 
poderia empatar para chegar à 
final, o que fez com que o time 
do Atlanta tivesse que buscar 
a vitória.

Mesmo com a vantagem 

vivo no certame é o time de 
Mauá. Contra o Taubaté, a 
equipe venceu o primeiro 
jogo por 1 a 0 e o segundo 
por 3 a 0. 

A Seleção de Jales também 
segue sonhando com o título 
do certame. A equipe venceu 
os dois confrontos: 3 a 2 fora 
de casa e 3 a 1 em Jales. Quem 
também garantiu a classifica-
ção foi Guarulhos. Depois de 

do empate, o J Ferres não se 
acomodou e foi para o ataque, 
quando criou pelo menos três 
grandes chances de fazer 1 
a 0, mas acabou parando na 
ótima atuação do goleiro Tutu 
do Atlanta.

Confiantes com as interven-
ções do goleiro, os jogadores 
do Atlanta partiram para o 
ataque e aos 19 minutos do 
segundo tempo conseguiram 
fazer o primeiro gol da partida.

Para a grande decisão a Di-
retoria de Esportes do IC prepa-
rou algumas atrações para antes 
da partida, como a execução do 
Hino Nacional Brasileiro e uma 
recepção para os atletas que 
adentrarem ao gramado.

Logo depois da grande de-
cisão um show com o Grupo 
JatoSamba da cidade de Salto 
promete animar os atletas e 
associados que forem prestigiar 
a final.

Vitória de 3 a 2, em Osasco, não foi suficiente para o time local

Equipe do Colégio Renovação é uma das finalistas no society

golear, em casa, a equipe de 
Salto por 6 a 1, o time ficou no 
empate de 2 a 2 no confronto 
de volta. 

Para fechar o grupo dos 
classificados, Franca garantiu 
acesso depois de passar pela 
equipe de Itatiba. O confronto 
de ida, em Itatiba, ficou em 2 
a 1 para Franca. No confron-
to de volta, em casa, as duas 
equipes empataram em 1 a 1.
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Primavera retorna à Séria A3 depois de 7 anos 

Mais Expressão

JME  

O dia 20 de outubro 
de 2014 ficará mar-
cado para sempre 

na história do Primavera, 
como uma das datas mais 
importantes do clube. Foi 
quando o Fantasma da Ituana 
conquistou o acesso à Série 
A3 do campeonato Paulista 
após sete anos na fila. Para 
chegar ao tão sonhado aces-
so, o Tricolor de Indaiatuba 
venceu o Grêmio Prudente 
por 1 a 0, com gol do atacan-
te Aldinho, no último lance 
da partida, aos 49 minutos do 
segundo tempo. 

O jogo já tinha traços de 
dramaticidade desde o come-
ço. O Primavera precisava 
vencer o confronto e torcer 
por um tropeço do Olím-
pia, que jogava no mesmo 
horário contra o Nacional. 
No Gigante da Vila, apenas 
1.040 torcedores acredita-
vam no acesso do Fantasma 
e compareceram ao estádio.

Antes da bola rolar, mais 
preocupação e aflição para o 
torcedor. O médico escalado 
para a partida, exigência da 
Federação Paulista nos jo-
gos, não compareceu. O jogo 
ficou paralisado por mais de 
20 minutos e o delegado da 
partida já havia avisado que 
esperaria por mais cinco 

minutos e, caso nenhum pro-
fissional com o documento 
do Conselho Regional de 
Medicina (CRM) compa-
recesse, o clube perderia o 
jogo por WO. 

Enquanto que em Indaia-
tuba o jogo estava paralisa-
do, em Olímpia dois gols já 
haviam saído e a partida es-
tava empatada em 1 a 1, pla-
car que classificava Olímpia 
e Nacional. Mas o alívio do 
torcedor veio quando outro 
médico chegou às pressas e 
a partida foi iniciada. 

Com a bola rolando, o 
Primavera foi mais inciso 
no ataque, teve as melhores 
chances, mas não conseguia 
marcar. Com o passar do 
tempo e a bola insistindo 
em não entrar, o nervosismo 
passou a tomar conta do gi-
gante da Vila.

Faltando pouco menos de 
20 para o término do jogo, a 
partida entre Olímpia x Na-
cional havia sido encerrada 
e ambos os times estavam 
classificados até então. 

Sabendo do resultado em 
Olímpia, o Primavera partiu 
desesperado para o ataque 
em busca de um golzinho 
que garantiria o acesso. 
Aldinho, quase conseguiu, 
mas cara a cara com o go-
leiro chutou por cima do 
travessão. 

Já nos acréscimos, quan-

do muitos torcedores desa-
creditados já pensavam em 
deixar o estádio, tristes com 
mais uma eliminação (algo 
até então rotineiro na vida 
do primaverino), eis que Al-
dinho aproveita “confusão” 
dentro área e chuta forte 
para fazer o gol salvador do 
Primavera, no último minuto 
de jogo.

O gol culminou no tér-
mino da partida e o acesso 
do Primavera a A3 levou o 
torcedor a loucura. Emocio-
nados, jogadores, familiares, 
torcedores e até mesmo 
membros da imprensa caí-
ram aos prantos com o feito 
que não ocorria há sete anos. 

Emoção 
Conhecido como o Rei do 

Acesso, por subir um time 
de divisão pela sexta vez, o 
técnico Lelo voltou a negar 
o apelido e reconheceu que 
essa conquista foi diferente 
das demais. “Agradeço quem 
me intitula dessa forma, 
mas não me considero”, diz. 
“Esse acesso foi diferente 
dos demais que tive na car-
reira, principalmente por 
conta da forma emocionante 
que foi, com gol no último 
minuto.”

Quem também comemo-
rou mais um acesso na car-
reira foi o goleiro Jeferson, 
herói do time em inúmeras 

partidas. Esse foi o quarto 
acesso do jogador, sendo o 
terceiro consecutivo. 

No ano passado ele subiu 
com o Água Santa para a A3 
e este ano estava no grupo 
do Capivarino que subiu 
para a Primeira Divisão do 
Paulista. “O intuito desse 
grupo sempre foi subir de 
fase e nunca desistimos des-

se sonho”, disse o arqueiro. 
“Esperava um jogo difícil, 
mas não dessa forma, com o 
gol no último minuto. Ainda 
não caiu a ficha que subimos, 
estou muito feliz e a cidade 
merece”, complementa o 
atacante Franc. 

Feliz com o gol que deu 
o acesso ao Primavera, o 
atacante Aldinho lembrou os 

tempos difíceis, quando foi 
dispensado do clube no ano 
passado e em 2014 quando 
quebrou o braço. “Foram 
momentos difíceis, mas gra-
ças a Deus consegui dar a 
volta por cima. A felicidade 
que sinto hoje (domingo)
é indescritível, ainda mais 
sendo o autor do gol da clas-
sificação.”

Ao lado de Ricardinho, Aldinho (à esq.) se emociona com a conquista do acesso Franc, com a esposa, foi um dos destaques do Fantasma Zagueiro Vinícius comemora o acesso ao lado da mãe

O goleiro Jeferson e o presidente Sérgio Trinca se destacaram na campanha do Primavera

FOTOS: JEAN MARTINS
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Mal terminaram as 
comemorações por 
conta do acesso à 

Série A3 do Campeonato 
Paulista e o Primavera já co-
meça a planejar os trabalhos 
para 2015. No começo do 
ano, em janeiro, o clube tem 
a disputa da Copa São Paulo 
de Futebol Junior, cuja cidade 
será uma das sedes. Em feve-
reiro, o Fantasma inicia sua 
caminhada rumo a Série A2 
do Paulista. 

A primeira providência 
deve ocorrer no estádio Ítalo 
Mário Limongi. Atualmente 
com capacidade para 7,8 mil 
torcedores, o clube construirá 
mais 2,2 mil lugares para che-
gar aos 10 mil exigidos pela 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF). 

Na corrida para deixar o 
estádio pronto para a estreia 
na A3, o Primavera também 
vai trocar o gramado. A dire-
toria confirma que irá buscar 
auxílio da Prefeitura para que 
um novo gramado seja plan-
tado. Para adaptação do novo 
gramado são necessários dois 
meses, por isso o clube deve 
iniciar a troca no próximo 
mês, para que dê tempo para 
utilizá-lo na Copa São Paulo. 

Outra mudança para 2015 
será na diretoria. A partir do 
dia 1º de janeiro quem assume 
a presidência do Fantasma é 
Osvaldo Betti, conhecido no 
futebol como Nenê Brito e 
considerado o "braço direito" 
do proprietário da Magnum 
Relógios. A empresa “bancou” 
o clube em boa parte dessa 
Segunda Divisão, mas nunca 
assumiu que havia uma par-
ceira entre ela e o Primavera. 

Mas durante coletiva de 
imprensa na tarde de terça-
-feira, dia 22, foi confirmado 
que a Magnum Relógios vai 
gerenciar o Primavera por 
tempo indeterminado. A esco-
lha de Nenê aconteceu durante 
eleição realizada no último dia 
15. Ele fica no comando do 
clube por três anos, podendo 
se reeleger por mais três. 

Segundo Nenê, a escolha 
pelo Primavera ocorreu por 
conta do desenvolvimento 
e crescimento da cidade no 
cenário nacional. O presiden-
te Sérgio Trinca reconheceu 
que sem o apoio da Magnum 
seria inviável o acesso do 
Primavera a Série A3. “Se não 
tivesse o pessoal, não teríamos 
subido. Só na viagem para 
Presidente Prudente, nessa úl-
tima fase, o gasto foi de R$ 14 
mil”, lembra. Trinca calcula 
ainda que o gasto mensal do 

Primavera na competição foi 
de R$ 60 mil por mês.

Além do Esporte Clube 
Primavera, a Magnum Reló-
gios também gerencia o fute-
bol do Guarani de Campinas. 

Elenco 
A decisão de quem ficará 

ou não clube ainda é uma in-
cógnita. A diretoria informou 
que o time profissional entra 
de férias agora e os trabalhos 
devem ser retomados já em 

dezembro deste ano. Reuniões 
devem ocorrer nas próximas 
semanas para definir o elenco e 
até mesmo o treinador de 2015. 

A intenção segundo a di-
retoria do Fantasma é manter 
a base que subiu e trazer 
reforços, visto que a dificul-
dade de disputar a Série A2 
é maior. A permanência do 
técnico Lelo não é garantida, 
mas a vontade do treinador é 
ficar. “Agradeço a oportuni-
dade que me foi dada, estou 

satisfeito com o trabalho e 
o compromisso com o clube 
terminou por conta do acesso. 
Mas a prioridade é renovar 
com o Primavera”, salienta. 
Lelo foi trazido ao Primavera 
pela Magnum, sendo assim há 
o interesse da permanência do 
treinador também por parte da 
diretoria.  

Nenê Brito reforça ainda 
que a possibilidade de joga-
dores do Guarani, também 
parceiro da Magnum, vir 

pra o Primavera é grande. 
O futuro presidente Tricolor 
informa ainda que há a pos-
sibilidade de jogadores da 
base de Palmeiras, São Paulo 
e Corinthians pintarem tam-
bém no Fantasma da Ituana.

Segundo o dirigente, o 
gasto para a Série A3 deve 
ser de R$ 100 mil mensais 
e um profissional deve ser 
contratado para “correr” atrás 
de patrocínio com empresas 
da cidade. 

Após viver um dos mo-
mentos mais emocionantes 
nos últimos sete anos, após 
conquistar o acesso à Série 
A3 do Campeonato Paulista, 
o Primavera vive mais um dia 
decisivo. 

O time Sub-20 do Fantas-

ma joga amanhã, dia 25, às 
16 horas, no Gigante da Vila, 
pelas quartas de final da Se-
gunda Divisão do Campeonato 
Paulista Sub-20. O adversário 
será o Nova Odessa.

A partida de volta, na casa 
do adversário, acontece no 

dia 1º de novembro, sábado, 
também às 16 horas.

Para chegar as quartas de 
final, o Primavera passou pelo 
Manthiqueira. O confronto na 
casa do adversário terminou 
em 2 a 2. Já em Indaiatuba, no 
último sábado, dia 18, o Tri-

color garantiu a classificação 
após novo empate em 1 a 1. 

Além de “brigar” pelo 
título do Paulista, o elenco do 
Sub-20 do Primavera será a 
base do time que disputará a 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior de 2015.

Grupo que conquistou o acesso à Série A3 do Paulista; elenco para 2015 ainda será definido

Fantasma tem nova decisão no Sub-20



19h00.  Comédia. Nacional. 
102 minutos. Classificação 
12 anos. 

GAROTA EXEMPLAR -  
LEGENDADO. Quinta (23) 
a Quarta (29): 20h40. Drama 
/ Suspense. 148 minutos. 
Classificação 14 anos. 

MAZE RUNNER: COR-
RER OU MORRER - CON-
VENCIONAL DUBLADO.  
Quinta (23) a Domingo (26): 
21h10 Segunda (27) a Quarta 
(29): 18h00 / 21h10. Thriller. 
114 minutos. Classificação 
14 anos. 
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Cinema

DRÁCULA - A HISTÓ-
RIA NUNCA CONTADA 
- DUBLADO Quinta (23) a 
Domingo (26): 17h30 / 19h40 
Segunda (27) e Quarta (29): 
19h40* * na terça-feira dia 
28/10, não haverá sessão da 
versão Dublada. LEGENDA-
DO Quinta (23) a Domingo 
(26): 15h20 Segunda (27) a 
Quarta (29): 15h50. Lança-
mento - Ação / Fantasia /Ter-
ror. 92 minutos. Classificação 
14 anos. 

DRÁCULA - A HISTÓ-
RIA NUNCA CONTADA 
- DUBLADO Quinta (23) a 
Domingo (26), Segunda (27) 
e Terça (28) 15h10 / 19h30 / 
21h40 Quarta (29) : 15h10 / 
21h40. LEGENDADO Quinta 
(23) a Domingo (26), segunda 
(27) e terça (28) : 17h20 / 
20h20 Quarta (29) : 17h20 / 
19h30. Lançamento - Ação / 
Fantasia /Terror. 92 minutos. 
Classificação 14 anos. 

ALEXANDRE E O DIA 
TERRÍVEL, HORRÍVEL, 
ESPANTOSO E HORRO-
ROSO - DUBLADO Quinta 
(23) e Sexta (24): 16h00 / 
20h00 Sabado (25) a Do-
mingo (26): 16h00 / 18h00 / 
20h00 Segunda (27) a Quarta 
(29) : 16h00 / 19h50. LEGEN-
DADO Quinta (23) a Quarta 
(29): 22h00. Lançamento 
- Comédia. 81 minutos. Clas-
sificação Livre. 

- Quinta (23) a Quarta (29): 
16h20 / 18h30. Animação / 
Aventura. 95 minutos. Clas-
sificação Livre.

ANNABELLE - LEGEN-
DADO Quinta (23) a Quarta 
(29): 21h45* na terça-feira 
dia 28/10, não haverá sessão 
deste filme. Suspense / Terror. 
98 minutos. Classificação 16 
anos.

O CANDIDATO HONES-
TO - Quinta (23) e sexta 
(24): 19h00 Sábado (25) e 
Domingo (26): 16h50 / 19h00 
Segunda (27) a Quarta (29): 

FÚRIA - LEGENDADO 
Quinta (23) a Quarta (29): 
18h45. Ação / Suspense. 
100 minutos. Classificação 
16 anos. 

FESTA NO CÉU -  3D 
DUBLADO - Quinta (23) 
a Domingo (26): 15h30 / 
17h40 Segunda (27) a Quar-
ta (29): 17h40. Animação / 

Mais Expressão

Aventura. 95 minutos. Clas-
sificação Livre.

ANNABELLE - DUBLA-
DO Quinta (23) a Quarta 
(29): 16h50 / 19h00 / 21h20. 
Sustense / Terror. 98 minu-
tos. Classificação 16 anos.

A LENDA DE OZ - 3D 
DUBLADO Sábado (25) e 

OS PÁSSAROS - LEGEN-
DADO Sessão do Cineclube 
Indaiatuba, com debate após 
a exibição  Somente na Terça 
(28): 19h40. Sessão especial 
- Suspense. 120 minutos. 
Classificação 14 anos. 

O JUIZ - LEGENDADO 
Quinta (23) : 15h05/ 20h20 
Sexta (24) a Domingo (26): 
15h05/ 17h45 / 20h20 Segun-
da (27) a Quarta (29): 15h05 / 
20h20. Drama. 141 minutos. 
Classificação 12 anos. 

FESTA NO CÉU - CON-
VENCIONAL DUBLADO 

Domingo (26): 14h40 Se-
gunda (27) a Quarta (29): 
15h30. Animação / Aventu-
ra. 88  minutos. Classifica-
ção Livre.

O CANDIDATO HONES-
TO - Quinta (23) a Quarta 
(29): 16h20 / 20h50. Comé-
dia. Nacional. 102 minutos. 
Classificação 12 anos.

Aquela tensão que o ariano vinha sentindo nos relacio-
namentos em geral, tende a diminuir, pois agora o mo-
mento é de mudanças internas e os fatos que o afetavam 
fortemente também tendem a diminuir. Isso quer dizer 
que, podem ocorrer mudanças em questões que envolvem 
relacionamentos e negócios envolvendo grandes somas 
de dinheiro, novos caminhos aparecem em sua vida. 

Continua a grande agitação em seu ambiente de trabalho. 
Há uma grande melhora nos relacionamentos, tanto em 
relacionamentos pessoais quanto nos profissionais. Mu-
danças internas acontecendo e muitas delas relacionadas 
com sua família ou passado, ou lar. As relações de trab-
alho com colegas e superiores melhoram.

O geminiano continua na fase de repensar sua maneira 
de viver a vida, suas alegrias seus prazeres e como ele 
lida com seus amores. Momento para modificar a comu-
nicação com uma pessoa que você está envolvido. No 
trabalho há solicitação de maior concentração e orga-
nização no que faz.   Sua saúde melhora bastante, caso 
esteja debilitado.  Um novo trabalho pode começar.

Semana bem interessante para o canceriano. Indica a 
chegada de um novo amor, ou, se o nativo for compro-
metido, melhora bastante seu relacionamento. Sua vida 
familiar entra em uma nova fase. Início das melhoras fi-
nanceiras.

Amizades que não sabem definir o que quer, se partem 
para um namoro ou se ficam como amigos.  Mudanças 
bastante positivas e significativas em seus projetos e rotina 
de trabalho, permitindo acordos e negociações. Dentro de 
casa (em família) algumas dificuldades ainda persistem e 
é o foco do leonino, por enquanto. Sua saúde e vitalidade 
melhoram significativamente.

Continua a fase de profundas mudanças em suas 
emoções. Uma viagem relacionada a estudos ou mesmo 
mudança de cidade pode acontecer . a mente do nativo se 
encontrava confusa , devido mercúrio estar retrogrado, 
agora, ele consegue melhor estabilidade e sua vida social 
ganha um novo fluxo e novos amigos se aproximam. 

Talvez a principal lição para o libriano neste momento 
é aprender a deixar as coisas acontecerem sem exercer 
controle sobre elas, pois essa indução ainda persiste nos 
céus. Alguns ganhos inesperados podem ocorrer por estas 
semanas. Pode encontrar muitos relacionamentos por es-
tes dias. Se tiver algo que necessite acordo ou negociação, 
agora é a hora aproveite.

Para o escorpiano que já fez aniversário, relaxe. Algu-
mas mudanças importantes estarão começando a ocor-
rer em sua vida. Sua força vital e sua saúde ganham 
força nesta semana e sua disposição começa a renovar. 
Seu estado emocional tende a ser reforçado com algu-
mas experiências afetivas, principalmente se houver 
relacionamentos com pessoas de longe.

Uma nova vida começa nestas semanas. Mudanças im-
portantes em seu mundo emocional e marcarão o final 
de um importante ciclo. Agora o novo ciclo começou 
a partir do momento que ocorreu sua mudança de casa. 
Emocionalmente o nativo estará mais saudoso, e poderá 
recordar muitas histórias de sua vida. Sua mente elétrica 
poderá se ligar a equipamentos eletrônicos para dar vazão 
a suas idéias.

O Capricorniano está criando condições neste mome-
onto para em um futuro próximo conseguir dar estabi-
lidade progresso em sua vida. Porém alguns cuidados 
com sua saúde tem que tomar, pois sua tensão está 
sendo descarregada em seu corpo, podendo ocasionar 
alguns coágulos ou tumores.  No trabalho benefícios  
em seus projetos profissionais e nos contatos com as 
pessoas. 

O aquariano estará mais comunicativo, pois sentirá sua 
energia aos poucos voltando para sua mente. Profission-
almente há indícios beneficiando sua vida profissional. 
É possível que um sonho ou projeto pessoal venha a 
aprovação, trazendo mudanças importantes em sua vida, 
principalmente se envolver viagens para longe ou re-
uniões com estrangeiros.

O pisciano pode enfrentar algumas semanas de estresse no 
trabalho. Seus interesses pessoais podem conflitar com a 
forma como está sendo organizado seu trabalho. Por outro 
lado, o momento é ótimo para planejar uma mudança de 
cidade, ou fazer uma viagem para longe. Apesar de Mer-
cúrio não está mais retrogrado, sua maneira de falar com 
os outros precisa ser avaliada. Evite grosserias. 

Horóscopo de 24 a 30/10 por Alex Costa Guimarães
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Foi oficialmente aberta, 
com um delicioso coquetel, 
a Casa Cor Campinas 2014, 
evento realizado na última 
segunda-feira, dia 20. Com um 
mix de lindos espaços, bela-
mente decorados, com muitas 
novidades. Vale à pena apreciar 
a Casa Cor, que fica na Avenida 
Jesuino Marcondes Machado, 
799, Nova Campinas.

14ª Reunião Ordinária do Rotary 
Clube de Indaiatuba Cocaes

Café da manhã que aconteceu na 
última quarta-feira

Abipem (Associação Brasileira de Instituições 
de Previdência Estaduais e Municipais)

Rugby Day em Aguaí

Noite do Flash Back no Clube 9

Casa Cor Campinas 2014

D&R Cabelo & Estética

Festa para as crianças no Indaiatuba 
Clube

A décima quarta Reunião Ordinária do Rotary Clube de 
Indaiatuba Cocaes, na Casa da Esfiha, com visitas de compa-
nheiros do Rotary Club de Indaiatuba, Rotaractianos e Interac-
tianos, além do companheiro Pedro Albertini, governador em 
2007/2008, e atualmente vice-governador 2014/2015.

O café da manhã foi para 
apresentação da Central de 
vendas da Pessoa Constru-
tora, para amigos e corre-
tores. A central de vendas 
fica localizada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.552 
(em frente ao Pezão).

Sob o comando das empresárias do setor de beleza e estética, 
Daniela Soares e Rosana Ferreira, que acumulam vasta expe-
riência na área, chega a Indaiatuba o espaço D&R Cabelo & 
Estética, que conta com um mix completo de serviços que vão 
desde coloração, corte, penteado, até manicure e tratamentos 
estéticos. Mas o grande diferencial do espaço é um projeto vol-
tado a uma ONG que cuida de animais em Indaiatuba. Com uma 
proposta inovadora, o D&R criou a campanha Tesourinha Dog's, 
que destinará 3% dos serviços de corte, coloração e penteados, 
com pagamentos em dinheiro ou cheque, para a UPAR (União 
Protetora de Animais). A campanha já ganhou uma madrinha de 
peso, trata-se da empresária, Débora Packer, que há mais de 15 
anos é uma defensora ativa do cuidado com os animais.

Através do  Seprev e em nome da Associação Brasileira de Insti-
tuições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem) foi realizada 
a cerimônia de posse dos diretores e conselheiros eleitos para o biênio 
2014/2016, sendo que o Sr. Antonio Correa é agora o novo presidente 
da entidade. O evento ocorreu na quinta-feira, dia 16, no Indaiatuba 
Clube, com um delicioso jantar, animado por Vado Negri.

"O Rugby é um jogo de respeito. Disputado por gigantes, 
jogado por cavalheiros." Jogo amistoso de Rugby, na cidade 
de Aguaí. Tornados x Direito USP. Partida bem jogada, uma 
delícia de se assistir e curtir. Parabéns pela vitória, Tornados!!!

A deliciosa 
noite do Flash 
Back, no Clu-
be 9 de Julho, 
foi um suces-
so. Músicas 
boas nostálgi-
cas, e muita, 
mas  mui ta 
gente mesmo. 
Como sempre, 
nesse tipo de 
festa, vira o 
encontro dos 
amigos!!!
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A que ponto che-
ga a inveja humana! 
Na madrugada do 
dia 21, alguém, que 
no mínimo deve ser 
doente, apedrejou a 
vitrine da loja Estilo 
Próprio no Espaço R, 
localizado na Aveni-
da Jácomo Nazário. 
As fotos falam mais 
do que qualquer co-
mentário sobre esse 
vandalismo.... Ainda 
bem que tudo foi 
filmado pelas câme-
ras de segurança e 
logo, espera-se que 
o indivíduo seja re-
conhecido

Marcio Marinho, Carla Cardoso, a aniversariante Danielle  Costa Viana 
e Victória Cardoso, na Casa da Esfiha, quarta, dia 22

Em pé, Ana Maria Salomão, Tatiana Ceconelo, a  aniversariante Danielle 
Costa Viana e Theo Viana de Sousa; sentadas,  Tatiana Lazuri, Marcella  
Scallet Dercoli e a pequena Eduarda  Dercoli, na  Casa da Esfiha, no dia 22

Márcio Lima da Colcci recepcionando a Poderosa Tatiana  Moreira 
Lazuri, terça-feira, dia 21

Bárbara Alexandra Arneck em visita a Leiliane da Água de Cheiro do 
Polo Shopping Indaiatuba, sexta-feira, dia 10

Athos Mazzoni, da Congesa, e Josomar Busanelli no Happy  Hour  do lança-
mento da Feira da Bondade, que aconteceu, terça-feira, dia 21 no  Fran's Café

Ana Cristina Bittencourt prestigiando o lançamento da  Feira da Bonda-
de que aconteceu no Fran's Café

A presidente de honra da APAE, Marisa Bernardinetti e  Kleber Patrício 
no Happy de lançamento da Feira da Bondade

A Poderosa Ariane Kikuchi ao lado de  PatrÍcia Santos, professora da 
nova Her's Academia para mulheres

Vandalismo
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Verônica e Mayra funcionárias da Paleteria ArribaSérgio Carita na Paleteria Arriba

Stella e Cloves no Restaurante Casa da MoquecaPedro Henrique no Restaurante Rincão Gaúcho

Linho e Cunha no Restaurante AçafrãoFábio e Milena comemorando aniversário no Restaurante Moqueca

Eder, Cláudio, Luis, Zé Carlos, Carlos e Nivaldo da Polyone e Plastek no Restaurante Kostela do Japonês

Clientes da Cantina Mamma Mia - Jemima Giron e Paula Leon - USPChef Alaor Rodrigues, Hipolito, Allison - Cantina Mamma Mia
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Yuri e Sheila na escola de futebol oficial do Cruzeiro

Professor Juju e Jonathan em recente campeonato na escola de futebol 
oficial do Cruzeiro

Os alunos do Objetivo Giovani dos Santos, Davi Ferreira e Pedro Enrico 
Degow no Festival de Natação em São Bernardo do Campo

Helena Vila Real, Cauã Landin, Maria Eduarda Gonçalves e Rafaela 
Recobello, do Colégio Cata-Vento

Gustavo Boneto e Davi Egas, do Colégio Cata-Vento

Giovana Lumi Arita e Esther Ciciliato Guerra, do Colégio Cata-Vento

Gabriela Madeira, Vitor Sartori e Nicolas Ciciliato, do Colégio Cata-Vento

Alunos do Objetivo com o ex-nadador Gustavo Borges no Festival em 
São Bernardo do Campo

Alunos do Maternal da Unidade 2 do Colégio Meta fazem atividade ao ar livre

Alunos da equipe Mamadeira em premiação na escola de futebol oficial 
do Cruzeiro
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Para decorar sua casa não existe nada melhor que a 
Adelaide Decorações. Ela oferece papel de parede, corti-
nas, persianas, colchas, almofadas, além de pisos lami-
nados, telas mosquiteiras e toldos. Ligue já e agende um 
horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!

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 estrutura completa para transformar 
seus eventos particulares ou corporativos em momentos 
inesquecíveis. Elegante, decorado com classe e bom 
gosto, avarandado com portas de vidro, pilares arquitetô-
nicos e muito charme. Conta com projeto paisagístico e 
de iluminação especial para produção de fotos, estrutu-
ras 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 Prefei-
tura. Ligue e se informe no 3392-6063. Parabéns Beth e 
Luciene. SUCESSO!

SALÃO DE FESTAS LEH LUH EVENTOS

HOMENAGEM

Máquinas eletrônicas você só encontra na Olimaq. Vá 
conferir!

Sexta Feira  passada, dia 17, perdemos um 
grande amigo, o Sr. Issao, de 85 anos, que 

vendia sorvete com o seu carrinho 
diariamente, em baixo de sol e chuva. 

Era querido por todos, passava em várias 
empresas, residências, lojas, sempre alegre 
e feliz. Adorava o que fazia  e nunca presen-
ciamos uma reclamação sequer. Sentiremos 

muito sua falta. Saudades do Grupo Mais 
Expressão, Sorveteria Indaia, Baterias Bat 
Light e de todos que o conhecia. Descanse 
em paz querido amigo, sua alegria conta-

giante vai nos fazer muita falta!!!
A belíssima noiva Aléxia  Albaroz Guedes. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente!

Para festas em geral, casamentos e formaturas não 
se esqueça da A Nova Loja. A loja recebeu muitos 
vestidos para festas e vestidos de noivas (venda e 
aluguel). Modelos diferenciados, de várias padrona-
gens e cores da nova estação. Vale a pena conferir. 

A nova Coleção Verão da Vitorello está belíssima. 
Moda Jovem para todas as idades até o GG, 
Moda festa, Moda Fashion, Moda dia-a-dia e Fit-
ness. Roupas maravilhosas para festas em geral, 
formaturas e casamentos. Não deixe de espiar!!!

A Estilo Mil Coisas está com linda coleção Verão das mais famosas marcas que 
você adora. Veja só estes modelistos da Runinella e Strole, que graça. Vale a 
pena conferir de perto. Você vai amar!!!

Beirute Light com peito de peru defumado, molho espe-
cial, cenoura ralada, mussarela ralada, alface e tomate 
no pão sírio. Uma delícia que você só encontra na Casa da 
Esfiha. Vá experimentar!

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, as aulas 

são nas segundas, terças e 
quartas-feiras. Muito bom!!!
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Stella da Saber Saborear Empório Escola 
3835-6723

Patrick Chagas, Melissa Diniz-Helena Ribeiro-Rafaella Vidotto-Bruno 
Mota-Ciência Aplicada ao Cotidiano

Marcelo + Dai Fotografia A Dois parabeniza o casal Mônica e Alois pelo 
lindo casamento realizado

Luciene dos Santos, Regiane Herrero, Ana Vilar e Kátia AnadãoJanaina, Rodolfo Juliane e Junior Flashback do Clube 9 de Julho

Curso de Espumantes e Técnicas de degustação na Trattoria Do Vinho 
com Leonardo, Angélica, Nivea March, Milene Fornaziero, Juarez Doni-
zete, Tereza, Alcion, Neto, Alcione, Selma Ribeiro e Suely Stifter

Juliana Almeida, proprietária da Babbo Giovanni Indaiatuba, completa 
mais um ano de vitórias no dia de hoje. Parabéns, e que a comemoração 
seja repleta de alegrias, no Frutos de Indaiá

Lucia Ramos 
Lingerie apresenta 
esse lindo conjunto 
em renda e tule es-
tampado. Ligue e 
solicite uma reven-
dedora mais perto 
de você. Telefone : 
(19) 3834-1768

Colégio Meta comemora Dia dos Professores com os docentesAlunos do Objetivo na final da Olimpíada Paulista de Física realizada na Unesp, em Rio Claro

Arquiteto Helio Roberto e Arquiteta Danila Soares da D. Melo Arquitetu-
ra e Urbanismo

As alunas super queridas e exemplares da Academia 40+ Lise e Ana Maria

Arquiteta Danila Soares e DI. Natália Batista da D. Melo Arquitetura e 
Urbanismo
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PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

CADERNO DE NEGÓCIOS

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 INVESTIDORES / APROVADO 
E REGISTRADO / ENTRADA + PARCELAS FINANCIADO PELA CAIXA 
/ FASE FINAL DE ACABAMENTO / 1º. ANDAR R$ 338.271,92 DEMAIS 
ANDARES CONSULTE-NOS.

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

CA09443 VILLA COCAIS - 3 DORM.(SUITE) / SALA / LAVABO / 
COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 2.300,00 INCLUSO COND. 
E IPTU

CA09255 JD.REGINA - AT.260m² AC.270m² - 3 DORM.(SUITE)/ 
SALA / AMPLA SACADA / LAVABO / COPA / COZ. / WC / AS / 
DESPENSA / EDICULA (DORM./SALA/COZ./WC) / LAVANDERIA 
/ GAR.4 VAGAS. R$ 2.600,00 + IPTU

CA09402 VL.AVAÍ - AT.250m² AC.183m² - 3 DORM.(SUITE) / 
SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR.2 VA-
GAS. R$ 2.000,00 + IPTU

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

SL01357 JD.ELDORADO - SALÃO DE ESQUINA COM 60m² E 
WC. R$ 1.400,00 ISENTO IPTU

SL01190 JD.REGINA - SALÃO COM 280m² / 4WC / COZ. / 
MEZANINO / FRENTE ENVIDRAÇADA / RECUO 4 VAGAS.  R$ 
6.000,00 + IPTU

CH01265 TERRAS DE ITAICI - AT.3000m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / EDICULA / CHUR. + 
FOGÃO A LENHA / GAR.2+4 VAGAS. R$ 2.500,00 + COND. + 
IPTU

CH01220 JARDINS DE ITAICI - AT.3.892m² AC.282m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / 2WC / AS / EDICU-
LA / PISCINA / CHUR. / POMAR / CAMPO DE FUT. / FORNO 
A LENHA / POÇO CAIPIRA / ALARME / AVARANDADA / GAR.4 
VAGAS. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU

CH01151 ALTOS DA BELA VISTA - AT.1.000m² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA / MEZANINO / DESPENSA / COZ. / COPA / 2WC 
/ AS / PISCINA / CHUR. / FORNO E FOGAO A LENHA / GAR.4 
VAGAS.  R$ 2.800,00 + IPTU

CH01045 TERRAS DE ITAICI - AT.2.050m² AC.505m² - 3 SUITES + CLOSET / 
4 SALAS / LAVABO / COZ.AMER. / COPA / 2WC / AS / DESPENSA / EDICULA / 
ROUPEIRO / MEZANINO / LAREIRA / ESCRITORIO / CANIL / CHUR. / PISCINA 
AQUEC. (8x6) / AQUEC.CENTRAL / PISO PORCELANATO E LAMINADO / PAIS-
AGISMO / GAR.4 VAGAS. R$ 6.000,00 + COND. + IPTU

GL00204 DIST.JOAO NAREZZI - GALPÃO COM 1.100m² / 
RECEPÇÃO / ESCRITORIO / WCS / RECUO 4 VAGAS. R$ 
15.000,00 + IPTU

GL00193 JD.ELDORADO - GALPÃO COM 300m² / 3 SALAS / 
WC / COZ. / PISO FABRIL DE 150M² / RECUO. R$ 5.500,00 + 
IPTU

SL01306 OFFICE PREMIUM - SALA COM 40m² E WC. R$ 
1.500,00 + COND. + IPTU

SL00661 CIDADE NOVA - SALA COM 35m² E WC. R$ 750,00 
+ IPTU + AGUA
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VENDA

CA01171-Vila Maria Helena: Casa com acabamento em 
porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, edícula e churrasquei-
ra. Garagem para 02 carros. R$ 520.000,00.

CA00900- Cond. Pano-
rama: Linda casa alto 
padrão em condomínio 
fechado com excelente 
acabamento em porce-
lanato. Com 04 dormi-
tórios, sendo 02 suítes, 
lavabo, cozinha plane-
jada, lavanderia. Área 
de lazer com piscina e 
churrasqueira. Portaria 
24 horas. R$ 6.000,00.

CA01234- Guarantãs: Casa nova acabamento em por-
celanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sacada, sala 
tv e jantar, cozinha americana planejada, área de serviço. 
Garagem para 02 carros. R$ 450.000,00. 

CA00518: Vila das 
Palmeiras :  Casa 
com acabamento em 
porcelanato com 03 
dormitórios sendo 01 
suíte, sala tv e jantar, 
cozinha, lavanderia 
e garagem para 02 
carros. R$ 3.000,00.

CASAS VENDA:
CA01128- Jardim Paulista: Casa com 01 dormitório, cozi-
nha e W.C. Terreno com 150 m² de área. R$ 195.000,00.
CA01266- Jardim Morada do Sol: Casa com 03 dormitórios 
sala, cozinha americana, lavanderia. Garagem para 02 
carros. R$ 250.000,00.
CA01152- Cidade Jardim: Casa com 02 dormitórios, sala 
de estar, cozinha, área de serviço e lavanderia. Garagem 
coberta para 02 carros. R$ 270.000,00.
CA01218- Jardim Alice: Casa com 03 dormitórios, sala, 
cozinha planejada, lavanderia. R$ 297.000,00.
CA00940- Carlos Aldrovandi: Casa com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha planejada. Garagem 
para 02 carros. R$ 280.000,00.
CA01193- Jardim dos Colibris: Casa com 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 
carros. R$ 290.000,00.
CA01203- Jardim Itamaracá: Sobrado com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, sacada, cozinha, copa e lavanderia. 
Garagem para 02 carros. R$ 300.000,00.
CA01139- Jardim Itamaracá: Casa com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, despensa, lavanderia e 
churrasqueira. Garagem para 06 carros. R$ 318.000,00.
CA01235- Jardim Portal do Sol: Casa com 02 dormitórios, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, edícula e churrasqueira. 
Portão eletrônico. Garagem para 02 carros. R$ 320.000,00.
CA01155- Jardim Pau Preto: Casa em construção em 
porcelanato, com entrega prevista para Dezembro. Com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar e estar, cozinha, la-
vanderia e quintal. Garagem para 02 carros. R$ 330.000,00.
CA01143- Jardim América: Acabamento em porcelanato, 
03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia 
e churrasqueira. Garagem coberta para 02 carros. R$ 
385.000,00.
CA01174- Jardim Montreal: Casa em condomínio alto 
padrão, acabamento em porcelanato com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha americana. Área 
de lazer completa. R$ 450.000,00.
CA01216- Jardim dos Colibris: Sobrado novo com ótimo 
acabamento, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, cozinha, área de serviço e churrasqueira. Ga-
ragem para 02 carros. R$ 456.000,00.
CA01230- Itaici: Casa com acabamento alto padrão em 

condomínio fechado. Com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, área de serviço e 
churrasqueira. Garagem para 03 carros. R$ 520.000,00.
CA01194-Villaggio di Itaici: Sobrado novo com excelente 
acabamento, com  com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e portaria 24 
horas. Área de lazer completa. Garagem para 04 carros. 
R$ 530.000,00.
CA01212- Jardim Regina: Casa com excelente acabamen-
to em porcelanato, com 03 suítes, lavabo, hidro, sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, despensa, edícula, lavanderia. 
Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 605.000,00.
CA01055- Jardim Sevilha: Alto Padrão com 04 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, lavabo, hidro, móveis 
planejados, despensa, lavanderia, gás natural, portaria 24 
horas. Área de lazer com piscina e churrasqueira. Garagem 
para 04 carros. R$ 750.000,00.

APARTAMENTOS VENDA:
AP00488- Jardim Morumbi: Apartamento com 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, lavanderia e portaria 24 horas. R$ 
145.000,00.
AP00491-Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitó-
rios, sala, cozinha planejada. R$ 195.000,00.
AP00504- Vila Furlan: Apartamento com 01 dormitório, sala, 
cozinha planejada, lavanderia. Garagem para 01 carro. R$ 
207.000,00. Aceita Financiamento.
AP00457- Spazio Illuminare: Apartamento com 02 dormitó-
rios, sala jantar e estar, cozinha planejada, área de serviço. 
Área de lazer com piscina, churrasqueira, sala de ginástica, 
salão de festas e jogos. R$ 210.000,00.
AP00368- Grand Ville: Apartamento novo com 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia 
e portaria 24 horas. Área de lazer completa. R$ 275.000,00.
AP00448- Residencial do Bosque: Apartamento novo em 
porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala jantar 
e estar, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 carros. R$ 
298.000,00.
AP00429- Residencial Ravenna: Apartamento novo com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
americana, área de serviço. R$ 300.000,00.
AP00445- Cidade Nova: Apartamento em porcelanato 
com 02 dormitórios, sala jantar e estar, varanda, cozinha 

americana e portaria 24 horas. Área de lazer com churras-
queira, ofurô e salão de festas. Garagem para 01 carro. 
R$ 339.000,00.
AP00405- Edifício D´France: Apartamento com 02 dor-
mitórios, sala, cozinha americana, área de serviço. R$ 
350.000,00.
AP00494- Duetto di Mariah: Apartamento bem iluminado 
com 03 dormitórios 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
americana, lavanderia. R$ 400.000,00.

TERRENOS VENDA:
TE00433- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 
150,60 m². R$ 120.000,00.
TE00483- Terreno Jardim do Vale: Terreno com 125 m² 
.  R$ 150.000,00.
TE00496- Terreno Residencial Indaia: Terreno em condo-
mínio fechado com 200m², área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 164.000,00.
TE00477- Terreno Jardim dos Colibris: Terreno com 255 
m², aceita permuta! Ótima oportunidade. R$ 191.000,00.
TE00339- Alto de Itaici: Terreno em condomínio fechado 
com 313,14 m², com ótima infraestrutura. R$ 196.000,00.
TE00334- Terreno Terras de Itaici: Terreno com 1.000 m² 
em condomínio fechado e portaria 24 horas, poço artesiano, 
lago de pesca e pista ecológica. R$ 310.000,00. Aceita 
Financiamento!!

CHÁCARAS VENDA:
CH00151- Maragatas: Chácara com edícula 30 m² com 
01 cômodo e banheiro.  Área para construção: 5080 m². 
Energia Trifásica subterrânea, fossa e canil. R$ 350.000,00.
CH00149- Vale do Sol: Chácara com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada 
e lavanderia. Poço, fossa. Aceita Financiamento. R$ 
477.000,00.
CH00110- Parque das Bandeiras: Chácara com 04 
dormitórios sendo 01 suíte, sala de estar com varanda, 
cozinha planejada e lavanderia. Área de lazer com piscina 
e churrasqueira. Garagem para 05 vagas. R$ 520.000,00.
CH00147- Recanto Campestre de Viracopos: Linda chá-
cara, com ampla área verde, com 1500 m² de área e 180 
m² de construção, casa com 01 dormitório, sala, cozinha. 
R$ 636.000,00.

CASA LOCAÇÃO:
CA01176- Jardim Morada do Sol: Casa com 
02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. R$ 
850,00
CA01255- Jardim Morada do Sol: Casa com 
02 dormitórios, sala, cozinha e lavanderia. Ga-
ragem para 01 carro. R$ 1.200,00.
CA01177- Jardim do Vale: Casa com 02 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, varanda, 
cozinha e lavanderia. Garagem para 01 moto. 
R$ 1.250,00.
CA01170- Jardim do Sol: Casa com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço. Garagem para 02 carros. R$ 1.450,00.
CA00800- Residencial Guarantãs: Sobrado 
em condomínio com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, lavanderia. Área de lazer 
completa. Garagem para 02 carros. R$ 1.800,00.
CA00637- Green Village: Casa em con-
domínio com móveis planejados 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sacada, sala jantar e estar, 
cozinha, escritório. Área de lazer com piscina 
e churrasqueira. Garagem para 02 carros. R$ 
2.450,00.
CA00803- Parque Boa Esperança: Casa 
com móveis planejados 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. R$ 
2.500,00.

CA01079- Mosteiro de Itaici: Casa principal 
alto padrão com 04 suítes com closet, la-
vabo, móveis planejados, sala 02 ambientes, 
cozinha americana, despensa, gás natural. 
02 casas de hóspede com 01 suíte, sala e 
cozinha. Garagem para 02 carros. Área de 
lazer com piscina, campo e churrasqueira. 
R$ 12.000,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:
AP00129- Parque Indaiá: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozinha e área de 
serviço. Garagem para 01 carro. R$ 750,00.
AP00502- Jardim América: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozinha e área de 
serviço. Não tem garagem. R$ 750,00.
AP00283- Jardim Paulista: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozinha e área 
de serviço. Garagem para 01 carro. R$ 
800,00.
AP00336- Monte Verde Phantenor: Apar-
tamento com 02 dormitórios, sala, cozinha 
e área de serviço. Garagem para 01 carro. 
R$ 1.000,00.
AP00469- Jardim Pedroso: Apartamento 
com 02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, lavanderia e portaria 24 horas. R$ 
1.100,00.

AP00516- Spazio Illuminare: Apartamento com 
02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
planejada, área se serviço. Garagem para 01 
carro e área de lazer completa. R$ 1.100,00.
AP00159- Vila Maria Helena: Apartamento com 
02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, 
lavanderia e portaria 24 horas. Garagem para 01 
carro e área de lazer com piscina e churrasqueira. 
R$ 1200,00.
AP00497- Centro: Apartamento novo com 02 
dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Área 
de lazer com piscina e salão de festa. Garagem 
para 01 carro. R$1.350,00.
AP00499- Centro: Apartamento novo com 02 
dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Área 
de lazer com piscina e salão de festa. Garagem 
para 01 carro. R$1.500,00.
AP00470- Pátio Andaluz: Apartamento com 
acabamento em porcelanato com 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada. Área 
de lazer com piscina. Garagem para 01 vaga. 
R$ 1.700,00.

SALAS LOCAÇÃO:
SA00077- Centro: Sala Comercial em ótima 
localização, com 40 m². R$ 1.000,00.
SA00073- Jardim Alice: Sala comercial com 97 
m² e W.C. R$ 800,00.
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AP0625 - 46,14 M² -  COND. ROCCAPORENA - 1 DORM. C/ ARM., 
ROUPEIRO, BHº SOCIAL, SALA, COZ. PLANEJ. C/ COOKTOP, 
FORNO E COIFA, ÁREA DE SERV. C/ ARM., 1 VG. R$ 235.000,00

TE0283 – 150 M² - COND. JD. VENEZA - 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

CA0564 - 360 M² - COND. TERRA NOBRE - 3 DORM., SENDO 
1 ST., BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 2 AMB., ESCRIT., COZ. 
PLANEJ., VARANDA GOURMET C/ CHURRASQ., PISC., 2 VG. 
R$ 855.000,00

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 - MONTREAL RESIDENCE - TERRENO PLANO 
E SIMÉTRICO - "PARTE ALTA" ENTRADA: R$ 20.000,00 + 420 
PARCELAS (FINANC. CAIXA)

APARTAMENTOS CASA

TERRENOS

SOBRADO

CHÁCARA

SALÃO

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 
SUBSOLO. 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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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 
banheiros, sala, cozinha, area de serviço, area livre 2 
garagens.
R$ 1.500,00 - Portal das Flores - 3 Dormi, sacada, ban-
heiro, 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, 
banheiro, 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$ 750,00 - Superior Morada do Sol (Kit nets) – 1 
dormitorio, 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$ 990,00 – Superior - 3 dormi, sala, cozinha, sacada, 
banheiro, área de serviço
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 - 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 – Jd. Pau Preto - 2 Dormi, 1 banheiro, 
sala, cozinha, área livre, garagens, quintal, + 2 cômodos 
no fundo.
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 
banheiros , 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 - 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$ 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$ 1.000,00 - JD Adriana - Area Util 30M²1 WC.
R$ 1.100,00 - JD Do Vale - Area Total M²40 1 WC Lavan-
deria, 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$ 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, banheiro, 
sala, sala 2 ambientes, garagem.
R$ 1.000,00 - Edifício Mirim II - 2 Dormi, sal, cozinha, 
area de serviço, garagem.
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.) coz. (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 ambi-
entes, portaria 24 as .

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

Monte Verde - 3 dormitórios, suíte, sala, copa, 
cozinha, área de serviço, quarto, área de luz, copa 

cozinha, edícula, 4 vagas cobertas R$2.200,00

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$ 1.800,00 - 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$ 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, 
cozinha, 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 
banheiros, sala, cozinha (planejada) 3 Garagens, chur-
rasqueira, 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 banhei-
ros, 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 - 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 gara-
gens, area de serviço, quintal.
R$ 3.000,00 - (Sobrado) Vila Maria Helena - 4 dormi, 
banheiro, 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 ele-
trônica, 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.
 

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.
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 Coz-
inha, 1 Sala (Pequena)
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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

CONDOMINIO JATOBA APARTAMENTO NO CENTRO DA CIDADE 
COM 3 DORM. SENDO UMA SUÍTE COM CLOSET, SALA 2 AMB., 
COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, VARANDA, GA-
RAGEM PARA 2 AUTOS COBERTA.R$3.500 REFERÊNCIA: AP00026

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 DOR, 
COZ, 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

PQ. SÃO TOMAZ DE AQUINO – CA1438
01 DOR, SALA, WC, A.S E VAGA P/ MOTO.
R$800,00

 NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA 
– CA02616
01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, 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 + ESTACIONA-
MENTO QUE CABE CAMINHÃO, TRATOR, 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ETC.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871
ALUGUEL A COMBINAR. 

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

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

CENTRO- SL00273
SALÃO COMERCIAL DE 26M², WC E 02 
COMODOS.
R$1.500,00+IPTU

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

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

JD PANORAMA – CA02559
SOBRADO: 03 DOR(01 SUITE), SALA 02 
AMB, ESCRITÓRIO, LAVA, COZ, LAVAN, 
CHUR 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, LA-
VAN 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 sup. – 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 estacio-
namento, pisos em porcelanato.R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo 
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 Local-
ização - 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, 
garagemR$ 950,00 + Iptu
CA00219 – Pq das Nações – 2dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc social, lavand, 
garagem 2 carros.R$ 1.100,00 + Iptu
CA01071 – Cidade Nova  - Prox. a Av. Pres. Kennedy – 2 dorm, sala, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 1.100,00 + 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
CA001066 – Jd. Itamaracá – Casa Ampla – 3dorm(Sendo 1 suite ampla c/ ar-
mários), wc social, sala, lavabo, coz, lavand, wc externo, dorm e wc de empregada, 
garagem p/ vários carros.R$ 1.600,00 + 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, la-
vabo, coz planej, lavand, churrasqueira, wc externo, garagem p/ 4 carros, portão 
eletrônico R$ 3.000,00 + Iptu
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, coz 
planej, edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão eletrônico, cerca 
elétrica.R$ 3.500,00 + 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

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador – sem garagem.
R$900,00 + Cond + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, coz, 
wc, lavand, garagem.R$ 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 social, 
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
AP00296 – Centro – AU: 140m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, wc de empregada, garagem R$ 2.000,00 + 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

TERRENOS

TR00507 –  Cond Fechado – Res. Brescia – AT: 200m².R$ 155.000,00
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
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

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
CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² - AC: 235m² - Aquecimento Solar – Pre-
paração p/ Ar Condicionado - 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz, 
despensa, área gourmet, piscina, wc externo, lavand, garagem.R$ 870.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Ótimo Acabamento – 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, acabamento 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. 
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 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 VA-
GAS. 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 PODE DIVIDIR.

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 ESQUINA C/ 
320,92M² EM COND 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 + FINAN-
CIAMENTO
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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,piscina,churrasq
ueira,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 garagem coberta.
AP.537 – JD.REGENTE – R$230 MIL – 2dorms(1st),sala,coz,wc,lavan
deria, 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.12 – JD.MORADA DO SOL – R$110 MIL – 125m².
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.

CHACARAS
      
COD.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL – 
4dorms(1st),sala de estar c/lareira,sala de jantar,varanda,copa,coz am
ericana,6wc,edicual,piscina,churrasqueira,fogão á lenha,campo de 
futebol,salão de jogos,garagem.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms,sala de estar e 
jantar,coz,wc social,lavanderia,deposito 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.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,vara
nda,edícula,piscina,churrasqueira.

SITIO

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(1s t  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.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e,sala 
ampla,coz.planejada,wc,lavanderia,churrasqueira,garagem,cerca 
elétrica,portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,wc,as,garagem.
JD.AMERICA – R$2 MIL – 3dorms(1st),sala,coz. Com a/,wc,edícula 
com wc e churrasqueira,garagem.
VL.SORIANO – R$2MIL – 3dorms(1st c/closet),sala,coz,lavanderia,2 
wc,edicuala c/ churrasqueira,garagem para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st),sala,coz,wc,churrasqueir
a,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.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, gar.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,as,entrada 
para moto.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$500,00 – dorm,coz,wc.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm,sala,coz,wc,as,sem gar.
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 planejada,2 
wc social,dispensa,2 vagas de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com aramarios,sala,coz 
com a/e,wc,as com wc,2 vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

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 
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CHA085 – ITAICI: BELíSSIMA CHACARA CINEMATOGRÁFICA C/ 5.000M² 
TERR. 4 DORMS S/ 2 SUITS, SALA 4 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. WC, LA-
VABO, DISPENS. SALA DE JOGOS, PISCINA, CHURRQ. + AREA GOUR-
MET , POMAR, VARANDA R$ 2.000.000,00 ( ESTUDA PROPOSTAS). 

VENDA CASAS EM BAIRROS: 

CA013 P2 – JD. MORADA DO SOL: 3 DORMS, 
SALA, COZ. LAVAND. R$ 250.000,00 
CA001 P2 – JD. BELO HORIZONTE :  150M² 
TERR. 135M² CONST. 2 DORMS S/ 1 SUIT. 
SALA ,  COZ .  LAVAND.  WC,  3  VAGAS R$ 
320.000,00 
CA059 P2 – JD. UNIÃO:150M² TERR. 3 DOR-
MS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS, 
CHURRQ. R$ 300.000,00
CA054 P2 – JD.  REGENTE :  125M² TERR. 
114M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, 
COZ. WC, PORTÃO ELETRO. R$ 310.000,00 
( ACEITA TERRENO ) 
CA037 P2 – MONTE VERDE :  125M² TERR. 
110M² CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. LA-
VAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 300.000,00 
CA039  P2  –PAULISTA 2 :  150M²  CONST. 
170M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA 
COZ. LAVAND. WC, DISPENS. 2 VAGAS R$ 
270.000,00
CA032 P2 -   JD. VALENÇA :  130M² TERR. 
108M²CONST. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, 
COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 285.000,00 

CASAS EM CONDOMINIO: 

CAC001 P2 –COND. GUARANTÃS :  130M² 
TERR. 96M² CONST. 2 DORMS. S/ 1 SUIT. 
SALA 2 AMB. COZ. DISPENS. CHURRQ R$ 
360.000,00 ( ACEITA TERRENO ) 
CAC076 P1 – COND. VILLAGIO DE ITAICI : 
150M² TERR. 170M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. PLANJ. COPA, LAVAND. 
CAMPO DE FUT. PISCINA R$ 560.000,00. 
CAC077 – P1 MORADAS DE ITAICI :  161M² 
T E R R .  7 5 M ²  C O N S T .  2  D O R M S .  C /  A R -
MAR. SALA, COZ. 3 VAGAS, CHURRQ. R$ 
340.000,00

CHACARAS: 

CHA036 P2 – VALE DO SOL: 1000M² TERR. 200M² 
CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. C/ CLOSET. SALA 
3 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. WC,DISPENS. 
ESCRIT. QUARTO DESPJ. CHURRQ. + AREA 
GOURMET, VARANDA, 4 VAGAS R$ 550.000,00 ( 
ACEITA IMÓVEL ) 
CHA086 P2 – VIDEIRA: 20.000M²  (SÓ TERRA)R$ 
1.600.000,00
CHA054 P2 – ITAICI: 2.500M² TERR. 324M² CONST. 
3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. COPA, WC, LA-
VABO, EDICULA, CAMPO DE FUT. 
CHA030 P2 –ITAICI: 1.000M² TERR. 400M² CONST. 
3 DORMS S/ 3 SUITS, SALA, COZ. LAVAND. LA-
VABO, DISPENS. ESCRIT. PISCINA, CHURRQ. 
VARANDA, R$ 600.000,00 
CHA045 P2 – ITAICI: 2.500M² TERR. 320M² CONST. 
3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, DIS-
PENS. PORTÃO ELETRO, DORMIT. DE EMPREG. 
PISCINA, CHURRQ. POMAR, VARANDA, CANIL, 6 
VAGAS R$ 800.000,00 ( ACEITA IMÓVEL EM SP) 
CHA027 P2 – ITAICI: 1.720M² TERR. 240M² CONST. 
3 DORMS S/ 1 SUIT. C/ CLOSET E HIDRO, SALA, 
COZ. LAVAND. WC, DISPENS. PORTÃO ELETRO. 
QUARTO DESPEJ. EDICULA C/ WC, PISCINA, 
CHURRQ. R$ 790.000,00
CHA025 P2 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² TERR. 
460M² CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. COPA, WC, 
CHURRQ. ( TODA MOBILIADA ) R$ 585.000,000
CHA014 P2 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 500M² 
4 DORMS SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. 
PISCINA, CHURRQ. R$ 550.000,00. 

TERRENOS EM CONDOMINIO: 

TEC074 – JD. DOS IMPÉRIOS: 150M² TER. R$ 
110.000,00
TEC075 – MONTREAL: 150M² TERR. R$ 140.000,00 
TEC066 – BRESCIA: 200M² R$ 170.000,00 
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TERRENOS
Salto – a partir de 300m² Em loteamento 
fechado – Estrada do Lajeado (Concrebase) 
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 – 4 cômodos – R$1100,00
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos – R$780,00

CASAS VENDA
Pq. Boa Esperança – 3 D. Sendo 1 suíte, 
sala, WC, copa e cozinha – 330.000,00 – 
Aceita proposta ou troca por apartamento.
Tancredo Neves – 5 cômodos na frente e 2 
no fundo – R$250.000,00 troca por terreno.
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na fren-
te e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem 
para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico 
–  R$ 270.000,00 
Jd. Paulista - 2 D., sala, cozinha – R$ 
250.000.00 

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!

Lauro Bueno – 2 D., sala, cozinha – aceita 
permuta – R$220.000,00

Financiamos imóveis com localiza-
ção e acabamento à sua preferência. 

Consulte-nos.

CHÁCARAS 
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, Car-
deal, Capivari e Monte Mor e outras regi-
ões- 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

CHA166 – MOSTEIRO: 2.500M² TERR. 425M² CONT. 3 SUITS, C/ CLOSET S/ 1 
C/ HIDRO, 3 SALAS, COZ. PLANJ, LAVAND. WC, LAVABO, DISPENS. PORTÃO 
ELETRO. 1 DORM EMPREG. PISCINA, CHURRQ. 5 VAGAS, ALARME, PORTÃO 
ELETRO. ( IMÓVEL MOBILIADO )R$ 1.200.000,00 (ACEITA IMÓVEL EM SP).  
     

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, VA-
RANDA 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 SUI-
TS, 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. 
SALÃO COMERCIAL: EM EXCELENTE AVENIDA 
DE ESQUINA C/ 70M² + 2 WC R$ 4.500,00 

APT. EM CAMPINAS
R$ 60.000,00 + 

PARCELAS DE R$ 
40,00 / SALA, COZ. 2 

DORMS, LAVAND. 
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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
Advogado Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto Escola

Auto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia

Anúncio
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista

Educação Infantil Elétrica Ferro Velho

Decorações Decorações

Comida Japonesa

Cópias

Cestas de Presente ChurrasqueirasCelular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina

Moda Feminina Odontologia Padaria Poços Artesianos

ManutençãoLanches

Informática

Jóias

Imobiliária ImobiliáriaEventos
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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 comparecer na RCT Brasil – Recursos Humanos 
Rua Silvio Candello, 1.867, Sala 03, Jd. MORADA DO SOL, 

Indaiatuba, SP - Telefone: (19) 3816-1088

Ajudante Geral: Ensino fundamental 
completo. Experiência em indústria. 
Conhecimento em montagens diversas. 
Residir em Indaiatuba.
Ajudante Geral: Ensino médio comple-
to. Noções de Almoxarifado e vivência 
em indústria. Disponibilidade para 
horas extras.
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 Indaiatu-
ba, Itupeva, Cardeal, elias Fausto, Salto 
ou Campinas.
Assistente de Pós Vendas: Ensino 
médio completo. Desejável ensino 
superior 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. Experi-
ência em negociação com clientes e 
follow up. Domínio do idioma Inglês ou 
Espanhol será um diferencial.
Auxiliar de Solda: Ensino médio com-
pleto. Curso de Solda. Vivência em 
indústria será um diferencial. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Auxiliar de Produção: Ensino funda-
mental completo. Desejável experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar de Produção: Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia, In-
terpretação de desenho e Mecânica. 
Experiência em indústria será um 
diferencial.
Auxiliar de Produção: Ensino funda-
mental completo. Vivência em traba-
lhos industriais. Residir em Indaiatuba.
Carpinteiro: Ensino fundamental 
completo. Experiência na função e 
conhecimentos em cálculos simples, 
adição ou contagens. Residir em 
Indaiatuba, Elias Fausto, Cardeal, 
Monte Mor, Rafard e Hortolândia (Jd. 
Amanda).
Comprador(a): Ensino superior em 
Administração, Comércio Exterior 
ou afins. Vivência em metalúrgica. 
Experiência em negociação com 
fornecedores, ciclo operacional e 
estoque. Inglês ou Espanhol será um 
diferencial. Residir nas imediações de 
Indaiatuba.
Estagiário(a) Químico: Ensino técni-
co ou superior (cursando) em Química 
ou Engenharia Química. Noções de 
laboratório. Desejável noções de 
fundição.
Extrusor: Ensino médio completo. 
Amplo conhecimento em todo o 
processo de extrusão (extrusora ba-
lão - segmento plástico). Residir em 
Indaiatuba.
Inspetor de Qualidade: Curso téc-
nico em Edificações ou Qualidade. 
Conhecimento em cálculos de áreas 
e volumes, tabelas de tolerâncias 
e outras normas técnicas, leitura e 
interpretação de desenhos/projetos 
técnicos, sistemas de qualidade, in-
formática e auditoria interna. Vivência 
em empresas de pré-fabricados ou 
construção civil. Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Elias Fausto, 

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 completo. Não 
é necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR – 
Código 9784: Graduação completa em 
Administração ou áreas afins. Experi-
ência 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. Conhecimento em im-
plantação e utilização do sistema ERP e 
controle em planilhas de Excel. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS - Código 
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, usu-
ários, consultas SQL, desenvolvimento e/
ou implantação de sistemas. Desejável 
conhecimento em integração Oracle ou 
SAP. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE COMERCIAL – Código 
9921: Graduação em andamento em 
Administração, Marketing ou áreas 
afins. Experiência em suporte a área 
de vendas. Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Campinas. 
ASSISTENTE DE CONTROLADORIA 
– Código 9968: Cursando Ciências 
Contábeis. Desejável experiência em 
controladoria. Conhecimento em inglês 
e Excel. Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO – 
Código 10399: Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em manutenção 
predial (troca de lâmpadas, torneiras, 
máquinas de refrigeração, etc.). Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PCP (PCD - Oportunidade 
para Pessoa com Deficiência.) – Código 
6504: Ensino Médio completo. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 
11018: Desejável Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 
10163: Ensino Médio completo. Dese-
jável experiência na função. Disponibi-
lidade para o 2° ou 3° turno. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
COMPRADOR - Código 8909: Formação 
superior em Administração, Engenha-
ria, Economia ou Comércio Exterior. 
Experiência em compras de materiais 
produtivos. Inglês avançado. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Có-
digo 7372: Ensino Médio Completo. 
Experiência em vendas externas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
DESENHISTA – Código 11120: For-
mação Técnica em Mecânica ou áreas 
afins. Experiência em desenvolvimento 
de peças. Conhecimento em Solidworks 
e Autocad. Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. 
DIAGRAMADOR GRÁFICO - Código 
7959: Ensino Médio completo. Experi-
ência 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 gerencia-
mento de projetos. Conhecimento em 
Lean Manufacturing e Auto Cad. Inglês 
avançado. Residir na região. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – Có-
digo 10992: Cursando superior em 
Administração ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 
DE MONTAGEM (10775): Cursando 
superior em Administração, Gestão 
Empresarial ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA/MANU-
TENÇÃO - Código 8168: Cursando 
Engenharia Mecânica, Mecatrônica, 
Produção ou afins. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
LÍDER DE PRODUÇÃO – Códi -
go 11065: Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em liderança 
de equipe. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - 
Código 9744: Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção mecânica 
e hidráulica preventiva e corretiva. 
Residir em Indaiatuba, Elias Fausto, 
Monte Mor ou Capivari. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Có-
digo 11067: Ensino Médio completo. 
Experiência em montagem de máqui-
nas e equipamentos. Disponibilidade 
para viagens. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
O P E R A D O R  D E  G U I L H O T I N A 
(10872): Ensino Médio completo. 
Experiência em programação, prepa-
ração e operação de guilhotina CNC. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
SUPERVISOR DE FUNDIÇÃO – Có-
digo 11097: Formação superior com-
pleta. Experiência na função. Residir 
a região de Indaiatuba.  
SUPERVISOR (A)  FINANCEIRO 
(A) – Código 10226: Graduação na 
área Financeira ou Administrativa. 
Experiência em cálculos financeiros 
(juros, multas, aplicações financeiras), 
operações bancárias (fechamentos de 
câmbios, contratos 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. Experiência 
em montagem de painéis elétricos. 
Desejável conhecimento em inverso-
res de frequência, controladores de 
temperaturas, PLC, motores, manu-
tenção de máquinas e equipamentos 
e pneumática. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Có-
digo 9920: Formação Técnica em 
Informação ou áreas afins. Experiência 
em manutenção de notebooks. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Campinas. 
VENDEDOR TÉCNICO – Código 8124: 
Formação superior completa. Experi-
ência em vendas de equipamentos de 
refrigeração. Inglês avançado. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 

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. 

Cardeal ou Monte Mor.
Inspetor de Qualidade (fundição): 
Ensino médio completo. Curso de Audi-
toria, conhecimento em ISO 9001/2008 
e normas regulamentadoras. Experiên-
cia no setor de qualidade em fundição 
ou áreas equivalentes. 
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 
Caldeiraria/Serralheria, hidráulica, 
montagem de tubulações e desenho 
técnico (leitura e interpretação). Dese-
jável noções de solda.
Motorista CNH D: Ensino fundamen-
tal completo. Experiência em direção 
de caminhão baú e bons conhecimen-
tos 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 com-
pleto. Experiência em pintura líquida. 
Recepcionista (Pessoa Com Defici-
ência-PCD): Alfabetizado. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
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 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 
segurança. Vivência em treinamentos. 
Experiência na função. Disponibilidade 
para mudanças temporárias de cidade 
(acompanhamento de obras).
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 segu-
rança. Vivência em treinamentos. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, 
Cardeal, Elias Fausto ou Monte Mor.
Técnico Eletrônico de Bancada: Ensi-
no técnico em Eletrônica ou Automação 
Industrial. Experiência em manutenção 
de placas eletrônicas. Noções de má-
quinas CNC será um diferencial.
Técnico em Manutenção: Ensino 
médio completo. Experiência em manu-
tenção de plataformas ou em máquinas 
similares (como empilhadeiras). Desejá-
vel curso técnico (completo ou cursando) 
em Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, 
Eletrônica ou Automação Industrial. 

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

ALMOXARIFE/PCP: Conheci-
mento em ferramentas e peças 
industriais, ser disciplinado e 
organizado., conhecimento em 
informática, desenho mecânico.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS: Para atuar como ajudante 
no serviço de abastecimento e 
limpeza de refeitórios.Disponibili-
dade de horário.
AUXILIAR DE COZINHA: Para 
ajudar no preparo de alimentos, 
limpeza e organização da cozinha, 
auxiliando o cozinheiro. Disponibi-
lidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: 
Para atuar em indústria Gráfica, 
com disponibilidade para horas 
extras.Possuir condução própria.
AJUDANTE GERAL DE MARCE-
NEIRO: Para atuar como ajudante 
geral na Produção e Montagem  de 
móveis planejados.
ANALISTA DE DESENVOLVI-
MENTO DE EMBALAGENS: Com 
experiência em elaboração  as es-
pecificações de embalagens. Ter 
Ensino Superior em Engenharia ou 
outras áreas relacionadas.
COZINHEIRA(O):Para atuar em 
Restaurante na cidade de Indaia-

tuba, possuir conhecimento no 
preparo de alimentos, elaboração 
de pratos e guarnições.
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO: 
Conhecimento em móveis plane-
jados para escritório.
ESTAGIO DE LOGISTICA: Cur-
sando ensino superior em Logís-
tica 1º ou 2º Semestre.
M O N T A D O R  D E  M Ó V E I S 
PLANEJADOS:Para atuar em 
Industria de móveis.Com experi-
ência na função.
MONTADOR MECÂNICO: Co-
nhecimento em Leitura e Interpre-
tação de Desenhos Mecânicos, 
esboços,Ilustrações Técnicas, 
Modelos e Especificações, Capaci-
dade de Utilização de Instrumentos 
de Medição e Noções Básicas de 
Ajustagem , Movimentação de 
Carga , solda e elétrica.
PROJETISTA DE MÓVEIS: Co-
nhecimento com Projetos e Layout 
para moveis de escritórios. Dese-
jável cursos na área.
SOLDADOR: Com experiência 
em Solda TIG, MIG, MAG e solda 
Oxi - acetilênica. Desejável Curso 
de Solda, Curso de Desenho 
Mecânico.
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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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CLASSIFICADOS

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 chá-
cara 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. 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
Cond. Montreal - com  
3 D. (1st), sala, coz, WC 
social, lavand.,1 vaga 
de garag. coberta. R$ 
389 mil F. 98136-7331
Cond.  Montreal  - 
O P O R T U N I D A D E 
- Casa no Cond. Mon-
treal R$ 420.000,00 
- 3 D., sendo 1 suite, 
1 banheiro, 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. 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), edí-
cula com churrasq., 
área com espaço para 
construção de pisci-
na. R$ 600.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Vila das Palmei-
ras: R$ 300.000,00 F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
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 Esplanada 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 
Pref. Luiz Teixeira 
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$270.000,00 2 D., 
sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-9224
Jd .  Europa  -  R$ 
600.000,00 - Excelente 
casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000
Jd. Monte Verde: 
R $ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0  F : 
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

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 co-
mercial na frente R$ 
195.000,00. Ac. financ. 
F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294. Estu-
da parcelamento direto 
com o proprietário com 
50% de entrada. 
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
Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 
coz. americana, WC, 
lav. coberta nos fun-
dos. Amplo 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 

Bela  Vista:  03 D 
(1st), sala 02 amb, cz, 
lav, churrasq. Gara-
gem para 01 carro. 
R$1.800,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Cecap – CA02616 - 01 
D., sala, coz, 01 WC, 
A.S e quintal separado. 
R$ 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

Jd. Morada do Sol: 
R$ 275.000,00 F : 
9-97369154 c/ Lucilene.
J d .  M o r u m b i : 
R$ 268.000,00 F : 
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
J d .  P r i m a v e r a : 
R$ 250.000,00 F : 
9-97369154 c/ Lucilene.
Jd. Regina - casa em 
construção (falta aca-
bamento), 3 D. (1 suíte), 
coz., sala 2 amb., área 
serv., wc social, garag. 
2 autos, excelente loca-
lização,  tratar proprietá-
rio, F. 99444-9415 
M. do Sol – Rua 58 
belíssima casa com 02 
D., sala, coz, WC so-
cial, lav., garag. p/02 
autoS +01 Cômodo c/ 
WC nos fundos, quin-
tal, 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/ sobra-
do. R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 aceita 
lote no negócio, estuda 
parcelamento 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 
Quer comprar sua 
casa ,  f inanciar ou 
vender e está sem 
tempo? L igue pra 
mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/94*2166 
/ 94*2168 / 3935-1372 

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: 9-9960-4202 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 planej.), 
sala 2 amb. c/ pé direito 
duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e 
AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet 
c/ churrasq., e forno de 
pizza (armário 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
Cond.  Montreal  - 
CA0517 - 150 m² - 3 
D. (1st), WC, cz. ame-
ricana, AS, quintal, 
churrasq., 2 vagas 
garag. Ótimo acaba-
mento. 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/ gabine-
te, 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., des-
pensa, 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 ga-
rag. 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, quintal, 
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.), lava-
bo, sala 2 amb., escrit., 
copa, cz. Planej., AS c/ 
gabinete, depósito, D. 
ext., edícula c/ chur-
rasq., piscina, quin-
tal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itai-
ci – Casa em con-
domínio, com 2 D, 
sala dois ambientes, 
WC social, cozinha 
com armários, 2 va-
gas – R$1.500,00 + 
condomínio e IPTU 
F.  7829.3854 – Id 
55*94*16871
J d  C a l i f ó r n i a 
CA02601 - 02 D., coz, 
WC, lavan + estacio-
namento que cabe 
caminhão, trator, má-
quinas agrícolas etc. 
Rua Domacir Stoc-
co Jr. 871. Aluguel á 
combinar  38752215

Jd. Belo Horizonte: 
02 D, sala, cz. Gara-
gem para 02 carros. R$ 
1.100,00 F. 9-9960-4202 
c/ Allyne.
Jd. Colonial: 03 D 
(1st), sala, coz, lav. Ga-
ragem para 02 carros. 
R$ 1.600,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
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. 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 , lavanderia. 
R$ 1.200,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
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., chur-
rasq., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 
- 3 D., 1 suite planejada 
, 1 lavabo , sala dois 
ambientes, garag. para 
4 carros , cozinha pla-
nejada , lavanderia F. 
7808-3727
Jd.  São Paulo  – 
CA01971- 01 D., sala, 
copa, coz, WC, A.S, ga-
rag. R$ 990,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
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Apto Res. Soho - 3 
D. (1 suíte), coz., sala 
2 amb., área serv., 
wc social,  2 vagas 
g a r a g . ,  v a r a n d a , 
completa área de la-
zer. Entrada + transf. 
dívida (financia) ou 
R$ 425.000, a vista. 
Tratar proprietário F. 
99444-9415 
Centro - Apartamento 
Térreo , Centro, 2 D., 
sala coz., wc social e 
wc de serviço, área 
de serviço , excelente 
localização. Prédio 
com portaria 24 ho-
ras R$ 220.000,00 F. 
98372-0000
Jd. Eldorado - com 
2 D., sala, coz, WC, 
AS,1 vaga de garag. 
R$ 149 mil F. 98136-
7331
Jd. Morumbi -  2 D., 
sala de estar e TV, 
coz ,  wc , l avand . ,1 
vaga de garag. co-
berta R$138 mil F. 
98136-7331
J d .  P a u  P r e t o  – 
OPORTUNIDADE - 3 
D., sendo 1 suíte, 2 
vagas de garag., 2 sa-
las, D., com armários 
planejados, coz. pla-
nejada, área de servi-
ço, D. e WC de servi-
ço  R$ 650.000,00  F. 
98372-0000
Taperás: Apto c/ 02 
D, sala, cz e área de 
serv. Área de lazer 
completa. Entrada á 
partir de R$ 10.000,00. 
Últimas unidades, 
obras já iniciadas. F: 
9-83398183 c/ Camila.
Vendo ou troco Apto 
no Cond. Soho - 3 
dorm. F. 7801-5378 / 
3825-0298
Vista Verde: Apto em 
local privilegiado c/ 03 
D (01st) sala, cz, área 
de serv .  Garagem 
para 02 carros. Área 
de lazer completa. En-
trada de R$ 20.000,00 
F:  9-83398183 c/ Ca-
mila.

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 Kubits-
check:  03 D (1st), 
sala, coz, lav. Gara-
gem para 01 carro. R$ 
1.400,00. F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Juscelino Kubits-
chek: 03 D(1st), sala, 
cz, lavand. e garag. 
para 01 carro.  R$ 
1.400,00 F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Moradas de Itaici: 
02 D, sala, cz plane-
jada, quintal, área de 
serviço, portaria 24 
horas. R$ 1.300,00. F. 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Portal  de I ta ic i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 
2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, 
AS, dep. emprega-
da, churrasq., pisci-
na, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 5.500,00 
+ Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Portal  de I ta ic i  - 
SO0381 - 396 m² - 
4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, 
cz. planej., despensa, 
AS, dep. emprega-
da, churrasq., piscina, 
quintal, 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
Res. Guarantãs: So-
brado 03 D,(1 st), sala, 
cz, lav. R$ 1.800,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Res. Villa das Pal-
meiras: 02 D (1st), 
sala, cz planejada, 
lav e churrasq. R$ 
1.300,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Residencial Guaran-
tãs: Sobrado 03 D,(1 
st), sala, cz, lav. R$ 
1.800,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Residencial Villa das 
Palmeiras: 02 D (1st), 
sala, cz planejada, lav 
e churrasqueira. R$ 
1.300,00. F: F. 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Rua – 58 (sem garag.) 
excelente casa com 
03 D. e demais depen-
dências, com sacada 
(pavimento superior) 
R$900,00 + IPTU F. 
3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ 
garag. R$ 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 - Florianópolis 
(Itapema) - mobilia-
do -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
Apto Guarujá – En-
seada - 02 D. (01 Sui-
te), sala, coz., lavand, 
churrasq. na varanda, 
02 vagas de garag., 
piscina aquec, chur-
rasq. R$ 450.000,00 F. 
9.9887-7771   

Apto Cecap  -  R$ 
1.300,00, 3 D., todos 
com suíte , sala de estar 
, 63m; garag. para um 
carro  (19)98144-9224
Cidade Jardins: 02D 
(01 st), sala, cz, área de 
serv. Garagem para 01 
carro. R$ 1.060,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
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 
gourmet, 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., 
varanda, cz. e AS pla-
nejadas, corredor c/ rou-
peiro, 2 vagas garag. 
subsolo. R$ 2.300,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333

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 Illuminare 
- AP0177 - 62 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
gar. 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. Azaleia - área de 
lazer, port. 24hs - 3 D., 
sala, coz. c/ armários, 
wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + IPTU. F. 
99244-8398
Itaici: 02D (01 st), sala, 
cz, área de serv. Ga-
ragem para 02 carros. 
Área de lazer completa. 
R$ 1.300,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.

Ed. Torre de Mála-
ga - CO0006 - 130 
m² - Cobertura com 3 
D. (1st), sala 2 amb., 
varanda, WC, cz. Pla-
nej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, chur-
rasq., 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 
Garagem.  F :  (19 ) 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Jd.  Monte Verde- 
Phatenor: 02D, sala, 
cz e área de servi-
ço. R$ 1.000,00. F: 
(19) 9-9960-4202 c/ 
Allyne.
Jd. Pedroso: 02 D, 
sala, cz, área de serv, 
lav e portaria 24 ho-
ras. R$ 1.100,00. F: 
9-9960-4202 c/ Ally-
ne.
Rêmulo Zoppi - Ra-
venna: Móveis pla-
nejados, 03 D (01 st), 
sala 02 ambientes, 
cz, lav, portaria 24 
horas. R$ 1.500,00 
F:  9-9960-4202 c / 
Allyne.
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Spazzio Illuminare : 
02D (01 st), sala, cz, 
área de serv, térreo. 
Área de lazer completa.  
R$ 1.100,00. F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne.
Torres da Liberdade: 
Móveis planejados, 03 
D (01 st), sala, coz, 
lav. Área de lazer com-
pleta. R$ 1.800,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Aluga - Centro: Gal-
pão comercial locali-
zado 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 recepção, 3 
salas, wc e área de ser-
viço, 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

Maragatas: Chácara 
em Salto com edícula 
com 01 cômodo c/ wc 
de 30 m², área total de 
5080 m². Energia trifá-
sica subterrânea, fossa 
e canil. R$ 350.000,00 
F. 9-93147121 Van-
derlei.
Monte Mor: Cháca-
ra com 06 D (05 st), 
sala, cz. Área de lazer 
com piscina, campo e 
churrasqueira. Gara-
gem para 16 vagas. R$ 
2.500,00. F: 9-9960-
4202 c/ Allyne.
Rec. Camp. Int. de 
Viracopos - CH01030 
-  A T . 1 . 0 0 0 m ² 
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
Rec. Campestre Vi-
racópos - R$ 420.000 
- Chácara Com casa 
de 3 d., sala ampla, 
cozinha americana, 
piscina.  AT 1000 m² 
Fácil acesso F. 98372-
0000
Recanto Campes-
tre 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, varanda, 
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
Terras de Itaici – Chá-
cas com 4 D. Sendo 
1 suíte, cozinha am-
pla, churrasq. e pis-
cina. AT. 1720 m² R$ 
765.000,00 F. 98372-
0000

Rib. Grande-SP - 04 
alqueires c/ 02 casas 
simples de 04 cômodos 
cada uma, lavoura, bos-
que, 02 tanques com 
peixes,abastecidos 
com água em forma 
de bica, luz, água de 
mina, a 60km do centro 
de Ribeirão Grande-
-SP R$240.000,00. Aita 
troca com casa em In-
daiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997 Estu-
da parcelamento direto 
com o proprietário
Vale das Laranjeiras 
– Chácara – At. 3890 
m² - Casa c/ 3 D, sendo 
1 suíte, sala de esta 
com pé direito alto, 
coz. planejada, área de 
churrasq. com wc, pis-
cina, campo de futebol 
e pomar R$ 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, 
pastos cercados com 
mourão tratado em eu-
calipto, água tratada 
e encanada da mina. 
Casa com 4 cômodos 
avarandada, energia 
eletrica, 01 paiol, 1 co-
cheira p/ gado e 10 
cabeças. Região de 
Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815
Vendo Sítio – Indaia-
tuba - (estrada Indaia-
tuba/Itupeva) – 20 al-
queires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F. 
9.9887-7771
Videiras de Itaici – 
Chácara com 3 D., 
sendo 1 suíte máster, 
salas de estar, jantar e 
TV, cozinha e área de 
serviço planejada, pis-
cina, portão eletrônico 
e alarme – R$ 3.000,00 
F. 98372-0000

Alto de Itaici – Ter-
reno de 378 m² muito 
bem localizado – R$ 
210.000,00 F. 98372-
0000
Alto de Itaici – Ter-
reno de 378 m² mui-
to bem localizado R$ 
210.000,00 F. 98372-
0000
Av. Visconde de In-
daiatuba – Terreno de 
amplo (660 m²) cerca-
do em esquina, com 
escritório e 2 salas R$ 
6.000,00 - F. 98372-
0000
Av. Visconde de In-
daiatuba – Terreno 
de amplo (660 m²) 
cercado em esquina, 
com escritório e 2 sa-
las – R$ 6.000,00 F. 
98372-0000
Barcelona: Loteamen-
to aberto com localiza-
ção privilegiada próxi-
mo ao parque ecológi-
co. F: (19) 9-83398183 
c/ Camila.
B r é s c i a :  T e r r e -
no em condomínio 
fechado á partir de 
R$ 157.000,00.  F: 
9-97369154 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 - Oportuni-
dade - Misto em novo 
Loteamento. 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: 9-83398183 c/ Ca-
mila.

C o n d .  B e i r a  d a 
Mata  -  380 m² R$ 
265.000,00. Ótima lo-
calização, aceita per-
muta. F. 7828-0418/ 
ID:114*97307
Cond. Esplendor - 
Alto Padrão - Terre-
no 300m², Plano R$ 
360.000,00. F. 3834-
8948
Cond. Village Terras 
de Indaiá: Terrenos 
á partir de 900,00 o 
m². F: 9-93147121 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 lo te ,  va-
lor  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
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$115.000,00 
F. 9-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
Mantova: Terreno em 
condomínio fechado á 
partir de 204 m² com 
área de lazer. Á partir 
de R$ 137.000,00. F: 
9-97369154 c/ Luci-
lene.

Maritacas: Loteamento 
aberto com terrenos á 
partir de R$ 111.000,00. 
F: 9-93147121 c/ Van-
derlei.
Monte Carlo: Loteamen-
to aberto R$ 83.500,00. 
F: 9-93147121 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: 
9-97793589 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. Acei-
to financiamento  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 Im-
pér io  -TR00711 - 
150M², quadra 13, 
lote 54 cond. Aceita 
Carro No Negócio 
R$  115.000,00 F. 
38752215  Imobiliária 

Centro – Sala comer-
cial, esquina, ótima 
localização 50 m² R$ 
1.550,00 F. 7829.3854 
– Id 55*94*16871.
Centro – Salão co-
mercial, 24 de maio 
100 m² - R$ 5.000,00 
00 F. 7829.3854 / Id 
55*94*16871.
Marg. Parque Eco-
lógico - R$ 2.700,00 
Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, co-
zinha, amplo terreno 
para estacionamento 
ou operação, com ca-
pacidade para entrada 
de caminhão F. 98372-
0000
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três injeto-
ras, 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
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

Alto da Bela Vista: 
Ampla área verde, casa 
com 02 D, sala, cz. 
R$ 2.100,00. F: (19) 
9-9960-4202 c/ Allyne.

Aluga - Internacio-
nal  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
Chácara em Salto – 
a partir de 1.000m² 
– OPORTUNIDADE - 
R$60.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou 
fazemos permuta com 
terreno. F: 3016-1355 
99752-2170/ 99205-
4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 3935-1372
Chácara para loca-
ção – Com piscina, 
campo de fu tebol , 
churrasqueira e salão 
de festas - R$ 400,00 
a diária. F: 99205-
4322/ 99763-8709/ 
94*2166/ 94*2168/ 
3016-1355
Colinas I :  Cháca-
ra ampla com área 
verde. 03 D (01 st), 
sala, varanda, cz pla-
nejada, quintal. Área 
de lazer com pisci-
na. 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. Ape-
nas R$ 600.000,00. 
Aceita casa em In-
daiatuba no negócio. 
F. 3017-2608/99762-
7997/3935-3294
Elias Fausto - SP - 
Chácara com 3.600m² 
casa de quatro cômo-
dos, luz, poço. Troca 
por casa em Indaia-
tuba. F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Itaici: Chácara em 
condomínio fechado 
com portaria 24 horas. 
Casa com 02 D (1st) 
sala 02 ambientes, 
cz. R$ 2.800,00. F: 
9-9960-4202 c/ Allyne.
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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

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 cabelo grátis) F. 
3935-0499 / 99332-1128
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
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 - Freezer 190 
litros Cônsul, c/ 06 ga-
vetas R$ 380 F. 3875-
3581
Vendo -  Lavadora 
Consul 6 kg na caixa  
/ Portão de garag. de 
ferro 3 x 2.70 F. 3835-
1581
Vendo - Máquina de 
frango, (assa até 20 
frangos) F. 99214-
7202 c/ Fernanda
Vendo toda linha de 
decoração ( casamen-
to, 15 anos entre outros 
social ). Motivo - For-
talecer o segmento do 
Buffet. Fotos e relação 
dos materias acesse 
o facebook Buffet Ca-
riane R$ 60.000,00 F. 
3863-4418 / 98296-
2262

Corsa Sedan- Novís-
simo 2008/2008, 1.4, 
econoflex, com alar-
me, trio elétrico e CD, 
com alarme. Prata F. 
99119-1817 c/ Adão
Van Transit  Ford 
(nova) ano 2013 com-
pleta, 14 lugares, licen-
ciada, IPVA. Negocia. 
Troca: maior ou menor 
valor. F. 3875-2215 /  
99696-8732 Imobiliária

Fiat Siena EDX 1.6 - 
98 - direção hidráulica, 
rodas de liga leve aro 
14’, travas nas qua-
tro portas, vidro eletr. 
dianteiro, volante c/ 
regulagem de altura, 
desembaçador do vi-
dro traseiro, luz para 
leitura trazeira, retro-
visor com regulagem 
interna radio AM/FM e 
CD/MP3 R$ 9.000,00 
F. 98224-1473 c/ An-
tônio / 98114-3885 c/ 
Danieli
Vendo - fusca 1970 - 
azul, motor 1300 doc. 
Ok R$ 1.500 (refa-
zer 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 - Cabi-
ne dupla, diesel, cor 
prata, prepara para 
trailer. R$ 90.000,00 
F. 9.9921-4690

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

V e n d o  -  P S 3  f a t 
destravado com HD 
externo de 1 tera, 1 
controle, HD interno 
de 80 giga e 30 jogos 
dentro do HD inter-
no último lançamen-
tos R$ 1.100,00 F. 
98247-4690 tim

1 PS2 + 1 controle + 
memory card + 10 jo-
gos por R$ 200,00 - F. 
3835-5918 ou 9927-
32955

Ofereço-me como dia-
rista com experiências 
e indicações F. 99266-
1617/ 98116-0546 

O f e r e ç o - m e  p a r a 
t r a b a l h a r  c o m o 
professor de Inglês 
( a o s  s á b a d o s  n o 
período da manhã) 
do  ín ic io  do  n íve l 
básico até nivel in-
termediár io.  Fone. 
99240-3570
O f e r e ç o - m e  p a r a 
c o l o c a ç ã o  d e  p i -
sos e revestimentos 
Fone.  99189-7302 
c/ Clóvis

Empresa contrata 
C o r r e t o r e s  -  E n -
t r a r  e m  C o n t a t o 
com Márc io  Fone. 
7808 -3727  ou  ID : 
89*22754 
O f e r e ç o - m e  p a r a 
t r a b a l h a r  c o m o 
azu le i j i s ta  pedre i -
ro. Com mais de 30 
anos de exper iên-
cias do alicerce ao 
acabemento Fone. 
9 94151485

Ofereço-me p/ trab. 
como caseiro, casado, 
com 2 filhos Fone. 9 
8894-5045 c/Josemar
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidada-
dora de idoso horário 
noturno Fone 3935-
8651 ou 9 9479-0454
Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua 7 de 
Setembro, 644 - Centro 
Fone. 3875-2215
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