
Dia Mundial é 
celebrado com 
caminhada

Jovem morre em 
acidente de moto 

Campanha deve premiar 
residências decoradas

Aposentado é libertado após sequestro Alunos entram na reta final 
para o Exame Nacional

Drogas e arma são 
apreendidas pela Romi

Vacinação começa 
no próximo dia 10

DIABETES  

TRAGÉDIA

NATAL MEDO ENEM  

AÇÃO                                                                                                 

RAIVA  

A Associação Sempre 
Amigos de Indaiatuba pro-
move no próximo dia 8 de 
novembro, atividades em 
comemoração ao Dia Mundial 
do Diabetes – “Vida Saudável 
e Diabetes”. O evento será 
realizado no Espaço Opera e 
Eventos que está localizado 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 215, no 
Parque Ecológico, das 8h30 
às 15 horas. 

A Guarda Civil libertou na manhã de quarta-feira, dia 29, um aposentado de 58 anos que 
ficou aproximadamente 14 horas em poder de dois sequestradores. A abordagem foi feita na 
Praça Dom Pedro I, onde a vítima era obrigada a fazer compras em uma loja. A dupla, o ajudante 
Rodrigo de Souza Henrique, de 20 anos e o servente Altair Jose Teodoro, de 34 anos, também 
conhecido como “Chuchu”, foram presos em flagrante. 

Indaiatuba registrou no fi-
nal de semana a 22ª morte por 
acidente de trânsito. O gesseiro 
Everton Domingos de Souza, 
de 19 anos, trafegava de moto 
pela Avenida Ário Barnabé, no 
Jardim Morada do Sol, quando 
colidiu contra um veículo Pálio e 
posteriormente contra um Fox. O 
acidente aconteceu na madrugada 
de domingo, dia 26. 

A Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai) lançou 
na manhã de quarta-feira, 
dia 29, a campanha Natal 
Iluminado em parceria com 
o Departamento de Turis-
mo da Prefeitura. O objeti-
vo é incentivar a população 
a investir na decoração 
natalina das residências e 
para isso, irão premiar as 
cinco casas mais decoradas 
com o tema de Natal. A 
premiação ocorrerá no dia 
17 de dezembro. 

Uma arma modelo garrucha 
calibre 22 e porções de drogas 
foram tiradas de circulação em 
duas operações realizadas pelas 
Rondas Ostensivas com Moto-
cicletas de Indaiatuba (Romi), 
ligadas à Guarda Civil. As ações 
aconteceram na manhã de segun-
da e terça-feira, dias 27 e 28. Um 
jovem de 20 anos foi preso por 
tráfico de drogas. Pág. 14

A campanha de vacinação 
contra a raiva, para cães e gatos, 
começa no próximo dia 10 em 
Indaiatuba. A Secretaria Munici-
pal da Saúde espera vacinar cerca 
de 15 mil animais. A campanha 
atenderá as zonas rurais e urbanas 
e está prevista para terminar dia 15 
de dezembro. 

Empresários e convidados se reuniram no sábado, dia 25, para uma noite de diversão e reconhecimento no salão social do Clube 9 de Julho. Foi a 9º edição 
do Troféu Frutos de Indaiá, evento organizado pelo Grupo Mais Expressão e que visa premiar os melhores empresários e marcas de Indaiatuba. 

Inquérito foi instaurado pelas promotorias de Justiça do Consumidor e do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo
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MP quer explicações sobre o abastecimento de água

Frutos de Indaiá tem noite histórica 
SICA FOTO & VIDEO

FOTOS: JME
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Fim da democracia nas Eleições O que você achou 
da reeleição da 
presidente Dilma?

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

Radares dia 01 a 07/11

Editorial EnqueteArtigos

A tão famosa democracia nas Eleições foi jogada 
por água abaixo no final de semana, após o término 
da apuração das urnas e anúncio da reeleição da pre-
sidente Dilma Rousseff (PT). 

As redes sociais viraram “armas” na mão de crian-
ça. Muitos utilizaram a internet para desferir palavras 
de baixo calão contra a candidata eleita. Em outros 
situações, o mesmo eleitor que dizia nas redes sociais 
que muitos estavam passando dos limites, era o mesmo 
inconsciente que fazia posts provocativos contra quem 
votou no candidato derrotado nas Eleições. 

Mas o momento mais crítico e lamentável foi os 
inúmeros xingamentos, ameaças, injúrias contra o 
povo nordestino, que em seus estados optaram pelo 
governo do PT.

Oras, se somos um país democrático, onde cada um 
tem direito ao seu voto, que direito temos de questio-
nar o voto alheio? Cada um teve sua preferência, sua 
opção de escolha, baseado no que achava melhor e 
conveniente para o País. 

Enfim, mais uma vez o brasileiro mostra que está re-
trocedendo. A luta do Nordestino contra o preconceito 
já foi tão grande, parecia ter acabado, mas mostrou-se 
nos últimas dias que está mais forte do que nunca. 

Quanto as Eleições, saudades da época em que o 
voto era confidencial, cada um tinha seu candidato 
e não precisa divulgar ao mundo qual era sua prefe-
rência.

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

“Não gostei! Pois o que a elegeu 
foram os benefícios. Acredito que 
a Dilma não está preparada para 
assumir um país, pois nos debates 
ela se mostrava perdida e desprepa-
rada”, Mariana do Nascimento, 25 
anos, atleta.

“Eu gostei da reeleição da Dilma. 
Porém espero que ela continue apri-
morando seus projetos”, Geni Apa-
recida, 46 anos, ajudante geral.

“Estava na hora de o Brasil mudar. 
O povo fez tanta manifestação contra 
o governo atual e acabou dando a 
vitória para ela. Agora temos que 
esperar mais quatro anos para ver 
se consigamos mudar os governan-
tes”, Ricardo de Paula, 22 anos, 
cozinheiro.

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

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
019-9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. 
(Richard Bach.) 

JAMAIS DESISTA DE SEUS SONHOS
Muita gente vive reclamando, alguns chorando, desistindo de buscar novas alternativas para superar e 

conquistar a realização daquilo que mais quer na vida. Lembrem-se que sempre há uma saída, mesmo quando 
estamos vivendo as maiores dificuldades, basta iniciativa e  usarmos a criatividade.  Um fazendeiro, que 
lutava com muitas dificuldades, possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. 
Um dia, seu capataz veio trazer a notícia de que um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. 
O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente 
até o local do acidente, avaliou a situação, certificando-se que o animal não havia se machucado. Mas, pela 
dificuldade e alto custo para retirá-lo do fundo do poço, achou que não valia a pena investir na operação de 
resgate. Tomou, então, a difícil decisão: Determinou ao capataz que sacrificasse o animal jogando terra no 
poço até enterrá-lo, ali mesmo.E assim foi feito: Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a 
lançar terra para dentro do buraco de forma a cobrir o cavalo. Mas, à medida que a terra caía em seu dorso, 
o animal a sacudia e ela ia se acumulando no fundo, possibilitando ao cavalo ir subindo. Logo os homens 
perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, mas, ao contrário, estava subindo à medida que a terra enchia 
o poço, até que, finalmente, conseguiu sair. Novos tempos exigem novas aprendizagens, que treinamentos 
comportamentais vc tem feito na sua vida além daqueles de adestramento dados por algumas empresas? 

Invista na empresa VOCÊ Inscreva-se no Leader Training da Signa. www.signatrei-
namentos.com.br ou pelo telefone 019-3875-7898/99923-4440 ou 011-98400-4443

IMPORTAÇÃO, POR QUE É TÃO CARA?

As modalidades de assédio moral no trabalho
Em continuação à série de artigos sobre o assédio moral, elencamos condutas que, prati-
cadas de forma reiterada pelo empregador ou por seus prepostos, caracterizam o insti-
tuto:

1. Deterioração proposital das condições de trabalho:
- Retirar da vítima autonomia
- Não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização de tarefas
- Contestar sistematicamente todas as suas decisões
- Criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada 
- Privá-la do acesso aos instrumentos de trabalho: telefone, fax, 
computador... 
- Retirar o trabalho que normalmente lhe compete 
- Dar-lhe permanentemente novas tarefas
- Atribuir-lhe proposital e sistematicamente tarefas inferiores ou superiores às suas com-
petências
- Pressioná-la para que não faça valer seus direitos (férias, horários, prêmios) 
- Agir de modo a impedir que obtenha promoção
- Atribuir à vítima, contra a vontade dela, trabalhos perigosos
- Atribuir à vítima tarefas incompatíveis com sua saúde 
- Causar danos em seu local de trabalho
- Dar-lhe deliberadamente instruções impossíveis de executar 
- Não levar em conta recomendações de ordem médica indicada pelo médico do trabalho 
e induzir a vítima ao erro.

2. Isolamento e recusa de comunicação: 
- A vítima é interrompida constantemente
- Superiores hierárquicos ou colegas não dialogam com a vítima
- A comunicação com ele é unicamente por escrito 
- Recusam todo o contato com ela, mesmo o visual 
- É posta separada dos outros 
- Ignoram sua presença, dirigindo-se apenas aos outros 
- Proíbem os colegas de lhe falar 
- Já não a deixam falar com ninguém e a direção recusa qualquer pedido de entrevista. 

3. Atentado contra a dignidade: 
- Utilizam insinuações desdenhosas para qualificá-la
- Fazem gestos de desprezo diante dela (suspiros, olhares desdenhosos, levantar de om-
bros...)
- É desacreditada diante dos colegas, superiores ou subordinados
- Espalham rumores a seu respeito 
- Atribuem-lhe problemas psicológicos (dizem que é doente mental) 
- Zombam de suas deficiências físicas ou de seu aspecto físico; é imitada ou caricaturada

- Criticam sua vida privada
- Zombam de suas origens ou nacionalidade
- Implicam com suas crenças religiosas ou convicções políticas
- Atribuem-lhe tarefas humilhantes e é injuriada com termos obscenos 
ou degradantes. 

“Para mim tanto faz. Qualquer um 
que ganhasse não iria cumprir o 
prometido durante a campanha. 
Então já que ganhou faça por me-
recer”, Fabrício Ferreira, 24 anos, 
ajudante braçal.

“Não gostei da reeleição, porque não 
podemos continuar como estamos. 
Não sei se o outro candidato faria de 
fato o que prometeu em sua campa-
nha, mas precisávamos dessa mudan-
ça o que não aconteceu”, Aparecida 
da Silva, 59 anos, diarista.

A elevada carga tributária e seu método de aplicação, atestam a veracidade na afirmação de 
que “o Brasil possui a mais elevada carga tributária sobre produtos estrangeiros”. Apesar disso, 
é preciso domínio sobre os custos que estruturam a apuração do total sendo investido. Cientes 
de que “todos os gastos de origem” ingressam na base de cálculo do I.I. e os demais impostos ( 
IPI+PIS+COFINS+ICMS ) são todos aplicáveis sobre seus valores acumulativos, é fundamental 
saber estabelecer um critério de minimização da base inicial da tributação. Não aludimos aqui a 
nenhuma prática abusiva nem ilegal de subfaturamento face aos rígidos controles de valoração 
mínima sob sistema da IRF. Reafirmamos, a necessidade de se estabelecer negociações com os 
fornecedores e prestadores de serviços (agentes, transportadores, terminais, despachantes, se-
guradoras, etc.) que reflitam custos aceitáveis ao atingimento das metas de landed cost (custo 
contábil). Neste cenário, o pequeno importador e, às vezes também o grande, padece nas tabelas 
de custos LCL (cargas soltas) e até de FCL (contêinere cheio), estando à mercê dos custos opera-
cionais da chegada da carga em Santos, por exemplo, cuja destinação fica por conta da parceria 
que tem a cia. de navegação. Esses desconhecem que é possível, em quase todos os casos, fazer 

parcerias diretas com terminais, despachantes e transportadoras, que lhes 
concedam tarifas preferenciais por fidelidade. É nessas circunstâncias, 
principalmente, que uma assessoria organizada e com volume de cargas 
de diversos importadores, adquire força para negociação e redução dos 
custos, além da sua orientação quanto aos créditos elegíveis que podem 
ser inseridos na apuração do custo contábil real. Insistimos em recomendar 
cautela quando negociar seus processos, pois, todos os custos pesam na 
apuração do custo objetivado. 

Edward Santos - Consultor de negócios internacionais da 
BRTRADE LTDA.
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Ministério Público investiga 
abastecimento de água
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Estudantes de Ciências Biológicas visitam a Patagônia 

O Ministério Público 
do Estado de São 
Paulo (MP-SP), por 

meio da Promotoria de Jus-
tiça do Consumidor e pela 
Promotoria de Justiça do 
Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo abriu inqué-
rito para investigar de que 
forma está sendo realizado 
o abastecimento de água em 
Indaiatuba. O inquérito foi 
instaurado no último dia 20.

O inquérito recomenda 
que o Poder Público avalie 
a possibilidade de declarar 
situação de emergência ou de 
calamidade pública, diante da 
grave escassez de água. 

O Jornal Mais Expres-
são teve acesso ao inquérito 
que destaca ser de compe-
tência do Município fornecer 
água de qualidade e manter 
o fornecimento à população. 
O documento ressalta ainda 
que a situação de estiagem 
não pode ser tomada como 
motivo para uma possível 
falta de abastecimento visto 
o histórico de altos índices 
de chuva na região, que é 

de conhecimento do MP, do 
Poder Público e do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae). 

O inquérito afirma que 
o Ministério Público tem 
ciência das ações realizadas 
para manter o abastecimento, 
porém afirma que os mesmos 
têm se mostrado insuficien-
tes. Dessa forma, recomenda-
-se que o poder público veri-
fique a urgência de declarar 
situação de emergência ou de 
calamidade pública. 

Em entrevista, o supe-
rintendente do Saae, Nilson 
Alcides Gaspar, disse ter co-
nhecimento sobre o inquérito. 
“Fomos informados sobre a 
ação do MP, que quer saber de 
que forma estamos mantendo 
o abastecimento da cidade. 
Temos dez dias para reunir 
todas as provas necessárias 
para comprovar o que está 
sendo realizado e já iniciamos 
este processo”, garante.

Gaspar também falou da 
situação atual do fornecimen-
to de água para a população 
e disse que a cada dia é uma 
situação diferente. “Não fa-
lamos nada em longo prazo, 
tudo é uma questão de dia a 

dia. Têm dias que os rios es-
tão com uma boa vazão, já em 
outros o nível baixa drastica-
mente e precisamos redobrar 
os trabalhos”, afirma. 

Rodízio 
O superintendente res-

saltou que desde o anúncio 
do rodízio de água na Zona 
Norte da cidade, há três se-
manas, o panorama mudou 
muito. “Primeiro a popula-
ção se desesperou e muitas 
pessoas compraram caixas 
para armazenar água, com 
isso o aumento no consumo 
de água foi de 50%. Depois 
tivemos diversos problemas 
de vazamento e isso também 
prejudicou o abastecimento, 
pois temos que parar a rede 
até resolver”, explica. 

Atualmente, Gaspar afir-
ma que o consumo se nor-
malizou e além de uma maior 
consciência da população, 
muitas pessoas possuem água 
armazenada e isso contribuiu 
para uma redução de 30% no 
consumo. 

No entanto, o superin-
tendente ressalta que não é 
recomendável que as pessoas 
armazenem água em casa, 

devido ao enorme risco de 
proliferação da dengue e 
a possibilidade que outras 
pessoas acabem ficando sem 
água. “Se chover nos próxi-
mos dias termina o rodízio, se 
não a medida continua e até o 
fim do ano não descartamos 
risco de racionamento. Tudo 
isso claro, se não chover sig-
nificativamente.”

Com a falta de chuva 
uma das principais atitudes 
da população foi deixar de 
lavar o carro. No entanto, 
alguns estabelecimentos que 
trabalham com a limpeza de 
veículos têm recebido filas de 
clientes e se tornaram alvo de 
criticas de moradores. 

Segundo Gaspar, esses 
lugares em sua maioria pos-

suem poços de água. “A 
maioria possui poços e in-
dependem da água do Saae, 
outros não. No entanto, é pre-
ciso lembrar que esses locais 
precisam da água para traba-
lhar e é dessa forma que se 
sustentam. O que buscamos 
fazer é vistoriar para que eles 
foquem no aproveitamento 
máximo da água”, declara.

O Rio Jundiaí é mais uma das mananciais com níveis baixos de água

Vinte universitários do cur-
so de Ciências Biológicas do 
Centro Universitário Nossa 
Senhora do Patrocínio (Ceunsp) 
participaram de uma viagem à 
Patagônia, na Argentina, entre 
os dias 22 e 25 deste mês. Se-

gundo a coordenadora do curso, 
Valéria Aranha, o objetivo da 
viagem foi conhecer diferentes 
ecossistemas, em relação à vida 
selvagem, dos que são estudados 
no Brasil. 

“A viagem nos permitiu fazer 

analogias em relação ao clima, 
vegetação, formação geológica, 
biodiversidade da região e seu 
comportamento”, afirma. Além 
da professora Valéria, também 
participaram da viagem técnica 
os professores Rodrigo Salvetti, 

Nirlei Lima, Patrícia Helena e 
Raphaela Guerreiro.

A Patagônia está localizada 
no sul da América do Sul e abran-
ge quase um terço dos territórios 
da Argentina e do Chile. São 
quase 800 mil km2 de território 
virgem, pouco explorado. É uma 
região riquíssima em recursos 
naturais o que faz do lugar um 
dos mais belos do planeta.

O grupo esteve na Península 
Valdés, na Província de Chubut, 
localizada sobre o mar Atlântico 
a 1450 km de Buenos Aires e a 
77 km de Puerto Madryn, local 
da hospedagem. A escolha desta 
região foi por se tratar de uma 
área natural protegida, declarada 
pela Unesco, em 1999, Patri-
mônio Natural da Humanidade. 
Nessa área, todos os anos e em 

diferentes momentos, chegam 
gigantescas baleias francas, 
lobos e elefantes marinhos, 
pinguins, orcas, golfinhos e 
aves marinhas. “No percurso 
do caminho para as estâncias 
e reservas observamos animais 
endêmicos, só encontrados nessa 
região, como choiques, maras e 
guanacos. Uma biodiversidade 
diferente da que avistamos e 
conhecemos no Brasil”, comenta 
a professora. 

Entre os pontos visitados, os 
estudantes conheceram o Museu 
de Ciências Naturais e Oceano-
gráfico  "Del Hombre Y El Mar" 
e o Museu Paleontológico Egídio 
Feruglio, a Pinguinera, mais im-
portante colônia de Pinguins de 
Magalhães da costa patagônica, 
com mais de um milhão e meio 

de aves, e o Bosque Petrificado 
Florentino Ameghino.

No dia 23, o grupo fez uma 
inesquecível viagem de barco 
a Puerto Pirâmides, onde pode 
observar durante 2 horas o com-
portamento da baleia Franca 
Austral. “Conseguimos ver a 
mãe e seu filhote e podemos 
perceber todo o cuidado dela 
com relação à alimentação e 
proteção. Avistamos também 
uma colônia imensa de lobos 
marinhos e seguimos para Caleta 
Valdes, em Punta Delgada, ha-
bitada por inúmeras espécies da 
fauna marinha. Lá observamos 
o comportamento reprodutivo 
dos elefantes marinhos”, relata a 
coordenadora. “Foi uma viagem 
de muita beleza, exuberância e 
conhecimento.”

Viagem à Argentina aconteceu entre os dias 22 e 25 deste mês
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Empresários presenciam 
pesquisa do Frutos  

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Frutos de Indaiá movimenta noite Indaiatubana

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Empresários e convi-
dados se reuniram no 
sábado, dia 25, para 

uma noite de diversão e reco-
nhecimento no salão social 
do Clube 9 de Julho. Foi a 
9º edição do Troféu Frutos 
de Indaiá, evento organizado 
pelo Grupo Mais Expressão 
que visa premiar os melhores 
empresários e marcas de In-
daiatuba, eleitos em pesquisa 
com a população. 

A noite foi marcada pelo 
encontro entre os profis-
sionais de diversos segui-
mentos, a entrega oficial 
do troféu e pela excelente 
apresentação da banda Os 
Paralamas do Sucesso, que 
animou o público e coroou 

com louvor mais uma edição 
do evento. 

Ao todo, cerca de 900 
pessoas participaram do 
prêmio. O salão social rece-
beu uma decoração suntuosa 
pelas mãos de Jimmy Silva 
que prezou pela beleza e o 
conforto dos convidados. 
Por volta das 21h30 deu-se 
início a premiação dos elei-
tos, que subiram ao palco e 
receberam o troféu Frutos de 
Indaiá das mãos do presiden-
te do Grupo, o empresário 
Admilson Redecopa, e do di-
retor financeiro, Alan Santi. 

O evento conseguiu cor-
rer fielmente como estipu-
lado no cronograma. Após 
a premiação foi servido o 
jantar de gala, preparado 
pelo Buffet Ancôna e, por 
volta das 11h40, a banda Os 

Paralamas do Sucesso subiu 
ao palco para um show ani-
madíssimo. 

Com um repertório cheio 
de hits e muita animação do 
público, a apresentação se 
estendeu até por volta das 
1h40 da manhã. 

Há duas semanas, deu-se 
início a segunda etapa da 
pesquisa Frutos de Indaiá 
2015. Uma equipe especiali-
zada está nas ruas para ouvir 
a opinião da população sobre 
qual empresa ela considera a 
melhor em 20 seguimentos. 
Nessa etapa, a previsão é que 
sejam ouvidas aproximada-
mente 1,6 mil pessoas. 

O presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa, ressaltou que a 
pesquisa foi antecipada para 
que não houvesse atrasos no 
cronograma do Troféu. Em 
novembro serão divulgados 
os eleitos da 10º edição do 
prêmio. 

Durante a realização da 
pesquisa, a equipe foi sur-
preendida pela presença dos 
proprietários da Vizzent 
Calçados e Selma Joias, que 

O vereador Gervásio Apa-
recido da Silva (PP), vencedor 
da categoria Melhor Político, 
ressaltou a grandiosidade o 
evento. “Estava tudo perfeito 
e muito bem organizado, tenho 
certeza que quem recebeu o 
prêmio ficou muito satisfeito, 
como eu. Foi uma noite agra-
dável, de rever os amigos e 
ganhar um prêmio que é sinô-
nimo de reconhecimento, não 
poderia estar mais feliz”, diz. 

Já Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB), foi 
eleito na categoria de melhor 
vereador. “Não tenho do que 
reclamar. Como imaginado o 
Frutos de Indaiá nos propor-
cionou uma noite divertida e 
inesquecível”, destaca.

Para a proprietária da Will 
Modas, a empresária Wilde 
dos Santos Morais, o Frutos 
2014 foi um sucesso. “A de-
coração da festa estava muito 
bacana, bem como o buffet e o 
show dos Paralamas do Suces-
so”, reconhece. “Esperamos 
ser eleitos para a edição 2015 
do evento.”

puderam acompanhar de 
perto como a principal etapa 
do prêmio é desenvolvida. 
“Foi muito interessante ver 
como essa pesquisa é reali-
zada. Eu já ganhei o troféu 
e sabia da pesquisa, porém 
nunca havia a visto sendo 
realizada na prática. Isso 
reforçou ainda mais a credi-
bilidade do prêmio perante 
nós empresários”, ressaltou a 
proprietária da Selma Joias, 
Selma Santos de Almeida. 

Ainda de acordo com a 
empresária, o mais bacana 
foi ver o interesse da popu-
lação em responder a pes-
quisa. “Os entrevistaram se 
interessaram pela pesquisa 
e isso é muito importante, 
pois mostra que o prêmio 
é bem visto pela popula-
ção e pelos empresários”, 
salienta. 

Noite de gala no 9º Frutos de Indaiá contou com a presença dos melhores empresários de 2013

Os Paralamas do Sucesso animaram o público presente na noite de sábado, durante a nona edição do Troféu Frutos de Indaiá 2014

Para Selma, da Selma Jóias, pesquisa dá credibilidade ao evento

O vocalista dos Paralamas, Hebert Viana, apresentou o show de 30 anos da banda

Representantes da Vizzent Calçados acompanharam a pesquisa

SICA FOTO & VIDEO

SICA FOTO & VIDEO

SICA FOTO & VIDEO

JME

JME
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ROBÓTICA 

Equipe Bazinga do
Objetivo é campeã

Natal Iluminado premiará 
residências decoradas

DA REDAÇÃO                                                  
redacao01@maisexpressao.com.br

A Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai) lan-

çou na manhã de quarta-feira, dia 
29, a campanha Natal Iluminado 
em parceria com o Departamento 
de Turismo da Prefeitura. O ob-
jetivo é incentivar a população 
a investir na decoração natalina 
das residências e para isso, irão 
premiar as cinco casas mais de-
coradas com o tema de Natal. A 
premiação ocorrerá no dia 17 de 
dezembro. 

As inscrições para participar 
do Natal Iluminado são gratuitas 
e vão de 3 a 28 de novembro. 
Elas podem ser realizadas pelo 
site da prefeitura www.indaiatu-
ba.sp.gov.br ou na sede da Aciai, 
na Rua Bernardino de Campos, 
111, no Centro. 

As casas inscritas serão jul-
gadas por uma comissão com-
posta por três jurados, que visi-
tarão todas as residências do 1º 
a 12 de dezembro, avaliando três 
critérios: criatividade, harmonia 
e beleza. As inspeções ocorrerão 
de forma aleatória, sem aviso 
prévio, e os jurados não terão 
contato com os proprietários 
para que não haja qualquer tipo 
de influência. Nesse período, a 
organização pede que os pro-
prietários deixem a iluminação e 
os possíveis brinquedos ligados, 
para que a comissão possa ver 

todos os detalhes da decoração.  
De acordo com a organização 

do evento, apartamentos não 
podem ser inscritos e no caso de 
casas em condomínios fechados, 
o proprietário deverá comunicar a 
portaria sobre a visita dos jurados 
no período estipulado. 

Ao todo serão cinco premia-
ções. Um aparelho de som para 
o quinto lugar, um fogão para o 
quarto colocado, um tablet para 
o terceiro, uma geladeira para o 
segundo lugar e uma TV 42 po-
legadas para o grande campeão.  
Além disso, todos os inscritos 
concorrerão a uma moto 0 km, 
que será sorteada e entregue junto 
com os outros prêmios no dia 17 
de dezembro, às 10h, na sede da 
Aciai. 

De acordo com o presidente 
da Aciai, Jair Alfredo Sigrist, 

a campanha visa incentivar a 
população a decorar as casas e 
também a ajudar o comércio. 
“É uma forma de movimentar 
o comércio em um ano em que 
a economia não está muito bem 
e visto que o Natal é a principal 
data para o comércio. Mas não 
só isso, a ação visa incentivar 
o espírito natalino, deixando as 
ruas mais bonitas”, diz. 

Segundo Sigrist, o Natal 
Solidário foi lançado para subs-
tituir o extinto Natal Decor, que 
tinha a mesma proposta, mas que 
nos dois últimos anos não foi 
realizado. O evento recebia em 
média 110 inscrições e o objetivo 
para o Natal Solidário é que este 
número triplique. “É claro que 
gostaríamos que todos participas-
sem, mas nossa expectativa real 
é que recebamos cerca de 300 

A equipe de robótica Bazinga, 
do Colégio Objetivo Indaiatuba, 
se destacou e foi a campeã geral 
do Amistoso da Regional São 
Paulo. O evento aconteceu no úl-
timo sábado, dia 25, na Fundação 
Bradesco de Osasco.

O amistoso foi disputado por 
onze equipes, dentre elas cinco 
da própria Fundação e outras seis 
de escolas particulares da regio-
nal São Paulo. O Objetivo ficou 
na primeira colocação nas três 
categorias disputadas: desafio 
do robô, robô e programação e 
pesquisa. Com essas conquistas, 
o colégio local  ficou em primeiro 
lugar na classificação geral, fican-
do à frente das equipes ACDC-
-EG (campeão nacional da FLL 
do ano passado), de São Caetano 
do Sul, e Pandas, de Rio Claro. 

O líder da equipe, o aluno 
Marcelo Domingues, já pensa no 
próximo desafio. “Sabíamos que 
tínhamos ido bem, mas não ima-
ginávamos ter conquistado o 1º 
lugar. Agora nosso foco é irmos 
bem na Regional e passarmos 
para o Nacional!”, projeta. “Foi 

inscrições”, declara. 
Em entrevista, o secretário 

de desenvolvimento Renato Sto-
chi ressaltou a participação do 
Departamento de Turismo. “É 
importante essa união que visa 
ajuda a movimentar o comércio 
da cidade, que deu sinais de estar 
um pouco mais calmo este ano, e 
também por que atrai os visitantes 
e consumidores para o Municí-
pio”, salienta. 

 
Aciai

Fundada em 06 de abril de 
1970 a Aciai oferece orientação 
aos seus associados, ao público 
e aos empresários do Município, 
trabalhando em prol de interesses 
comuns à classe. Atualmente, 
Indaiatuba conta com mais de 4 
mil pontos comerciais e cerca de 
700 são associados à Aciai. 

muito bom para percebermos 
onde ainda é possível melhorar, 
tanto no robô quanto na pesquisa. 
Apesar de ter sido um amistoso, 
as melhores e mais tradicionais 
equipes de robótica estavam 
lá”, complementa o professor de 
robótica do Objetivo Indaiatuba, 
Felipe de Oliveira.

De acordo com Felipe, os 
objetivos do torneio foram a troca 
de experiências e informações e 
também o de treinar para o tor-
neio da FLL (First Lego League), 
que será realizado nos dias 13 e 
14 de dezembro, em São Caetano 
do Sul.  “Foi uma boa oportuni-
dade para a equipe se integrar, 
já que alguns componentes são 
novos e não tinham experiência 
no torneio”, conta o professor. 

O torneio da FLL 2014/2015 
tem como tema a Educação: 
“Como nós podemos aperfeiço-
ar a maneira pela qual alguém 
aprende?”. A equipe Bazinga 
do Objetivo Indaiatuba está se 
preparando desde o início deste 
ano e quer fazer bonito na com-
petição.

JME

DIVULGAÇÃO 

Inscrições para o Natal Iluminado acontecem de 3 a 28 de novembro

Objetivo ficou na primeira colocação em robô, robô e programação e pesquisa
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Projeto visa democratizar a leitura

Indaiatubanos não
optam por Dilma Rousseff

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

ELEIÇÕES
As Eleições 2014 termina-
ram no último domingo, 
dia 26, com a votação em 
segundo turno. Mas o que 
marcou o domingo e o co-
meço da semana foi mau 
comportamento de algumas 
pessoas nas redes sociais. 
O principal alvo na internet 
nem eram os petistas e sim-
patizantes do partido, mas 
sim os nordestinos. Foram 
vários xingamentos e atitu-
des preconceituosas contra 
o povo que tanto lutou e luta 
até hoje para o crescimento 
do País. 

VERGONHA 
Enfim, para quem queria a 
mudança e evolução do País, 
o comportamento de alguns 
só mostra que boa parte do 
Brasil retrocede com seus 
atos preconceituosos. O mo-
mento é de ficarmos atentos, 
cobrarmos as promessas 
feitas pela presidente Dil-
ma Rousseff e não almejar 
melhorias com violência, 
utilizando-se da ignorância.    

SESSÃO
Os vereadores aprovaram, 
na última terça-feira, dia 28, 
três Projetos de Lei na Ordem 
do Dia. Entre eles, destaque 
ao PL do vereador Gervásio 
Aparecido da Silva (PP) que 
torna obrigatório ao motorista 
de taxi solicitar identificação 
(RG ou documento com foto) 
do usuário durante o embar-
que. O objetivo do Projeto é 
trazer mais segurança tanto 
para os motoristas quanto 
para os usuários. 

PATRIMÔNIO 
Outro projeto aprovado, de 
autoria dos vereadores An-
tonio Sposito Júnior (PTB), 
Hélio Alves Ribeiro (PSB) e 
Luiz Alberto Pereira, o Cebo-
linha (PMDB), dispõe sobre 
as penalidades por danos 
ocasionados ao patrimônio 
público ou privado, entre 
eles pichação, de bancos de 
praças, casas, prédios, mu-
ros, património público ou 
particular sem autorização 
do proprietário. O projeto 
recebeu vistas de dez dias a 
pedido do vereador Helton 
Antônio Ribeiro (PP). 

VERBA 
Os vereadores aprovaram 
ainda o Projeto de Lei que 
autoriza o repasse de recur-
sos financeiros, em favor da 
entidade Associação Nazare-
na Assistencial de Indaiatuba 
(Anai). Tanto este quanto o 
primeiro projeto foram apro-
vados em primeira votação. 
A próxima Sessão da Câmara 
acontece segunda-feira, dia 
3, a partir das 18 horas.  

ACORDO 
Após imbróglio, Sindivare-
jista e Secom Indaiatuba as-
sinaram na última terça-feira, 
dia 28, a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2014/2015 para 
as empresas do comércio 
varejista da cidade de In-
daiatuba. O índice de reajuste 
dos salários ficou em 8%. Os 
valores retroativos poderão 
ser pagos aos funcionários 
juntamente com a folha de 
pagamento dos meses de  
novembro de 2014.      

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

CÂMARA 

A candidata a presidên-
cia Dilma Rousseff 
(PT) se reelegeu no 

último domingo, dia 26, duran-
te o segundo turno das Eleições 
2014. Porém, em Indaiatuba, 
quem conquistou a maioria dos 
votos foi Aécio Neves (PSDB), 
que venceu com 76.102 votos, 
sendo 66,82% dos votos váli-
dos, contra 37.797 dos válidos 
(33,18%) de Dilma.

De acordo com o Cartó-
rio Eleitoral de Indaiatuba, 
121.626 eleitores compare-
ceram ao pleito no segundo 
turno, sendo que votos válidos 
foram 113.899, votos brancos 
2.476 e 5.251 votos nulos. 

Para o segundo turno foi 
utilizado 396 urnas eletrônicas, 
sendo que oito precisaram ser 
substituídas, antes e durante a 
votação. Ainda de acordo com 
o Cartório Eleitoral, nenhuma 
denúncia de boca de urna foi 
registrada durante o último 
domingo. 

No primeiro turno em In-
daiatuba, 123.570 eleitores 
compareceram ao pleito, sen-
do que votos válidos foram 
108.955, votos brancos 7.233 
e 7.382 votos nulos. Ainda de 
acordo o cartório, 12 eleitores 
de Indaiatuba solicitaram a vo-
tação 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 a chefe do cartó-
rio, Lilian Dalva da Silva, o 

Cartório Eleitoral de Indaia-
tuba recebeu várias denúncias 
de boca de urna, porém todas 
foram encaminhadas para a 
Polícia Militar. 

Justificativa
Caso o eleitor não tenha 

entregue o requerimento de 
justificativa no dia da votação, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) orienta que o mesmo, 
deve ser apresentado pesso-
almente em qualquer cartório 
eleitoral ou enviá-lo, por via 
postal, ao juiz da zona eleitoral 
onde é inscrito, no prazo de 
até 60 dias após cada turno 
da votação.  O requerimento 
deve ser acompanhado da 
documentação comprobatória 
da impossibilidade de compa-
recimento ao pleito, para que o 

Segundo Cartório Eleitoral, 121.626 indaiatubanos compareceram às urnas no domingo 

O presidente da Câmara, o 
vereador Luiz Alberto Perei-
ra, o Cebolinha (PMDB) deu 
início a campanha “Doe um 
Livro a quem Você Nunca 
Viu”. O projeto tem por ob-
jetivo fazer com que as pes-
soas “esquecer” um livro nas 
áreas comuns do prédio, para 
que outras possam “pegar” a 
publicação, levar para a casa, 
ler e, quem sabe, devolver no 
mesmo local.

juiz eleitoral a examine. 

Disputa
O segundo turno que acon-

teceu no último domingo, foi 
a disputa mais apertada para 
a presidência do Brasil desde 
1989, quando o País voltou a 
ter eleições diretas para o car-
go. Dilma Rousseff obteve a 
vitória com 51,64% dos votos 
válidos (54.500.287 votos) 
e o tucano Aécio Neves ter-
minou a eleição com 48,36% 
de votos válidos (51.041.146 
votos).  

Segundo dados no TSE, 
no total foram apurados 
112.682.849 votos, sendo 
que 105.541.433 são válidos, 
1.921.812 brancos, 5.219.604 
nulos e 30.137.317 abstenção. 
Em São Paulo, Aécio Neves 

“A ideia já funciona em 
muitos municípios e permite 
ampliar o acesso à leitura, 
uma vez que o livro no Brasil 
é considerado um item caro, 
que pesa no orçamento das 
famílias; isso quando se tem 
a possibilidade de se adquirir 
uma publicação”, analisa o 
chefe do Legislativo.

A campanha tem o apoio 
de todos os vereadores da 
Câmara. Os livros podem ser 

obteve vitória conquistando 
64,31% dos eleitores contra 
35,69% da Presidente Dilma 
Rousseff. 

Na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), Dil-
ma Rousseff obteve vitória 
em apenas duas cidades. Em 
Hortolândia, a presidente ree-
leita venceu de 56,69% contra 
43,31% do candidato tucano. 
E na cidade de Monte Mor, 
50,73% dos eleitores votaram 
na candidata do PT e 49,27% 
em Aécio Neves. 

Em Itatiba foi registrado a 
maior diferença entre os can-
didatos. Aécio Neves ganhou 
com uma grande vantagem 
com 80,54% dos votos váli-
dos e Dilma Rousseff recebeu 
votos de apenas 19,46% dos 
eleitores da cidade.

‘esquecidos’ ou levados de 
áreas comuns, como as duas 
recepções, o Plenário, as es-
tações de café instaladas em 
todos os andares da Casa ou 
sala de reuniões; entre outros.

Não há tema específico e as 
pessoas podem ‘esquecer’ de 
grandes clássicos da literatura, 
até gibis ou revistas. “Espe-
ramos o apoio da população, 
de todos os funcionários da 
Câmara, de leitores assíduos e 

de todos os amantes da leitura; 
que todos possamos deixar 
ou levar um livro, e que esse 
gesto signifique bem mais 
que isso: signifique adquirir 
conhecimento para toda a 
vida”, lembra Cebolinha, que 
já levou a ideia ao prefeito 
Reinaldo Nogueira para que o 
projeto seja ampliado e possa 
ser colocado em prática em 
locais como praças e pontos 
de ônibus do Município.
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CAMPANHA
Vacinação contra a raiva 

começa no dia 10

Sobre a Associação
Sempre Amigos 

Dia do Diabetes será comemorado com diversas atividades de conscientização aos diabéticos

Vacinação contra a raiva, para cães e gatos, começa no próximo dia 10

‘Sempre Amigos’ promove
Caminhada contra Diabetes 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Associação Sempre 
Amigos de Indaiatu-
ba promove no pró-

ximo dia 8 de novembro, 
atividades em comemoração 
ao Dia Mundial do Diabetes – 
“Vida Saudável e Diabetes”. 
O evento será realizado no 
Espaço Opera e Eventos que 
está localizado na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 215, no Parque Eco-
lógico, das 8h30 às 15 horas. 
As atividades serão gratuitas 
e abertas ao público.

O evento terá inicio às 
8h30 com uma Caminhada 
contra Diabetes, com saída 
marcada na sede da Lions 
Club e destino no Espaço 
Opera, local onde serão rea-
lizadas diversas atividades. 

Durante a ação, profissio-
nais da saúde e voluntários 
irão realizar teste de glicemia, 
circunferência abdominal, 
mapa de conversação, oficinas 
educacionais, dança do ven-
tre, Yogaterapia e muito mais. 

De acordo com o Presi-
dente da Associação Sempre 
Amigos, Edvaldo Apolinário, 
conhecido como Didi, a ex-
pectativa é que se reúnam no 
mínimo 500 pessoas no dia da 
comemoração. “Esta é uma 
campanha mundial que é reali-
zada em aproximadamente 160 
países e tem como objetivo a 
conscientização dos diabéticos 
e também de toda a socieda-
de para que tenhamos mais 
qualidade de vida”, explica. 
“Durante o evento serão dadas 
recomendações aos diabéticos 
para que evite consequências 
maiores, pois de acordo com 
pesquisas cerca de 70% dos 
diabéticos não controlam a sua 
doença”, enfatiza. 

No evento realizado no 
ano passado cerca de 800 
pessoas participaram da Ca-
minhada pelo Diabetes. 

Diabetes
Ainda de acordo com Didi, 

mais de 20 mil indaiatubanos 
possuem a doença e a prin-

cipal dificuldade enfrentada 
pelas pessoas portadoras de 
diabetes é a falta de conhe-
cimento. “A luta contra a 
doença se torna mais difícil, 
uma vez que há falta de co-
nhecimento sobre a doença e 
suas consequências. Além da 
ausência de profissionais da 
saúde engajados em acompa-
nhar os pacientes, conforme 
diretrizes protocolares, falta 
de atendimentos de referência 
no atendimento de exames de 
média e alta complexidade, 
tanto no serviço público quan-
to no privado”, explica. 

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, existe 
no Brasil cerca de 13,4 mi-
lhões de diabéticos, e esse 
número não para de crescer. 
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que 
cerca de 5,1% da população 
mundial entre 20 e 79 anos 
sofra da doença. E o número 
atual de 194 milhões de casos 
duplicará até 2025. O Brasil 
é o quarto país do mundo em 
número de casos.

O Diabetes Mellitus é 
uma doença do metabolismo 
da glicose causada pela falta 
ou má absorção de insulina, 
hormônio produzido pelo 

A campanha de vacinação 
contra a raiva, para cães e gatos, 
começa no próximo dia 10 em 
Indaiatuba. A Secretaria Muni-
cipal da Saúde espera vacinar 
cerca de 15 mil animais. A cam-
panha atenderá as zonas rurais 
e urbanas e está prevista para 
terminar dia 15 de dezembro.

A primeira etapa da cam-
panha atenderá a zona rural 
e bairros mais afastados. Os 
trabalhos começam no próximo 
dia 10, das 9h às 21 horas, no 
Hospital Veterinário da Facul-
dade Max Planck (Rodovia 
João Ceccon) e terminam no 
dia15 de dezembro, sempre de 
segunda à sexta-feira. 

Nos dias 6, 13 e 29 de de-
zembro terá vacinação na zona 
urbana, sempre das 9h às 22 
horas. “É necessário que a po-
pulação fique atenta, aos locais, 
dias e horários de vacinação. 
Atenderemos em todas as re-
giões do Município”, ressalta 

pâncreas e cuja função é que-
brar moléculas de glicose para 
transformá-las em energia a 
fim de que seja aproveitada 
por todas as células. 

Alguns dos principais sin-
tomas são poliúria (a pessoa 
urina muito) causando poli-
dpsia (desidratação), aumento 
do apetite, alterações visuais, 
impotência sexual, infecções 
fúngicas na pele nas unhas, 

médico veterinário da Saúde 
e coordenador do Programa 
de Combate a Dengue, Odenir 
Sanssão Pivetta. 

Os proprietários precisam 
seguir algumas recomenda-
ções: não esquecer a carteira 
de vacina do animal; o cão deve 
preso em coleira; o gato em 
dentro de um saco de tecido; 
o cão deverá ser acompanhado 
por um adulto; não deve levar 
seu animal próximo ao horário 
de encerramento e não serão 
entregues vacinas para vacinar 
em domicílios.

A raiva é doença fatal pro-
vocada por vírus, que acomete 
animais e seres humanos. Ela 
é transmitida por cão, gato e 
outros e animais através da 
mordedura ou lambedura da 
mucosa ou pele lesionada por 
animais raivosos. Os animais 
domésticos de estimação são as 
principais fontes de transmissão 
para os seres humanos. 

Confira os locais de vacinação, datas e horários.

Dia 11 de novembro
• 9h às 10h - Portaria da Chácara Polaris
• 10h às 11h20 - Estrada Ademar Von Ah (Aldrovandia) e gleba 8 
do Recanto 
Internacional de Viracopos
• 13h às 14h- Chácara Alvorada Lago
• 14h10 às 15h20 - Igreja de Helvetia 
Dia 12 de novembro
• 9h às 16h - PSF Jardim Brasil
Dia 13 de novembro
• 9h às 16h- PSF Carlos Aldrovandi
14 de novembro
• 9h às 10h – Escola da Fazenda Pimenta
• 10h30 às 12h- Caminho da Luz
17 de Novembro
• 9h às 9h30 – Parque da Grama
• 9h50 às 10h50- Bar da Loira
• 11h às 12h- Sítio Itaboraí
18 de Novembro
• 9h às 14h- Parque das Bandeiras Marco Zero
Dia 19 de Novembro
• 9h às 14h - Recanto Internacional de Viracopos glebas 5, 3 e 6
Dia 20 de Novembro
• 9h às 14h - Recanto campineiros Viracopos glebas1 2 3 e 4
Dia 21 de Novembro
• 9h às 14h – Portaria - Vale das Laranjeiras
Dia 24 de Novembro
• 9h às 10h - Alto da Bela Vista Caixa d’Água
• 10h às 13h - Estrada do Sitio Saltinho
Dia 25 de Novembro
• 9h às 11h - Terras de Itaici – Salvador M. Prados com Agenir Mar-
tinhon Scachet
• 11h15 às 14h - Mosteiro de Itaici – Portaria
Dia 26 de Novembro
• 9h às 16h - Igreja Santo Antônio Jardim Oliveira Camargo
Dia 27 de Novembro
• 9h às 12h - Jardim dos Laranjais – Portaria

A Associação de Diabetes 
Sempre Amigos de Indaiatuba 
foi fundada em 2007 por um 
grupo de mães que tinham 
como objetivo entender as 
causas e consequências da 
diabetes, assim como lutar 
pelos seus direitos e buscar 

feridas que demoram a cica-
trizar, neuropatias diabéticas 
e distúrbios cardíacos e renais. 

Os fatores de risco para 
desenvolver a doença são 
obesidade, hereditariedade 
falta de atividade física regu-
lar, hipertensão, níveis alto 
de colesterol e triglicérides, 
medicamentos à base de corti-
sona, idade acima dos 40 anos 
e estresse emocional.

melhor acolhimento e trata-
mento para seus filhos.

A entidade desde o ini-
cio se destaca pela busca da 
educação, orientação correta, 
tratamento adequado e acesso 
a medicação e os insumos que 
eram precários. 

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO-SCS/PMI
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Faculdade promove eventos à população
MAX PLANCK 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Estudantes acertam 
os últimos detalhes para o Enem 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

A poucos dias da prova 
do Exame Nacional 
do Ensino Médio 

(Enem), os estudantes “cor-
rem contra” o tempo para 
estarem preparados para uma 
das principais provas do País. 
O exame será realizado nos 
próximos dias 8 e 9 de no-
vembro. Neste ano, 8.721.946 
estudantes de todo o Brasil se 
inscreveram para participar 
do Enem

Cada vez mais as insti-
tuições de ensino superior 
adotam o Enem em seus 
processos seletivos e por 
isso a preparação para o 
exame se tornou uma pre-
ocupação para muitos estu-
dantes. “Além de dicas bá-
sicas quanto à alimentação, 
consumo de água e chegar 
antecipado no dia da prova, 
é importante o candidato seja 
estratégico”, orienta o dire-
tor do Mundo Enem, Filiphe 
Falchioni. “O Enem é uma 
prova que valoriza a ‘quali-
dade do acerto’. Identificar 
as questões em que os alunos 
têm menor conhecimento 
pode se tornar uma ‘arma’ 
muito poderosa nessa reta fi-

nal de preparação”, explica.
O estudante Kelvin de 

Aguiar Santos, de 17 anos, 
que passou na 1ª fase da Uni-
versidade do Rio de Janeiro, 
no curso de Direito, está se 
preparando para o Enem. 
“Estudo de manhã no Ensino 
Médio e a tarde faço reforço 
aqui (Mundo Enem), pois um 
complementa o outro e acho 
importante essa preparação. 

Meus estudos começam às 6 
horas e termina somente às 
22 horas”, conta. 

Já o estudante Jackson 
Henrique Ferreira, também 
de 17 anos, passou na 1ª fase 
em Medicina e apostou no 
cursinho para se preparar. 
“Só estou fazendo o cursi-
nho, então eu procuro prestar 
atenção nas aulas e em casa 
faço os exercícios”, conta. 

“Me dedico aos estudos de 
segunda a segunda”. 

Para esta edição do Enem, 
Falchiori informa que au-
mentou o número de matérias 
que geralmente tem pouca 
aplicação dentro do Ensino 
Médio, principalmente nas 
escolas públicas. “O destaque 
é no aumento das questões de 
Filosofia e Sociologia dentro 
da área de Ciências Humanas. 

Nos últimos três anos a quan-
tidade de questões de História 
e Geografia reduziu”, conta.   

Outra novidade é que o 
Enem permitirá a utilização 
da nota no processo de seleção 
em Portugal, primeiro pela 
Universidade de Coimbra e 
também pela Universidade 
da Beira Interior. “Isso vem 
acontecendo em função da 
quantidade de brasileiros que 
já estudam nessas universi-
dades e os cursos chegam a 
custar R$ 23 mil anual, entre 
graduação, alojamento e ali-
mentação”, explica. “A Uni-
versidade de Coimbra abriu 
esse ano mais de 600 vagas 
para estudantes brasileiros 
que fizeram o Enem entre 
2011 e 2013. É uma grande 
oportunidade para quem tem 
interesse em estudar no exte-
rior”, finaliza. 

Programação 
Nos dois dias de provas 

no Enem, os portões serão 
abertos às 12 horas e fecha-
dos às 13 horas. No primeiro 
dia a prova vai durar 4h30 e 
abordará questões de ciências 
humanas, ciências da natureza 
e suas tecnologias. No segun-
do dia de exame, com duração 
de 5h30, os alunos responde-

rão questões de linguagem, 
códigos e matemática, além 
da redação. 

A nota do Enem pode 
ser utilizada no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), o 
acesso a Universidades Pri-
vadas, o Sistema de Seleção 
Unificada do Ensino Técnico 
e Profissional (Sisutec). Além 
disso, o Enem também é 
um pré-requisito para firmar 
contratos pelo Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies) 
e para concorrer a bolsas de 
intercâmbio do Ciências sem 
Fronteiras. 

Para o dia do exame, os 
participantes devem com-
parecer ao prova munido de 
documento de identificação 
original com foto e também 
apresentar o cartão de con-
firmação de inscrição. Além 
disso, o Inep orienta para que 
todos os candidatos realizem 
o exame com caneta esfero-
gráfica transparente de tinta 
preta, pois o uso de outra cor 
impossibilita a leitura ótica do 
cartão-resposta. Alimentos e 
água serão permitidos duran-
te a prova. O Inep também 
orienta o candidato a verificar 
o local onde a prova será apli-
cada e realizar o trajeto até o 
local, antes do dia do exame.

Os cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Farmácia e Ges-
tão de Recursos Humanos da 
Faculdade Max Planck reali-
zam entre 5 a 8 de novembro, 
eventos abertos à população. 
Os eventos serão realizados no 
campus da instituição e também 
em outros pontos da cidade. 

A área de Convivência do 
campus 1 será voltada para 
quem pensa em cursar Arquite-
tura e irá sediar uma exposição 
de trabalhos e produtos susten-
táveis e ecológicos. Paralela 
à mostra também acontecem 
palestras realizadas exclusi-
vamente para alunos e profis-
sionais da área, com entrada 
gratuita.

Já o curso de Gestão em 
Recursos Humanos promove 
o 1º Encontro Max Gestão de 
Pessoa, entre os dias 4 e 6 de 
novembro, das 19h às 22 horas. 
O evento acontece no auditório 
da Prefeitura de Indaiatuba 
com palestras e apresentação 

de cases da área. No encontro 
serão abordados temas como 
Liderança e Desenvolvimento 
de Equipe e Coaching com ên-
fase na realização e superação 
de metas. Para este evento o 
número de vagas é limitado, por 
isso os interessados precisam se 

inscrever, gratuitamente, pelo 
rh@facmaxplanck.edu.br.

Para farmacêuticos e estu-
dantes será realizado a Semana 
da Farmácia, com palestras que 
acontecem no dia 7, a partir das 
19 horas. O evento será realiza-
do no salão social do Clube 9 

de Julho. Os temas discutidos 
serão Assuntos Regulatórios e 
Pesquisa e Desenvolvimento de 
Fármaco. A entrada é gratuita 
e sem necessidade de inscrição 
prévia. 

Para aqueles que não co-
nhecem as diversas áreas em 

que o farmacêutico pode atuar, 
no sábado, 8, das 9h às 12 ho-
ras, será promovida, na praça 
XV de Novembro, no Centro, 
uma feira com participação 
de todos os alunos do curso, 
divididos em estandes, que 
mostrarão, através de produtos 

e serviços, o leque de opções 
do profissional. Além disso, 
no mesmo horário haverá uma 
equipe realizando aferição de 
pressão arterial. A semana 
ainda inclui palestras, no dia 
6, voltadas somente para os 
alunos da graduação.

Em Indaiatuba, alunos se preparam para o Enem que acontece na próxima semana

Programação 1ª Semana da 
Arquitetura

05/11
19h Criatividade (arquiteto 
Paulo Lara - artista com obras 
premiadas e que já expôs no 
Museu do Louve)

06/11
19h Aproveitando resíduos da 
construção (engenheira Gislei-
va Ferreira)
20h30 Materiais sustentáveis 
para pisos internos e externos 
e captação de água (engenhei-
ro Anderson Souza Costa da 
Remaster

07/11
19h Legislação Ambiental para 
áreas de preservação 
4° CIA da Policia Ambiental
Local das palestras: Faculdade 
Max Planck - Sala 37 (prédio 
branco) 
  
05 a 7/11
Exposição de trabalhos e pro-
dutos sustentáveis e ecológicos 
Local: Área de Convivência 
Faculdade Max Planck 
 
Programação 1ª Semana da 
Arquitetura

Quarta-feira, dia 5

19h - Criatividade (arquiteto 
Paulo Lara - artista com obras 
premiadas e que já expôs no 
Museu do Louve)
Quinta-feira, dia 6

19h - Aproveitando resíduos da 
construção (engenheira Gislei-
va Ferreira)
20h30 - Materiais sustentáveis 
para pisos internos e externos 
e captação de água (engenhei-
ro Anderson Souza Costa da 
Remaster

Sexta-feira, dia 7

19h - Legislação Ambiental 
para áreas de preservação 

4° CIA da Policia Ambiental

Local das palestras: Faculdade 
Max Planck - Sala 37 (prédio 
branco) 
  
Quarta a sexta-feira (5 a 7) 
Exposição de trabalhos e pro-
dutos sustentáveis e ecológicos 
Local: Área de Convivência 
Faculdade Max Planck 
Programação 1ª Semana Max 
Gestão de Pessoas

Terça-feira, dia 4

19h - Credenciamento
19h30 - Abertura oficial
20h - Liderança e Desenvolvi-

mento de Equipe: um maestro, 
uma orquestra (Maestro Joeldir 
Manoel Silva - Academia Me-
tropolitana de Letras, Artes e 
Ciência - Amlac)

Quarta-feira, dia 5
19h30 - Modelos, trajetória 
e atuação estratégica de RH 
(Carlos Salla - gerente geral 
de RH da Eucatex e Luciano 
Lourencine - gerente de RH da 
Brastec)

Quinta-feira, dia 6
19h30 - Coaching: Trabalho, 
realização e superação de metas 
(Fausto Ferreira - diretor da 
Ferreira & Penteado)
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Poupatempo estará 
fechado hoje e amanhã 

JME

ARQUIVO SCS/PMI

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

FINADOS

Cemitérios devem receber 
cerca de 25 mil visitantes 

no Dia de Finados

A unidade Poupatempo 
de Indaiatuba não 
irá funcionar hoje e 

amanhã, dias 31 e 1º, devido à 
comemoração ao Dia do Ser-
vidor Público. A data oficial, 
28 de outubro, foi transferida 
de terça para sexta-feira pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo. 

De acordo com a assesso-
ria do programa, os postos do 
programa Acessa São Paulo 
estará em funcionamento, além 
do serviço de teleatendimento 
pelo telefone 0800-772-3633. 
O funcionamento do Disque 
Poupatempo será das 7h às 20 
horas (sexta-feira) e das 6h30 
às 15 horas (sábado).

O Poupatempo não soube 
informar quantas pessoas dei-
xarão de ser atendidas por con-
ta dos dois dias de paralisação, 
tampouco se esses dias serão 
repostos futuramente. 

O Poupatempo de Indaia-
tuba já realizou mais de 188,4 
mil atendimento, desde sua 
inauguração no dia 26 de abril, 
sendo os serviços do Detran.
SP, como Licenciamento, 
transferência de veículos e 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) são os mais pro-
curados. Além de serviços 
do Instituto de Identificação 
(IIRGD), como Carteira de 

Identificação (RG) e Atestado 
de Antecedentes Criminais 
(AAC). Os usuários ainda 
podem contar com serviços 
eletrônicos, como consulta 
de multas e da Nota Fiscal 
Paulista e com um correspon-
dente bancário, exclusivo para 
pagamento de taxas. 

A unidade conta com 78 
funcionários e tem capacidade 
para realizar até 1,3 mil aten-
dimentos diariamente, benefi-
ciando mais de 270 mil pessoas 
dos municípios da região como 
Elias Fausto, Monte Mor e 
Indaiatuba.

O Programa Poupatem-
po esclarece que o cidadão 

Os cemitérios administrados 
pela Secretaria de Urbanismo e 
do Meio Ambiente, Candelária 
(Taipas e Pedras) e dos Indaiás, 
devem receber no Dia de Finados, 
dia 2, cerca de 25 mil visitantes. 
O horário de funcionamento no 
feriado será das 7h às 17 horas.

Os três cemitérios ganha-
ram pinturas novas e tiveram 
os cruzeiros reformados para a 
data, além disso, o cemitério dos 
Indaiás também ganhou reforço 
na iluminação da fachada e do 
estacionamento. 

De acordo com a adminis-
tração dos cemitérios munici-
pais, desde o início da semana 
o movimento dos cemitérios já 
aumentou, com os familiares pre-
parando os túmulos para Finados.

No dia não serão permiti-
do qualquer tipo de comércio 
no local sem a devida licença. 
Para tanto os floristas que estão 
cadastrados para o trabalho de 
ambulantes já ocupam as vagas 
demarcadas na frente dos cemi-

que desejar atendimento para 
serviços de RG, Atestado de 
Antecedentes Criminais, CNH 
e serviços de veículos deverá 
agendar dia e horário pelo 
site www.agendasp.sp.gov.
br/poupatempo, que traz um 
link com a lista de documen-
tos que devem ser levados na 
data marcada. Ele tem ainda a 
opção de agendar pelo Disque 
Poupatempo (0800 772 3633) 
ou na própria unidade. 

O Poupatempo Indaiatuba 
fica na Rua das Primaveras, 
1.050, Jardim Pompéia e fun-
ciona de segunda a sexta, das 
8h às 17 horas, e aos sábados, 
das 8h às 12 horas.

térios desde a última terça-feira, 
dia 28. 

Os visitantes que quiserem 
participar das missas nas capelas 
dos cemitérios, as paróquias da 
cidade se dividirão para celebrar. 
No Cemitério da Candelária as 
missas acontecem às 8h, às 10h e 
às 16h30, sob a responsabilidade 
da Paróquia Santa Rita de Cássia. 
No Cemitério dos Indaiás, a mis-
sa das 8 horas será celebrada pela 
Paróquia Nossa Senhora da Can-
delária; das 10h, pela Paróquia 
Santa Teresinha; e das 15h, pela 
Paróquia Santo Antônio.

Ação
A Secretaria de Saúde dispo-

nibilizará no feriado, dia 2, 10 
agentes e dois supervisores do 
Programa de Combate à Dengue 
para atuar nos dois cemitérios 
e orientar a população sobre os 
cuidados necessários para que 
as embalagens das flores não se 
transformem em criadouros do 
Aedes aegipty.

Poupatempo
Para facilitar o acesso do 

cidadão às informações e ser-
viços públicos, o Governo 
do Estado de São Paulo, im-
plantou em 1996 o Programa 
Poupatempo onde reúne um 
amplo leque de órgãos e em-
presas prestadoras de serviços 
públicos. 

A primeira unidade foi 
inaugurada em 1997 em São 
Paulo na Praça do Carmo, 
próximo a Praça da Sé. Com a 
aprovação da sociedade o pro-
grama se expandiu e hoje são 
mais de 32 postos de atendi-
mento espalhados pelo Estado 
de São Paulo.

Unidade do Poupatempo em Indaiatuba ficará fechada hoje e amanhã 

Os Cemitérios municipais estarão abertos a população das 7h às 17 horas
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Mostra Prêmio de Cinema 
acontece em Indaiatuba

CULTURA & LAZER

IC

HALLOWEEN 

TEATRO 

Festa a Fantasia acontece 
em novembro

Happening ocorre
hoje no Polo Shopping

Peça vencedora do mapa cultural se apresenta no Ciaei

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Indaiatuba Clube realiza 
pela primeira vez a “Festa a 
Fantasia”, a qual acontece 
no salão social do clube. O 
evento será no dia 15 de no-
vembro, a partir das 22 horas. 
Os ingressos já estão à venda 
e podem ser adquiridos nas 
lojas Suzzara, Vizzent Cal-
çados e no Pinduka´s Chopp 
Espaço Bar. 

No evento o público po-
derá contar com a animação 
do VJ Ronaldo Ambiel, DJ 
Paligusti da Bateria Classe 

O Polo Shopping In-
daiatuba em parceria com a 
Loggar Produções e o portal 
Mais Indaiá realiza hoje, dia 
31, o Happening de Hallo-
ween. O evento acontece a 
partir das 19 horas e a par-
ticipação é gratuita. 

Pelo terceiro ano con-
secutivo, o shopping irá 
surpreender os clientes com 
vários personagens de terror 
circulando pelos corredores 
do empreendimento. 

Caracter izados como 
personagens de um “Circo 
do Terror”, vários palhaços, 
mágicos, equilibristas, vi-
dentes, entre outros, estarão 
circulando por todo Shop-
ping tirando fotos com os 
clientes e distribuindo balas 
e doces, seguindo a tradi-
cional brincadeira “Trick-
-or-treat” (“Travessuras ou 

A mostra gratuita do 
10º Prêmio Fiesp/
Sesi-SP de Cinema 

está sendo realizado no Sesi 
Indaiatuba, até o dia 21 de 
novembro, com sessões se-
manais e entrada gratuita. A 
apresentação reúne oito filmes 
vencedores, entre eles sete 
longas-metragens e um curta. 

O Prêmio é uma inicia-
tiva da Federação das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) e do Serviço 
Social da Indústria (Sesi), 
com o objetivo de incentivar 
a produção cinematográfica 
nacional e facilitar o acesso 
às produções brasileiras, além 
de formar novos públicos. “A 
mostra é uma ótima oportu-
nidade para ver ou rever uma 
variada produção que tem na 
diversidade de propostas uma 
de suas marcas. Além disso, 
é uma ocasião para apreciar 
a pluralidade cultural do País 
e valorizar os talentos brasi-
leiros”, destaca Álvaro Alves 
Filho, gerente de projetos 
culturais do Sesi-SP. 

A apresentação reúne 
grandes produções cinema-
tográficas brasileiras e tam-
bém filmes independentes, 
lançados em 2013 e foram 
avaliados e reconhecidos em 
13 categorias: ficção, docu-
mentário, curta-metragem, 
diretor, atriz, ator, atriz co-
adjuvante, ator coadjuvante, 

A peça “Maíra” do grupo 
de teatro de Franca Coletivo 
Garrafa Verde, com apoio 
da Secretaria Municipal de 
Cultural, se apresenta ama-
nhã, dia 1º, a partir das 20 
horas. A apresentação será 

PROGRAMAÇÃO

06/11 – 17 horas – Sala Cultura
“Tatuagem” (Drama / 16 anos / 108 minutos)
Vencedor na categoria melhor ator, Irandir Santos

13/11 – 17 horas – Sala Cultura
“Preto ou Branco!” (Ficção Curta-Metragem / 12 anos / 15 
minutos)
Vencedor na categoria melhor Curta – Metragem
“As Hiper Mulheres” (Documentário / 14 anos / 80 minutos)
Vencedor na categoria melhor Documentário

20/11 – 17 horas – Sala Cultura
“O Tempo e o Vento” (Drama / 14 anos / 127 minutos)
Vencedor na categoria melhor direção de arte, Tiza Oliveira

A e um show com as mulatas 
mais belas da região. Além 
disso, haverá premiação aos 
associados e convidados que 
estiverem com as fantasias 
mais originais. 

O uso de fantasia não é 
obrigatório, mas somente vão 
participar da entrega dos prê-
mios os associados e convida-
dos que estiverem fantasiados.

Informações sobre valores 
e reservas podem ser obtidos 
na Secretaria do Clube ou pelo 
telefone (19) 3834-2399.

Gostosuras”) do Halloween.
Além disso, no dia do 

evento o famoso Palha-
ço Koringa irá receber o 
público com brincadeiras 
e truques de mágica. Um 
mini concurso de fanta-
sia também será realizado 
na praça de alimentação 
do empreendimento. Para 
participar não é necessário 
realizar inscrição prévia. Os 
clientes que comparecerem 
fantasiados poderá subir 
ao palco e o público irá 
escolher três fantasias que 
ganharão vale-fantasia da 
loja Brinquedolândia. 

E para quem não estiver 
fantasiado, um “camarim 
do terror” estará disponível 
para o público, com um 
totem para que as pessoas 
possam tirar fotos usando 
acessório de Halloween. 

na Sala Acrísio de Camargo, 
no Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), com entrada gratuita.

O espetáculo foi vencedor 
da categoria teatro do Mapa 
Cultural Paulista 2013/2014 

Festa a Fantasia premia as fantasias mais originais

Happening de Halloween acontece hoje, a partir das 19 horas

A minissérie ‘O Tempo e o Vento’ é um dos vencedores do 10º Prêmio de Cinema

Peça Maíra realiza apresentação única em Indaiatuba com entrada gratuita

roteiro, montagem, fotografia, 
direção de arte e trilha sonora. 

Entre os destaques da 
mostra estão os sucessos de 
público Faroeste Caboclo, 
inspirado na canção homôni-
ma da banda Legião Urbana, 
vencedor do Prêmio Fiesp/
Sesi-SP na categoria Melhor 
Filme de Ficção; e “O Tempo 
e o Vento”, adaptação do clás-
sico de Érico Veríssimo, que 
conquistou o reconhecimento 
por Melhor Direção de Arte, 
para Tiza Oliveira. Além 
disso, nomes importantes do 
cenário artístico brasileiro 
foram contemplados na pre-
miação, como Glória Pires, 
que conquistou o título de 
Melhor Atriz Principal pela 
atuação em Flores Raras, e 

e está em turnê por várias 
cidades paulistas. 

O enredo traz as desventu-
ras de uma mulher que é capaz 
de provocar o riso e o choro, 
salvar a vida de um pato, se 
jogar na frente de um carro, 
sair cantando e dançando com 
a mão cheirando a pólvora, 
procurar um delegado e se 
entregar dizendo: acabo de 
matar Maíra com um tiro no 
coração. A dinâmica mescla 
dança, música, teatro e artes 
plásticas, convidando o públi-
co a participar. A classificação 
etária é 16 anos. Informações 
(19) 3894-1867.

Mapa Cultural
O Mapa Cultural Paulista 

é uma iniciativa da Secretaria 
de Estado da Cultura que tem 

como objetivo fomentar as 
produções culturais do inte-
rior. São selecionados artistas 
de 13 regiões administrativas 
do Governo do Estado para 
participar de atividades cul-
turais distribuídas em quatro 
fases. Em todas elas os ar-
tistas que se destacam nas 
categorias artes plásticas, 
desenho de humor e fotogra-
fia, vídeo, canto coral, música 
instrumental, literatura (conto, 
poema e crônica), dança e 
teatro apresentam seus traba-
lhos, primeiro no município 
de origem (Fase Municipal), 
depois na região em que es-
tão inseridos (Fase Regional) 
e, ao final, na Fase Estadu-
al, apresentam-se na capital 
paulista.  A organização é da 
Abaçaí Cultura e Arte. 

Jair Rodrigues (1939-2014) 
pelo trabalho como ator co-
adjuvante de Super Nada, 

filme também premiado pela 
direção de Rubens Rewald e 
Rossana Foglia.
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Projeto de arte circense 
'Vidart' comemora 10 anos 

APRESENTAÇÃO 

MENU MUSICAL 

CONCURSO 

Banda Alphaville é
atração no 9 para Dançar

Guilherme Lamas Duo
abre o mês de novembro

Pró-Memória abre inscrições para 'Retratos de Indaiatuba'

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA – SCS - PMI

A Banda Alphaville será 
atração da edição de novembro 
do baile 9 para Dançar, que 
acontece no próximo dia 8, a 
partir das 21 horas, no Salão 
Social do Clube. Além da ban-
da, o público poderá conferir no 
dia a presença de free dancers.

Os convites já estão à venda 

O “Menu Musical” do Sho-
pping Jaraguá abre a progra-
mação do mês de novembro 
com Guilherme Lamas Duo. A 
apresentação será neste domin-
go, dia 2, das 12h30 às 15h30, 
na praça de alimentação do 
empreendimento. O evento é 
gratuito.

Acompanhado pelo batuque 
do pandeiro de Roberto Amaral, 
Guilherme Lamas apresenta 
o melhor da música popular 
brasileira em seu violão de sete 
cordas.

No próximo domingo, dia 
9, a apresentação fica por conta 
de Mariana Thomaz e Romulo 
Bianchi, que embalam o almoço 
com um show único e dife-
renciado. A dupla interpretará 
canções de bossa nova, jazz, 
samba, MPB, além dos clássicos 
internacionais.

A cantora Vanessa Costa 
sobe ao palco do “Menu Mu-
sical” no dia 16 de novembro e 
contagia o público com sua bela 

O projeto de arte circen-
se Vidart comemora 
10 anos e, para cele-

brar a data, serão apresentados 
quatro dias de espetáculos 
com alunos da Rede Munici-
pal de Ensino de Indaiatuba. 
O evento acontece nos dias 12 
e 13 de novembro, às 19h30 
horas, e nos dias 19 e 20 de 
novembro, às 19 horas. Todas 
as apresentações acontecem 
no Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), com entrada gratuita.     

Nos dias 12 e 13 de novem-
bro, o espetáculo apresentado 
será “10 Anos de Vidart”. Os 
alunos das escolas municipais 
Maria Ignês Pinezzi, Maria 
Benedicta Guimarães, Padre 
Joaquim Aparecido Rocha e 
Elizabeth de Lourdes Cardeal 
Sigirst apresentarão fragmentos 
dos momentos mais marcantes 
do Vidart durante sua trajetória. 
Nesses dias também terão ho-
menagens aos profissionais que 
fizeram parte do projeto.

O espetáculo “As Aventuras 
do Fundo do Mar” será nos 
dias 19 e 20 de novembro, e os 
alunos das escolas Wladimir 
Olivier e Sylvia Teixeira de 
Camargo Sannazzaro apresen-
tarão coreografias sobre a falta 
de água e as dificuldades ao 
redor deste problema. Na his-
tória terá dois personagens que 
passam por diversas aventuras 
e também alguns problemas por 
conta da ausência de cuidado do 
homem com a natureza. 

Para a diretora de Educação 
Física da Secretaria Municipal 

A Fundação Pró-Memória 
de Indaiatuba abriu as inscrições 
para o Concurso Cultural de Fo-
tografia “Retratos de Indaiatuba”, 
em comemoração ao aniversário 
da cidade. Para participar os 
interessados devem consultar o 
pré-requisito através do site da 
Fundação. A premiação para o 
primeiro lugar será um tablet. 
Tanto o segundo quanto o ter-
ceiro colocado também serão 
premiados.

Os candidatos devem inscre-
ver fotografias atuais, podendo 

e podem ser adquiridos no valor 
de R$ 25 para convidados e R$ 
5 para associados. Em ambos os 
casos, a mesa já está inclusa. A 
censura é 16 anos.

O Clube 9 de Julho está lo-
calizado na Avenida Presidente 
Vargas, 2.000. Mais informa-
ções (19) 3875-9833.

voz. Com doze anos de carreira, 
a cantora que já fez parte do 
grupo Saudosa Clotilde, hoje 
apresenta em seu repertório 
composições próprias e inter-
pretações da música popular 
brasileira.

O estilo autêntico e diferen-
ciado de Wallace Karck marca a 
apresentação do dia 23. O cantor 
encanta a todos os presentes na 
praça de alimentação do Shop-
ping Jaraguá interpretando can-
ções nacionais e internacionais

Dona de um carisma incon-
fundível, Kika Baldasseirine 
se apresenta no dia 30 e fecha, 
com sucesso, as apresentações 
musicais do mês de novembro. 
Em companhia do violão de 
Jarbas Santana, a cantora pas-
seia pelos sucessos de grandes 
compositores e intérpretes como 
Maria Gadu, Elis Regina, Tom 
Jobim, entre outros nomes, e 
garante horas de boa música 
aos frequentadores do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba.

de Educação, Eliane Pismel 
Franco, o projeto é importante 
para o desenvolvimento das 
crianças. “As atividades cir-
cense oportunizam aos alunos 
a ampliação do acervo motor, 
uma vez que estão em fase de 
desenvolvimento corporal em 
plena ascensão corporal”, ex-
plica. “Além disso, o trabalho 
funciona como um reforço edu-
cacional importante, auxiliando 
no ensino fundamental da crian-
ça, com reflexos no aumento da 
responsabilidade, do respeito e 
da autonomia, bem como o aces-
so à cultura e a prática corporal 
saudável”, explica. 

Atualmente o projeto Vidart 
atende seis escolas municipais, 
sendo duas delas de período in-
tegral, totalizando cerca de 750 
alunos, entre eles, alunos espe-
ciais. De acordo com Eliane, o 
trabalho com essas crianças é de 
grande importância no processo 
de inclusão social. “Oferecer a 
arte a quem não a tem é como 
abrir as portas para um novo 
mundo, de novos conheci-
mentos e descobertas, além de 
proporcionar maior eficácia no 
diálogo entre alunos e profes-
sores. O circo é arte, é cultura, 
é mágico, encanta e emociona a 
quem passa por ele”, diz.  

Durante as aulas são desen-
volvidas atividades circenses 
como manipulação de objetos 
(bolinhas, claves, aros, chapéu 
chinês, entre outros), equilíbrio 
(perna de pau, rolo americano, 
monociclo, tambor, roda e bola 
de fibra), acrobacias aéreas 
(trapézio fixo, tecido, lira, entre 
outros), expressão corporal 
(dança e música), rope skipping, 

ser preto e branco ou colorido, e 
devem ser enviadas para e-mail 
concursocultural@promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br. As inscri-
ções devem ser feitas até o dia 23 
de novembro. 

As fotografias serão julgadas 
pelo júri técnico, composto pelos 
fotógrafos profissionais Antônio 
da Cunha Penna, Vagner Luiz e 
Cassio Sampaio, tendo como su-
plente Cléci Noernberg, do grupo 
Foto Clube de Indaiatuba, que te-
rão a missão de escolher a melhor 
foto que represente a cidade. O baile dançante 9 para Dançar acontece no próximo dia 8, no Clube 9

Guilherme Lamas Duo se apresenta neste domingo, no Shopping Jaraguá

Vidart comemora 10 anos em Indaiatuba e celebra com apresentações no Ciaei

Inscrições para concurso acontecem até o dia 23 de novembro

trampolim acrobático e acroba-
cias de solo. 

Projeto
Na ponta da história do Vi-

dart está o sonho de um casal 
de professores, Jader Ferreira 
de Moraes e Fernanda Vignoto 
Scicia de Moraes, que elabora-
ram o projeto circense em 2004, 
na Emeb Professora Elizabeth 
de Lourdes Cardeal Sigrist, no 
Jardim Morada do Sol. 

Inicialmente os alunos esco-
lhidos para o projeto eram dos 
4º e 5º anos que apresentavam 
dificuldades de comportamento 
em sala de aula, como déficit de 
atenção e dificuldades motoras. 
Para permanecer no projeto era 
preciso apresentar bons resulta-
dos em classe. 

Durante os 10 anos o pro-
jeto foi marcado por diversos 
momentos importantes. “Um 
dos momentos foi o espetáculo 
‘África Mágica’ que marcou o 
início dos grandes espetáculos”, 
lembra Eliane. 

Para a diretora do projeto, 
o Vidart cresceu muito duran-
te os 10 anos, um crescimento 
sólido e estruturado. “O pro-
jeto necessita de profissionais 
especializados e capacitados 
para ser desenvolvido. Não há 
perspectiva de crescimento, 
pois queremos proporcionar 
as crianças um trabalho de ex-
celência e é com essa excelên-
cia que os professores fazem 
parte do Vidart”, comenta. A 
diretora Eliane ainda agradece 
os profissionais envolvidos, 
pois sem a colaboração, pro-
fissionalismo, competência e 
comprometimento o projeto 
não seria possível. “Agradeço 
os profissionais que fazem 
parte do projeto com amor e 
carinho pelas crianças. Agra-
deço Ana Claudia Beriam, 
Ana Lucia Bicudo, Carlos 
Eduardo Canil, Érica Mar-
celli, Lucilene Melo, Michelle 
Danziger, Miriam Carrilho, 
Simone Ribeiro e Vanessa 
Sampaio”, finaliza. 
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Jovem de 19 anos morre 
em acidente de moto 

Indaiatuba registrou no 
final de semana a 22ª 
morte por acidente de 

trânsito. O gesseiro Ever-
ton Domingos de Souza, 
de 19 anos, trafegava de 
moto pela Avenida Ário 
Barnabé, no Jardim Mora-
da do Sol, quando colidiu 
contra um veículo Pálio e 
posteriormente contra um 
Fox. O acidente aconteceu 
na madrugada de domingo, 
dia 26, e o jovem chegou 
a ser socorrido ao hospital, 

porém não resistiu e fale-
ceu por volta das 3 horas.

A condutora do veículo 
Pálio, uma autônoma de 
36 anos, contou à Polícia 
Militar que trafegava pela 
avenida quando, na inten-
ção de estacionar próximo 
a uma lanchonete, acionou 
a seta. Neste momento, se-
gundo a autônoma, surgiu 
a vítima com a motocicleta 
e efetuou a passagem pela 
direita vindo a colidir com 
o paralama traseiro de seu 
carro. 

Em seguida, a vítima 
acabou batendo contra um 
veículo Fox que es tava 
estacionado no local.  A 
ambulância foi acionada 
para socorrer a vitima, que 
foi levada em estado grave 
para o pronto-socorro do 
Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc). 

Souza recebeu atendi-
mento, porém não resistiu 
aos ferimentos e veio a fa-
lecer poucas horas depois. 
Com este óbito, o jovem 
se torna a 22ª vítima de 
acidente de trânsito em 10 
meses. 

ABSURDO

AÇÃO

Idoso é atropelado e autor foge 

Arma e drogas são 
apreendidas pela Romi

Um aposentado de 70 
anos foi atropelado quan-
do atravessava na faixa de 
pedestres da Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, na marginal do Parque 
Ecológico, próximo à Vila 
Ruz Peres. 

O autor trafegava de carro 
e após o atropelamento fugiu 
sem prestar socorro ao idoso. 
Segundo a filha da vítima, ele 
teve escoriações pelo corpo e 
quebrou a perna e o pé direito. 

A filha do idoso esteve 
na delegacia para fazer o 

boletim de ocorrência e con-
tou que o pai atravessava na 
faixa de pedestres, quando o 
sinal verde abriu.  O condutor 
do veículo então avançou e 
acabou atropelando o idoso, 
fugindo em seguida sem 
prestar socorro a vítima, que 

foi lançada para a calçada e 
ficou caído ao solo.

Segundo a filha, foi ela 
quem o socorreu ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc) e que o pai sofreu 
escoriações pelo corpo e que-
brou a perna e o pé direito.

A moto em que a vítima estava foi recolhida sem condições de tráfego

Everton foi a 22ª vitima fatal de 
acidente de trânsito 

Uma arma modelo gar-
rucha calibre 22 e porções 
de drogas foram tirados de 
circulação em duas operações 
realizadas pelas Rondas Os-
tensivas com Motocicletas de 
Indaiatuba (Romi), ligadas à 
Guarda Civil. As ações acon-
teceram na manhã de segunda 
e terça-feira, dias 27 e 28. Um 
jovem de 20 anos foi preso por 
tráfico de drogas. 

No primeiro caso, os guar-
das informaram que faziam 
patrulhamento pela Rua Raul 
David do Vale, no bairro Jar-
dim Morada do Sol, quando 
avistaram dois indivíduos. Um 
deles fumava um cigarro de 
maconha e ao avistar a viatura 
jogou o entorpecente no chão. 

A atitude levantou suspeita 
nos guardas, que abordaram 
a dupla e iniciaram revista 
pessoal. Com o segundo indi-
víduo, o desempregado Pedro 
Henrique Rodrigues Bissesto, 
de 20 anos, foi localizado por-
ções de cocaína e maconha. 
A dupla foi conduzida para 
a Delegacia de Polícia, onde 
prestou depoimentos. O jovem 
Bissesto recebeu voz de prisão 
e foi autuado por tráfico de 
drogas. O segundo indivíduo 

foi liberado. 
A segunda ocorrência 

ocorreu próximo ao campo 
de futebol do bairro Jardim 
São Conrado. Segundo in-
formações dos guardas civis, 
o local já é conhecido dos 
meios policiais e é monitorado 
frequentemente. Na manhã 
de terça-feira, uma denúncia 
levou novamente os homens 
da Romi ao ponto e se depa-
raram com dois indivíduos em 
atitude suspeita. Em revista 
pessoal, um deles estava com 
uma porção de maconha, que 
alegou ser de uso pessoal. 
Com o outro homem os guar-
das não localizaram nada, no 
entanto ao indagaram sobre 
algo de ilícito em seu veículo 
ele confessou que possuía uma 
arma no carro. 

Os dois homens, a arma 
calibre 22 e o veículo foram 
conduzidos para a Delegacia 
de Polícia. Depois de presta-
rem depoimentos e das devi-
das averiguações, o individuo 
que portava a arma pagou 
fiança no valor de R$ 800 e foi 
liberado. O segundo homem 
também foi posto em liberda-
de. A arma foi apreendida pela 
autoridade policial.

Com Pedro Henrique os guardas locali-
zaram porções de cocaína e maconha

Drogas e arma foram apreendidas 
pela Romi

JME

JME
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Jovens se ferem com fio de telefone
ACIDENTE

Guarda liberta aposentado de 
sequestro após 14 horas
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expressao@maisexpressao.com.br

A Guarda Civil libertou 
na manhã de quarta-
-feira, dia 29, um 

aposentado de 58 anos que 
ficou aproximadamente 14 
horas em poder de dois se-
questradores. A abordagem 
foi feita na Praça Dom Pedro 
I, onde a vítima era obrigada 
a fazer compras em uma loja. 
A dupla, o ajudante Rodrigo 
de Souza Henrique, de 20 
anos, e o servente Altair Jose 
Teodoro, de 34 anos, também 
conhecido como “Chuchu”, 
foram presos em flagrante. 

A GC informou também 
que Chuchu está na condição 
de foragido da Justiça. Ele 
cumpria pena pela partici-
pação no sequestro de uma 
jovem na Vila Suíça, em 
2011. Na ocasião, ele e um 
comparsa passaram cerca de 
seis horas em negociação com 
os guardas até libertarem a 
vítima e serem presos. 

O aposentado, que mora 
no Condomínio Vale das La-
ranjeiras, contou que chegou 
em casa por volta das 21 horas 
de terça-feira, dia 28, quando 
foi abordado pelos indivíduos, 
sendo um deles armado. A 
vítima foi obrigada a entrar 
no veículo com a dupla e foi 
conduzida para um motel 
da região, onde passaram a 
madrugada. 

Por volta das 8h30 da 
manhã, a vítima foi levada 
até uma loja no bairro Cecap 
onde os bandidos tentaram 
efetuar a compra de um celu-
lar de última geração com os 
seus cartões de crédito, porém 
o cartão não foi aceito. Ao 
saírem da loja, uma vende-
dora desconfiou e acionou os 
guardas passando a descrição 
do veículo. 

Segundo o delegado Fer-
nando Dias de Oliveira, a 
vendedora informou que a 
dupla parecia não saber utili-
zar o cartão. “Eles passavam 
várias vezes, informaram a 
senha errada e aparentavam 
estar bem nervosos”, conta. 

Como não conseguiram 
efetuar a compra, a dupla foi 
até o caixa eletrônico onde 
sacaram a quantia R$ 1 mil. 
Em seguida, eles se encami-
nharam para a Praça Dom 
Pedro I, onde “Chuchu” ficou 

no veículo e Henrique foi com 
a vítima até uma loja, para 
comprar uma TV avaliada em 
R$ 30 mil. 

Nesse momento, viaturas 
da GC avistaram o carro e 
passaram a monitorá-lo. Cerca 
de 30 minutos depois, viram 
a vítima e Henrique voltando 
ao veículo e realizaram a abor-
dagem. Segundo informações 
dos guardas, o aposentado 
estava muito nervoso e fez 

Acusado cumpria pena também por sequestro
O servente Altair Jose 

Teodoro, de 34 anos, já é co-
nhecido nos meios policiais 
da cidade. Em 2011, ele e um 
comparsa entraram em uma 
casa na Vila Suíça e manti-
veram uma jovem refém por 

cerca de seis horas. 
Na ocasião, a mãe e a 

esposa da dupla precisaram 
ser chamadas para ajudar nas 
negociações, que durou parte 
da madrugada. 

Por volta das 3 horas da 

manhã, a dupla finalmente se 
entregou e libertou a jovem. 
Chuchu foi preso e cumpria 
pena em Iperó desde então, po-
rém ao ser posto em liberdade 
durante a saidinha do Dia das 
Crianças, não retornou mais. 

Dois jovens ficaram feridos 
depois de se enroscarem em 
um fio da empresa Vivo, que 
estava solto na rua. As vítimas, 
um estudante de 17 anos e um 
topógrafo de 18 anos, anda-
vam de bicicleta quando ao 
entrarem em uma rua próxima 
à escola Dr. Camilo Marques 
de Paula, na Vila Brizola, o 
fio acertou o pescoço de um 
dos jovens. 

O outro jovem, que vinha 
logo atrás, também foi atingido 
na boca e derrubado ao chão. 
O acidente aconteceu por volta 
das 20 horas de sábado, dia 25. 

As vítimas sofreram lesões 
no pescoço, no rosto e na boca. 
Em entrevista ao Jornal Mais 
Expressão, os jovens contaram 
que o fio está lá há semanas, 
oferecendo risco a todos que 
passam principalmente aos mo-
tociclistas. Na segunda-feira, 
dia 27, os jovens passaram no 
hospital e segundo eles, o mé-
dico informou que o fio poderia 
ter feito estragos maiores. 

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria de im-
prensa da Vivo, que informou 
que técnicos iriam até o local 
para retirar o fio.  

sinais para os guardas, que ao 
olharem no interior do veículo 
localizaram Chuchu deitado 
no banco dos passageiros, 
além da arma. O aposentado 
confessou então que estava em 
poder dos sequestradores e os 
guardas efetuaram a prisão dos 
suspeitos. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o delegado informou 
que dupla confessou o crime. 
“Não houve resistência e eles 
confessaram o sequestro. Além 
disso, como não conseguiram 
sacar o dinheiro obrigaram a ví-
tima a fazer quatro cheques no 
valor de R$ 5 mil”, informou.

Os jovens trafegavam de bicicleta quando foram atingidos pelo fio

 Com a dupla, os guardas localizaram dinheiro, cheques e a arma 

JME

JME
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A casa de esfihas e pizzaria 
San Peppers ganhou, 
desde abril, uma nova 

direção. Com isso, aos poucos, 
um novo conceito vem sendo 
implantado no local que já faz 
parte do roteiro gastronômico da 
cidade. Com um cardápio cheio 
de novidades e atendimento 
ainda mais ágil, a casa é uma 
deliciosa opção para quem busca 
um ambiente aconchegante e 
moderno. 

O San Peppers agora é co-
mandado pelo jovem empresário 
Thiago Cozza Dias Martin. “Eu 
já dirigi outras casas no ramo da 
gastronomia e vi no San Peppers 
uma empresa com marca conso-
lidada e que ainda tem muito para 
crescer”, diz. A primeira mudança 
foi na equipe e mais precisamente 
na cozinha, que ganhou uma 
equipe renovada e experiente, 
acostumadas com o ritmo que o 
novo San Peppers exige.” 

Outra mudança notável foi 
no cardápio. Martin explica que 
priorizou para que a casa tivesse 
foco de trabalho e o carro chefe 
do San Peppers se tornou as es-
fihas, que foram divididas em tra-
dicionais, esfihas com mussarela, 
com catupiry e esfihas doces. “As 
esfihas são opções gostosas, leves 
e baratas, por isso fazem o maior 
sucesso. Melhoramos ainda mais 
a qualidade das nossas opções, 
trazendo variedade e ainda mais 
sabor”, explica Martins. 

Com a nova direção, o San 
Peppers também ganhou combos 
especiais de esfihas, opções para 
quem quer comer bem e barato. 
No Combo Simples, o cliente 
compra 20 esfihas de carne à R$ 
32. Já o Combo Misto é compos-
to por 10 esfihas de mussarela 
e 10 esfihas de carne, à R$ 34. 
Já para os clientes que querem 
montar um combo com suas es-
fihas preferidas podem optar pela 
opção Premium, que dá direito a 
20 esfihas de qualquer sabor, por 
apenas R$ 40. 

Segundo Martins, os combos 
têm feito muito sucesso, primei-
ro pelo precinho “camarada” e 
também pela opção de escolha 
dos clientes. “Essa novidade tem 
sido super aceita pelos clientes, 
pois eles podem levar para casa 
as esfihas que mais gostam, em 
boa quantidade e com um preço 
bacana”, ressalta.

O San Peppers também man-
teve as pizzas em seu cardápio e 
atualmente são 40 opções, entre 
elas: tradicionais, com calabresa, 
bacon, lombo, peito de peru, pi-
zzas vegetarianas, doces e muito 
mais. 

Os beirutes também são óti-
mas opções e possuem espaço 
no cardápio do San Peppers. 
Os clientes têm a disposição o 
americano, bauru, filé mignon, 
filé de frango, linguiça de pernil, 
linguiça de pernil picante e misto 
quente. Os beirutes variam desde 
R$ 14,90 à R$ 23,90 e alimentam 
bem até duas pessoas.  

Novidades
Mas as novidades não param 

por aí, de acordo Martin o tempo 
de entrega também passou por 
mudanças. “Detectamos as falhas 
e conseguimos diminuir o tempo 
de retirada no balcão e entregas. 

Nossa meta é no máximo 15 
minutos no balcão e até 50 em 
casa”, destaca. 

O empresário afirma que o 
público é que mais tem a ganhar 
com a nova direção. “O San 
Peppers está cheio de novidades 
e mais perto do cliente, estamos 
ousando e trazendo novidades, 
pois o público pede variedade e 
preço bom”, diz. 

O San Peppers está localizado 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 4181, próxi-
mo à Raia do Remo (barco). O 
horário de atendimento é de terça, 
quarta e quinta-feira, das 18 horas 
às 23 horas; aos sábados, das 18 
horas às 23h30; e aos domingos, 
das 18 horas às 23 horas. Os 
pedidos podem ser feitos pelo 
telefone 3875-7440 e 3875-7439 
e as novidades também podem 
ser conferidas na página do San 
Peppers no Facebook. 

O Colégio Montreal de 
Indaiatuba firmou, para 
2015, aulas de inglês aos 
alunos do Fundamental 1 ao 
Ensino Médio. Elas serão 
ministradas com metodolo-
gia e professores certificados 
pelo Yázigi. A novidade foi 
divulgada no lançamento de 
matrículas do Colégio.

O ensino forte da língua 
inglesa sempre foi prioridade 
no Colégio Montreal. Desde 
a sua fundação há 15 anos, 
os alunos têm acesso a au-
las diferenciadas de inglês, 
com carga horária maior 
que a exigida por lei. Os 
alunos começam a ter con-
tato com a língua inglesa na 
Educação Infantil. A partir 
do Fundamental 1 são duas 
aulas semanais e no Ensino 
Fundamental 2 e no Médio 
são quatro aulas por semana, 
dentro do horário normal 
de aulas. A parceria com o 
Yázigi Indaiatuba veio for-
talecer ainda mais esse ideal.

A partir de 2015, os alu-
nos do Colégio Montreal 
terão uma grade curricular 
de padrão internacional, 
com referência ao Marco 
Comum Europeu e terão à 
sua disposição o acesso a 
uma plataforma de educação 
à distância, com os mais mo-
dernos recursos, semelhante 
a que é oferecida pela Rede 
Pitágoras. 

Haverá, ainda, a aplica-
ção de teste de proficiência 
internacional. “Atualmente, 

o aluno que quer ter uma 
certificação de aprendizado 
na língua inglesa precisa 
procurar uma escola de idio-
mas. E é aí que está o grande 
diferencial dessa parceria. 
Os alunos do Colégio Mon-
treal receberão certificado de 
conclusão”, ressalta a coor-
denadora do Ensino Funda-
mental 2 e Médio , Priscila 
De Renzo Freaza.

Para a franqueada do 
Yázigi Indaiatuba, Lucimara 
Andriani, fazer parte da gra-
de curricular permitirá que 
o aprendizado do conteúdo 
se potencialize. “Através de 
um processo muito rápido, o 
aluno, de forma autônoma e 
autêntica, será capaz de inte-
ragir com o mundo e a língua 
inglesa será a ferramenta que 
promoverá isso. Os alunos 
terão a oportunidade de utili-
zar o inglês para tratar de as-
suntos de outras disciplinas e 
ainda desenvolverão projetos 
que permitem o contato com 
outras escolas ou universi-
dades do exterior”, declara.

Para a diretora pedagó-
gica do Colégio Montreal, 
Lúcia Vouldouris, a parce-
ria tem tudo para dar certo. 
“Acreditamos que a parceria 
será um sucesso porque as 
duas escolas trabalham com 
a metodologia sociointera-
cionista, que busca formar 
o cidadão crítico, capaz de 
construir o conhecimento e 
que é protagonista do seu 
aprendizado”, afirma.

San Peppers fica na Marginal do Parque Ecológico
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CLUBE 9 

Finalistas do Amador 
da Aifa saem domingo

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Decisões da Copa Vizzent ocorrem amanhã 

Jonas Anhaia fala dos 
projetos para 2015

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 2

Horário Partida    Campo Categoria
8h Lubeka x Pantheon Incorporadora 1 Veterano
9h15  Tecnosemillas x Ópticas Ipanema 1 Máster
10h30  PCB x Casa das Embalagens  1 Máster
8h Pai & Filhos x Colégio Meta   2 Super Máster
9h15  Nova Geração x LG Vacker   2 Super Máster
10h30  Escritório Indaiá x SSA Brasil   2 Veterano
9h15  Hidráulica Diclace x JR Celulares  3 Adulto
10h30  Atlântico Soluções x Cato   3 Adulto

Resultados da última rodada
Nova Opção 2 x 2 Avlis Lativ
Max Planck 1 x 4 Madeireira Madelasca 
Jornal Exemplo 3 x 5 DD Max
Nova Opção 6 x 7 Rodocar Mecânica
Lubeka 3 x 1 Escritório Contábil Indaiá
2G Bebidas 2 x 5 Fisioterapia Calonga
Marmoraria Uchôa 2 x 0 Nova Geração
Marquinhos Tintas 0 x 3 UnexFort   
 
Fonte: Clube 9 de Julho

Copa Loucos Por Esporte de Futsal – Aifa

9ª rodada amanhã, dia 1º, na Sol-Sol

Horário   Partida
13h20   União Tribuna B x CA Futsal
14h20   Sol-Sol B x Manchester
15h10   GA Marcenaria x Kitimico Futsal 
16h   Meninos do G5 x União Tribuna
16h50   Humble x Sol-Sol 

9ª rodada amanhã, dia 1º, no Carlos Aldrovandi 

Horário   Partida
13h20   Divino x Treze Amigos (Itu)
14h20   Grillos x Tigres Azuis 
15h10   Atletas de Cristo x NBF
16h   Cebi Brasil x Galáticos
16h50   Futsal Futuro x Flamengo  
  
Resultados da última rodada 
EC Conquista 1 x 6 Manchester B/Bonito D’Água
Humble/Cidão Lanches 2 x 1 GA Marcenaria/Dinamite 
Elite/Tigres Azuis 3 x 9 Sol-Sol/Grupo Marquinhos
Meninos do G5 1 x 3 Manchester/JR Despachante
Borussia/XII de Junho 5 x 1 Sol-Sol B/Marquinhos Tintas
The Rockett 2 x 4 Sem Chance Futsal
UP Indaiatuba Futsal 1 x 5 Grillos B/Extintuba
NBF/Padaria Líder 3 x 5 Futsal Futuro – Elias Fausto
Kitimico Futsal/Marquinhos Tintas 3 x 6 Cebi Brasil
União Tribuna 5 x 3 Atletas de Cristo/Uniton
Galáticos/Marquinhos tintas 1 x 0 Grillos/Independente
Parque Indaiá 6 x 5 Clube 9 de Julho
Vila Mercedes Futsal 9 x 4 APS Bolívia
Unidos da Villa Futsal 3 x 2 IR/Galatas
ML Informática/Marquinhos Tintas 4 x 1 Valência 
Shalke 83/Betão Motos/Tamandaré 7 x 2 SE Perfil do Reggae

Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

9ª rodada domingo, dia 2

Horário  Partida     Campo 
11h Jardim Brasil x LBC   Jardim Brasil
11h União Cardeal x União Paraná Cardeal
13h30 Unidos Bahia x Santa Cruz  Jardim Brasil
13h30 Atlético x Bandeirantes  Cardeal
15h30 Estrela do Norte x Ponte Preta Cardeal
15h30 Elias Fausto x Operário  Jardim Brasil

Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi)

Cinco equipes podem se 
sagrar campeãs amanhã, dia 1ª 
de novembro, durante a final 
da 2ª edição da Copa Vizzent 
Calçados/Clube 9 Julho. Os 
confrontos decisivos ocorrem 
na Arena Poliesportiva no 
Clube, a partir das 8 horas. 

A primeira final acontece 
pela categoria Sub-14. Nas 
busca pelo título jogam Show 
de Bola (Salto) x Sesi Indaia-

tuba. A segunda decisão acon-
tece às 8h40. Pelo Sub-10, o 
duelo será Show de Bola x 
Clube de Julho A.

A decisão pelo Sub-8 ocor-
re às 9h20, no confronto mais 
uma vez entre Show de Bola 
x Clube 9 Julho A. As duas 
agremiações também se en-
frentam pelo Sub-12, a partir 
das 10 horas. Para encerrar a 
rodada decisiva do certame, 

às 10h40, Mann+Hummel e 
Projeto Restitui fazem a final 
do Sub-6.

Antes das decisões, 10 par-
tidas marcaram as semifinais. 
Os resultados foram: (Sub-8) 
Colégio Conquista 2 x 3 Clu-
be 9 A, (Sub-8) Ponte Preta 0 
x 2 Show de Bola, (Sub-10) 
Clube 9 A 5 x 2 Clube 9 B, 
(Sub-10) Colégio Conquista 
0 x 4 Show de Bola, (Sub-12) Equipe do Clube 9 de Julho disputa a final contra Show de Bola

Clube 9 A 4 x 0 Projeto Resti-
tui, (Sub-12) Sesi 0 x 3 Show 
de Bola, (Sub-14) Sesi 6 x 2 
Colégio Renovação, (Sub-14) 
Projeto Restitui 4 x 6 Show 
de Bola, (Sub-16) Sesi 1 x 
2 Mann Hummel e (Sub-16) 
Clube 9 0 x 3 Projeto Restitui. 

O Clube 9 de Julho está locali-
zado na avenida Presidente Vargas, 
2000, Indaiatuba. Mais informa-
ções pelo telefone (19) 3875 9833.

DIVULGAÇÃO

MANOEL MESSIAS/CORREIO ESPORTIVA 

O final de semana será 
de decisão na Primei-
ra Divisão do Cam-

peonato Amador organizado 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa).  
No domingo, dia 2, acon-
tecem as partidas de volta 
das semifinais da competi-
ção. Quem ganhar carimba 
o passaporte rumo a grande 
decisão. 

O primeiro confronto 
acontece às 10h45, no cam-
po do Belo Horizonte, entre 
Rêmulo Zoppi e Noroeste. 
A primeira equipe pode até 
perder por uma diferença de 
seis gols já que, além de ter a 
melhor campanha na primeira 
fase, no primeiro confronto 
goleou o adversário por 5 a 1. 

A vantagem do empate é 
da segunda equipe que, além 
de ter feito a melhor campa-
nha, empatou o confronto de 
ida pelo placar de 0 a 0. 

Na primeira fase do cer-
tame, o Noroeste fez a pior 
campanha. O time classifi-
cou-se na quarta colocação, 
com dez pontos, sendo três 
vitórias, um empate e três 
derrotas. A equipe só marcou 
sete gols e tomou outros 16.

O Rêmulo Zoppi pode 
conquistar o certame de for-
ma invicta. Na primeira fase 
o time terminou na lideran-
ça, com 18 pontos. Até o 
momento são seis vitórias e 
um empate. O time também 
é dona do melhor ataque do 
campeonato, com 27 gols, e 
da defesa menos vazada, com 
apenas quatro gols sofridos. 

A segunda partida de do-
mingo volta a colocar frente 
a frente as equipes do SPQV 
x Independente, às 11 horas, 
no campo do ferroviário. A 
partida de ida ficou empatada 
em 0 a 0 e, por ter a melhor 

campanha na primeira fase, o 
SPQV joga com a vantagem 
do empate.      

O Independente terminou 
na terceira colocação na fase 
de grupos, com 13 pontos. 
Foram quatro vitórias, um 
empate e outras duas derrotas. 
O time balançou as redes em 
21 partidas e tomou 12 gols. 

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

Série B
Dois jogos no campo da 

Osan marcam as partidas de 
ida pelas semifinais da Série 
B do Campeonato Amador. 
O primeiro jogo está marcada 
para às 9 horas, quando jogam 
União x Independente B. No 
segundo confronto, às 11 
horas, o Estrela duela contra 
o Estrela Dourada. 

Na última terça-feira, 
dia 21, a Aifa elegeu por 
aclamação o diretor de fu-
tebol Jonas Anhaia como 
presidente para o biênio 
2014/2015. Ele foi um dos 
fundadores da Aifa e esteve 
no “comando” da associação 
entre 2006 e 2010.

De volta a presidência 
da entidade, Jonas falou que 
a experiência atual é bem 
diferente da anterior, quan-
do a entidade iniciava seus 
trabalhos. “Na primeira vez 
estávamos ‘construindo’ a 
Aifa, hoje vejo uma entidade 
estruturada”, compara. “Mas 
agora, para manter os traba-
lhos, necessita-se de melho-
ria e aperfeiçoamento.”

A chapa de Jonas foi à 
única que concorreu a pre-
sidência. Segundo o atual 
diretor de futebol, outras 
pessoas tinham o interesse 
de se inscrever, mas acaba-
ram desistindo por conta da 

dedicação e envolvimento 
que se deve ter enquanto 
presidente da associação. 

Jonas acredita ainda que 
os desafios vistos no passado 
são praticamente os mesmos 
a serem enfrentados futura-
mente. “Isso se continuar-
mos na linha de melhorias, 
senão tudo ficará estagna-
do”, diz. “Nesse mandato 
quero buscar a reestrutura-
ção dos clubes, principal-
mente no futebol. Queremos 
fazer com que os dirigentes 
pensem em melhorias e que 
os campeonatos sejam mais 
atrativos.”

Jonas informa também 
que a Aifa deve, em 2015, 
reconhecer mais e valorizar 
o trabalho de algumas pesso-
as no esporte de Indaiatuba. 

Atualmente, a Aifa com 
70 clubes inscritos e 5 mil 
atletas cadastrados, sendo 
700 estão jogando atual-
mente. 

Independente e Rêmulo Zoppi podem se reencontrar na grande final do certame
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Sub-20 do Primavera busca 
classificação em Nova Odessa 

Atleta local é convocada para a Seleção 

Atlanta conquista 
título no society

Mais Expressão

NATAÇÃO PCD 

INDAIÁ

Motivada com o acesso 
da equipe profissio-
nal, a equipe Sub-20 

do Esporte Clube Primavera 
viaja a Nova Odessa no final 
de semana com apenas um 
propósito: segurar pelo menos 
um empate e garantir sua vaga 
nas semifinais do Campeonato 
Paulista Sub-20. O time enfren-
ta Nova Odessa amanhã, dia 1º, 
às 16 horas, no confronto de 
volta das quartas de final. 

Na partida de ida, realizada 
no último sábado, dia 25, no 
Gigante da Vila, o Tricolor 
de Indaiatuba saiu com vitória 
de 2 a 1. Os gols do Fantasma 
saíram com Jardeu e Vitor, aos 
19 e 43 minutos da etapa inicial. 
Alexsander descontou para o 
Nova Odessa. 

Com o resultado, o Prima-
vera precisa de um simples 
empate para seguir em frente no 
certame. Em entrevista ao Mais 
Expressão, o técnico do Sub-
20 e também auxiliar técnico 
do time profissional, Márcio 

Souza, ressalta que a equipe 
está muito motivada.

Um dos responsáveis por 
esta animação do grupo é jus-
tamente o acesso à Série A3, 
conquistado pela equipe profis-
sional. “O pessoal está bem mo-
tivado depois dessa conquista, 
e também pela chegada de um 
novo parceiro”, conta  Souza. 

Outra motivação ao elenco 

é que esse grupo será o mesmo 
que representará o Primavera 
na Copa São Paulo de Futebol 
Junior, cuja Indaiatuba é uma 
das sedes em janeiro de 2015. 

Segundo Souza, dos 30 atle-
tas do elenco, 20 tem idade de 
disputar a competição. O trei-
nador confirma que esse será o 
grupo da Copa São Paulo e que 
o time está 75% pronto para a 

primeira competição do ano, 
faltando apenas aperfeiçoar a 
parte física. 

Para o confronto de sábado, 
o treinador não poderá conta 
com o lateral-direito Elder. 
Mesmo assim, Souza promete 
mandar o time pra frente. “A 
melhor forma de se defender é 
atacando. Vou entrar dá mesma 
forma que na primeira partida, 
com quatro atacantes, marcan-
do desde o goleiro”, diz. 

Dificuldade 
No confronto de sábado, 

o técnico primaverino revela 
duas preocupações. A primeira 
com seu próprio time que, vem 
criando muitas oportunidades 
de gol, mas as mesmas vêm 
sendo desperdiçadas. 

A outra preocupação é quan-
to ao adversário que, segundo o 
treinador do Primavera, é uma 
equipe de qualidade. “Como 
o jogo é fora não sabemos o 
que eles (Nova Odessa) vão 
‘aprontar’. Mas a equipe dele é 
muito forte fisicamente e com 
certeza será uma partida de 
muita disputa de bola”, analisa.

A atleta da equipe de na-
tação PCD ADI/Secretaria 
Municipal de Esportes, Cecí-
lia Kethlen, está entre os 25 
selecionados para compor a 
Seleção Brasileira principal 
(absoluta) da categoria em 
2015. A lista foi anunciada 
pelo Comitê Paralímpico Bra-
sileiro no último dia 23 e os 

integrantes foram definidos 
após  análises das marcas al-
cançadas pelos competidores 
e critérios gerais pré-definidos 
pelo órgão. 

Entre as principais dispu-
tas internacionais que devem 
contar com a participação do 
grupo no próximo ano estão 
o Campeonato Mundial em 

Glascow, na Escócia, em ju-
lho, e o Parapan-Americano 
em Toronto, no Canadá, em 
agosto. 

Cecília já participou da 
seleção brasileira de base e 
agora compõe a seleção adulta 
pela primeira vez. Em março, 
a atleta, ao lado do colega de 
equipe Lucas Mozela, disputou 
pelo grupo nacional os Jogos 
Parasulamericanos no Chile, 
onde estabeleceu novo recor-
de brasileiro nos 100m livre, 
garantindo assim a 11ª posição 
no ranking mundial absoluto, 
além de faturar medalha de 
ouro também nos 100m costas, 
400 livre e revezamento 4 x 
100m livre. Mozela também 
subiu ao pódio ao obter o 1º 

lugar nos 100m peito, 100m 
costas e 200m medley, além 
da medalha de prata no reve-
zamento 4 x 100m medley e o 
bronze nos 400m livre. 

Já em agosto, na 1ª Etapa 
Nacional do Circuito Bra-
sil Caixa Loterias, Cecília, 
além de assegurar medalhas 
de ouro na disputa nos 50m 
livre, nos 100m livre, nos 
400m livre, nos 100m costas 
e nos 100m borboleta, com 
o desempenho obtido se tor-
nou recordista brasileira em 
quase todas as provas de sua 
categoria, com exceção dos 
100m costas.  Também foram 
recordistas Felipe Caltran nos 
200m livre e Ronaldo Be-
zerra nos 100m peito. Todos 
ganharam o direito de fazer 
parte das etapas nacionais do 
Circuito nas fases regionais 
da competição ou nos eventos 
com chancela do Comitê Para-
límpico Brasileiro na tempora-
da de 2014. Já Lucas Mozela 
ficou entre os oito melhores 
do mundo nos 200m medley. 
A coordenação é do treinador 
Antônio Luiz Cândido.

A equipe do Atlanta sa-
grou-se campeã do 6º Cam-
peonato de Futebol Society 
“Copa Congesa”, organizado 
pelo Indaiatuba Clube. Na 
grande final, disputada no 
domingo, dia 26, o time des-
pachou o Colégio Renovação 
pelo placar de 5 a 3. A deci-
são contou com boa presença 
do público além de um ex-
-jogador conhecido no futebol 
internacional.

Antes do início da partida, 
uma das atrações foi a presen-
ça do ex-jogador Deco, meio-
-campo que atuou por diversas 
equipes, com títulos pelo 
Porto, Chelsea, Barcelona e 
Fluminense, além da Seleção 
Portuguesa. O ex-atleta foi 
quem deu o pontapé inicial, 
após execução hino nacional 
brasileiro.

Com a melhor campanha 
na fase regular, o Atlanta 
entrou em campo precisando 
apenas que a defesa não fosse 
vazada para ficar com o títu-
lo. Já o Renovação tinha que 
vencer para garantir o troféu.

Mas a vantagem não fez 
com que o Atlanta jogasse 
segurando o jogo. Aplican-
do uma pressão no campo 
adversário, a equipe abriu 
o placar logo no começo da 

partida, ampliando as chances 
de título.

Atrás, o Renovação con-
seguiu se acertar e buscou o 
empate com um belo chute de 
fora da área. Porém, poucos 
minutos depois o Atlanta vol-
tou a abrir vantagem no placar, 
fazendo 2 a 1.

Novamente em desvanta-
gem, o Renovação tentou ir 
ao ataque, mas, quem fez o gol 
foi o adversário que marcou 
o terceiro ainda no primeiro 
tempo.

Com a necessidade de ter 
que fazer três gols, o Reno-
vação voltou para o segundo 
tempo sem muita força ofen-
siva, e viu o Atlanta fazer o 
quarto gol antes de fazer o 
segundo, que acabou saindo 
logo na sequência.

Só que as coisas ficaram 
mais difíceis, já que o Atlanta 
voltou a marcar, deixando a 
diferença em quatro gols, já 
que o empate lhe favorecia.

Tentando diminuir a des-
vantagem, o Renovação ainda 
fez o terceiro em uma bela 
cobrança de falta, enquanto 
o Atlanta passou a perder 
várias chances de aumentar o 
placar no contra-ataque, mas 
o título foi garantido com o 
apito final.

Premiação 
Fora da final, os times do 

J Ferres e Fevale fizeram a 
preliminar da decisão onde 
disputaram o terceiro lugar. 
Melhor equipe de toda a pri-
meira fase, o primeiro time 
venceu o confronto por 4 a 2.

Assim que a decisão ter-
minou, os times do Atlanta 
(campeão), Colégio Renova-
ção (vice), J Ferres (terceiro 
colocado) e Fevale (quarto 
colocado), participaram da 
cerimônia de premiação que 
ofereceu medalhas para os 
jogadores das quatro equipes 
e troféus para os três primeiros 
colocados.

Logo depois da cerimônia 
os atletas e associados que 
acompanharam a final pu-
deram se divertir ao lado do 
Parque Aquático do Clube 
onde o Grupo Jatosamba se 
apresentou, tocando as prin-
cipais músicas do samba e 
pagode brasileiro.

A premiação definitiva 
das equipes, assim como dos 
atletas destaques (artilheiro, 
goleiro menos vazado, etc) 
acontece no dia 22 de no-
vembro, quando o Indaiatuba 
Clube realiza a festa de en-
cerramento do Ano Esportivo 
2014, que terá animação da 
Banda Themplus.

Equipe do Atlanta garantiu o Caneco da Copa Congesa 2014 do Indaia-
tuba Clube

ASSESSORIA IC

Equipe comandada por 
Márcio Souza quer repetir 
feito do time profissional

JEAN MARTINS
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ANNABELLE - LE-
GENDADO QQuinta 
( 3 0 )  a  Q u a r t a  ( 5 ) : 
2 1 h 3 5 .  S u s p e n s e  / 
T e r r o r .  1 1 0  m i n u -
tos. Classificação 16 
anos.

O CANDIDATO HO-
NESTO - Quinta (30) 
a Quarta (5): 19h00 / 
21h15. Comédia. Na-
cional. 102 minutos. 
Classificação 12 anos.

21A

ACONTECECurta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Cinema

TIM MAIA - Nacio-
nal - Quinta (30), Sex-
ta (31), Segunda (3), 
T e r ç a  ( 4 )  e  Q u a r t a 
(5) :  17h30 /  20h20. 
Sábado (1º) e Domin-
go (2): 14h40 / 17h30 
/ 20h20. Lançamento 
- Drama / Biografia. 

TIM MAIA - Nacional - 
Quinta (30) a Quarta (5): 
15h50 / 18h45 / 21h45. 
Lançamento - Drama / 
Biografia. 141 minutos. 
Classificação 16 anos.

O APOCALIPSE - DU-
BLADO Quinta (30) a 
Quarta (5): 16h50. LE-
GENDADO Quinta (30) a 
Quarta (5): 21h15. Estréia 
- Ação / Drama. 110 minu-
tos. Classificação 12 anos. 

DRÁCULA - A HISTÓ-
RIA NUNCA CONTA-
DA - DUBLADO Quin-
ta (30) a Domingo (2): 
15h10 / 19h40 / 22h00. 
Segunda (3) a Quarta (5): 
16h10 / 19h40 / 22h00. 
LEGENDADO Quin-
ta (30) a Domingo (2): 
17h20 / 20h20. Segunda 

BLADO  Quinta (30) 
a Quarta (5): 19h25. 
LEGENDADO Quin-
ta (30) a Quarta (5): 
16h10. Ação / Fanta-
sia /Terror. 92 minu-
tos. Classificação 14 
anos. 

O JUIZ -  LEGEN-
DADO  Quin t a  (30 ) 
a Quarta (5): 20h00. 
Drama. 141 minutos. 
Classificação 12 anos. 

(3) a Quarta (5): 20h20. 
Ação / Fantasia /Terror. 
92 minutos. Classificação 
14 anos. 

ALEXANDRE E O DIA 
TERRÍVEL, HORRÍ-
VEL, ESPANTOSO E 
HORROROSO - DU-
BLADO Quinta (30), Sex-
ta (31), Segunda (3), Terça 
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(4) e Quarta (5): 19h20. 
Sábado (1º) e Domingo 
(2): 14h45 / 19h20. Co-
média. 81 minutos. Clas-
sificação Livre. 

FESTA NO CÉU - 3D 
DUBLADO - Quinta 
(30), Sexta (31), Segun-
da (3), Terça (4) e Quarta 
(5): 15h30. Sábado (1º) 

141 minutos. Classi-
ficação 16 anos.

O MENINO NO ES-
PELHO  - Nacioanal 
- Quinta (30) a Quarta 
(5): 15h40. Estréia - 
Fantasia / Drama. 78 
minutos.  Classif ica-
ção livre.

DRÁCULA - A HIS-
T Ó R I A  N U N C A 
C O N T A D A  -  D U -

e Domingo (2): 15h30 
/ 17h40. Animação / 
Aventura. 95 minutos. 
Classificação Livre.

ANNABELLE - DU-
BLADO Quinta (30) 
a Quarta (5): 16h30 / 
19h05 / 21h30. Sustense 
/ Terror. 110 minutos. 
Classificação 16 anos.

Como corpo cheio de vitalidade, o nativo percebe novidades 
relacionadas aos seus projetos de trabalho especialmente os 
que envolvem pessoas que vem de longe, religiosos ou em-
presas estrangeiras. O momento é ótimo para despertar uma 
nova filosofia de vida, se preparar para fazer uma faculdade, 
ou curso de tarot. Seus relacionamentos pessoais necessitarão 
de diálogo, podendo ter dificuldades em seu casamento ou 
namoro. 

Momento de encontros e reuniões. Questões afetivas contin-
uam ocorrendo e  movimentando suas emoções. Por medo, 
pode vir a encerrar o começo de algum relacionamento que 
tenderia ser importante. Nesse sentido, não se deixe dominar 
pelo medo enfrente o novo. A hora pode ser de introspecção, 
viagens para longe ou visitas a locais barulhentos impedem 
o encontro consigo mesmo e com suas verdadeiras neces-
sidades emocionais. 

Sua vida familiar será o foco dessa semana. Sua família ou 
seus pais tendem a precisar do nativo por algum motivo. A 
vida social fica mais agitada e novas amizades podem sur-
gir. Se tiver planos para criar algo em conjunto o momento 
favorece sociedades e parcerias. A pesar das emoções es-
tarem à flor da pele essa fase traz muito prazer e alegrias.

O  trabalho é o foco desse momento para o canceriano. Al-
guns precisam focar o seu futuro e a definição do que real-
mente precisa realizar em sua vida é importante. Pode vir a 
mudar de emprego ou surgir resultado de possível entrevista 
feita um tempo atrás. Pode vir a receber amigos em casa.

Vida afetiva e amorosa em destaque. É possível que um ro-
mance que vem sendo cultivado aos poucos, comece a se tor-
nar mais concreto nesse momento. Para quem tem filhos, agora 
é uma boa fase para aproximação. Financeiramente, os camin-
hos estão mais abertos, e o dinheiro entra com mais facilidade, 
através de seu trabalho.

O virginiano sentirá mais fechado e introspectivo podendo 
não querer sair de casa e querer ficar em seu lugarzinho, qui-
etinho. Por outro lado sua vida financeira aos poucos começa 
a dar sinais de melhora, pois seus ganhos tendem a avançar.  
Momento ótimo para conhecer gente nova e divertir-se.

O libriano começa a se libertar de alguns traumas e sua vida 
social ganha um novo colorido, pode encontrar novos ro-
mances ou novas amizades. Apesar disso, alguns medos po-
dem impedir e tornar o nativo fechado para o amor. Uma pes-
soa importante, do passado, pode surgir de forma inesperada 
em sua vida.

Os escorpianos sentem sua vida financeira e trabalhista em 
expansão.  Aquele sonho ou projeto que gostaria de dar 
continuidade, tem agora essa oportunidade e isso trará um 
aumento em seus bens... Emocionalmente , o nativo pode 
estar mais fechado em si mesmo, já que precisa retirar de 
sua maneira de pensar, emoções e pensamentos que são 
nocivos.

Os pais do sagitariano podem estar passando por um prob-
lema de saúde, sua vida em geral estará bem agitada em 
todos os setores: trabalho, carreira, saúde, família, namoro, 
amizades, etc. Vida social mais dinâmica e agitada. Seus 
negócios tendem a expandir. Cônjuge um pouco insatisfeito 
com algumas posturas que tem tomado. 

O capricorniano precisa aprender a se manter mais fechado 
e introspectivo, nessa fase. Pode haver coisa que ele ado-
raria chegar pras pessoas e dizer, eu sei disso. Mas o mo-
mento pede para que permaneça quieto e na sua, sem fazer 
propaganda de nada que diga respeito a sua vida. Há uma 
inquietação, mas sua vida profissional tende a ficar mais 
leve ou a gerar progressos. Novos projetos precisam ser 
criados. Aproveite, sonhe.

Os aquarianos passam por momento de introspecção e re-
flexão relacionadas a atitudes tomadas no passado. Alguns 
projetos desenvolvidos em equipe avançam mais nessa fase. 
Faça novas amizades e renove as antigas. Por ora o aquaria-
no se verá mais envolto em suas emoções e as que envolvem 
um relacionamento importante em sua vida. 

O pisciano está sentindo necessidade de melhorar seus 
relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. Seus 
projetos profissionais e planos de carreira estão facilitados, 
bem como a sua aposentadoria, se for o caso. Neste período, 
existe uma grande possibilidade de encontrar um novo amor 
que traga alegrias em seu dia a dia.

Horóscopo de 31/10 a 06/11 por Alex Costa Guimarães
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16ª Reunião do Rotary Clube Indaiatuba Cocaes, com a 
festa da posse

9º Prêmio ‘Frutos de Indaiá’ 2014

‘Mulheres Guerreiras’ e o Outubro Rosa

1º Encontro pela Paz e Resolução de Conflitos

Décima edição do Projeto Líder Estudantil

Lançamento da 15ª Feira da Bondade 2014 Ópera Espaço de Eventos

A 16ª Reunião do 
Rotary Club de In-
daiatuba Cocaes, na 
noite de segunda-feira, 
dia 27, na Casa da Es-
fiha de Indaiatuba. Na 
reunião fez o uso da 
palavra o companheiro 
Cleonir Bertipaglia, 
do Rotary Clube de 
Indaiatuba, palestrando 
sobre a ABTRF. Hou-
ve também a cerimônia 
de posse da compa-
nheira Angélica, que 
foi apadrinhada pela 
companheira Priscila. 
Comemorou-se ainda 
os aniversariantes do 
mês, quando o compa-
nheiro Anderson repre-
sentou a todos.

Uma lindeza a festa do “Frutos de Indaiá” deste ano, com novo local, decoração linda de Jimy 
Silva, comida e bebida boas. Amigos aos montes, gente bonita, enfim pessoas maravilhosas. 
Parabéns Admilson e Alan, mais uma vez vocês arrasaram.

A Voluntários de Apoio 
no Combate ao Câncer (Vo-
lacc), com sede em Indaia-
tuba, promoveu mais uma 
edição do Outubro Rosa, 
movimento internacional 
de conscientização sobre o 
câncer de mama. Na última 
sexta-feira, dia 24, na Facul-
dade Anhanguera, aconteceu 
o desfile “Mulheres Guerrei-
ras”, com a participação das 
pacientes num evento não 
só de moda, mas também 
de beleza, feminilidade e 
superação.

O Rotary Club de Indaiatuba e a ACRI, 
realizaram na manhã de sábado, dia 25, no au-
ditório da Prefeitura, a palestra do 1º Encontro 
pela Paz e Resolução de Conflitos. Palestra 
magistralmente ministrada pela cônjuge do 
companheiro Levi, a querida Célia Marques 
Meira de Souza. Logo após a palestra, acon-
teceu uma pequena caminhada no Parque 
Ecológico, com o percurso da Prefeitura até o 
Relógio de Sol do Rotary Club de Indaiatuba. 
O evento contou com a presença do Casal 
Governador do Distrito 4310, Michiko e Mi-
noru Sakate, além de vários companheiros de 
outros clubes de Rotary do distrito.

O Rotaract Club de 
Indaiatuba, apoiados pelo 
Rotary Club de Indaiatu-
ba e também com o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Educação, realizou na 
noite de quarta-feira, dia 
23, na Câmara, a quarta e 
a última etapa da décima 
edição do Projeto Líder 
Estudantil. Na ocasião 
foram agraciados com 
diplomas os  estudan-
tes que participaram do 
curso de liderança e que 
tiveram sua apresentação 
em classe, avaliada pelos 

professores, de forma que realmente tomaram ciência do que á a boa liderança e fizeram 
disso prática diária em suas vidas.

Happy hour da Apae de Indaiatuba, durante lançamento da 
15ª Feira da Bondade, no Fran's Café, na noite de terça-feira. 
"Ser Bom Faz Bem".

Cris t iane  Wolf 
recebeu familiares, 
amigos e imprensa, 
na noite de quarta-
-feira, dia 23, com um 
delicioso coquetel. O 
evento marcou a inau-
guração do seu mais 
novo empreendimen-
to, o Ópera Espaço 
de Eventos. Esta nova 
casa, que está localiza-
da na Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 215, em In-
daiatuba, promete a 
enorme possibilidade 
de bons eventos, em 
um espaço lindo e bem 
estruturado.

Cristiane Wolf

Gentil e Marisa Muller
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Roberto Tempesta e Osmar Rodrigues na festa de casamento  de Ander-
son e Cristiane

Os pagens Yasmin Bertoli Camargo e Yuri Camargo, 
pagens do casamento de Anderson e Cris, que aconte-
ceu na igreja  Candelária, sábado, dia 25

O casal Cristiane Marquini e Anderson Camar-
go, logo após  a cerimônia na Candelária, no 
sábado, dia 25

Nycolas Inácio da Silva e Angela Rodrigues da Silva no  
casamento de Anderson e Cristiane

Camila Manzzano e Sandro Donha, do Bar Izquisito, 
no  casamento de Anderson e Cris

A mãe do noivo, Maria Aparecida Camargo, no 
salão de  festas da chácara

A irmã do noivo, Thaís Costa Camar-
go, na festa de  casamento

A cerimonialista Ivanilde Reis, que conduziu o casamento  de Cristiane e Anderson com 
maestria, e sua equipe na recepção da  festa A bela Tathiane 

Lazzuri posa com 
um dos modelos que 
acaba  de chegar na 
NIshi Royale para as 
festas de final do ano

A avó do noivo, Antonieta Damazio da Silva, 
que levou as  alianças ao altar na igreja Nossa 
Senhora da Candelária no sábado, dia  25

Erci de Camargo Fernandes recebe a Poderosa Giorgia  Beloto, na sua 
recém-inaugurada Banana Danger, quarta, dia 29
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Tânia no Restaurante Casa da Moqueca

Na Cantina  Mamma Mia - Cucina Italiana recebendo os convidados 
Arquiteto Hipolito Oliveira e Allison Ugo - Designer na empresa Novoá

Fábio e Milena comemorando aniversário no Restaurante Moqueca Edgar e Andrea, Alessandra e Guilherme Steffen na Cantina Mamma Mia

Wladimir e Denny no Restaurante Kostela do Japonês Tamara e André da Crema Gelati no Restaurante Moqueca

Família Rodrigues e Cerezuella comemorando aniversário no Restau-
rante Moqueca

Mariana, Samir e Lorenzo no Restaurante Dom Apollo

Maria José e Rose Aparecida na Big House Bolos

Fernando e Mary na Paleteria Arriba

Cleberson e Cris no Restaurante Açafrão

Alexandre no Restaurante Açafrão
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Alunos da Educação Infantil da manhã da Unidade 2 do Colégio Meta
Alunas do Jardim 2, do Cata-Vento com a professora Fátima, 
no 13º Festival de Dança e Teatro

A linda Láisa Daltio representou Indaiatuba no Miss São Paulo, que 
aconteceu no dia último sábado, dia 25, em Santo Amaro, e trouxe a 
faixa Miss Simpatia para nossa cidade. Parabens Láisa

Ana Carolina Costa e Manuela Muller Haas, alunas do IPEC

Alunos do Ensino Fundamental 1 da Unidade I do Colégio Meta

Alunos da Ed Infantil da manhã da Unidade 1 do Colégio Meta

Alunas dos 2º anos A e B, do Colégio IPEC, no 13º Festival de Dança e Teatro

Alunas do IPEC, Luisa Cristofalo, Maria Eduarda Scarpioni e Júlia Mon-
teiro de Lauro Silva

Aluna Laís Guimarães Sousa, do Jardim 2, do Cata-Vento, com a família
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Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide Deco-
rações. Ela oferece papel de parede, cortinas, persianas, colchas, 
almofadas, além de pisos laminados, telas mosquiteiras e toldos. 
Ligue já e agende um horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!

A Olimaq oferece todos os tipos de máquinas industrial e caseira, sempre com os melhores preços. Dê um 
pulinho na loja e confira!

Compras acima de R$ 800 na Vivalinda Joias e Folheados, ganhe 7 dias 
de hospedagem em resort 5 estrelas, em 6 destinos do Caribe. Não é 
sorteio nem concurso. Você terá 6 meses para agendar sua viagem e terá 
somente o custo com transporte. Agora é hora de comprar maravilhosas 
peças para você e também para presentear no Natal. Boa viagem!!

A Nova Loja, vencedora do Troféu “Frutos 
de Indaiá” por 9 anos consecutivos, como a 
melhor loja de Vestidos de Noivas/ Festas 
(venda e locação). Dê um pulinho até lá para 
conferir a Coleção Verão que está maravi-
lhosa. Vestidos para festas de final de ano, 
casamentos e formaturas, modelos variados 
em padronagens diferenciadas e com cores 
da nova estação. E para quem vai casar os 
mais belos vestidos de noiva, super finos, 
para todo os gostos. Demais!!

Você não pode perder a Promoção Fitness da Vitorello com 20% de desconto. 
Aproveite para presentear no Natal, curtir férias, caminhadas, fazer ginástica. 
A coleção está super linda, bem diferente, modelos variados com cores da nova 
estação e lindas estampas. Corra!!!

Casamento de Mariana Carretero e Thiago Silva. É a A 
Nova Loja homenageando seus clientes!

A Escola Arte em Cerâ-
mica Calliopi oferece 
aulas todas as quintas 
e sextas-feira. Além 
de passar uma tarde 
agradável e divertida, 
você faz peças maravilho-
sas 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!!!

Os momentos mais importantes de sua vida merecem comemoração mais que especial. O Le Luh Eventos é a 
mais nova opção de Indaiatuba e região, estrutura completa para transformar seus eventos particulares ou 
corporativos, em momentos inesquecíveis, e ainda possui o espaço Le Luh Kids para aniversários de criança. 
Informe-se já no 3392-6063 ou 3017-0917. Você vai se encantar

THALITA SANTOS

Beirute à Moda: Kafta, mussarela, alface, tomate e catupiry em mas-
sa especial. Delicioso! Vá à Casa da Esfiha agora!
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Viagem à Florianópolis em comemoração à formatura dos alunos do 3º 
ano do Ensino Médio do Colégio Objetivo

O casal super simpáticos Marcos e Mônica curtinado um final de tarde 
na Pizzaria Sann Peppers

Marquinhos. da Marquinhos Tintas, curtindo ao lado da sua esposa e 
amigos o show da Banda Os Paralamas do Sucesso

Loide Rosa recebe Cléia Goulart e Alexandre Grein da Ausland Consul-
toria de Curitiba

Giulia, Thais, Natália, Laura, Giovana e Fernanda na Mostra de Teatro 
do Objetivo

Ana e Roberto do Rotary Club Indaiatuba no Jantar no Indaiatuba Clube 
pela visita da Governadora distrito 4310

Giulia, Patricia, Emily, Isabela, Larissa e Leticia encenando Lisístrata, 
na Mostra de Teatro do Objetivo

Danila do, Salão Rosa Shock, com a cliente Georgia FelipeWill, Emily e Lu no Will Rufino Hair Stylist

Turma de Auxiliar de Veterinária na Microsol

Ednalva abusando no visual com apliques da Alícia Hair. Vá conhecer a 
loja, é demais!

Vanderlena e Graciane da Vida Luz Materiais de Construção
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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 INVESTI-
DORES / 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 MOBILIADO - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ.
PLANEJ. / ESCRITORIO / WC / LAVANDERIA / GAR. / 
VENTILADORES DE TETO / ED.COM SALÃO E PISCINA. 
R$ LOCAÇÃO SOB CONSULTA OU R$ 550.000,00

CA09244 VILLAGIO DE ITAICI - AT.150M² AC.105M² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ.AMER. / WC / AS / CHUR. 
/ AQUEC.SOLAR / GAR.2 VAGAS. R$ 450.000,00

CA09368 JD.DOS AROMAS - AT.235m² AC.135m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ. / 2WC / AS / GAR.4 
VAGAS / COND.COM LAZER COMPLETO. R$ 710.000,00 
OU R$ 3.300,00 + COND. + IPTU

CA09306 JD.UMUARAMA - AT.180m² AC.75m² - 2 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / PORTÃO 
ELET. / JD.INVERNO / GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00

CA09414 JD.JK - AT.180m² AC.89m² - 2 DORM. / 2 
SALAS / COZ. / WC / AS / AMPLO QUINTAL / GAR.2 
VAGAS. R$ 260.000,00

CA09534 PORTAL DOS IPES - AT.300m² AC.300m² - 4 SUITES / 
LAVABO / SALA 2 AMB. / COZ. / DESPENSA / WC / AS / PISCI-
NA + CASCATA / CHUR. / GAR.2+2 VAGAS. R$ 1.200,000.00

CA09548 TERRA NOBRE - AT.300m² AC.177m² - 
3 SUITES / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / WC / 
AS / CHUR. / AQUEC. SOLAR / GAR.2 VAGAS. 
R$ 780.000,00 OU R$ 4.000,00 + COND. + IPTU

*CH01030 REC.CAMP.INT.DE VIRACOPOS 3 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 CASAS COM 3 COMODOS - 2 BAIAS - 1 
CASA COM 3 DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / 
VARIAS GAR. R$ 500.000,00

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

CA09437 CENTRO - AT.125M² AC.94M² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA 3 AMB. / COZ. / WC / AS / GAR. 
R$ 380.000,00

CA09463 JD.DO VALLE II - 2 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ. / WC / LAVANDERIA / GAR.2 
VAGAS. R$ 240.000,00

CA09310 MONTREAL RESIDENCE - AT.150M² AC.130M² 
- 3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ. / WC. 
/ AS  / AREA DE LAZER /  GAR. R$ 500.000,00

CA09341 VISTA VERDE - AT.175m² AC.150m² - 3 
DORM.(SUITE) / 2 SALAS / COZ. / WC / AS / CHUR. 
/ GAR.2+2 VAGAS. R$ 420.000,00

CA09165 JD.ESPLANADA - AT.300M² AC.181M² - 3 DORM.
(SUITE + ARM) / SALA 2 AMB. / COZ.PLANEJ. / WC / AS / 
PORTAO ELET. / PISCINA / CHURRASQUEIRA / CERCA 
ELET. / WC.EXT. / PORCELANATO / CAMERAS / GAR. 2 
+ 2 VAGAS. R$ 620.000,00

CA09239 JD.M.DO SOL - AT.125M² AC.103M² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC. / AS / CHUR. 
/ PORCELANATO / GAR. 2 VAGAS R$ 320.000,00
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CH00141- Colinas I: Chácara ampla com muita área verde. 
Casa com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia. Garagem 01 vaga. R$ 615.000,00.

CA00518: Vila 
das Palmeiras: 
Casa com óti-
mo acabamento 
com 02 dormi-
tórios sendo 01 
suíte, sala tv e 
jantar, cozinha, 
lavanderia e 
garagem para 
02 carros. R$ 
1.300,00.

CH00148- Terras de Itaici: Linda chácara com muita área 
verde, piscina, cascata. Casa ampla com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha, área de ser-
viço. Garagem para 04 vagas. R$ 650.000,00.

CA01078- Mo-
radas Itaici:  
Casa em con-
domínio com 
p o r t a r i a  2 4 
horas, com 02 
dormi tór ios , 
sala, cozinha 
p l a n e j a d a , 
l a v a n d e r i a . 
Garagem para 
02 carros. R$ 
1.300,00.

CASAS VENDA:
CA01128- Jardim Paulista: Casa com 01 dormitório, cozinha 
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, 
lavanderia 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 chur-
rasqueira. Garagem coberta para 02 carros. R$ 385.000,00.
CA01174- Jardim Montreal: Casa em condomínio alto pa-
drão, acabamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha americana. Área de lazer 
completa. R$ 450.000,00.
CA01234- Guarantãs: Casa nova acabamento em porcelana-
to 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.
CA01216- Jardim dos Colibris: Sobrado novo com ótimo 
acabamento, com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 am-

bientes, cozinha, área de serviço e churrasqueira. Garagem 
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.
CA01171-Vila Maria Helena: Casa com acabamento em 
porcelanato com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala tv e 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, edícula e churrasqueira. 
Garagem para 02 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 acabamento 
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 dormitórios, 
sala, cozinha, lavanderia e portaria 24 horas. R$ 145.000,00.
AP00491-Jardim Pedroso: Apartamento com 02 dormitórios, 
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 dormitórios 
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 america-
na e portaria 24 horas. Área de lazer com churrasqueira, ofurô 
e salão de festas. Garagem para 01 carro. R$ 339.000,00.
AP00405- Edifício D´France: Apartamento com 02 dormitó-
rios, 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.

CHÁCARAS VENDA:
CH00149- Vale do Sol: Chácara com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada e la-
vanderia. Poço, fossa. Aceita Financiamento. R$ 477.000,00.
CH00110- Parque das Bandeiras: Chácara com 04 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala de estar com varanda, cozinha 
planejada e lavanderia. Área de lazer com piscina e churras-
queira. 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.
CH00113- Mato Dentro: Chácara com móveis planejados, 
piscina, churrasqueira. Casa com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia. Garagem para 
04 carros. R$ 650.000,00.

CASA LOCAÇÃO:
CA01176- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dor-
mitórios, sala, cozinha e lavanderia. R$ 850,00
CA01255- Jardim Morada do Sol: Casa com 02 dor-
mitórios, sala, cozinha e lavanderia. Garagem para 01 
carro. R$ 1.200,00.
CA01254- Centro: Casa com 02 dormitórios, sala, coz-
inha, lavanderia. 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 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem 
para 02 carros. R$ 1.450,00.
CA01275- Cecap: Casa com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, área de serviço. Garagem para 03 
carros. R$ 1.500,00.
CA00937- Centro: Casa com 02 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, lavanderia. Garagem para 02 car-
ros. R$ 1.500,00.
CA00800- Residencial Guarantãs: Sobrado em con-
domínio 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 condomínio 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.
CA00900- Cond. Panorama: Linda casa alto padrão 
em condomínio fechado com excelente acabamento em 
porcelanato. Com 04 dormitórios, sendo 02 suítes, la-
vabo, cozinha planejada, lavanderia. Área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Portaria 24 horas. R$ 6.000,00.
CA01079- Mosteiro de Itaici: Casa principal alto padrão 
com 04 suítes com closet, lavabo, móveis planejados, 
sala 02 ambientes, cozinha americana, despensa, gás 
natural. 02 casas de hóspede com 01 suíte, sala e coz-
inha. Garagem para 02 carros. Área de lazer com piscina, 
campo e churrasqueira. R$ 12.000,00.

APARTAMENTOS LOCAÇÃO:
AP00129- Parque Indaiá: Apartamento com 02 dor-
mitórios, 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 dor-
mitórios, sala, cozinha e área de serviço. Garagem para 
01 carro. R$ 800,00.
AP00336- Monte Verde Phantenor: Apartamento 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 dor-
mitórios, 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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AP0462 - 73,80 M² - COND. CECCIOCA MOBILIADO - 3 DORM., 
SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB. C/ SACADA, COZ., 
ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 350.000,00

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

CA0571 - 273 M² - JD. REGINA 3 DORM., SENDO 1 ST., 
BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 2 AMB., COZ. PLENAJ., JD. 
INV., QUINTAL, CHURRASQ., PISC., 2 VG. R$ 500.000,00

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)

APARTAMENTO 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

ÓTIMO APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC SOCIAL, GARAGEM PARA UM 

AUTO,R$ 212.000,00. REFERÊNCIA: AP00036

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

SOBRADO EM LOCALIZAÇÃO PREVILEGIADA COM 
4 DORMITÓRIOS SENDO UMA SUITE, SALA, COPA,
COZINHA PLANEJADA,DESPENSA, QUINTAL COM
CHURRASQUEIRA E FORNO, GARAGEM PARA 2

AUTOS.R$ 3.300,00 REFERÊNCIA: CA00076

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

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

ÓTIMA CASA COM 3 DORMITÓRIOS, WC SOCIAL, 
SALA, COZINHA AMPLA, GARAGEM, PORTÃO
ELETRÔNICO.R$1.200,00 Referência: CA00129

CASA COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC SOCIAL, QUINTAL COM EDÍCULA, GARA-
GEM.R$ 296.800,00 REFERÊNCIA: CA00106

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

CASA EM BAIRRO NOBRE JARDIM ESPLANADA, COM 4 DORMITÓRIOS 
2 SUITES, SENDO UMA SUITE MASTER COM CLOSET, HIDRO, ARMÁ-

RIOS E SALA ÍNTIMA, SALA 2 AMBIENTES, COZINHA PLANEJADA,JARDIM 
DE INVERNO, VARANDA, CHURRASQUEIRA, ÁRVORES FRUTÍFERAS, 

GARAGEM PARA 4 AUTOS. R$ 1.200.000,00 AC 300M2 AT 600M2 ( VENDA) 
R$ 4.500,00 ( LOCAÇÃO) Referência: CA00120

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

APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS SALA,
COZINHA,WC SOCIAL, GARAGEM PARA UM 

AUTO,R$ 265.000,00 Referência: AP00037
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO

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

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

SALA ALUGA 

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 COMER-
CIAL DE 26M², WC E 02 COMODOS. 
R$1.500,00+IPTU

CASA ALUGA 

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

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

CASA VENDA

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

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

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

APARTAMENTO VENDA

V. TODOS OS SANTOS- AP00644 - 03 
DOR (01 SUITE), SALA 02 AMB, COZ, 
A.S, WC EMPR E 01 VAGA. R$390.000,00

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

TERRENO VENDA 

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

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

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 + ESTACIONAMEN-
TO QUE CABE CAMINHÃO, TRATOR, 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ETC. RUA 
DOMACIR STOCCO JR. 871. ALUGUEL 
A COMBINAR. 

APARTAMENTO ALUGA 

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

ITAICI – AP00629 - 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZ, WC E 01 VAGA R$1.200,00 
+ COND + IPTU 

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



07BMais Expressão

CA00953 - Cond. Fech. de Alto Padrão - Linda Casa, acab. 
em porcelanato e mármore nas escadas, aquec. solar, 4 

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

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

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

CHÁCARA

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

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de Camargo – 
Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, garagem, salão na frente 
R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - 1dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem 
R$ 950,00 + Iptu
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
CA00907 – Jd. dos Colibris -  Casa Nova  - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem 2 carros R$ 1.300,00 + 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/ armários), 
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, lavabo, 
coz planej, lavand, churrasqueira, wc externo, garagem p/ 4 carros, portão eletrônico 
R$ 3.000,00 + Iptu
CA00501 – Pq. São Lourenço – 3dorm(Sendo 1 suite c/ closet e hidro), wc social, sala 
de tv, jantar e estar, lavabo, coz planej, lavand, edícula c/ wc e churrasq, aquecedor 

solar, quintal amplo, garagem p/ vários carros, portão eletrônico R$ 3.500,00 + Iptu
CA001001 – Jd. Esplanada – 4dorm(sendo 2 suites), sala 2 amb, lavabo, coz planej, 
edícula c/ quarto e wc, lavand, churrasq, garagem, portão eletrônico, cerca elétrica R$ 
3.500,00 + Iptu 

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador – sem garagem R$900,00 
+ Cond + Iptu
AP00095 – Jd. Pedroso – Prox. ao Centro – 2dorm(sendo 1 c/ armários), sala 2 amb, 
coz c/ armários, wc c/ gabinete e box, lavand, garagem R$ 950,00 + Cond + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, coz, wc, 
lavand, garagem R$ 1.000,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 1.100,00 + Cond. + Iptu
AP00462 – Ed. Lucerna – Cidade Nova – Excelente localização - 2dorm, sala 2 amb, 
wc social, coz, lavand, gragem R$ 1.100,00 + Cond + Iptu
AP00442 – Fonte de Trevi – Área de Lazer e Portaria 24hs -  3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz, wc, lavand, 2vagas de garagem R$ 1.200,00 + Cond. + Iptu
AP00447 – La Spezia – Apto Novo – portaria 24 hs - 2dorm(sendo 1 suite), wc 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
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$ 1.950,00 + 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
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
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 300m² 
- AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/  armários), sala 2 amb, 
coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, dorm de 
empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de água, escadas em mármore 
travertino R$ 980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Ótimo 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, chur-
rasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento solar, 
paisagismo, acabamento em porcelanato Consulte-nos

CASAS 

CA01032 – Jd. Morumbi – Casa Nova - 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem 
2 carros R$ 215.000,00
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$ 275.000,00
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



08B Mais Expressão



Mais Expressão 09B



Mais Expressão10B

VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, 
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, 
escritório, as, 2wc, sacada, garagem.
COD.225 – PQ.SÃO LOURENÇO – 260 MIL – 2 dorms(1st), sala, copa, 
coz, wc, churr. 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, 
lavanderia, 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, 
churrasqueira, 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$450 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
 

CASA NO VALE DAS LARANJEIRAS DE ALTO 
PADRÃO 6.000,00 o m² DE ÁREA CONTRUIDA

COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com banheira), 
sala de estar, coz, wc social, lavanderia, lavabo, churrasqueira, 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, 
churrasqueira, 2 vagas de garagem coberta e 2 descoberta.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

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

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$230 MIL – 150m², com planta aprovada para comer-
cio, fundos e laterais fechados, garagem para 4 carros. VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 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 
americana, 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, 
varanda, 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(1st com a/e), sala, coz, 
copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, sala 
de estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, wc, salão 
com 80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 ambientes, 
coz.com a/e, dispensa, dorm. de empregada com wc, garagem, 
local para festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem.
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, lavan-
deria, 2 wc, edicuala c/ churrasqueira, garagem para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, churras-
queira, 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, la-
vanderia.
JD.MONTE VERDE – R$1.400,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.ITAMARACÁ – R$1.300,00 - 2 dorms(1st com closet), sala, 
coz, wc, as, 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.ITAMARACÁ – R$1.100,00 – 1dorm grande, sala grande, coz, 
lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.

JD.CARLOS ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
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 garagem.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem.
VL.NS.CANDELARIA – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, as, 1 
vaga de garagem coberta.
VL.M. HELENA – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as, garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz 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 clo-
set), 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, cozinha, 
lavanderia, piscina e churr. 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 st), sala jantar, 
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 
ambientes, 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, lava-
bo, cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.
CA0017 – GUARUJA (Enseada) – 03 suites, sala 02 ambientes, 
cozinha com AE, lavanderia, área de lazer completa com piscina 
5 x 5 AT/ 300m² AC/ 300m² R$ 1.000.000,00.(Casa situada na 
Av. Atlântica. PERMUTA POR IMÓVEL DE IGUAL VALOR NO 
MOSTEIRO OU VALE)
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

TERRENO VENDE
TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 800,00 m²
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 c/
asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 400m² R$ 212.000,00
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 –  Residencia l  Pr imavera  (Sa l to)  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
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, 
lavanderia 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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OPORTUNIDADE CHA014 P2 – VALE DO SOL: 1.000M2 TERR. 500M² 
CONST. 4 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENSA, AQ. SOLAR, 
PISCINA, CHURRQ.  SACADA, LAREIRA R$ 550.000,00 ( ACEITA FI-
NANCIAMENTO ). 

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 DORMS, 
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, POR-
TÃO ELETRO. R$ 310.000,00 ( ACEITA TERRENO ) 
CA037 P2 – MONTE VERDE: 125M² TERR. 110M² 
CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 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. 108M²-
CONST. 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. DIS-
PENS. 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. PIS-
CINA R$ 560.000,00. 
CAC077 – P1 MORADAS DE ITAICI: 161M² TERR. 75M² 
CONST. 2 DORMS. C/ ARMAR. 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, VA-
RANDA, 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. 
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) 
CHA030 P2 –ITAICI: 1.000M² TERR. 400M² CONST. 3 
DORMS S/ 3 SUITS, SALA, COZ. LAVAND. LAVABO, 
DISPENS. ESCRIT. PISCINA, CHURRQ. VARANDA, 
R$ 600.000,00 
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 
     

LOCAÇÃO: 
APT° PROX. AO CENTRO: 2 DORMS C/ ARMAR, 
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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 ). 

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 SUITS, 
SALA 2 AMB. LAVABO, 4 VAGAS R$ 1.600,00. 
SOBRADO PQ. DAS NAÇÕES: 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 CEN-
TRO: 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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LOCAÇÃO

SALÃO PARA LOCAÇÃO JD. HUBERT bem próximo 
ao parque Ecológico dois wc adaptado para deficiente. 
R$ 2.000,00 + iptu

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO TORRES DA 
LIBERDADE.Apartamento  com 3 dormitórios sendo 
uma suíte 1 dormitório reversível e dois dorm. com ar-
mários planejados , sala dois ambientes, cozinha com 
armário planejado, área de serviço, uma área de lazer 
maravilhosa com piscina, ofurô, churrasqueira. R$ 
1.800,00 + Cond. + IPTU

SALÃO PARA LOCAÇÃO JD. MORADA DO SOL 
Salão 285 m² 2 wc adaptados para deficiente, copa, 
cozinha, vagas para estacionamento, R$ 7.000,00 + 
IPTU

IMÓVEL COMERCIAL próximo ao shopping JARA-
GUÁ 6 salas, 04 wc R$ 6.000,00

SALÃO PISO SUPERIOR NO CENTRO, AC 198 m² 
3 WC R$ 3.000,00

VENDA E LOCAÇÃO

IMÓVEL COMERCIAL NO CENTRO Imóvel para ven-
da e locação ( Térreo recepção, 3 salas e 2 wc / Piso 
Superior, 5 salas, 2 wc) Para Venda R$ 1.600.000,00 
Locação R$ 8.000,00
SOBRADO PARA VENDA E LOCAÇÃO JARDIM 
REGINA Sobrado com 3 dorm. sendo um suíte ban-

heira hidromassagem armários planejado, sala dois 
ambientes, lavabo, cozinha com armários planejado, 
área de serviço, churrasqueira, garagem para 3 car-
ros. Venda R$ 636.000,00 Locação R$ 2.500,00  + iptu

TERRENO PARA VENDA

TERRENO DE ESQUINA PARA VENDA PARQUE 
DAS NAÇÕES 185m²  R$ 196.000,00

TERRENO PARA VENDA VIRACOPOS Indaiatuba 
1000m² R$ 160.000,00

VENDA 

SOBRADO PARA VENDA JARDIM MORADA DO 
SOL AT.125m² A.C. 162,10 m² Térreo cozinha, sala, 
01 dom , 01 wc,área de serviço com 01 dorm garagem 
para dois carro.Piso superior 03 dorm. 01 sala 01 wc , 
01 Varanda. R$ 320.000,00.
CASA PARA VENDA JARDIM MORADA DO SOL AT 
360 M² AC. 180 M² Casa 2 dorm, sala, cozinha, área 
de serviço.  R$ 280.000,00

CASA CAMARGO ANDRADE preço de R$ 
270.000,00 - 2 dorm, sala de jantar de estar, cozinha, 
área de serviço, nos fundos no piso superior cozinha, 
dorm. wc.

APARTAMENTO VENDA PLACE WIEW Aparta-
mento 3 dorm sendo 01 suíte sala, cozinha, área de 
serviço, sacada com churrasqueira, salão de festas no 
condomínio.R$ 500.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
AdvogadoAdega Advogado Advogado

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Elétrica

Ferro Velho

Decorações

Decorações

Comida Japonesa CópiasChurrasqueiras

ImobiliáriaEventos
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Odontologia

Padaria Papelaria Poços Artesianos

Manutenção

LanchesInformática Informática Jóias

Pousada Litoral Norte
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e InternetSegurança Patrimonial

Restaurante RestauranteRestauranteProjetos



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 de Armazém: Ensino fun-
damental completo. Conhecimentos 
em matemática básica. Experiência 
como ajudante. 
Ajudante Geral: Ensino fundamental 
completo. Experiência em indústria. 
Conhecimento em montagens diver-
sas. Residir em Indaiatuba.
Assistente Administrativo/Finan-
ceiro: Ensino superior ou técnico 
em Administração. Experiência em 
atendimento ao cliente e rotinas 
administrativas. Bons conhecimentos 
em Informática (Excel). Residir em 
Indaiatuba. 
Assistente Comercial: Ensino médio 
completo. Desejável ensino superior 
(cursando) em Administração ou 
afins. Experiência em atividades 
administrativas e conhecimento na 
área comercial. 
Assistente Contábil: Curso técnico 
ou superior (completo ou cursando) 
em Contabilidade ou afins. Experiên-
cia em escritório contábil. Residir em 
Indaiatuba, Itupeva, Cardeal, elias 
Fausto, Salto ou Campinas.
Assistente de Logística: Ensino 
médio completo. Desejável curso de 
Logística. Conhecimento em fatura-
mento, roteirização, logística, sistema 
ERP e Excel avançado. 
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. Espanhol 
intermediário/avançado. Vivência em 
indústria. 
Assistente de Vendas: Técnico em 
Elétrica, Eletrônica ou afins. Expe-
riência em negociação com clientes e 
follow up. Domínio do idioma Inglês ou 
Espanhol será um diferencial.
Auxiliar de Produção: Ensino funda-
mental completo. Vivência em traba-
lhos industriais. Residir em Indaiatuba.
Carpinteiro: Ensino fundamental com-
pleto. Experiência na função e conheci-
mentos em cálculos simples, adição ou 
contagens. Residir em Indaiatuba, Elias 
Fausto, Cardeal, Monte Mor, Rafard e 
Hortolândia (Jd. Amanda).
Comprador(a): Ensino superior em 
Administração, Comércio Exterior 
ou afins. Vivência em metalúrgica. 
Experiência em negociação com for-
necedores, ciclo operacional e estoque. 
Inglês ou Espanhol será um diferencial. 
Residir nas imediações de Indaiatuba.
Coordenador de Segurança: Desejá-
vel ensino superior completo/cursando 
em Administração ou afins. Conhe-
cimento em legislação no setor de 
segurança. Vivência em liderança de 
equipe e atendimento. Conhecimento 
em informática. Residir em Indaiatuba 
ou Itupeva.
Extrusor: Ensino médio completo. Am-
plo conhecimento em todo o processo 
de extrusão (extrusora balão - seg-
mento 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, infor-
mática e auditoria interna. Vivência em 
empresas de pré-fabricados ou cons-
trução civil. Residir em Indaiatuba, 

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

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. 
Experiência na área administração 
em geral. Inglês avançado. Residir em 
Indaiatuba ou Campinas. 
ANALISTA DE PCP JR – Código 
8764: Formação superior completa 
em Administração, Logística ou En-
genharia de Produção. Conhecimento 
em implantação e utilização do sistema 
ERP e controle em planilhas de Excel. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS - Có-
digo 7912: Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica ou áreas afins. Experiência 
em administração de projetos de peças 
automotivas. Possuir japonês fluente e 
inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR - Có-
digo 8761: Graduação em TI ou 
áreas afins. Experiência em suporte 
a sistemas, usuários, 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 ma-
nutenção predial (troca de lâmpadas, 
torneiras, máquinas de refrigeração, 
etc.). Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PCP (PCD - Oportuni-
dade para Pessoa com Deficiência.) 
– Código 6504: Ensino Médio comple-
to. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 
11018: Desejável Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. Re-
sidir em Indaiatuba ou Salto. 
ATENDENTE – Código 11301: Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência na função. Disponibilidade 
para o 2° turno. Residir em Indaiatuba. 
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: For-
mação superior em Administração, 
Engenharia, 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: 
Formação Técnica em Mecânica ou 
áreas afins. Experiência em desen-
volvimento 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. 
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 – Código 
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 
– Código 11067: Ensino Médio 
completo. Experiência em montagem 
de máquinas e equipamentos. Dispo-
nibilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
OPERADOR DE GUILHOTINA 
(10872): Ensino Médio completo. 
Experiência em programação, prepa-
ração e operação de guilhotina CNC. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
SUPERVISOR DE FUNDIÇÃO – 
Código 11097: Formação superior 
completa. 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 inversores 
de frequência, controladores de tempe-
raturas, PLC, motores, manutenção de 
máquinas e equipamentos e pneumáti-
ca. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Có-
digo 9920: Formação Técnica em In-
formação ou áreas afins. Experiência 
em manutenção de notebooks. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Campinas. 
VENDEDOR TÉCNICO – Código 
8124: Formação superior completa. 
Experiência em vendas de equi-
pamentos de refrigeração. Inglês 
avançado. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) Com 
experiência na função. Para trabalhar em lim-
peza de indústria. Disponibilidade de horários. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA – Possuir condução 
própria (carro ou moto). Experiência na função. 
Para cobrir falta de funcionários.
AUXILIAR CONTÁBIL – Possuir experiência 
em classificação de documentos, conciliação 
bancária, balanço, entre outras atividades da 
área. Residir em Indaiatuba. Desejável possuir 
superior completo ou cursando.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – Para 
trabalhar em Lavanderia Industrial. Residir em 
Indaiatuba. Experiência em produção.
AUXILIAR DE COZINHA – Com ou sem expe-
riência. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horários.
COZINHEIRO – Disponibilidade de horários. 
Possuir experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para trabalhar no 
Bairro Videiras, a empresa oferece vale trans-
porte. Com ou sem experiência. Disponibilidade 
de horário. Ensino fundamental.
AUXILIAR DE ESTETICISTA – Com ou sem 
experiência. Possuir experiência em atendi-
mento ao público e interesse em trabalhar 
na área. Disponibilidade de horários. Residir 
em Indaiatuba.
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência em 
extrusora balão. Residir em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.
ENCANADOR INDUSTRIAL – Possuir experi-
ência 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 expe-
riência na área e com tridimensional ou CNC. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Possuir 
experiência em manutenção de equipamentos e 
máquinas. Auxiliar nos serviços da manutenção 
predial. Experiência com hidráulica e instala-
ções de tubulações. Ensino médio completo.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Ensino 
médio completo. Experiência na função e 
disponibilidade de horário.
AJUDANTE DE PEDREIRO – Com ou sem 
experiência. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE PCP – Formação superior 
em administração, Logística ou Engenharia. 
Experiência na função. Residir em Indaiatuba 
ou salto.
BALCONISTA – Possuir disponibilidade de 
horários e para trabalhar finais de semana. 
Experiência em atendimento ao público.
CARPINTEIRO – Possuir experiência na área. 
Residir em Indaiatuba.
CALDEIREIRO – Residir em Indaiatuba. Expe-
riência na função. Disponibilidade de horários.
COMPRADOR (A) – Formação superior, residir 
em Indaiatuba. Desejável possuir Inglês. Expe-
riência na função.
DESENHISTA PROJETISTA – Formação técni-
ca em Mecânica ou áreas afins. Conhecimentos 
em Solidworks e Autocad.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso 
técnico em manutenção elétrica. Experiência 
na função.
LÍDER DE PRODIÇÃO – Ensino médio comple-
to, Experiência em liderança de equipe. Residir 
em Indaiatuba.
MONTADOR MECÂNICO – Possuir curso 
técnico em mecânica ou mecatrônica. Conhe-
cimentos em caldeiraria, serralheria e hidráulica. 
Experiência em montagem de tubulação e 
desenho técnico.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
– Possuir curso técnico na área mecânica, 
automação Industrial ou Metrologia e Leitura, 
interpretação de desenho, residir em Indaia-
tuba, com ou sem experiência. Disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE EROSÃO POR PENETRA-
ÇÃO – Residir em Indaiatuba ou Salto, expe-
riência na função.
PEDREIRO – Possuir experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO – Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade total de horários. Experiência na função.
PROGRAMADOR / OPERADOR DE MÁQUINA 
DE CORTE A LASER – Residir em Indaiatuba. 
Conhecimento em Auto Cad. Experiência em 
Programação de maquinas CNC.
REPRESENTANTE COMERCIAL – Residir em 
Indaiatuba. Ensino médio completo. Possuir 
habilitação categoria B.
SOLDADOR – Com experiência em Solda 
MIG. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horários.
SUPERVISOR FINANCEIRO – Graduação na 
área financeira ou administrativa. Experiência 
em toda rotina da área. Residir na região de 
Indaiatuba ou Salto.

Mantenha seu cadastro atualizado 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. 

Campinas, Hortolândia, Elias Fausto, 
Cardeal ou Monte Mor.
Inspetor de Qualidade (fundição): 
Ensino médio completo. Curso de 
Auditoria, conhecimento em ISO 
9001/2008 e normas regulamentado-
ras. Experiência no setor de qualidade 
em fundição ou áreas equivalentes. 
Inspetor de Qualidade (eletrônica): 
Técnico em Eletrônica, Mecatrônica 
ou afins. Conhecimento em ISO 9001, 
Excel e leitura e interpretação de dese-
nho técnico. Experiência em indústria 
do segmento eletroeletrônico. Residir 
em Indaiatuba.
Líder de Produção (eletrônica) : 
Técnico em Eletrônica, Elétrica ou 
afins. Experiência em linha de mon-
tagem. Conhecimento em montagem 
de componentes e placas eletrônicas. 
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.
Operador Multifuncional: Ensino 
médio completo. Conhecimento na 
área de almoxarifado (noções), fer-
ramentas de qualidade e informática. 
Desejável que já tenha atuado na área 
da indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio com-
pleto. Experiência em pintura líquida e 
revólver de pintura.
Rebarbador: Alfabetizado. Conheci-
mento em lixadeira e buril. Experiência 
na função em fundição. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
Recepcionista (Pessoa Com Defi-
ciência-PCD): Alfabetizado. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Recepcionista Bilíngue: Ensino 
médio completo. Inglês ou japonês 
fluente. Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itupeva.
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 legis-
lação (CLT, NRs, Leis ambientais e 
bombeiro), informática, controle de 
qualidade e equipamentos de segu-
rança. Vivência em treinamentos. 
Experiência na função. Disponibilidade 
para mudanças temporárias de cidade 
(acompanhamento de obras).
Técnico Eletrônico de Bancada: 
Ensino técnico em Eletrônica ou 
Automação Industrial. Experiência 
em manutenção de placas eletrônicas. 
Noções de máquinas CNC será um 
diferencial.
Técnico em Manutenção: Ensino 
médio completo. Experiência em 
manutenção de plataformas ou em 
máquinas similares (como empi-
lhadeiras). Desejável curso técnico 
(completo ou cursando) em Mecânica, 
Elétrica, Mecatrônica, Eletrônica ou 
Automação Industrial. 

ESTAMOS CADASTRANDO CURRÍ-
CULOS 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. 
Dominar ferramentas digitais Excel 
avançado e criação de planilhas 
dinâmicas. Local de atuação: Itu
ANALISTA DA QUALIDADE SE-
NIOR - Formação superior, experi-
ência na área da qualidade.
ANALISTA DE VENDAS - For-
mação completa em Engenharia, 
grande conhecimento no segmento 
automotivo. Inglês fluente. Local de 
atuação: Itu
ASSISTENTE CONTABIL E FIS-
CAL - Formação superior ou cur-
sando Ciências Contábeis. Conhe-
cimento 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.
COLORISTA - Técnico em Química. 
Noções de desenvolvimento de 
cores. Local de atuação: Itu
COMPRADOR - Formação superior 
em Administração, experiência em 
compras e importação/ exportação. 
Local de atuação: Itu
COMPRADOR - Formação superior, 
experiência em compras de com-
ponentes eletrônicos e importação/ 
exportação. Possuir Inglês Fluente. 
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 DE MANUTENÇÃO 
- Curso técnico em Manutenção Elé-
trica, experiência na função. Local de 
atuação: Itu
ESTOQUISTA - Ensino médio com-
pleto, vivência em estoque. Possuir 
disponibilidade de horário. 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 - En-
sino médio completo, experiência na 
função. Local de atuação, Itu
GERENTE COMERCIAL - Forma-
ção superior em Administração, 
experiência como key account, 
preferencialmente vivenciadas no 
canal auto serviço alimentício. Dis-
ponibilidade para viagens. Local de 
atuação: Itu
Local de atuação: Indaiatuba
MECANICO DE CAMINHÃO - 
Ensino fundamental, experiência 
em mecânica diesel (caminhão e 

escavadeira). Local de atuação: 
Sorocaba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
- Ensino médio completo, curso Téc-
nico em Mecânica. Experiência na 
função. Conhecimento em Pneumá-
tica, Hidráulica, Eletricidade básica. 
Possuir CNH. Local de atuação: Itu
MECÂNICO MONTADOR - Dese-
jável ensino médio completo, curso 
de mecânica diesel e metrologia. 
Experiência na área mecânica. Local 
de atuação: Itu
MOTORISTA - Ensino médio com-
pleto, vivência na área de almo-
xarifado e conhecimento em São 
Paulo. Possuir habilitação. 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, hi-
dráulica. Local de atuação: Cabreúva
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 dis-
ponibilidade de horário. Local de 
atuação: Salto.
PORTEIRO – COBRACOM - Ensino 
médio completo, experiência na 
função. Local de atuação: Itu
Possuir curso de auditor interno 
RDC-59/2000 e Inglês Fluente. Local 
de atuação: Itu
REPRESENTANTE COMERCIAL - 
Ensino médio completo, experiência 
na área comercial e vendas externas. 
Atuar com prospecções e adminis-
tração, efetuar as negociações 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 Enge-
nharia Mecânica ou Elétrica ou 
de Produção. Grande vivência em 
gestão e Coordenação de equipes, 
PCP, produção e projetos de novos 
produtos. Local de atuação: Região 
de Sorocaba
TÉCNICO ELETROMECÂNICO - 
Curso técnico em eletromecânico, 
experiência na função. Possuir 
disponibilidade de horário. Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRA-
BALHO - Formação técnica em 
segurança do trabalho. Experiência 
na função. Conhecimento em CIPA, 
SIPAT, PPRA e PCMSO. Possuir 
habilitação.  Local de atuação: Itu
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

AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Para 
atuar em indústrias Gráfica,Química,
Metalúrgica,Vidros  e de Ferramentas 
com disponibilidade para horas extras.
Possuir condução própria.
ANALISTA DE CUSTOS: Bacharel 
(ciências contábeis, preferencialmente, 
administração de empresas ou econo-
mia), ou cursando o 2º ano.Bons conhe-
cimentos em informática, principalmente 
EXCEL (avançado de preferência) e 
sistema ERP.Apuração de resultados 
(receitas/custos/despesas).Controle de 
custos e despesas por centro de custo.
Conhecimento de apuração de impostos, 
contribuições e encargos (diretos e indi-
retos), como ICMS, COFINS, PIS, ISS, 
INSS, IRPJ e CSLL.Residentes em Itu, 
Salto, Indaiatuba ou Sorocaba.
ASSESSORA DE D IRETORIA/
ADM:Experiência em secretariar a 
área administrativa. Noções em Rh 
(recrutamento e seleção) e DP (folha de 
pagamento) para auxiliar também neste 
setor.Possuir condução própria.
AUXILIAR DE RECEBIMENTO: Co-
nhecimento em ferramentas e peças 
industriais, ser disciplinado e organi-
zado., conhecimento em informática, 
desenho mecânico.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
Para atuar em restaurante Industrial, 
como ajudante no serviço de abasteci-
mento e limpeza de refeitórios.Disponi-
bilidade de horário.
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO 
DE EMBALAGENS: Analista de Desen-
volvimento de Embalagens / Produtos: 

Para atuar em Empresa de Grande 
Porte: Com Experiência em rotinas de 
desenvolvimento de novos produtos, 
metodologia de gerenciamento de 
projetos e processos industriais;e com 
Disponibilidade para viagens.
ANALISTA DE SUPORTE:Profissional 
com Experiência em Desenvolvimento 
de Sistema (ERP). Ensino Superior 
Completo TI ou outras áreas relacio-
nadas.
ASSISTENTE DE REDES: Conheci-
mento com Windows Server e Redes, ter
Experiência em Suporte aos Usuários, 
Infra - Estrutura (cabeamento). Neces-
sário ter Condução Própria.
COMPRADOR: Com conhecimento de 
Matéria Prima (Voltado ao setor 
Metalúrgico), conhecimento em Leitura e 
Interpretação de Desenho e Instrumen-
tos de Medição. Irá realizar compras de 
Serviços de Usinagem , Negociação de 
Prestação de Serviços (Não é compra 
de MATERIAIS).
ENCARREGADO / ANALISTA SÊNIOR 
- ERP PROTHEUS: POSSUIR CONHE-
CIMENTOS TÉCNICOS:
Com Formação Superior em Análise de 
Sistemas e Conhecimento ou cursos 
voltados para Gestão de Projetos. 
Experiência em realização no desen-
volvimento de rotinas, programas e 
relatórios ADVPL, efetuar documentação 
de rotinas desenvolvidas/ implantadas e 
suas validações.
FATURAMENTO:Com conhecimento 
na área em contas a pagar/receber e 
flexibilidade de uso de sistemas.
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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, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba. 
AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em atendimento a clientes 
e disponibilidade para trabalhar em 
escala e finais de semana. Residir em 
Indaiatuba.
ATENDENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE BOMBA DE CON-
CRETO
Com Ensino Fundamental Completo. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com ex-
periência na função e disponibilidade 
para trabalhar em turno. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Com Ensino Médio Completo, curso 
de Operador de Empilhadeira, com 
experiência 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 proje-
tos mecânicos e possuir conhecimentos 
em Auto Cad, Solidworks, Pró-Enge-
nieer. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA DE BIOLOGIA
Candidata cursando a partir do 3º se-
mestre. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA
Candidato cursando a partir do 4º 
semestre Engenharia Mecânica, Pro-
dução ou Mecatrônica, para atuar na 
área de projetos possuir conhecimentos 
em Auto Cad. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTOQUISTA
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
GERENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em segmento de super-
mercado desenvolver trabalhos de es-
trutura 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 
experiência em segmento de supermer-
cado, planejamento e desenvolvimento 
de ações de aumento de vendas, redu-
ção de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcio-
nários. Residir em Campinas, Indaiatu-
ba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE PERECÍVEIS
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em segmento de supermer-
cado, planejamento e desenvolvimento 
de ações de aumento de vendas, redu-
ção de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcio-
nários. Residir em Campinas, Indaiatu-
ba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
Ensino Médio Completo, desejável 

Ensino Técnico em Artes Gráficas, 
com experiência na função possuir 
conhecimentos 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, Indaia-
tuba, Itu ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função, manutenção 
preventiva, corretiva e preditiva de 
máquinas e equipamentos, possuir 
conhecimentos em equipamentos 
hidráulicos e pneumáticos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA
Com Ensino Médio Completo, com 
habilitação categoria “D” com experi-
ência na função, para efetuar entregas 
em Campinas 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 EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função e ter trabalhado 
com empilhadeira a gás. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
OPERADOR DE PRENSA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função, com disponi-
bilidade 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.
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.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 
Com curso Superior ou curso Técnico 
em Solda, desejável inglês técnico, com 
experiência em processo de soldagem, 
Tig, Arame Tubular, Eletrodo Revestido, 
Arco Submerso, possuir conhecimentos 
em montagem de equipamentos pesa-
dos e tubulação. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
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 chácara em 
Indaiatuba. F.19-3017-
2608/99762-7997/3935-
3294 
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., ga-
rag. 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 per-
muta em apartamento na 
cidade  F. 98144-9224 
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz. planej, 
lavabo, wc social, chur-
rasq, 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 - OPOR-
TUNIDADE - Casa no 
Cond. Montreal 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, lavabo, 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), edícula com 
churrasq., área com es-
paço para construção de 
piscina. R$ 600.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Vila das Palmei-
ras: R$ 300.000,00 F. 
3816-7401/ 3875-6226 
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 .  Lu iz  Teixe i ra 
de Camargo, 61 R$ 
500.000,00  Pronta p/ 
morar F. 38752215 Imo-
biliária
Jd. dos Colibris – 02 
D., sala, coz., Wc e 
lavand.  AT/  275m² 
AC/60m² (casa em ter-
reno de esquina frente 
para avenida sendo co-
mercial) R$ 270.000,00 
F. 9.9887-7771
J d .  E l d o r a d o  - 
R$270.000,00 2 D., 
sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-9224
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelente 
casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000
Jd. Monte Verde: R$ 
300.000,00 F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ 
Allyne.
J d .  M o r u m b i :  R $ 
268.000,00 F. 9-8339-
8183 c/ Camila.

M. Sol – Rua 77 - so-
brado com 03 cômo-
dos WC e lav. no pav. 
superior e .04 cômodos 
WC, lav. e garag. no 
pav. inferior, documen-
tada. 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. 
Quer comprar sua 
casa ,  f i nanc ia r  ou 
vender e está sem 
t e m p o ?  L i g u e  p r a 
mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/94*2166 / 
94*2168 / 3935-1372 
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 

Alugo - sobrado, 03 d., 
2 wc,, 2 COZ., 2 vaga, 
sala, áreas,  Rua Ar-
mando Sales de Olivei-
ra, 1606 Cidade Nova - 
R$ 1.300 F. 3875-9335 
horário comercial

Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, 
coz, WC, AS, varanda, 
quintal,2 salas comer-
ciais, WC, garag. para 
2 carros R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Morada do Sol: R$ 
275.000,00 F. 9-9736-
9154 c/ Lucilene.
Jd. Paulistano com 3 D. 
(1st),sala,coz,wc social, 
lavan., garag. para 2 
carros R$ 280 mil F. 
98136-7331
Jd. Primavera: R$ 
250.000,00 F. 9-9736-
9154 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 be-
líssima casa com 02 D., 
sala, coz, WC social, 
lav., garag. p/02 autoS 
+01 Cômodo c/ WC nos 
fundos, quintal, jardim em 
lote de 250m². Valor im-
perdível R$ 380.000,00. 
AC. financiamento. F. 
3 0 1 7 - 2 6 0 8 / 9 9 7 6 2 -
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 

Bela Vista: 03 D (1st), 
sala 02 amb, cz, lav, 
churrasq. garag. para 
01 carro. R$1.800,00. 
F. 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Allyne.
Cecap – CA02616 - 01 
D., sala, coz, 01 WC, 
A.S e quintal sepa-
rado. R$ 880,00 F. 
38752215 Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 
- Amplo apartamento, 
Centro, 3 D., 1 wc e 
1 wc de serviço, coz. 
ampla, sala, e área de 
serviço   - F. 98372-
0000
Centro - R$ 1.550,00 
- Amplo apartamento,  
2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, 
sala, e área de serviço, 
1 vaga de garag. F. 
(19) 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 
casa comercial, ex-
celente localização, 4 
D., 6 salas, ótimo para 
casas de repouso, clí-
nicas - AT 479 m² AC 
222 m² F. 98372-0000
Cond. Beira da Mata 
- CA0496 - 476,54 m² 
- 3 sts. (1 america-
na), sala 2 amb., la-
vabo, cz., AS, quintal, 
jd., churrasq., pisc., 
04 vagas garag. R$ 
4 .300,00+ Cond.  + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de La-
zer, portaria 24hs - 
3D. (Sendo 1 sui te 
com armários), sala 
2 ambientes, cozinha 
planejada, lavabo, wc 
social, churrasqueira, 
2 vagas de garag. R$ 
2.300,00 + Cond. + 
Iptu F. 3834-8948

Cond. Bougainville 
- SO0118 - 1000 m² - 
Pavimento sup.: 3 sts. (1 
st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os 
WC’s. c/ armário pla-
nej.), sala 2 amb. c/ pé 
direito duplo, home the-
ater, escrit., despensa, 
cz. e AS c/ planej., suíte 
emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (ar-
mário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de 
lazer, 6 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + IPTU. F. 
3392-0333
Cond. Casa Bella - 
CA0479 - 106,40 m² - 3 
D. (1 st c/ closet), WX, 
lavabo, sala 2 amb., 
varanda, churrasq., jd., 
cz. americana planej. c/ 
coifa., 3 vagas garag. 
R$ 3.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond .  Mont rea l  - 
CA0517 - 150 m² - 3 
D. (1st), WC, cz. ameri-
cana, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. 
Ótimo acabamento. R$ 
420.000,00 F. 3392-
0333
Cond. Pq. Dos Gua-
rantãs – SO0382 - 130 
m²  - 3 D. (1 st), WC, 
lavabo, sala 2 amb., cz. 
c/ gabinete, desp., AS, 
quintal, churrasq., 4 va-
gas garag. R$ 2.000,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 
m² - 3 D. (1 st), lavabo, 
WC social, sala 2 amb., 
cz., despensa, AS, quintal, 
churrasq., 02 vagas de ga-
rag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333

Cond. Santa Clara - 
CA0372 - 450 m² - 3 sts. 
planej., sala, varanda, 
cz. planej., desp., AS, D. 
ext. e WC ext., 4 vagas 
garag. R$ 4.400,00 + 
Cond. +IPTU F. 3392-
0333
Cond. Santa Clara - 
CA0405 - 450 m² - 3 
sts., sala 2 amb., varan-
da, lavabo, cz., desp., 
AS, quintal, churrasq., 
pisc., WC ext., 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond. Villa Romana 
- SO0255 - 300 m² - 
3 sts (1 st c/ closet e 
varanda), todos os D. 
e WC’s com armário 
planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. 
planej., AS, depósito/D. 
ext., edícula com chur-
rasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condi-
cionado, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villa Romana 
- SO0255 - 300 m² - 3 
sts, sendo 1 c/ closet e 
varanda, 1 c/ varanda 
(todos os D. e WC’s 
c/ armário planej.), la-
vabo, sala 2 amb., es-
crit., copa, cz. Planej., 
AS c/ gabinete, depó-
sito, D. ext., edícula 
c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333

Cond. Villagio di Itaici 
– Casa em condomí-
nio, com 2 D, sala dois 
ambientes, WC social, 
cozinha com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 
+ condomínio e IPTU 
F .  7829 .3854  –  Id 
55*94*16871
Jardim Belo Hori -
zonte: 02 D, sala, cz. 
garag. para 02 car-
ros. R$ 1.100,00 F. 
3816-7401/3875-6226 
c/ Allyne.
Jd Califórnia CA02601 
- 02 D., coz, WC, lavan 
+ estacionamento que 
cabe caminhão, trator, 
máquinas agrícolas 
etc. Rua Domacir Stoc-
co Jr. 871. Aluguel á 
combinar  38752215
Jd. Colonial:  03 D 
(1st), sala, coz, lav. 
garag. para 02 carros. 
R$ 1.600,00. F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ 
Allyne.
J d .  I t a m a r a c á  - 
SO0407 - 250 m² - 2 
D. (1 st), sala, copa, 
WC, cz., edícula c/ D., 
AS, 3 vagas garag. R$ 
1.700,00 + IPTU  F. 
3392-0333
Jd. Regente - CA0412 
- 363 m² - 3 D. planej., 
sendo 1 st c/ closet, 
sala 2 amb., WC, jd. 
Inverno cz planej., AS, 
quintal amplo, WC ext., 
churrasq., 3 vagas ga-
rag. R$ 3.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
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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 Guarujá – Ense-
ada - 02 D., (01 suíte), 
sala, coz., lavand. , 
churrasq. na varanda, 
02 vagas de garag., 
piscina aquec, chur-
rasq. R$ 450.000,00 F. 
9.9887-7771
Centro - Apartamento 
Térreo , Centro, 2 D., 
sala coz., wc social e wc 
de serviço, área de ser-
viço , excelente localiza-
ção. Prédio com portaria 
24 horas R$ 220.000,00 
F. 98372-0000
Vendo ou troco Apto no 
Cond. Soho - 3 dorm. F. 
7801-5378 / 3825-0298
Guarujá (Enseada) – 3 
stes, sala 2 amb., coz. 
c/ AE, lav., área de la-
zer compl. c/ piscina 5x5 
AT/ 300m² AC/ 300m² 
R$ 1.000.000,00. (Casa 
situada na Av. Atlântica. 
Permuta por imóvel de 
igual valor no Mosteiro ou 
Vale) F. 9.9887-7771 

J d .  R e g i n a  -  R $ 
2.500,00 - 3 D., 1 suite 
planejada , 1 lavabo , 
sala dois ambientes, 
garag. para 4 carros 
, cozinha planejada , 
lavanderia F. 7808-3727
Jd. Santa Rita - CA0568 
- 125 m² - 3 D. (1 st), 
sala, cz., WC, AS, 2 
vagas garag., varanda 
gourmet. R$ 1.400,00 + 
IPTU  F. 3392-0333
J d .  S ã o  P a u l o  – 
CA01971- 01 D., sala, 
copa, coz, WC, A.S, 
garag. R$ 990,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
Jd. Valença - CA0539 - 
125 m² - 3 D. (1st), sala, 
copa, cz., WC, AS, chur-
rasq., 2 vagas garag.  
R$ 1.600,00 + IPTU F. 
3392-0333
Juscelino Kubitsche-
ck: 03 D (1st), sala, 
coz, lav. garag. para 01 
carro. R$ 1.400,00. F. 
3816-7401/ 3875-6226 
c/ Allyne.
Moradas de Itaici: 02 
D, sala, cz planejada, 
quintal, área de serviço, 
portaria 24 horas. R$ 
1.300,00. F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Portal de Itaici - SO0381 
- 396 m² - 4 D. (1 st. 
máster), sala 2 amb., 
lavabo, cz. planej., des-
pensa, AS, dep. empre-
gada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Porta l  de  I ta ic i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 
2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 5.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Rua- 56 - 02 D. c/ garag. 
R$ 900,00 F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294 

Res. Cocais - SO0426 
- 120 m² - 3 D. (1 st), 
sala, lavabo, cz. c/arm., 
WC, AS,quintal, 2 va-
gas garag. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Res. Villa das Palmei-
ras: 02 D (1st), sala, cz 
planejada, lav e chur-
rasqueira. R$ 1.300,00. 
F: 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Allyne.
Residencial Guaran-
tãs: Sobrado 03 D,(1 
st), sala, cz, lav. R$ 
1.800,00.  F:  3816-
7401/ 3875-6226 c/ 
Allyne.
Rua – 58 (sem garag.) 
excelente casa com 
03 D. e demais depen-
dências, com sacada 
(pavimento superior) 
R$900,00 + IPTU F. 
3 0 1 7 - 2 6 0 8 / 9 9 7 6 2 -
7997/3935-3294 
Vila Maria Helena – 
CA1381 - 1 D., coz, 
wc e sem garagem 
R$ 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 (Ita-
pema) - mobiliado -03 D., 
(01 suíte), sala, coz. , la-
vand., churrasq. na varan-
da 130m²  R$ 400.000,00 
F. 9.9887-7771
Apto - Florianópolis 
(Itapema) – mobiliado, 
03 D., (01 st), sala, 
coz., lavand., churrasq. 
na varanda 130m² R$ 
400.000,00 F. 9.9887-
7771

Jd. Eldorado - com 2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331
Jd. Morumbi -  2 D., 
sala de estar e TV, coz, 
wc,lavand.,1 vaga de ga-
rag. coberta R$138 mil F. 
98136-7331
Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D., sendo 
1 suíte, 2 vagas de ga-
rag., 2 salas, D. c/ armá-
rios planejados, coz. pla-
nejada, área de serviço, 
D. e WC de serviço  R$ 
650.000,00 F. 98372-
0000
Res. Soho - 3 D. (1 suíte), 
coz., sala 2 amb., área 
serv., wc social, 2 vagas 
garag., varanda, comple-
ta área de lazer. Entrada 
+ transf. dívida (financia). 
À vista R$ 465.000,00 
por R$ 425.000,00. Dire-
to com o proprietário F. 
99444-9415 
Taperás: Apto com 02 
dormitórios, sala, cozi-
nha e AS, Área de la-
zer completa. Entrada á 
partir de R$ 10.000,00. 
Últimas unidades obras já 
iniciadas. F. 9-8339-8183 
c/ Camila.
Vista Verde: Apto em 
local privilegiado c/ 03 D 
(01st) sala, cz, área de 
serv. Gar. para 02 carros. 
Área de lazer completa. 
Entrada de R$ 20.000,00 
F. 9-8339-8183 c/ Camila.

C o n d .  F e l i c i t á  - 
AP0567 - 84 m² - 3 D. 
(1st), sala 2 ambientes, 
WC, cozinha, área de 
serviço, varanda gour-
met, 2 vagas garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Fonte de Trevi 
- AP0587 - 80 m² - 3 D. 
(1 st), sala 2 amb., cz., 
WC, AS, 2 vagas garag. 
R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU.  F. 3392-0333

Cond. Grand Ville - 
AP0520 - 81,15 m² 
- 3 D. (1st), WC, sala 
2 amb., sacada, cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 
1.200,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. La Spezia - 
AP0565 - 70 m² - 2 D. 
(1st), sala 2 amb., WC, 
cz., AS, varanda gour-
met, 1  vaga garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. 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 2 amb., 
cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 
vagas gar., 1 vaga p/ moto. 
R$ 2.950,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Sevilha - AP0139 
- 40,40 m² - 1D., WC, sala 
de TV c/ sacada, cz., AS, 
1 vaga gar. R$ 1.100,00 + 
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
Cidade Jardins: 02 D., 
(01 st), sala, cz, área 
de serv. garag. para 01 
carro. R$ 1.060,00. F: 
3816-7401/ 3875-6226 
c/ Allyne.
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Itaici: 02 D., (01 st), 
sala, cz, área de serv. 
garag. para 02 carros. 
Área de lazer completa. 
R$ 1.300,00. F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ 
Allyne.
Jd. Monte Verde - Pha-
tenor: 02 D., sala, cz 
e área de serviço. R$ 
1.000,00. F: 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Jd. América: 02 D., 
sala, cz, área de serv. 
R$ 850,00. Não tem 
garag. F: 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Jd. Pedroso: 02 D., 
sala, cz, área de serv, 
lav e portaria 24 ho-
ras. R$ 1.100,00. F. 
3816-7401/ 3875-6226 
c/ Allyne.
Spazzio Illuminare : 02 
D. (01 st), sala, cz, área 
de serv, térreo. Área 
de lazer completa.  R$ 
1.100,00. F: 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Torres da Liberdade: 
Móveis planejados, 03 
D (01 st), sala, coz, 
lav. Área de lazer com-
pleta. R$ 1.800,00. F. 
3816-7401/3875-6226 
c/ Allyne.
Rêmulo Zoppi- Raven-
na: Móveis planejados, 
03 D (01 st), sala 02 
amb., cz, lav, portaria 
24 horas. R$ 1.500,00 F. 
3816-7401/3875-6226 
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
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.
Elias Fausto - SP - 
01 alqueire, casa de 
03 D., rico em água, 
pomar ,  pas to ,  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
Rib. Grande-SP - 04 
alqueires c/ 02 casas 
simples de 04 cômodos 
cada uma, lavoura, bos-
que, 02 tanques com 
peixes,abastec idos 
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
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
Terras de Itaici – Chá-
cas com 4 D. Sendo 1 
suíte, cozinha ampla, 
churrasq. e piscina. AT. 
1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000
Videi ras  de  I ta ic i 
– 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
Chácara para loca-
ção – Com piscina, 
campo de futebol, chur-
rasqueira e salão de 
festas - R$ 400,00 a 
diária. F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3016-1355

Chácara em Salto – 
a partir de 1.000m² 
– OPORTUNIDADE - 
R$60.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou 
fazemos permuta com 
terreno. F: 3016-1355 
99752-2170/ 99205-
4322/  99763-8709/ 
94*2168/ 3935-1372
Aluga - Recanto Camp. 
de Viracopos – CH0098 
– 1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 5 
D. (1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. 
planej., copa, AS, va-
randa, churrasq., fogão 
à lenha, pomar, D. e 
WC ext., diversas vagas 
garag. R$ 650.000,00. 
F. 3392-0333
Aluga - Chácara Viraco-
pos – CH0070 – 1000 m² 
- 2 D. (1 st), WC social, 
sala 2 amb. c/ varanda, 
cz., AS, WC ext., espaço 
gourmet c/ churrasq. e 
fogão a lenha, pisc., quin-
tal, diversas vagas garag. 
R$ 2.300,00 + IPTU. F. 
3392-0333
Aluga - Internacional 
de Viracopos - CH0108 
- 400 m² - Piso sup.: 
2 sts. c/ arm. cama e 
varanda. Piso inf.: 2 
D. (1 st), WC, sala 2 
amb., cz., copa c/ mesa, 
desp., canil, poço, va-
randa, churrasq., WC 
ext. R$ 2.300,00 + IPTU 
F. 3392-0333

Vendo Sítio – Indaia-
tuba (estrada Indaia-
tuba/Itupeva) – 20 al-
queires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F. 
9.9887-7771
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 
cocheira p/ gado e 10 
cabeças. Região de 
Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815

Alto de Itaici – Ter-
reno de 378 m² muito 
bem localizado – R$ 
210.000,00 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.

Bréscia: Terreno em 
condomínio fechado á 
partir de R$ 157.000,00.  
F. 9-97369154 c/ Lu-
cilene.
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
Colibris Oportunidade 
Única: Terreno com 
150 m² de 97.000,00. F. 
9-83398183 c/ Camila.
Cond. Esplendor - Alto 
Padrão - Terreno 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.
Jardim dos Laranjais - 
9.000m² R$ 580.000,00 
F. 9.9887-7771
Jard im Mar ingá  - 
300m² R$ 210.000,00 
F. 9.9279-1177
Jardim Paradiso - 03 lo-
tes juntos – 708m², 550m² 
e 420m² R$ 800,00 m² F. 
9.9887-7771
Jd Esplanada II - 2 lotes 
lado a lado 300 m² cada 
lote, valor R$ 220.000,00 
cada lote. Parte alta- F. 
98372-0000

Apto Edifício Tuiuti - 02 
D., (01 suíte), sala, coz., 
WC e lavand., 01 vaga 
de garag. R$ 2.000,00 
F. 9.9279-1177 
Apto  Cecap  -  R$ 
1.300,00, 3 D., todos 
com suíte , sala de estar 
, 63m; garag. para um 
carro F.98144-9224

Aluga - Centro: Galpão 
comercial localizado no 
centro, com 200 m² com 
coz. e wc. R$ 3.000,00. 
F. 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Allyne.
Aluga - Centro: Salão 
comercial com 50 m² 
no centro da cidade. R$ 
1.200,00. F: 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne..
Aluga - Vila Vitória: 
Salão com 80 m² loca-
lizado em avenida. R$ 
3.000,00. F: 3816-7401/ 
3875-6226 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

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 Ecológico 
- R$ 2.700,00 Escritório 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, cozinha, amplo terre-
no para estacionamento 
ou operação, com capa-
cidade 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

Vale do Sol - chácara 
com 1000m² completa 
para locação finais de 
semana. Troca por casa 
em Indaiatuba. F. 3017-
2608/ 99762-7997.



Corsa Sedan- Novíssimo 
2008/2008, 1.4, econoflex, 
com alarme, trio elétrico e 
CD, com alarme. Prata F. 
99119-1817 c/ Adão
Fiat Siena EDX 1.6 - 98 - 
direção hidráulica, rodas 
de liga leve aro 14’, travas 
nas quatro portas, vidro 
eletr. dianteiro, volante 
c/ regulagem de altura, 
desembaçador do vidro 
traseiro, luz para leitura 
trazeira, retrovisor com 
regulagem interna radio 
AM/FM e CD/MP3 R$ 
9.000,00 F. 98224-1473 
c/ Antônio / 98114-3885 
c/ Danieli
Van Transit Ford (nova) 
2013 compl., 14 lugares, 
licenciada, IPVA. Negocia. 
Troca: maior ou menor va-
lor. F. 3875-2215 /  99696-
8732 Imobiliária
Vendo - fusca 1970 - azul, 
motor 1300 doc. Ok R$ 
1.500 (refazer pintura) ou 
troca por carro utilitário F. 
3934-6330 Sebastião / 
99703-1602 José Carlos
Vendo - fusca 1975 - azul, 
motor 1300L doc. Ok R$ 
4.000 ou troca por carro 
utilitário F. 3934-6330 
Sebastião / 99703-1602 
José Carlos
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Jd Esplanada II - 2 
lotes lado a lado 360 
m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. 
Parte alta - F. 7829.3854 
– Id 55*94*16871
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico – R$ 180.000,00 
F. 98372-0000
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/ Lucilene.
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: Loteamen-
to aberto á partir de 
150 m². Entrada R$ 
10.000,00 parcelado 
em 2x. F. 9-97793589 
c/ Caio.

Temos áreas para 
loteamentos em In-
daiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e 
demais localidades F: 
99752-2170/94*2168
Terra em Indaiatuba 
R$ 60,00 o m²- ótima 
topograf ia  de f ren-
te com a rodovia F: 
99752-2170/94*2168
Terreno Cond. Maria 
Dulce - 300m - bem 
localizado - doc. Ok - 
R$ 240.000,00. Aceito 
f inanc iamento  F .9 
9774-1698 / 9 9665-
7942” c/ Andréa
T e r r e n o  e m  S a l -
to – 300m² LOTEA-
MENTO FECHADO 
– Estrada do Laje-
a d o  ( C o n c r e b a s e ) 
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
Ter reno  Jd .  Ca l i -
fórnia – TR00707 - 
250m² c/  casa nos 
f u n d o s  ( 2 D  , s a l a , 
coz,  WC).  Rua Do-
macir Stocco, 869 F. 
38752215 Imobiliária.

Terreno Jd. do Impé-
rio -TR00711 - 150M², 
quadra 13, lote 54 cond. 
Aceita Carro No Negó-
cio R$  115.000,00 F. 
38752215  Imobiliária 
T e r r e n o  n o  D i s -
t r i t o  I n d u s t r i a l 
- com 11.000m². R$ 
2.000.000,00 F. 98136-
7331

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 
moças. Vila Avaí bem 
localizado.  Contato: 
Gisele F. 99607-4522
Bazar e Papelaria no 
centro: vendo e passo 
o ponto com tudo den-
tro. 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, se-
lante, manicure em do-
micílio (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 - Empresa no 
ramo de decoração em 
Indaiatuba F. 19-7818-
6716 c/ Junior
Vendo - Freezer 190 
litros Cônsul, c/ 06 gave-
tas R$ 380 F. 3875-3581
Vendo - Máq. de frango, 
(assa até 20 frangos) F. 
99214-7202 c/ Fernanda
Vendo - portão para ga-
rag. 3 x 270 F. 3835-1581 
/ 99745-3375
Vendo - radiador semi 
novo para Del Rey, Pam-
pa 1.8 Autolatina F. 3875-
0592 c/ José Antônio
Vendo toda linha de de-
coração ( casamento, 15 
anos entre outros social ). 
Motivo - Fortalecer o seg-
mento do Buffet. Fotos 
e relação dos materias 
acesse o facebook Buffet 
Cariane R$ 60.000,00 F. 
3936-4418 / 98296-2262

V Vendo - Gol Plus - 
86/86 - álcool, doc. Ok, 
R$ 5.000,00 F. 3894-
1801 c/ Admilson
Vendo F 250 - Cabine 
dupla, diesel, cor prata, 
prepara para trailer. R$ 
90.000,00 F. 9.9921-
4690

CG Titan - 98 - cor azul 
F. 3875-0592 c/ José 
Antônio
Honda NXR 150 Bros 
ES - 2009 - F. 3885-1581 
/ 99745-3375
Titan 150 KS - 2008 
- azul, doc ok F. 3834-
6330 Sebastião / 99703-
1602 José Carlos

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

Ofereço-me como dia-
rista com experiências 
e indicações F. 99266-
1617/ 98116-0546 
Ofereço-me como pro-
fessor de Inglês (aos 
sábados de manhã) do 
ínicio do nível básico 
até nivel intermediário. 
F. 99240-3570
Ofereço-me para co-
locação de pisos e re-
vestimentos F. 99189-
7302 c/ Clóvis
Ofereço-me para tra-
balhar como azulei-
j i s ta  pedre i ro .  Com 
mais de 30 anos de 
exper iências do al i -
cerce ao acabemento 
F. 994151485

Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro, casa-
do, 2 filhos F. 98894-5045 
c/ Josemar
Ofereço-me para traba-
lhar como ciudadora de 
idosos, mensal, diário ou 
folguista F. 99339-6343 
c/ Divina
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadadora de 
idoso horário noturno F. 
3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me para traba-
lhar como faxineira em 
casa de família F. 3835-
1581 / 99745-3375 c/ Nair
Oportunidade: Venha 
trabalhar na imobiliária 
Chido Vende. Rua 7 de 
Setembro, 644 Centro F. 
3875-2215
Precisa-se de Corretores 
- Entrar em Contato com 
Márcio F. 7808-3727 / 
89*22754
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