
Feira da Bondade 
termina domingo

Rêmulo Zoppi e 
SPQV fazem a final

Sérgio Mallandro se 
apresenta na cidade

Saae anuncia fim do rodízio no abastecimento

Aposentada e filha são 
amarradas durante assalto 

Mais de 20 atrações 
marcam o IndaiaFest 

Homem mata amigo 
por ciúmes da ex

Sub-20 joga em casa 
pelas semifinais 

APAE AMADOR

INÉDITO ÁGUA  

ROUBO  

DOMINGO 

HOMÍCIDIO PRIMAVERA

A Apae realiza desde a noite 
de ontem, dia 6, a 15ª Feira da 
Bondade. O evento beneficente 
segue até domingo, dia 9, e 
acontece no Pavilhão da Viber, 
das 10h às 22 horas, com entrada 
gratuita. Com o objetivo de ar-
recadar verba para a manutenção, 
a Apae realiza a feira para garan-
tir a qualidade na prestação de 
serviço dos atendidos.

Domingo, dia 9, chega 
mais uma final a Série A do 
Campeonato Amador, organi-
zada pela Associação Indaia-
tubana de Futebol Amador 
(Aifa). Em campo estará a 
experiência do Rêmulo Zoppi, 
em busca de seu tetracampe-
onato, contra o juventude do 
SPQV, que luta pelo primeiro 
título do certame.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) anunciou durante a semana o fim do rodízio no abastecimento de água, 
por conta da chuva que caiu sobre a cidade nos últimos dias. Na foto, o Rio Piraí, uma das fontes de abastecimento, 
mostrando o antes e o depois da chuva.

O humorista Sérgio Mallan-
dro se apresenta, pela primeira 
vez em Indaiatuba, com o seu 
stand up “Sem Censura”. O 
espetáculo será realizado no dia 
30 de novembro, às 19 horas, 
no teatro do Centro de Apoio 
à Educação de Indaiatuba (Ci-
aei). Os ingressos estão à venda 
em vários pontos da cidade e 
no site ingressorápido.com.br. 

A Cia. Azul e o Clube 
do Boi, em parceria com 
a Clip FM e Massa FM, 
promovem neste domin-
go ,  d i a  9 ,  a  pa r t i r  das 
12 horas ,  o  IndaiaFest . 
O evento acontecerá no 
mesmo local onde foi re-
alizada a Faici. Os ingres-
sos para o evento ainda 
estão à venda.

O pintor Adriano Oliveira 
Viana, de 23 anos, foi preso 
pela Polícia Civil depois de 
efetuar cinco disparos contra 
o azulejista Anderson Santana, 
de 32 anos. Em depoimento aos 
investigadores, Viana contou 
que matou o colega de trabalho 
por que o mesmo teria se en-
volvido com sua ex- esposa e 
fazia piadas sobre a traição. 

A equipe Sub-20 do Prima-
vera jogam em casa amanhã, dia 
8, pelas semifinais da Segunda 
Divisão do Campeonato Paulista. 
O confronto de ida será contra a 
Portuguesa Santista, às 16 horas, 
no Gigante da Vila. O confronto 
de volta será no próximo dia 
15, sábado. Às 16 horas, ambos 
se enfrentam no estádio Ulrico 
Mursa, em Santos.

Uma recém-nascida, ainda com o cordão umbilical, foi encontrada debaixo de uma ponte no Jardim Morada do Sol na tarde 
desta quinta-feira, dia 6. Uma dona de casa de 37 anos foi quem encontrou a menina, que segundo informações da Guarda Civil 
tinha aproximadamente 12 horas de vida.
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Recém-nascida com 
12 horas de vida é abandonada 

COMANDO UNO 
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Racionar ainda é necessário Você acha que 
com o reajuste das 
multas o motorista 
será mais prudente 
no trânsito?

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

Radares dia 08 a 14/11

Editorial EnqueteArtigos

Após três dias de chuva intensa, o rodízio no 
abastecimento de água em Indaiatuba, que durou 20 
dias, teve seu fim anunciado durante a semana pelo 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). 

Mas isso não significa que “tudo” está normalizado. 
O próprio Saae, vendo que seus reservatórios ainda 
não estão com seus níveis 100% e talvez temendo 
um novo período de estiagem, apela para que a 
população continue utilizando a água de forma 
racional. 

Muitos criticam o fim do rodízio. Acreditam que 
as pessoas vão voltar a desperdiçar água. Outras 
ficam felizes, já que passam alguns dias sem um 
pingo d’água na torneira. 

Mas a atitude de economia de água deveria se 
tornar rotina na vida de qualquer brasileiro. O uso 
consciente da água é a evolução do ser humano 
e deveria estar presente na vida das pessoas 
independente do período longo ou curto de estiagem. 

Infelizmente esse longo período de seca foi sofri-
do, levou muitas pessoas ao desespero, mas acredita-
-se que deixou dois ensinamentos: primeiro, que a 
questão hídrica no Estado precisa de investimento; 
e segundo que a população precisa usar a água de 
forma moderada pois, se em alguns períodos ela vem 
em abundância, está mais do que provado que em 
outros ela acaba.

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

“Sim, acredito que melhora o trânsi-
to, uma vez que irá mexer no bolso 
e a pessoa irá pensar antes de fazer 
uma infração”, Bruno César de 
Paiva, 21 anos, comércio exterior.

“Eu acho que não deixará os mo-
toristas mais prudentes, pois já 
existem leis de trânsito e muitos 
não respeitam. Somente a educação 
irá resolver esse problema sério que 
temos”, Claudia Marcia Lima, 55 
anos, doméstica.

 “Espero que sim. Mas, deveriam 
ser mais altas, uma vez que muitos 
acidentes envolvem vidas, e isso não 
tem preço”, Luciano Crispim, 33 
anos, eletricista.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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.) 

BONS RELACIONAMENTOS
Muitas vezes nos nossos relacionamentos pessoais, profissionais e comerciais fazemos 

leitura mental, isto é , imaginamos o que a outra pessoa está pensando ou qual é sua 
intenção com determinado comportamento ou atitude e passamos a agir da maneira de 
como interpretamos tudo isso. Normalmente nossa interpretação está focada naquilo 
que está dentro de cada um de nós e gera enormes conflitos. Busco o Freud que diz que 
quanto mais Paulo fala de Maria mais eu passo a conhecer o Paulo, pois na verdade a 
gente sempre fala de nós mesmos.Um homem queria pendurar um quadro. O prego ele 
já tinha, só faltava o martelo. O vizinho possuía um, e o nosso homem resolveu ir até 
lá pedi-lo emprestado. Mas ficou em dúvida:"E se o vizinho não quiser me emprestar o 
martelo? Ontem ele me cumprimentou meio secamente. Talvez estivesse com pressa. 
Mas isso devia ser só uma desculpa. Ele deve ter alguma coisa contra mim. Mas por quê? 
eu não fiz nada! Ele deve estar imaginando coisas. Se alguém quisesse emprestar alguma 
ferramenta minha eu emprestaria imediatamente. Por que ele não quer me emprestar o 
martelo? Como é que alguém pode recusar um simples favor desses a um semelhante? 
Gente dessa laia só complica a nossa vida. Na certa, ele imagina que eu dependo dele só 
porque ele tem um martelo. Mas, agora chega!"E correu até o apartamento do vizinho, 
tocou a campainha, o vizinho abriu a porta. Mas antes que pudesse dizer "Bom Dia", o 
nosso homem berrou:"Pode ficar com o seu martelo, seu imbecil!" Teremos um novo 
treinamento Leader Training da Signa Trevisan nos dias 14-15 e 16-11-2014 e Gaivotas 

nos dias 21-22 e 23-11-2014 no  Hotel Fazenda em Vinhedo, inscreva-
se pelo site www.signatreinamentos.com.br - Telefone 019-3875-7898

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA

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

A legislação trabalhista brasileira tem como objetivo regular as relações de trabalho 
entre quem contrata e quem presta os serviços.

Atemo-nos somente a relação de emprego, aquela prevista na CLT como o empregado 
que presta serviços de forma pessoal, subordinada, onerosa e habitual, sendo a relação 
empregatícia, espécie de relação de trabalho.

Dessa relação de emprego, pode surgir o acidente de trabalho, aquele sofrido pelo 
empregado enquanto está prestando serviços ao empregador.

A legislação prevê que é dever do empregador reduzir os riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança, sem excluir sua responsabilidade a 
indenizar o empregado acidentado se incorrer em dolo ou culpa, mesmo assim os acidentes 
ocorrem e o empregado merece guarida do empregador.

O acidente de trabalho traz diversas consequências para o contrato de trabalho do 
empregado acidentado, sendo o principal a estabilidade acidentária em caso de afastamento 
do labor acima de 15 dias e percepção do auxilio doença acidentário.

Há grande confusão entre os empregados que por algum motivo ficam afastados do 
trabalho e quando volta é dispensado pela empresa, acreditando que tal dispensa é ilegal.

Pois bem, o empregado que sofre ACIDENTE DE TRABALHO ou acometido de 
DOENÇA OCUPACIONAL comprovada e prevista como acidente de trabalho, deve ser 
avaliado pelo médico do INSS para atestar a incapacidade para o labor e por quanto tempo 
durará. Se o empregado for afastado por mais de 15 dias, e for reconhecido o acidente 
de trabalho, começará a receber da Previdência o auxílio doença acidentário código b91, 
sendo este o requisito para adquirir a estabilidade de 1 ano após o retorno ao trabalho.

De outro lado, se o empregado é acometido de algum acidente ou doença que não advêm 
do trabalho ou com este não tenha ligação, será afastado e receberá após 15 dias o auxílio 
doença previdenciário código b31, não fazendo jus a estabilidade.

Lembrando que durante a percepção do benefício previdenciário o 
contrato de trabalho é suspenso, no qual o empregador não tem a obrigação 
de pagar os salários e demais verbas após o 15º dia de afastamento e 
enquanto o empregado não voltar ao labor.

A ORIGEM DO CROQUETE  
Sempre nas minha matérias gosto de contar um pouco sobre a  história de 

alguns pratos , vocês perceberam não é ....então hoje vou falar sobre o croquete .
O croquete, no original kroketten em alemão, ou croquette em inglês e francês, 

foi uma invenção holandesa, introduzida nos Países Baixos no começo do século 
XX pelo padeiro Kwekkeboom, holandês que viveu na França. Em 1909 ele chegou 
a receita de croquete recheado, adaptado dos bolinhos franceses que usavam 
todos os tipos de recheio, utilizavam sobras de carne , recheando as massas. Ele 
introduziu o novo croquete no seu país recheado com carne de boa qualidade. 
Com o tempo, o croquete tornou-se extremamente popular.

A origem é holandesa, mas pode acreditar: não há lugar no mundo que não 
se tenha rendido ao croquete. Na Alemanha, ele é conhecido como krokretten 
e geralmente é feito de batata. Na Espanha, brilha entre os tradicionais tapas na 
versão croquetas de jamón – feito com aparas de presunto serrano. Mas é no 
Brasil que esse petisco ganhou as variações mais inusitadas, arrebatou o paladar 
e o coração muito além dos botecos .

Os tradicionalistas que me perdoem, mas croquete bom não precisa ser 
necessariamente de carne. Tudo é válido. Peixes e frutos do mar, cordeiro, 
pato, coelho, vitela, linguiça, frango, perdiz, batata, mandioca, inhame, legumes 

variados. 
A criatividade é que manda , hoje cheguei a ver até croquete de 

batata doce , vocês não imaginam como ficou gostoso, o importante 
e que ele fique sequinho e crocante.

“O motorista não ficará mais cons-
ciente, uma vez que existe a Lei Seca 
e mesmo assim as pessoas não se 
conscientizaram e nem ficarão mais 
prudentes”, Eli Martins de Lima, 61 
anos, Militar aposentado.

“Eu acredito que sim, pois irá dar 
prejuízo para os motoristas”, Irene 
Gonzaga, 57 anos, dona de casa.
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Saae suspende rodízio, mas pede economia
CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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O Serviço Autônomo 
de Água e Esgo-
to (Saae) anunciou 

durante a semana o fim do 
rodízio no abastecimento 
de água, o qual vinha sendo 
utilizado em 125 bairros da 
Zona Norte. A suspensão 
ocorreu depois da chuva que 
caiu no início da semana, a 
terceira maior do ano. No 
entanto, o Saae salienta a 
necessidade de continuar 
economizando água, para 
que o abastecimento não 
seja afetado novamente. 

O rodízio teve início no 
dia 15 de outubro, depois 
que o nível dos rios baixou 
drasticamente. Com isso, 
uma parte da Zona Norte re-
cebia água das 6 horas às 22 
horas e a outra das 22 horas 
às 6 horas. Ao todo cerca 
de 80 mil habitantes foram 
atingidos pelo rodízio.

A ação durou 20 dias e 
tinha como objetivo eco-
nomizar água, porém os 
primeiros dias da medida 

foram marcados por au-
mento no consumo e pre-
ocupação. “As pessoas se 
desesperaram e começaram 
a armazenar água em casa, 
isso culminou em um au-
mento de 50% no consumo”, 
disse o superintendente do 
Saae, Nilson Alcides Gas-
par. Duas semanas depois, 
segundo Gaspar, o rodízio 
contabilizou uma economia 
de 30%. 

N o  m e s m o  p e r í o d o , 
a  Zona  Su l  da  c idade , 
principalmente parte do 
Jardim Morada do Sol , 
sofreu com a qualidade do 
abastecimento. Moradores 
reclamaram que a  água 
apresentava cheiro, gosto 
de cloro e como alternativa, 
grandes filas passaram a 
se formar na mina de água 
existente no bairro. 

Segundo Gaspar, devido 
a falta de chuva, a água 
dos mananciais estava com 
muita matéria orgânica e 
foi preciso aumentar  de 1 
miligrama de cloro por litro 
de água, para 2 miligramas. 
O  p r o b l e m a  a c a b o u 

amenizado posteriormente.
De acordo com o supe-

rintende, a forte estiagem 
de aproximadamente 40 

dias serviu para começar 
uma mudança na cultura 
da população. “As pessoas 
viram que é preciso econo-

mizar, que a natureza deu 
uma resposta sobre o mau 
uso que fazemos da água. 
Acho que houve uma mu-
dança de cultura, as pessoas 
deixaram de lavar calçada, 
passaram a reaproveitar a 
água da máquina de lavar, 
tomar banhos mais rápidos 
entre outras coisas. Isso 
é muito importante, que a 
nossa cultura mude e que 
continuemos economizando 
mesmo quando a situação 
melhorar por completo.”, 
acredita. 

Após a chuva e o fim do 
rodízio, o Saae e a prefeitura 
vão iniciar campanhas para 
que a população continue 
usando a água de forma 
consciente. 

Em três dias de novem-
bro, o Índice Pluviômetro 
do Saae apontou que choveu 
mais do que o mês de setem-
bro inteiro e três vezes mais 
do que o mês de outubro. 
Foram 77,6 mililitros de 
água, sendo 56 mililitros só 
na terça-feira, dia 4. 

A chuva contribuiu para 
aumentar em 70% a capa-
cidade de todos os rios que 
abastecem Indaiatuba e, 
segundo Gaspar, as represas 
foram fechadas e apenas a 
água proveniente da chuva 

está sendo utilizada para o 
abastecimento do Municí-
pio. Durante a coletiva de 
imprensa, o superintendente 
também apresentou gráficos 
que apontavam que todos os 
reservatórios da cidade esta-
vam em níveis de 60 à 98%. 

Estragos 
Mas a chuva também 

trouxe estragos para vá-
rios bairros da cidade. Em 
uma das vias próximas ao 
Parque Ecológico o chão 
se rompeu, formando gran-
des crateras, o que causou 
transtornos aos pedestres 
e motoristas. “Meu ôni-
bus teve dificuldade para 
passar, acabou prendendo 
a roda na cratera e levou 
tempos para tirar”, disse o 
motorista Luciano Gentil, 
de 38 anos. 

N a s  r e d e s  s o c i a i s , 
d i v e r s o s  m o r a d o r e s 
compartilharam imagens 
de ruas alagadas. O pedreiro 
Robson Cleber de Jesus, de 
41 anos, disse que seu carro 
ficou tomado pela água. 
“Ele estava estacionado e 
como a rua alagou muito 
rápido, não consegui retirá-
lo. Só depois que a chuva 
passou que fui contabilizar 
os estragos”, conta.  

Empresário cria sistema de reaproveitamento de água

O proprietário de uma 
pousada no bairro Itaici 
teve uma ideia inovadora e 
consciente para economizar 

água. Ele está construindo 
um sistema que irá reapro-
veitar a água consumida na 
pousada e utilizá-la para 

outros afazeres.  A previsão 
é que haja uma economia de 
até 60% no valor do trata-
mento de esgoto, além, de 
ajudar o meio ambiente. 

D e  a c o r d o  c o m  o 
empresário João Gustavo 
Barnabé,  a  ideia surgiu 
devido à fal ta  de água. 
“Toda a ala nova da pousada 
já foi construída e preparada 
para a reutilização da água, 
a qual será reutilizada e 
passará por um encanamento 
d i f e r e n t e  d o  e s g o t o ” , 
explica Barnabé. “A água 
da pia do banheiro, chuveiro 
e pia da cozinha passará 
por tratamento para que 
seja reutilizada no jardim, 
para lavar roupa, lavagem 
da área externa e interna, 
além de um cano que irá 
reabastecer a descarga do 
vaso sanitário.” 

O primeiro passo será 
encaminhar a água para uma 
filtragem onde os resíduos 
s ó l i d o s  f i c a m  r e t i d o s . 
Depois para um tratamento 

que vai desde pedra grossa 
até areia fina.  Logo em 
seguida, a água passa por 
filtragem e depois vai para 
um reservatório de 4 mil 
litros, que jogará na caixa 
da água já clorada.

A obra do sistema de 
reutilização da água custa-
rá em torno de R$ 25 mil 
e deve ser concluída até o 
final da semana que vem. 
Barnabé conta que possui 
um poço artesiano e paga 
apenas pelo tratamento de 
esgoto e, com o sistema 
de reaproveitamento e tra-
tamento da água, calcula 
que terá uma economia de 
60% na conta. “Com cer-
teza foi uma ótima ideia, 
po i s  vou  economizar  e 
con t r ibu i r  pa ra  o  meio 
ambiente. Acho importante 
que as pessoas entendam a 
importância de reutilizar a 
água e essa estiagem que 
passamos foi um aviso da 
importância dessa atitude”, 
reforça.  

Forte chuva provocou estragos em algumas ruas da cidade

Obra vai reaproveitar grande parte da água utilizada na pousada

Fim do rodízio foi anunciado durante coletiva de imprensa na quarta-feira 
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Talentos marcam primeiro Sarau 
COLÉGIO RODIN 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Apenas dois projetos são 

votados na Sessão da Câmara
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A 31ª Sessão Ordiná-
ria da Câmara foi 
marcada pela vota-

ção de apenas dois Projetos 
de Lei. A discussão dos 
PLs aconteceram na última 
segunda-feira, dia 3, no 
Plenário. Outros assuntos 
também foram discutidos 
na Câmara, como a defini-
ção da data que ocorrerá a 
Sessão Solene de entre de 
títulos honoríficos. 

Os dois projetos em vo-
tação foram aprovado por 
unanimidade. O primeiro 
projeto aprovado da noite, 
autoriza repasse de recur-
sos financeiros em favor de 
entidades assistenciais do 
Município. 

O segundo Projeto au-
toriza a abertura de crédito 
adicional suplementar e a 
transposição de dotações or-
çamentárias. Os vereadores 
ainda apresentaram durante 
a sessão sete indicações e 
três moções.

Além dos projetos, os pre-
sentes foram surpreendidos 
por uma ação extra sessão: 
a presença nas cadeiras do 
plenário de livros de diversos 
autores. A ação faz parte do 
projeto ‘Esqueça um livro 
na Câmara’, que tem movi-

mentado as áreas comuns do 
prédio do Legislativo.

Pelo projeto, qualquer 
pessoa pode levar um li-
vro ‘esquecido’ em áreas 
comuns, como estações de 
café, recepções, Plenário ou 
sala de reuniões. Cada livro 
segue com um carimbo do 
projeto e quem recebe não 
precisa devolver, deixar ou-
tro ou fazer qualquer tipo de 
cadastro. Todos podem par-
ticipar da campanha de ma-
neira anônima. Na Câmara, 
vereadores e funcionários da 

O Colégio Rodin, de In-
daiatuba, promoveu na última 
terça-feira, dia 28, o 1º Sarau 
Rodin. O evento, gratuito e 
aberto ao público, teve como 
principal objetivo estimular 
as práticas culturais e artís-
ticas entre os alunos, além 
de despertar seus talentos e 
habilidades únicas.

O evento contou com apre-

Vereadores aprovaram dois 
Projetos de Lei durante a última 
Sessão Ordinária 

Casa já aderiram ao projeto.
“Livro é um produto caro 

para muita gente e o projeto 
visa democratizar a leitura, 
desburocratizando a troca 
de títulos; quem participa 
não precisa fazer nada: é só 
deixar o livro numa cadeira 
e ir embora; ou ‘encontrar’ 
um título que agrade e levar 
para casa; a ideia é trocar 
uma história, uma emoção, 
um saber”, lembra o presi-
dente da Casa, o vereador 
Luiz Alberto Pereira,  o 
Cebolinha.

sentação de nomes e obras 
da literatura brasileira do 
século 20, poesias de auto-
ria própria dos estudantes, 
música e dança dos alunos 
do 9º ano do Ensino Funda-
mental e do Ensino Médio. 
Um dos destaques do sarau 
foi a participação especial da 
Companhia Domínio Público, 
da Universidade Estadual de 

ROSE PARRA/ACS-CMI 

DIVULGAÇÃO  

TRÂNSITO 
Durante a Sessão de Câmara, 
na última segunda-feira, dia 
3, o vereador Hélio Ribeiro 
(PSB) pede para que estudos 
sejam realizados par rea-
dequação da sinalização de 
Trânsito na Ário Barnabé, 
principal avenida do Jardim 
Morada do Sol. Realmente, 
a forma que estão progra-
mados os dois semáforos no 
cruzamento com a Marginal 
do Parque, faz com que o mo-
torista saia de um e dê tempo 
de passar pelo outro em alta 
velocidade. Recentemente 
um jovem perdeu sua vida  
num acidente de trânsito.

ESTIAGEM 
Já o vereador Gervásio Apa-
recido da Silva (PP) apre-
sentou uma indicação que 
poderia ser uma das medidas 
tomadas pelo Saae nesse lon-
ge período de estiagem. Ele 
pede para que seja implanta-
do o “Programa de Incentivo 
à Redução do Consumo de 
Água”. Eu não tenho a menor 
dúvida que tal medida incen-

tivaria ainda mais o consumo 
consciente da água. 

INFORMAÇÃO 
O mesmo vereador apresen-
tou outra indicação na última 
Sessão e solicita para que 
seja fixados, nas unidades 
de saúde do Município, um 
quadro de avisos contendo 
informações como os tipos 
de atendimento, os profis-
sionais disponíveis no local 
e os dias em que os pacientes 
poderão marcar seus exames 
e consultas. 

FOME 
E a questão da fome parecer 
ser um desafio difícil de ser 
superado em nosso País. Se-
gundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
o número de pessoas extre-
mamente pobres passou de 
10,081 milhões, em 2012, para 
10,452 milhões, em 2013, um 
acréscimo de 371.158 pessoas 
entre as pessoas com renda 
inferior ao mínimo necessário 
para garantir o consumo das 
necessidades calóricas.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Solene
A Câmara de Indaiatuba já 

tem a data de entrega de seus 
títulos honoríficos. A Sessão 
solene vai homenagear pessoas 
com os títulos de “Cidadão In-
daiatubano”, “Cidadão Bene-
mérito” e “Esportista do Ano”. 

O evento acontece na noite 
do dia 9 de dezembro, no Ple-
nário da Câmara, em conjunto 
com o Poder Executivo que, 
na mesma noite, fará a entrega 
da Medalha “João Tibiriçá 
Piratininga” e “Funcionário 
Padrão”.

Campinas (Unicamp), que 
apresentou o espetáculo de 
dança “Suportar”.

De acordo com o ideali-
zador do sarau e membro da 
equipe pedagógica do Colégio 
Rodin, Emerson Bastos, as 
atividades contribuem para a 
formação sólida e dinâmica do 
aluno. “O objetivo principal é 
despertar nos alunos o talento 
e a sensibilidade que essas 
atividades culturais exigem. 
Com isto, conseguimos va-
lorizar o talento particular de 
cada estudante”, ressalta.

Para a mãe da aluna Gio-
vanna Cordeiro Marinho, do 
9º ano do Ensino Fundamen-
tal, Elisângela Cordeiro, o 
evento valoriza épocas e cul-
turas essenciais para o apren-
dizado. “Os alunos fazem 
pesquisas e aproximam-se 
mais da cultura. Além disso, 
a atividade promove uma in-
tegração maior entre alunos e 

professores”, destaca.
Já a aluna do curso Pré-

-Vestibular Rodin, Bruna 
Adanya, acredita que um 
dos pontos fortes da escola 
sempre foi realizar atividades 
que despertam as habilidades 
únicas de cada estudante. “É 
o grande diferencial do colé-
gio”, pontua.

 
Solidariedade 

O evento também arreca-
dou alimentos não perecíveis, 
que serão encaminhados aos 
assistidos do Fundo de So-
lidariedade de Indaiatuba 
(Funssol).

O Colégio Rodin, que está 
com matrículas abertas, está 
situado na Rua Padre Anchie-
ta, 484, no Parque Ecológico. 
Mais informações sobre a 
escola podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 3392-6008 ou 
pelo site www.colegiorodin.
com.br.

OUVIDORIA O Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba em parceria 
com a Secretaria de Saúde e Hospital Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) implantou novas caixas e folders de Ouvidoria SUS. Com isso, os 
usuários podem deixar suas sugestões, reclamações e elogios. O novo 
material recebeu a cor amarela que proporciona ao usuário uma melhor 
identificação da ferramenta de controle e desta maneira fortalecer a 
participação de todos.

Vereadores aprovaram dois Projetos de Lei durante a última Sessão Ordinária 

Primeiro Sarau do Colégio Rodin aconteceu na última terça-feira

DENGUE 

McDonald’s e Prefeitura 
fecham parceria 

O McDonald´s em parceria 
com a Secretaria Municipal da 
Saúde realiza durante o mês 
de novembro uma campanha 
sobre a dengue, por meio de 
folhetos informativos dis-
tribuídos junto aos produtos 
adquiridos nos restaurantes. 

A  c a m p a n h a  i n t i t u -
l ada  “Bom Viz inho  do 
McDonald´s” visa orientar as 
pessoas sobre a importância 
do combate a dengue e de esti-

mular atitudes conscientes e o 
exercício da cidadania dentro 
e fora da empresa, envolvendo 
também temas de saúde públi-
ca e prevenção. 

O apoio a ações na área 
de saúde não é novidade no 
McDonald's. Desde 1988, 
a empresa realiza o McDia 
Feliz, evento que beneficia 
dezenas de entidades ligadas 
ao combate e à prevenção do 
câncer infanto-juvenil.

DIVULGAÇÃO
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Decretos estipulam feriado e pontos facultativos
2015

Foi assinado na última se-
gunda-feira, dia 3, os decretos 
municipais que determinam os 
feriados e pontos facultativos 
de 2015 em Indaiatuba. As 
resoluções já estão em vigor 
e poderão ser consultadas na 
íntegra no site da Prefeitura 
(www.indaiatuba.sp.gov.br), 
na página da Secretaria Geral 
do Município. 

De acordo com o Decreto nº 
12.261, serão observados os se-
guintes feriados civis na cidade 
no próximo ano: os declarados 
em lei federal, a saber: 1º de 
janeiro – quinta-feira (Confra-
ternização Universal);  21 de 

O Grupo Mais Ex-
pressão concluiu na 
semana passada a 

segunda parte da pesquisa que 
elegerá os melhores empresá-
rios e marcas de 2014. Além 
da pesquisa de rua, a orga-
nização já recolheu as urnas 
onde os leitores depositaram 
os formulários da pesquisa 
nas edições do Jornal Mais 
Expressão. 

De acordo com o presi-
dente do Grupo, Admilson 
Redecopa, na pesquisa de rua 
foram ouvidas 1.850 pessoas, 
ao longo de duas semanas. 
Já a pesquisa na versão im-

abril – terça-feira (Tiradentes), 
1º de maio – sexta-feira (Dia 
do Trabalho), 07 de setembro 
– segunda-feira (Independên-
cia do Brasil), 12 de outubro 
– segunda-feira (Dia da Padro-
eira do Brasil), 2 de novembro 
– segunda-feira (Finados), 15 
de novembro – domingo (Pro-
clamação da República) e 25 de 
dezembro – sexta-feira (Natal); 

Fixado em lei estadual está 
o dia 9 de julho – quinta-feira 
(Revolução Constitucionalista 
de 1932); Os municipais, dias de 
guarda de acordo com a tradição 
local, a saber: 2 de fevereiro – 
segunda-feira (Dia da Padroeira 

pressa foi respondida por 
2.250 pessoas, durante quatro 
semanas. Nas duas versões, 
o entrevistado respondeu a 
um questionário onde citava 
quais empresas achava a me-
lhor em diversos segmentos. 

A partir de agora, a organi-
zação irá comunicar as marcas 
vencedoras e apresentará o 
projeto de campanha publici-
tária. Segundo Redecopa, em 
meados de dezembro, deve-se 
iniciar a divulgação para a 
população dos eleitos pela pes-
quisa. “Mais uma vez a popu-
lação participou da pesquisa, 
foram presentes e deram suas 
opiniões. Sem eles o Frutos 
não acontece, as marcas não 
são eleitas, nem possuem esse 

Organização conclui pesquisa 
do Frutos de Indaiá 2015 

DA REDAÇÃO                                                   
redacao01@maisexpressao.com.br

feed back para continuarem 
trabalhando”, diz. 

A atração musical que ira 
animar o próximo Frutos de 
Indaiá também já está sendo 
debatida pelos organizadores 
do evento. As bandas Roupa 
Nova, Inimigos da HP, os 
cantores Diogo Nogueira, 
Seu Jorge e a baiana Daniela 
Mercury estão entre as opções 
cogitadas. 

Frutos 2014 
Após a realização da edi-

ção 2014 do evento, realizada 
na noite do dia 25 de outu-
bro, a organização do troféu 
por meio de uma empresa 
especializada elaborou uma 
pesquisa de opinião. 

O objetivo, segundo Rede-
copa, foi ouvir dos convida-
dos e eleitos a opinião sobre 
vários aspectos do evento. 
“Para nós e muito importante 
saber o que os convidados 
acharam do evento. Dessa 
forma podemos melhorar 
aquilo que não agradou e sa-
ber o que o público aprovou”, 
explica. 

O Grupo Mais Expres-
são não tem acesso aos nomes 
de quem respondeu o questio-
nário, apenas aos resultados. 
Os participantes do prêmio 
votam em quesitos como 
decoração, buffet, serviço 
de estrutura, entre outros, e 
elencam como ruim, bom e 
muito bom.

do Município), 3 de abril – sex-
ta-feira (Paixão de Cristo) e 4 
de junho – quinta-feira (Corpus 
Christi). Não será considerado 
feriado no exercício de 2015 o 
dia 9 de dezembro (Aniversário 
da Cidade).

Em complemento, o Decre-
to nº 12.262 estipula ainda os 
seguintes pontos facultativos: 
2 de janeiro – sexta-feira, 16 
de fevereiro – segunda-feira, 
17 de fevereiro – terça-feira, 
20 de abril – segunda-feira, 5 
de junho – sexta-feira, 10 de 
julho – sexta-feira, 30 de ou-
tubro – sexta-feira e 24 e 31 de 
dezembro – quinta-feira.  Os Paralamas do Sucesso se apresentaram na noite de gala do Frutos 2014

Noite do Frutos de Indaiá for marcado por excelente jantar

FOTOS: SICA FOTO E VÍDEO
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Prime Digital reinaugura com novo conceito

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

FOTOS: JME

O jovem casal de empresários Thaís e Carlos Santos, proprietários da Prime Digital que acabam de inagurar sua 
loja conceito, onde oferecem eletro eletrônicos de qualidade com ótimos preços, sem contar com o atendiemto Prime

Com excelente coquetel 
para clientes e convi-
dados, a Prime Digital 

reinaugurou sua loja em novo 
espaço no Polo Shopping. O 
evento de reabertura aconte-
ceu na noite de ontem, dia 6. 
Agora, a Prime deixa de aten-

der no antigo endereço, para 
receber seus clientes numa 
espaço mais aconchegante 
ecom novo conceito. 

Desde ontem, a Prime 
Digital deixou de atender 
num espaço de 40 m², para 
oferecer mais opções de pro-
dutos numa sala de 80 m². A 
qualidade no atendimento foi 
complementada com a contra-

tação de mais profissionais, 
que saltou de 6 para 10 fun-
cionários. “O atendimento ao 
cliente é primordial, por isso 
sempre fazemos capacitação 
e buscamos incentivar nossos 
funcionários em atender as 
necessidades de nossos clien-
tes”, declara o proprietário da 
Prime Digital, Carlos Alexan-
dre Pereira, de 22 anos. 

Mas a principal novidade 
estará mesmo nas prateleiras 
da nova unidade. Segundo 
Carlos, a loja deixa de apos-
tar nos acessórios e oferece o 
que há de mais sofisticado e 
tecnológico em eletrônicos e 
principalmente em eletropor-
táteis. “No caso dos eletropor-
táveis, vamos trabalhar com 
as marcas kenwood, Cuisi-

nart, Nespresso. São marcas 
exclusivas, as quais não são 
encontradas em nenhuma 
loja da cidade. Até vamos 
continuar com acessórios, 
mas apenas com os originais”, 
conta Carlos. 

O empresário acredita ain-
da que, como o novo espaço, 
os clientes poderão encontrar 
na Prima cerca de 200 opções 
entre eletrônicos e eletropor-
táteis. “Consegui enxergar 
a necessidade que a cidade 
tinha em “chegar” as marcas 
exclusivas”, diz. “São produ-
tos poucos explorados, mas 
que Indaiatuba já necessita 
desse novo conceito.”

Além das marcas exclu-
sivas dos eletroportáteis, a 
Prime Digital é referência 

na venda de produtos para 
quem gosta de muita tecno-
logia e design, como Apple, 
Samsung, Beats, entre outras, 
além de Iphones, Ipads, Ipods, 
Galaxys. 

A Prime Digital oferece 
condições de pagamento espe-
ciais, sendo que alguns produ-
tos podem ser parcelados em 
até 10 vezes sem juros. 

Crescimento 
Em Indaiatuba desde 2011, 

Carlos acredita que a Pri-
me Digital vem seguindo 
o ritmo de crescimento da 
cidade. “Começamos aqui 
em 2011, quando a loja ainda 
chamava-se Aglicel e no ano 
seguinte mudamos o nome 
para Prime. Mesmo assim os 

clientes mostram-se fieis aos 
nossos produtos”, lembra. 
“Indaiatuba é uma cidade que 
vem crescendo muito e, com 
essa reinauguração, estamos 
reforçando ainda mais a marca 
da Prime Digital na cidade. 
Vamos atender um público 
que ainda viajava à Campinas 
para encontrar alguns produ-
tos exclusivos.”

A Prime Digital teve início 
no mercado com a Aglicel, 
uma loja que está no merca-
do há quase 15 anos. “Meu 
pai iniciou a loja em Cam-
pinas, na Avenida Francisco 
Glicério, por isso o nome 
Aglicel”, explica Carlos. “Em 
Indaiatuba a loja inicialmente 
era do meu irmão, até que a 
comprei.”

Os empresários 
Carlos e 
Thais durante 
reinauguração da 
Prime Digital

Marcas exclusivas dos eletroportáteis destacam-se na nova Prime Digital Loja oferece o que há de mais tecnológico nos produtos eletrônicos
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PROMOTOR 
Max realiza palestra sobre 

os desafios da carreira 

15ª Feira da Bondade da Apae teve início na noite de ontem e vai até domingo 

Apae promove Feira 
da Bondade na Viber

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

DIVULGAÇÃO

A A s s o c i a ç ã o  d e 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) 

realiza desde a noite de ontem, 
dia 6, a 15ª Feira da Bondade. 
O evento beneficente segue até 
domingo, dia 9, e acontece no 
Pavilhão da Viber, das 10h às 
22 horas, com entrada gratuita. 

Com o objetivo de arrecadar 
verba para a manutenção, a 
Apae realiza a feira para garantir 
a qualidade na prestação de 
serviço dos atendidos, com 
profissionais especializados 
em todas as áreas. “A feira 
é muito importante para a 
Apae, pois nos traz um retorno 
com as vendas dos boxes e 
também dos patrocínios para 
mantermos os 106 funcionários 
que trabalham na associação”, 
explica a coordenadora do 
Departamento de Eventos da 
Apae, Mariza Bernardinetti 
Muller.  

Para esta edição, são 
esperados 17 mil visitantes 
nos quatro dias de feira. “A 
nossa expectativa é o prestígio 
do público em geral que abraça 
a causa da Apae, participando 
e visitando a feira. O evento só 
um será sucesso se a população 
nos prestigiar”, ressalta Mariza.

A 15ª Feira da Bondade é 
formada por 120 expositores 
da cidade e região, além da 

participação do comércio e 
das indústrias como forma 
de patrocínio.  “A feira 
conta com boxes de roupa, 
calçados, bolsas, jóias, semi-
jóias, perfumes, maquiagem, 
bijouterias, entre outros”, 
informa a coordenadora do 
evento. Além disso, a feira 
também contará com boxes de 
doces, além de artesanato em 
geral e peças de madeira.

Ainda na edição de 2014, 
a feira conta com novidades 
que vêm com os expositores. 
“ E s t a m o s  p r e p a r a n d o 
uma exposição e venda de 
porcelanas pintadas a mão. 
Serão mais de 100 peças que 
foram doadas, inclusive peças 
raras como algumas peças que 
foram pintadas em 1973”, conta 
Mariza.

Para aqueles que tiverem 

interesse em visitar a feira, a 
Apae disponibiliza ônibus para 
buscar as pessoas gratuitamente. 
“Teremos dois pontos fixos 
no Jardim Morada do Sol”, 
informa a coordenadora. 

Os visitantes também 
podem conferir diversas 
atrações de dança e música 
sendo que algumas atrações 
serão realizadas pelos alunos 
da Apae, como o grupo Intrusos 
Crew (Hip Hop), Sarah Savda 
(Dança do Ventre), Grupo 
de Dança Funssol, Grupo 
de Dança Sol Sol, Criança 
Indaiatubana Feliz, Viva Escola 
de Dança (Victor Tegério), 
Grupaum (Hip Hop), além de 
desfile de moda. 

De acordo com Mariza, a 
feira beneficiará não somente 
a Apae como outras entidades 
da cidade, como as Volun-

tárias de Apoio no Combate 
ao Câncer (Vollac), Lar São 
Francisco, Centro de Integração 
e Vivência do Autista (Cirva), 
Grupo de Escoteira Indaiá e 
Alvorada Cristã. . As entidades 
participarão da feira através de 
vendas de produtos. “Tudo que 
essas entidades beneficentes 
venderem no evento, fica os 
100% para elas não tendo que 
repassar nem um centavo para 
a Apae”, disse a coordenadora. 

 
Apae

Atualmente a APAE de 
Indaiatuba atende por meio 
de três unidades: Escola 
de  Educação  Espec ia l , 
Ambulatório e Oficina.

A Escola de Educação 
Especial conta com 219 entre 
crianças, jovens e adultos e 
oferece Educação Fundamental, 
Educação Infantil, Educação de 
jovens e adultos e Oficinas 
Pedagógicas, incluindo aulas de 
Educação Artística, Educação 
Musical e Educação Física.

O  A m b u l a t ó r i o 
a t e n d e  6 7 5  p a c i e n t e s 
que oferece atendimento 
nas áreas de Psicologia, 
T e r a p i a  O c u p a c i o n a l , 
P s i c o p e d a g o g i a , 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Hidroterapia, Cardiologia, 
N e u r o l o g i a ,  N u t r i ç ã o , 
Serviço Social, Otorrino e 
Odontologia, totalizando 
6.000 atendimentos mensais.

O curso de Direito da 
Faculdade Max Planck e o 
Centro Acadêmico promovem 
na próxima segunda-feira, dia 
10, a noite de Estudos Jurídicos 
com a palestra “Os desafios da 
carreira de promotor público”. O 
evento acontece no auditório da 
prefeitura de Indaiatuba, a partir 
das 19 horas. 

A palestra será aberta ao 
público, sem necessidade de 
inscrição prévia, porém para 
participar é preciso doar um 
litro de leite tipo longa vida, 
que será destinado a Federação 
das Entidades Assistenciais de 
Indaiatuba (Feai).

A palestra será ministrada 
pelo promotor de justiça do 
Estado de São Paulo, Francisco 
José Taddei Cembranelli, que 
atuou nos casos Isabela Nardoni 
e Celso Daniel. 

Raiva 
O  H o s p i t a l - E s c o l a 

Veterinário (HEV) da Faculdade 
Max Planck participará pela 
segunda vez, da campanha de 

vacinação contra a raiva para cães 
e gatos. A faculdade será polo 
de vacinação, que tem início na 
próxima segunda-feira, dia 10 e 
segue até o dia 15 de novembro. 
O horário de funcionamento será 
de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 21 horas no HEV.

No dia é importante seguir 
algumas recomendações Além 
de levar a carteira de vacina do 
animal, cães devem estar com 
coleira e guia e a focinheira é 
obrigatória em animais bravos. 
Como os gatos costumam 
assustar-se facilmente, o ideal 
é acondicioná-los em saco de 
tecido e transportá-los em caixa 
apropriada, evitando assim 
fugas e acidentes. Vale lembrar 
que somente adultos com 
condições de conter os animais 
devem conduzi-los ao local de 
vacinação.

O HEV da Faculdade Max 
Planck está localizado na Ro-
dovia João Ceccon, quilômetro 
4, Fazenda Espírito Santo. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3500-4923.

Palestra será realizada na próxima segunda, às 19h
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Aluno do Ceunsp recebe 
Prêmio Valores do Brasil

DESTAQUE

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Aumento de 900% nas multas 
visa mais conscientização  

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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DIVULGAÇÃO 

Entrou em vigor no 
último sábado, dia 1º, 
as novas tarifas para 

11 infrações do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). 
Os reajustes chegam até 
900%, como é o caso da 
multa para quem forçar uma 
ultrapassagem perigosa, que 
saltou de R$ 191,54 para R$ 
1.915,40. De acordo com a 
Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura, de ja-
neiro a outubro deste ano, 
foram aplicadas mais de 38 
mil multas no Município. 

Também sofreram reajus-
tes as multas por ultrapassa-
gem em local proibido, que 
saltou de R$ 191,54 para 
R$ 957,70. E a punição para 
quem ultrapassar pelo acos-
tamento, que subiu de R$ 
127,69 para R$ 957,70. 

A punição por disputa de 
corrida, popularmente conhe-
cido como “racha”, também 
passou por mudanças e pode 
levar o autor à cadeia. Quem 
participar do ato pode pegar 
de seis meses a 3 anos de 
cadeia, além de pagar multa 
que também sofreu reajuste, 
indo de R$ 574,62 para R$ 
1.915,40. Já se a disputa 
provocar lesão corporal, os 
autores podem ser presos 
com pena de 3 a 6 anos. Se 
a disputa terminar em morte, 
a pena é de 6 a 10 anos de 
prisão. 

A nova regra prevê tam-
bém pena de 2 a 4 anos de 
prisão para quem causar aci-
dentes de trânsito sob o efeito 
de álcool ou drogas. 

Se houver reincidência no 
período de até 12 meses, nos 

casos de ultrapassagens peri-
gosas e prática de racha, será 
aplicada multa com o dobro 
dos valores já multiplicados. 
Sendo assim, os valores se-
rão respectivamente de R$ 
3.830,80 e R$ 1.915,40.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran), o objetivo das 
mudanças é aumentar a segu-
rança dos motoristas, pedes-
tres e das vias urbanas, além 
de incentivar os motoristas 
a conduzirem os veículos de 
forma segura. 

O aumento no valor das 
infrações deve pesar no bol-
so dos motoristas locais. De 
acordo com dados da Pre-
feitura, de janeiro à outubro 
deste ano foram aplicadas  
38.930 mil multas em Indaia-
tuba, já no mesmo período do 

ano passado foram 37.122. 
No ano de 2013, foram apli-
cadas 44.255 multas. 

A infração mais come-
tida pelos indaiatubanos é 
por excesso de velocidade, 
geralmente 20% acima do 
permitido.  Outras multas 
bastante frequentes são por 
falar ao celular enquanto 
dirige, falta do uso do cinto 
de segurança e estacionar o 
veículo em locais e horários 
proibidos.

Conscientização
De acordo com o diretor 

da Guarda Civil, o inspetor 
Mário Sérgio Zombini, é 
preciso que haja motoristas 
mais conscientes. “Antes do 
aumento das multas e apli-
cação de penas é preciso que 
as pessoas se conscientizem, 
mudem a mentalidade e o 

jeito de conduzir no trânsito”, 
diz. “As multas são formas de 
punição, no entanto algumas 
regras como não dirigir alco-
olizado e não praticar rachas 
são atitudes que as pessoas 
precisam ter consciência e 
não fazer. É uma questão de 
respeito e consciência, de 
dirigir por você e pelo outro.”  

O pedido de mais consci-
ência também foi reforçado 
pelo comandante da Polícia 
Militar de Indaiatuba, o capi-
tão André Jesus André Alves. 
“Acredito que os novos valo-
res ajudam, pois vão pesar no 
bolso e isso inibe as pessoas 
na hora de conduzirem no 
trânsito. No entanto, o que 
desejamos é que as pessoas se 
conscientizem e pensem nas 
outras pessoas que podem 
ser afetadas pelo seu erro”, 
declara.

De janeiro a outubro deste ano foram aplicadas mais de 38 mil multas no Município

Sergio Rodrigues Moreira, do Ceunsp, recebe o Prêmio Valores do Brasil

O estudante do segundo 
s e m e s t r e  d e  R e l a ç õ e s 
Públicas, Sergio Rodrigues 
More i ra ,  da  Faculdade 
de Comunicação, Artes e 
Design (FCAD) do Centro 
Universitário Nossa Senhora 
do Patrocínio (Ceunsp), esteve 
no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB), em Brasília, 
no último dia  21. A visita foi 
para receber o Prêmio Valores 
do Brasil. 

Em sua quarta edição, a 
condecoração é promovida 
pelo Banco do Brasil e tem 
por objetivo reconhecer, 
premiar estimular e difundir 
iniciativas de relevante valor 
social e ambiental no âmbito 
do desenvolvimento do País.

Sergio foi o relator do 
p r o j e t o  R e c i c l a r ,  q u e 
venceu outros 127 inscritos 
na categoria Fornecedores 
BB. A iniciativa é uma ação 
socioambiental promovida 
e idealizada pela empresa 
T e c n o  T o n e r ,  o n d e  o 
aluno do Ceunsp trabalha 
como analista, e consiste 
na produção e confecção 
de cadernos de atividades 
infantis que são doados a 
entidades, empresas e escolas.

Com o projeto, a empresa 
d i m i n u i  o  i m p a c t o  d e 
quase 1 milhão de folhas 
por ano. "Evitamos assim o 

corte de aproximadamente 
1.000 arvores. O projeto já 
beneficiou cerca de 20 mil 
crianças carentes em várias 
cidades por todo o país", 
afirma o estudante.

Em Brasília, Sergio par-
ticipou de um almoço com o 
vice-presidente de Gestão de 
Pessoas do Banco do Brasil, 
Robson Rocha, e diretores da 
Unidade de Desenvolvimento 
Sustentável. Após o almoço, 
conheceu a unidade 3 do BB 
na capital federal e à noite 
recebeu o prêmio das mãos 
do vice-presidente de Vare-
jo, Distribuição e Atacados, 
Paulo Roberto Lopes Ricci, 
e do diretor de Negócios e 
Operação, Nilson Martiniano 
Pereira.

Na avaliação do aluno, as 
matérias aplicadas à Relações 
Públicas, como Comunicação 
Comunitária/Terceiro Setor e 
Comunicação Dirigida, foram 
fundamentas e auxiliaram na 
forma de como relatar o projeto 
para que ele se destacasse 
entre tantos outros inscritos. 
"De 127 fornecedores apenas 
cinco foram selecionados. 
E s t o u  m u i t o  f e l i z  e m 
contribuir para a empresa 
que trabalho e figurar entre 
os vencedores deste prêmio 
de reconhecimento nacional”, 
afirma o estudante.
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Conhecer a proposta 
pedagógica é fundamental 
na escolha da escola ideal

MONTREAL

ENEM 

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

Exame Nacional acontece neste fim de semana

DIVULGAÇÃO

As provas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
serão realizadas amanhã e do-
mingo, dias 8 e 9. Nos dois dias, 
os portões de acesso aos locais 
de prova serão abertos às 12h e 
fechados ás 13 horas, não sendo 
permitida a entrada do partici-
pante que se apresentar após o 
fechamento dos portões.  

No dia do exame, é necessá-
ria à apresentação de documento 
de identificação original com 
foto, como RG, Carteira de 
Trabalho e/ou Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Só será 
permitida a utilização de caneta 
esferográfica de tinta preta, em 
material transparente.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas (Inep), os candidatos devem 

ficar atentos às recomendações 
para que não haja eliminação 
do participante. Lápis, caneta de 
material não transparente, livros, 
calculadoras, celulares e relógios 
são alguns dois itens não permi-
tidos durante a prova. Alimentos 
e água serão permitidos.

De acordo o diretor do Mun-
do Enem, Filiphe Falchioni, 
alguns cuidados são importantes 
no dia do exame. “Além de dicas 
quanto à alimentação que deve 
ser leve, o consumo de água 
também deve ser moderado. 
Mas o mais importante é chegar 
de forma antecipada, para evitar 
atrasos e até mesmo a eliminação 
da prova”, orienta. 

O instituto alerta os partici-
pantes a verificar o local onde a 
prova será aplicada e realizar o 

trajeto até o local, antes do dia 
do exame, para não haver atraso, 
uma vez que após os portões 
fechados não será permitida a 
entrada de nenhum candidato. 

Todos os participantes do 
Enem receberam, em sua resi-
dência, o Cartão de Confirma-

Está escolhendo a escola 
ideal para seu filho? Saiba que 
a proposta pedagógica é um 
dos itens mais importantes a 
serem avaliados.

O Colégio Montreal utiliza 
material didático da Rede Pi-
tágoras, instituição que integra 
a Kroton, um dos maiores 
grupos de educação do mundo, 
que oferece aos seus alunos 
uma proposta educacional 
inovadora com suporte e as-
sessoria técnico-pedagógica 
necessária para proporcionar 
um ensino de alta qualidade. 

E pelo segundo ano con-
secutivo, a Rede Pitágoras 
recebeu o Prêmio Top Edu-
cação 2014, realizado pela 
editora Segmento. A empresa 
foi indicada após realização 
de uma pesquisa com partici-
pação espontânea e aberta ao 
público, que apontou as mar-
cas mais lembradas na área em 
32 categorias. “O resultado 

ção. Nele é possível identificar 
o número de inscrição, data, 
hora e local de realização das 
provas, além de indicação do 
atendimento especializado, caso 
o participante necessite. 

Pelo site do Inep, o candidato 
deve conferir as informações 

Colégio Montreal oferece ensino de alta qualidade

Simulado realizado pelo Mundo Enem contou com 6 mil alunos

novamente mostra que perma-
necemos no caminho certo e, 
ainda, firma a posição da Rede 
Pitágoras como referência 
no mercado”, comemora a 
diretora de Educação Básica 
da Kroton, Mônica Ferreira. 

Para Lúcia Voudouris, 
diretora pedagógica do Co-
légio Montreal, a premiação 
da Rede Pitágoras reforça 
a qualidade e resultado que 
a metodologia utilizada no 
Colégio Montreal propor-
ciona aos alunos. “No Colé-
gio Montreal, os estudantes 
desenvolvem projetos nos 
quais colocam em prática as 
habilidades e competências 
exigidas no novo cenário 
educacional, estabelecem 
relações de interdisciplinari-
dade, desenvolvem o senso 
crítico, a comunicação escrita 
e oral, além de aprenderem a 
trabalhar em grupo”, finaliza 
a diretora do Montreal.

Cidade inicia vacina contra 
o Sarampo e Paralisia 

DENISE KATAHIRA                                                  
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Secretaria Municipal 
de Saúde dará iní-
cio amanhã, dia 8, a 

Campanha Nacional contra o 
Sarampo e Paralisia Infantil, e 
segue até o próximo dia 28 de 
novembro. Ambas as vacinas 
fazem parte do calendário bá-
sico de vacinação da criança, 
que são recomendadas pela 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS).

A expectativa é que cer-
ca de 12 mil crianças sejam 
vacinadas em Indaiatuba nos 
dias de campanha, que acon-
tece entre os dias 8 e 28 de 
novembro. Durante esse pe-
ríodo as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) vão vacinar as 
crianças com idade entre seis 

meses e cinco anos contra a 
paralisia infantil. Na mesma 
temporada, as crianças com 
idades de 1 a 5 anos receberão 
a vacina contra o sarampo. 
Para a vacinação, basta os 
pais se dirigirem a UBS mais 
próxima de sua residência e 
apresentar a carteira de va-
cinação. 

A imunização contra a po-
liomielite (paralisia infantil) 
será ofertada na forma oral 
(gotinhas), e é oferecida como 
dose de reforço anual. Já as 
crianças que não tomaram ne-
nhuma dose da vacina contra 
a pólio, tomarão a dose pela 
via injetável. 

A vacina contra o sarampo 
é apenas injetável (tríplice vi-
ral, que inclui contra caxumba 
e rubéola) e é um reforço dado 
em intervalos de cerca de 

cinco anos. A vacina também 
será oferecida às crianças 
que têm em dia o cartão de 
vacinação.

Para o secretário munici-
pal da Saúde, José Roberto 
Stefani, é importante os pais 
manterem a carteira de vaci-
nação do filho em dia. “Desde 
o nascimento até os 5 anos de 
idade é imprescindível que 
as crianças estejam com as 
vacinas em dia”, orienta. “Va-
cinando o seu filho, estará não 
só protegendo-o, mas também 
contribuindo para diminuir a 
mortalidade infantil e a erradi-
cação de algumas doenças em 
nosso País”, explica. 

Stefani enfatiza ainda que 
é dever dos pais levar as crian-
ças para se vacinar e, caso te-
nha alguma vacina em atraso, 
os pais devem se encaminhar 

até uma Unidade de Saúde. 
“Os profissionais da sala de 
vacina irão orientar sobre a 
imunização que a criança de-
verá tomar, mas para isso os 
pais devem levar o Cartão da 
Criança. Em caso de perda do 
cartão os pais devem procurar 
a UBS para fazer a cópia do 
cartão espelho da criança”, 
orienta. 

Dia D
O Ministério da Saúde 

escolheu os dia 8 e 22 de 
novembro como o Dia D, 
onde durante dois sábados, 
funcionará um mutirão de va-
cinação, no qual as Unidades 
estarão abertas para receber as 
crianças da faixa etária deter-
minada pelo Governo Federal. 
Lembrando que para a vacina 
de sarampo a faixa etária é a 
partir de um ano de idade e da 
poliomielite é a partir dos seis 
meses”, destaca a diretora do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde de Indaiatuba, Rita 
de Cássia Jiampaulo Ferraz 
Vaz.

2013
De acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde, no ano 
passado, a Campanha da Pa-
ralisia Infantil vacinou 11.942 
crianças, ou seja, 97,05% da 
população estimada. Ainda 
de acordo com a secretaria, 
o munícipio atingiu a meta 
estabelecida pelo Ministério 
da Saúde. Já a campanha de 
vacinação contra o sarampo 
não ocorreu em 2013.

ARQUIVO

MUNDO ENEM

Vacinas contra Paralisia Infantil e Sarampo serão oferecidas nas unidades de saúde do Município  

antes de imprimir e, caso algum 
erro seja identificado, o instituto 
orienta entrar em contato com o 
atendimento ao participante atra-
vés do telefone 0800-616161. O 
mesmo deve acontecer com o par-
ticipante que não recebeu o cartão 
ou não conseguiu imprimi-lo.

 
Exame

O Exame será constituído de 
uma redação e de quatro provas 
objetivas, contendo cada uma 
45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia de prova, 
o exame será composto por 
questões de Ciências Humanas 
e suas Tecnologias e de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias. 
Neste dia, o exame terá duração 
de 4h30 contados a partir da 
autorização do aplicador para o 

início das provas. 
Já o segundo dia de aplica-

ção do Enem, a prova tem du-
ração de 5h30, uma hora a mais 
que o primeiro dia, e serão re-
alizadas provas de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias, 
Redação e Matemáticas e suas 
Tecnologias. 

Os gabaritos das provas obje-
tivas serão divulgados na página 
do Inep www.portal.inep.gov.br, 
até o terceiro dia útil seguinte 
ao da realização das provas. Os 
participantes poderão acessar 
os seus resultados individuais, 
através da inserção do número 
de inscrição e senha ou número 
do CPF, através do endereço 
eletrônico www.sistemaenem2.
inep.gov.br/resultadoenem.

(Denise Katahira)
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JME

CATA-VENTO/IPEC

Alunos se destacam no 
Festival de Dança

A apresentação causou comoção a plateia que compareceu ao Ciaei 

Sandra Staianof está localizada na Rua Dr. David do Vale, 1476 - Jd. Morada do Sol

Sandra Staianof é opção
para vender imóveis usados 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Muitas pessoas sen-
tem dificuldades de 
encontrar uma imo-

biliária que aceite intermediar 
a venda de imóveis usados e/
ou de baixo valor. Pois foi ao 
detectar essa dificuldade que 
a corretora de imóveis Sandra 
Staianof encontrou seu foco de 
trabalho em Indaiatuba

“Percebi que os clientes 
possuíam essa dificuldade de 
vender imóveis usados, prin-
cipalmente de baixo valor e 
decidi focar neste campo”, diz. 
“Meu objetivo é ajudar pesso-
as de baixa renda a vender ou 
comprar a sua casa própria, 
dentro da realidade financeira 
dela”, explica. 

No entanto, na Sandra Staia-
nof Imóveis é possível encon-
trar imóveis usados, novos, 
apartamentos, terrenos, sejam 
eles em Indaiatuba ou demais 
cidades da Região. “Eu foco 
nos imóveis usados, porém 
trabalho com todos os tipos, 
desde os lançamentos”, conta. 

Além de investir em um 
campo pouco explorado, San-
dra afirma que optou por um 
trabalho diferenciado. “Antes 
de fechar o contrato com o 
cliente, marco várias reuniões 
para entender o que o cliente 
busca para comprar ou vender. 

Acho importante passar todo 
o suporte de como funciona, 
quanto ele vai pagar, ajudá-lo 
a ver se vai compensar ou não. 
Enfim, todas as informações 
para que ele faça um bom ne-
gócio”, diz. 

Para poder dar uma atenção 
especial, a corretora afirma que 
optou por trabalhar com horá-
rio marcado. Desta forma, o 
cliente pode ir até ao escritório 
da marca ou receber a visita de 
Sandra, no horário que melhor 
for conveniente. 

Segundo ela, atuando assim, 
o cliente sente-se mais seguro 
e confiante com o corretor. “A 
nossa vantagem é que somos 
uma corretora pequena, ou seja, 
conseguimos dar uma atenção 
melhor. Então eu oriento meu 
cliente em como receber os pos-

síveis compradores, o que não 
fazer que possa desvalorizar 
o imóvel, entre outras dicas”, 
conta. 

Casa Paulista
De acordo com a corretora, 

outro diferencial que buscou 
atribuir à Sandra Staianof Imó-
veis foi trabalhar o lado familiar 
e auxiliar na busca pela sonhada 
casa própria. Para isso, está 
sempre em busca de novidades 
que possam ajudar seus clientes 
e uma delas é o Programa Casa 
Paulista, do Governo do Estado. 

Segundo ela, o programa 
tem como objetivo ajudar ser-
vidores públicos a comprar o 
seu imóvel, no entanto o mesmo 
precisa custar no máximo R$ 
190 mil. “É um programa super 
bacana, que apenas eu e mais 

Alunos dos colégios Cata-
-Vento e IPEC, ambos de 
Indaiatuba, se destacaram no 
tradicional Festival de Dança 
e Teatro. A apresentação 
causou comoção a plateia que 
pareceu em grande número no 
último dia 23, no Centro Inte-
grado de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei).

Sobre o tema do filme de 
animação de Walt Disney 
“Frozen – Uma aventura con-
gelante”, campeão de bilhete-
ria, o festival contou com duas 
apresentações noturnas, sendo 
uma dos estudantes do perío-
do da manhã e outra, da tarde.

O espetáculo foi coordena-
do pela diretora Léia Perini e 
as coordenadoras dos colégios 
Cata-Vento e IPEC. Já, a core-
ografia foi desenvolvida pela 
professora Kátia Müller e ain-
da contou com a participação 
especial de alunas do colégio 
parceiro Rodin.

Além de promover a in-

alguns corretores da cidade 
estamos habilitados há auxiliar 
sobre o programa”, conta. “É 
um subsidio oferecido pelo 
programa para que o servidor 
compre o seu imóvel”. Mais 
informações sobre o programa 
podem ser obtidas pelo site 
www.habitacao.sp.gov.br.

O objetivo de trabalhar com 
o lado familiar veio dos anos 
como professora. Sandra ainda 
leciona e conta que depois de 
anos de magistério, quis inves-
tir em uma segunda carreira, 
porém que pudesse continuar 
seu foco com a família. 

Para isso, se formou como 
corretora e abriu a própria em-
presa. “Aqui eu consigo, como 
na escola, ajudar as pessoas 
a adquirirem algo. Seja o co-
nhecimento ou a sonhada casa 
própria”, explica. 

Até o fim do mês, o site da 
Sandra Staianof Imóveis entrará 
no ar e os clientes poderão con-
ferir todos os imóveis disponí-
veis e outras informações. Até 
lá, na página da imobiliária no 
Facebook, é possível conferir 
todos os imóveis a disposição 
e tirar dúvidas. 

Para agendar um horário e 
receber a visita da corretora, 
basta entrar em contato pelo 
telefone 3936-5954, ou então 
ir até o escritório que fica na 
Rua Dr. David do Vale (Ant. 
41), 1.476, no Jardim Morada 
do Sol.

tegração escola-família, as 
apresentações teatrais trazem 
a proposta pedagógica de 
trabalhar a linguagem corpo-
ral da criança, promovendo, 
assim, a sociabilidade, a cria-
tividade e o desenvolvimento 
psicológico e físico. Para 
Léia, a participação da famí-
lia nas atividades da escola 
é fundamental para o cresci-
mento saudável das crianças. 
“As famílias colaboraram 
e incentivaram em todos os 
ensaios, acompanhando cada 
passo, o que é primordial para 
o desenvolvimento de nossos 
alunos, que são nossas pedras 
preciosas”, destacou.

Mais informações sobre os 
colégios Cata-Vento e IPEC, 
que estão com matrículas 
abertas, podem ser obtidas pe-
los telefones (19) 3875-4731 
e 3885-2771 ou, no colégio 
Cata-Vento, que está localiza-
do na Rua Armando Salles de 
Oliveira, 623, Centro.
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Três pessoas morrem no sábado

ILEGAL ROUBO

PASSAPORTES       

Homem é preso com arma no Jardim Brasil Mãe e filha são 
amarradas durante assalto 

Posto da PF aumenta 
capacidade de atendimento

REPRODUÇÃO

FOTOS COMANDO UNO

O sábado, dia 1º, foi 
marcado por três 
mortes sendo duas 

por acidente de trânsito e uma 
por afogamento. O primeiro 
caso ocorreu na madrugada, 
onde os irmãos Josemar Ne-
res dos Santos, de 32 anos, e 
Hemerson Neres dos Santos, 
de 29 anos, foram atropelados 
por vários veículos na Rodo-
via Santos Dumont (SP-75). 
Já por volta das 16h30, o poli-
dor de veículos José Carlos de 
Almeida, de 44 anos, morreu 
afogado na piscina de uma 
residência.

No acidente de trânsito, 
de acordo com informações 
da Polícia Rodoviária, ao 
chegarem ao local constaram 
os dois corpos na rodovia e a 
alguns metros, no acostamen-
to, a moto em que os irmãos 
estavam. Segundo o médico 
da concessionária que admi-
nistra a Rodovia SP-75, ao 
chegarem ao local as vítimas 
já haviam entrado em óbito. 

Os policiais constaram que 
a moto das vítimas foi atingi-
da na traseira por outro veícu-
lo. Com o impacto, Josemar e 

Hemerson foram derrubados 
na Rodovia, onde vários veí-
culos acabaram atingindo-os. 
O autor da batida fugiu sem 
prestar socorro às vítimas.   

Com mais uma ocorrência, 
o número de vítimas por aci-
dentes de trânsito em Indaia-
tuba neste ano subiu para 24. 

A terceira morte do sá-
bado foi registrada por volta 
das 16h30, numa residência 

na Rua Ademar Von Ah, 
Zona Rural. Segundo in-
formações de um amigo da 
vítima, Almeida pulou na 
piscina e resolveu nadar 
na parte mais funda. Após 
alguns minutos, percebeu 
que ele não voltou do fundo 
da piscina e pulou para ver 
o que havia ocorrido. 

Almeida foi retirado da 
água e recebeu massagem 

cardíaca, porém não mostrava 
sinal de vida. A ambulância 
foi acionada e o polidor foi 
levada ao hospital, porém veio 
a falecer. 

Perigo
Almeida é a terceira vítima 

de afogamento em menos de 
vinte dias. No dia 18 de outu-
bro, o ajudante João Marcos 
Oliveira Guerra, de 21 anos, 

morreu enquanto nadava em 
um lago do bairro Mosteiro 
de Itaici. No dia seguinte, o 
Grupo de Salvamento Aquáti-
co do Corpo de Bombeiros de 
Guarujá encontrou o corpo de 
José Ricardo Ferreira Silvado, 
que passava o final de semana 
na praia da Enseada quando 
desapareceu. 

Segundo os familiares de 
Guerra, a vítima resolveu 

nadar em um lago do local e 
acabou se afogando. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado e 
encaminhou a vítima para o 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), porém não 
resistiu e faleceu. 

 Já Silvado passava o final 
de semana no litoral de São 
Paulo e desapareceu após 
entrar no mar da praia da 
Enseada. O Grupo de Salva-
mento Aquático do Corpo de 
Bombeiros realizou buscas 
no local e encontrou o corpo 
da vítima perto do Morro do 
Maluf. 

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

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

O ajudante geral Edimil-
son Correia de Jesus, de 24 
anos, foi preso pela Guarda 
Civil na noite de sábado, dia 
1º, por porte ilegal de arma. O 
jovem também é suspeito de 
tentar roubar uma caminho-
nete e efetuar disparos contra 
as vítimas. 

A GC informou que re-
alizava patrulhamento pela 
Avenida Presidente Vargas, 
quando recebeu a informação 
que diversos disparos haviam 

sido efetuados no bairro Jar-
dim Brasil, e que um casal es-
taria solicitando por socorro.  
As viaturas se deslocaram ao 
local, porém não conseguiram 
encontrar o suposto casal. 

Em contato com um vi-
gilante do bairro, o mesmo 
contou que três homens ha-
viam tentado roubar uma 
caminhonete modelo Hylux 
e tentado lhe roubar tam-
bém. Em patrulhamento nas 
proximidades, os guardas 

avistaram três homens cami-
nhando a pé, próximo á praça 
do pedágio. 

Em revista ao trio, os 
guardas encontraram na cin-
tura de Jesus um revólver 
calibre 38 com numeração 
suprimida. Questionado, o 
suspeito disse que iria vender 
a arma, porém não infor-
mou onde havia comprado a 
mesma. Com os outros dois 
homens nada de ilícito foi 
encontrado e ambos nega-

ram saber que Jesus estaria 
tentando roubar veículos no 
local. 

Na delegacia, por falta de 
provas que comprovassem a 
tentativa de roubo do veícu-
lo, visto que o suposto casal 
não foi encontrado, os dois 
homens foram liberados, Já 
Jesus também não foi autu-
ado pela tentativa de roubo, 
porém foi encaminhado para a 
Cadeia Pública de Campinas 
por porte ilegal de arma.

Edimilson Correia de Jesus, de 20 anos, foi preso na noite de sábado, dia 1º O revólver calibre 38 estava com a numeração suprimida 

Os irmãos Josemar e Hemerson foram atropelados na Rodovia Santos Dumont

Uma aposentada de 76 
anos e sua filha, uma empre-
sária de 36 anos, passaram 
por grande susto na tarde de 
segunda-feira, dia 3. Ambas 
foram assaltadas dentro de 
casa e amarradas por dois 
indivíduos. A dupla fugiu 
com um celular e o carro das 
vítimas. 

De acordo com o depoi-
mento, ambas foram sur-
preendidas dentro de casa 

pelos dois homens, um deles 
portando um martelo e o ou-
tro uma faca. Mediante grave 
ameaça, os ladrões amarraram 
a aposentada e sua filha e vas-
culharam a residência. 

Após algum tempo, os dois 
fugiram da casa levando o 
carro das vítimas, um celular e 
R$ 300. Porém, pouco tempo 
depois, a guarda civil locali-
zou o veículo abandonado nas 
proximidades.

O posto da Polícia Federal, 
localizado no Polo Shopping, foi 
reinaugurado na última sexta-
-feira, dia 31 de outubro. Após 
dois anos de sua instalação, o 
local ganhou mais espaço o qual, 
segundo a assessoria de impren-
sa da PF, aumentará em 30% a 
capacidade de atendimento. 

De acordo com a assessoria, 
em média o posto atendia apro-

ximadamente 200 pessoas por 
dia, mas com a nova estrutura 
será possível realizar 260 aten-
dimentos. 

Por enquanto o posto só 
realiza a emissão de Passa-
portes e a oferece orientação 
sobre o documento. Desde a 
sua inauguração, em 2012, já 
foram emitidos cerca de 40 mil 
passaportes.
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Guarda Civil recupera 
produtos furtados

Recém-nascida é encontrada debaixo de ponte 
RESOLUÇÃO ABANDONO 

SUSTO

Homem mata amigo por ciúmes da ex-mulher 
DA REDAÇÃO

expressao@maisexpressao.com.br

JME

COMANDO UNO

COMANDO UNO

O p i n t o r  A d r i a n o 
Oliveira Viana, de 
23 anos, foi preso 

pela Polícia Civil depois de 
efetuar cinco disparos contra o 
azulejista Anderson Santana, 
de 32 anos. Em depoimento 
aos investigadores, Viana 
contou que matou o colega 
de trabalho por que o mesmo 
teria se envolvido com sua 
ex- esposa e fazia piadas sobre 
a traição. O crime ocorreu na 
manhã de quarta-feira, dia 5, 
na Vila Todos os Santos.

Santana faleceu horas 
depois no Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc). 
O sobrinho da vítima, um 

adolescente de 17 anos, que 
estava no banco do passageiro, 
também foi alvejado na mão, 
recebeu atendimento e não 
corre risco de morte. 

Segundo informações 
da Guarda Civil, as vítimas 
estavam pela Rua Tomi-
ji Nomura, quando Viana 
trafegando uma moto se 
emparelhou com o veículo. 
Ele então sacou uma arma 
e efetuou diversos disparos 
contra o automóvel. Após 
o crime empreendeu fuga 
do local. 

O corpo de bombeiros 
foi acionado para socorrer as 
vítimas. Santana foi atingido 
na cabeça e levado em estado 
grave, já o adolescente foi 
alvejado na mão e também foi 

encaminhado ao hospital.
E n q u a n t o  i s s o , 

investigadores da Polícia 
Civil estiveram no Centro 
de Operações e Inteligência 
(COI), onde constaram que 
uma moto vermelha havia 
seguido o carro das vítimas 
por várias ruas. Diante da pista, 
os policiais se dirigiram até o 
endereço do proprietário da 
motocicleta. Segundo o dono 
da moto, Viana havia pedido o 
veículo emprestado, pois queria 
comprar um escapamento igual, 
porém jamais mencionou que 
iria cometer o crime. 

Viana foi localizado pelos 
policiais em sua residência. 
Indagado, ele confessou ter 
assassinado o colega por que 
o mesmo havia se envolvido 

amorosamente com sua ex-
mulher e estaria fazendo piadas 
sobre a traição. Após o crime, 
o pintor teria jogado a arma em 
um lago próximo ao Haoc. 

Desfecho 
Mergulhadores do Corpo 

de Bombeiros se deslocaram 
até o referido lago, onde 
iniciaram buscas pelo objeto. 
Porém, após horas de buscas 
nada foi encontrado. 

Já Viana foi conduzido 
pelos policiais para a Delegacia 
de Polícia, onde recebeu voz de 
prisão. Segundo a autoridade 
policial, Viana foi indiciado 
por homicídio qualificado, 
tendo como agravante o 
motivo fúti l .  Diante da 
impossibilidade de fiança, ele 

foi encaminhado para a Cadeia 
Pública de Campinas. 

Já Santana não resistiu 
aos ferimentos e faleceu 
no hospital. O adolescente, 

que também foi alvejado, 
recebeu atendimento e até o 
fechamento da matéria não 
havia informações sobre seu 
estado de saúde.

Adriano Oliveira Viana, de 23 anos, foi preso em casa hora depois do crime

A  G u a r d a  C i v i l 
r ecupe rou  na  manhã 
d e  d o m i n g o ,  d i a  2 , 
diversos produtos que 
haviam sido furtados. Os 
objetos estavam dentro 
de um veículo Monza, 
abordado pelos guardas 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé 
e teriam sido levados de 
uma residência próximo 
ao local.

Segundo informações 
dos guardas civis, o ve-
ículo estava parado na 
via e um homem dormia 
dentro do mesmo. Ao ser 
abordado, o indivíduo de 
20 anos negou que fosse 
dono do carro.  Ques-

Uma recém-nascida, ainda 
com o cordão umbilical, foi 
encontrada debaixo de uma 

ponte no Jardim Morada do 
Sol, na tarde de ontem, dia 6. 
Uma dona de casa de 37 anos 

foi quem encontrou a menina, 
que segundo informações da 
Guarda Civil tinha aproxima-
damente 12 horas de vida.

Segundo a GC, a menina 
foi levada até a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
também localizada no Jardim 
Morada do Sol, onde recebeu 
os primeiros atendimentos. 
As enfermeiras também 
forneceram o endereço da 
mulher que encontrou o bebê. 
Os guardas foram ao local 
para coletar mais informações 
sobre o caso. 

À reportagem do Jornal 
Mais Expressão, a mulher 
contou que andava de bicicleta 

pelo local, quando viu a crian-
ça se mexer. 

A criança foi transferida 
para o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) e a 
referida mulher encaminhada 
à Delegacia de Polícia. Até o 
fechamento desta edição, ain-
da não havia sido confirmado 
quem havia abandonado a 
criança, tampouco quem era 
sua a mãe,

Segundo informações, a 
recém-nascida passa bem e 
não corre risco de morte. A 
Polícia Civil vai investigar 
o caso em busca de identifi-
car a mãe que abandonou a 
criança.

tionado sobre a origem 
dos objetos que estavam 
no automóvel, o homem 
confessou que os mesmos 
eram produtos de furto e 
informou o endereço do 
local furtado.

E m  a v e r i g u a ç ã o , 
c o n s t a t o u - s e  q u e  a 
p o r t a  d a  c a s a  h a v i a 
s i d o  a r r o m b a d a . 
Conf i rmado  o  c r ime , 
os  d iversos  p rodutos 
como bebidas, aparelhos 
eletrônicos, roupas entre 
out ros  ob je tos  foram 
devolvidos à vítima. O 
homem foi levado para 
a Delegacia de Polícia, 
onde prestou depoimento 
e foi liberado. Um veículo modelo Golf 

tombou na manhã de terça-
feira, dia 4, na altura das 
Chácaras Alvoradas. Segundo 
informações da Guarda Civil, 
o incidente ocorreu quando o 
condutor do veículo passava por 
um limitador presente no local. 
Os guardas foram chamados até 
o local, mas felizmente ninguém 
se feriu.

Dona de casa, de 37 anos, foi quem encontrou a recém-nascida debaixo da ponte 
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Rêmulo Zoppi e SPQV 
decidem o Amador da Aifa

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

PCD conquista 22 medalhas no Circuito APC

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 09

Horário Partida    Campo Categoria
8h Nova Geração x De Cor Flex  1 Super Máster
9h15  Ice Bears x Fisioterapia Calonga   1 Super Máster
10h30  Balilla x Jacitara    1 Máster
8h Rodocar x Vizzent Calçados   2 Veterano
9h15  Cachorrão Auto Center x Embalimp  2 Veterano
10h30  Marquinhos Tintas x Ipanema  2 Máster
9h15  Cato Supermercados x Max Planck 3 Adulto
10h30  Madeireira Madelasca x Avlis Lativ 3 Adulto

Resultados da última rodada
Lubeka 2 x 2 Pantheon Incorporadora (Veterano)
Tecnosemillas 2 x 2 Ópticas Ipanema Morada do Sol (Máster)
PCB Informática 2 x 1 Casa das Embalagens (Máster)
Pai & Filhos 4 x 4 Colégio Meta (Super Máster)
Panificadora Nova Geração 3 x 6 LG Vacker  (Super Máster)
Escritório Contábil Indaiá 3 x 7 SSA Brasil (Veterano)
Hidráulica Diclace 2 x 4 JR Celulares (Adulto)
Atlântico Soluções 5 x 4 Cato Supermercados (Adulto)

Fonte: Clube 9 de Julho

Copa Loucos Por Esporte de Futsal – Aifa

Rodada amanhã, dia 8, na Sol-Sol

Horário Partida
12h50 Conquista x Vila Mercedes 
13h50 Une/Quitandão do Carlão x Ajax Futsal
14h40 Futsal Futuro – Elias Fausto x Sol-Sol B/Marquinhos Tintas
15h30 Galáticos/Marquinhos Tintas x Sol-Sol/Grupo Marquinhos 
16h20 Meninos do G5 x Flamengo/Merc. 2 irmãs/Marq. Tintas
17:10 Grillos/Independente x GA Marcenaria/Dinamite/Tamandaré

Rodada amanhã, dia 8, no Carlos Aldrovandi 

Horário  Partida
12h50  APS Bolívia x  Manchester B/Bonito D’água
13h50  Kitimico Futsal/Marquinhos Tintas x Elite/Tigres Azuis
14h40  Borussia/XII de Junho x Atletas de Cristo/Uniton
15h30  Humble/Cidão Lanches x Cebi Brasil
16h20  NBF/Padaria Líder x Manchester/JR Despachante
17h10  Azurra Cola na Grade x Divino Futsal

Resultados da última rodada 
União Tribuna B 1 x 1 CA Futsal
Sol-Sol B 2 x 6 Manchester
GA Marcenaria 3 x 2 Kitimico Futsal 
Meninos do G5 0 x 4 União Tribuna
Humble 0 x 2 Sol-Sol 
Divino 2 x 11 Treze Amigos (Itu)
Grillos 4 x 3 Tigres Azuis 
Atletas de Cristo 3 x 7 NBF
Cebi Brasil 6 x 1 Galáticos
Futsal Futuro 5 x 0 Flamengo  
  
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa)

Campeonato Amador – Primeira Divisão (Lidi)

10ª rodada domingo, dia 9

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

Resultados da última rodada
Jardim Brasil 2 x 0 LBC 
União Cardeal 1 x 1 União Paraná 
Unidos Bahia 1 x 1 Santa Cruz 
Atlético 7 x 2 Bandeirantes  
Estrela do Norte 1 x 0 Ponte Preta 
Elias Fausto 1 x 1 Operário   

Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi) 

MANOEL MESSIAS/CORREIO ESPORTIVO

ASSESSORIA IC

DIVULGAÇÃO

Domingo, dia 9, chega 
mais uma final a Sé-
rie A do Campeonato 

Amador, organizada pela Asso-
ciação Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa). Em campo 
estará a experiência do Rêmulo 
Zoppi, em busca de seu tetra-
campeonato, contra o juventude 
do SPQV, que luta pelo primeiro 
título do certame. A grande final 
acontece às 11 horas, no campo 
do XV de Novembro.

De acordo com a diretoria 
da Aifa, para entrada na par-
tida, o torcedor deverá doar 
qualquer tipo de alimento, o 
qual será destinado as entida-
des assistências do Município. 

Em campo, apesar de nun-
ca ter conquistado o título do 

Amadorzão da Aifa, o SPQV 
pode chegar a esse feito de for-
ma invicta. Na primeira fase, 
a equipe terminou na segunda 
colocação do grupo, formado 
por oito equipes. 

Foram 17 pontos, sendo 
cinco vitórias e dois empates. 
Nas seminais, contra o for-
tíssimo independente, o time 
empatou a primeira partida por 
0 a 0 e venceu o confronto de 
volta por 1 a 0. Até a final, o 
SPQV tem o segundo melhor 
ataque, com 23 gols marcados, 
e a segunda defesa menos va-
zada, com sete gols sofridos. 

Apesar de não estar mais 
invicto no certame, o Rêmulo 
Zoppi tem campanha seme-
lhante ao adversário da final e 
a conquista de seu tetracam-
peonato pode ser em grande 
estilo. 

A equipe de natação PCD 
ADI/Secretaria Municipal de 
Esportes conquistou 22 me-
dalhas na disputa do Circuito 
APC. Foram 17 ouros e cinco 
pratas. A competição foi dis-
putada no último sábado, dia 
1º, no Centro de Alto Rendi-
mento de Campinas. 

Indaiatuba foi represen-
tada por 11 nadadores, sob 
a coordenação do treinador 
Antônio Luiz Cândido. “Ti-
vemos desempenhos muito 
expressivos como o do atle-
ta Lucas Mozela nos 100m 
costas, Ronaldo Bezerra nos 
100m peito, Brenda Lia nos 
100m livre, Jonathan Mendes 
nos 400m livre e João Pedro 
nos 100m peito”, ressalta. 
“Esta competição serviu como 
preparação para a equipe, que 

Equipe do SPQV pode conquistar, pela primeira vez, a Série A do Amador da Aifa 

Equipe competiu no último sábado, no Centro de Alto Rendimento de Campinas

FORÇA O Indaiatuba Clube realizada amanhã, dia 8, o Campeonato 
de Supino. A competição acontece às 14 horas, no Espaço Platinum 
que fica ao lado do acesso ao Salão Social. O campeonato terá 
disputa em 12 categorias no masculino e no feminino. Os atletas e 
academias interessados em participar devem fazer contato com a 
Secretaria de Esportes do IC pelo telefone (19) 3834-2399.

Na primeira fase o time 
terminou na primeira coloca-
ção da chave, com 18 pontos. 
Foram seis vitórias e uma der-
rota. Nas partidas válidas pelas 
semifinais, o Rêmulo Zoppi 
venceu o primeiro confronto 
contra o Noroeste por 5 a 1 e 
o segundo por 2 a 0. 

O Rêmulo Zoppi é dono 
ainda do melhor ataque do 
campeonato, com 34 gols mar-
cados. A equipe também tem a 
defesa menos vazada, quando 
sofreu apenas cinco gols. 

Na grande final, além de 
troféu e medalhas para o cam-
peão e o vice, haverá prêmio 
para artilheiro e defesa menos 
vazada. A Aifa estuda ainda a 
possibilidade de uma premia-
ção adicional. 

Por ter a melhor campanha, 
o time do Rêmulo Zoppi joga 

está treinando com foco nos 
Jogos Abertos e no Campeo-
nato Brasileiro.”

Entre os resultados, Lucas 
Mozela foi ouro nos 100m 
costas e prata nos 100m livre. 
A nadadora Cecília Kethlen 
foi medalha de ouro nos 50m 
livre e nos 200m medley. Ra-
faela Barce conquistou o ouro 
nos 50m borboleta e nos 100m 
livre. O nadador Ronaldo 
Bezerra bateu o recorde bra-
sileiro com o ouro nos 100m 
peito e prata nos 400m livre.

O nadador Alan Augusto 
trouxe a medalha de ouro 
nos 400m livre e nos 100m 
borboleta. Felipe Caltran con-
quistou dois ouros, sendo nos 
100m peito e 200m medley. O 
atleta Jonathan Mendes garan-
tiu o ouro nos 50m borboleta 

e nos 400m livre. João Pedro 
Leite ficou com a medalha de 
ouro nos 400m livre e prata 
nos 100m peito.

Para fechar o quadro de 
medalhas, Brenda Lia ficou 
com a prata nos 50m livre e 
ouro nos 100m livre. Helder 
Von Ah foi ouro nos 50m livre 

e nos 100m peito. E Gustavo 
Augusto conquistou a meda-
lha de prata nos 50m livre e 
ouro nos 100m livre e.

As equipes de natação 
ADI/Secretaria Municipal de 
Esportes contam com o apoio 
dos restaurantes Coelho na 
Brasa e Canecão.

com a vantagem do empate. 
Já o SPQV está motivado pela 
conquista do vice-campeonato 
da Copa Aifa 2014.     

Segundona
Pela Série B do Campeo-

nato Amador da Aifa, também 
no domingo ocorrem as par-
tidas de volta das semifinais. 
Ambos as partidas acontecem 
no campo do Belo Horizonte. 

Às 9 horas, jogam Inde-
pendente B x União. Mais 
tarde, às 11 horas, entram 
em campo Estrela Dourada x 
Estrela. 

Nos confrontos de ida, 
realizados no último domin-
go, dia 2, o Independente B 
goleou o União por 6 a 0, 
enquanto que o Estrela venceu 
o Estrela Dourada pelo placar 
de 2 a 1.
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Primavera conhece diretrizes da Série A3

Cinco categorias
definem seus campeões

Sub-20 enfrenta a 
Portuguesa Santista

Mais Expressão

VIZZENT 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL (FPF)

O ano ainda não termi-
nou, mas o Primavera 
já começa a viver o 

clima de disputa da Série A3 do 
Campeonato Paulista. Na tarde 
de quarta-feira, dia 5, os 20 
times que disputam a divisão, 
inclusive o Fantasma da Ituana, 
marcaram presença na sede da 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF) para definirem a fórmula 
de disputa da competição no 
próximo ano. 

O campeonato começa no 
dia 1º de fevereiro, com término 
previsto para o dia 31 de maio. 

A fórmula de disputa do cer-
tame será a mesma do ano pas-
sado. Os 20 times se enfrentam 
em turno único, classificando-
-se para a próxima fase os oito 
melhores colocados. As quatro 
piores equipes caem para a Se-
gunda Divisão do Campeonato 

Paulista de 2016.
Na próxima fase, os oitos 

times são divididos em dois 
grupos de quatro, quando to-
dos irão se enfrentar em turno 
e returno. Os quatro melhores 
sobem para a Série A2 do Pau-
lista, sendo que os dois melho-
res colocados fazem a final do 
campeonato. 

A grande novidade para 
este ano será o limite de atletas 
inscritos. Os clubes poderão 
inscrever 25 jogadores, mais 
três goleiros. Os três arqueiros 
podem ser trocados a qual-
quer momento do campeonato, 
desde que apresentem laudo 
médico provando que estejam 
machucados. Os jogadores de 
linha podem ser trocados ao 
final da primeira fase, no limite 
máximo de quatro atletas. 

Para o presidente do Prima-
vera, Sérgio Trinca, a fórmula 
de disputa seria mais interes-
sante se fosse regionalizada. 

“Poderia fazer dois grupos 
com dez times e fazer turno e 
returno. Dessa forma, por conta 
da proximidade das cidades, o 
custo para a disputa do campe-
onato seria menor”, salienta. 

Em 2015, disputam a Série 
A3 Itapirense, Grêmio Osasco, 
Grêmio Barueri, São José, 

A equipe Sub-20 do Prima-
vera joga em casa amanhã, dia 
8, pelas semifinais da Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista. O confronto de ida será 
contra a Portuguesa Santista, 
às 16 horas, no Gigante da 
Vila. 

O confronto de volta será 
no próximo dia 15, sábado. Às 
16 horas, ambos se enfrentam 

O Clube 9 de julho realizou 
no último sábado, dia 1º, as 
finais da 2ª edição da Copa 
Vizzent Calçados de futsal. 
Foram definidos na ocasião os 
campeões de cinco categorias, 
cujas finais aconteceram no 
ginásio do clube. 

Pela categoria Sub-8, o 
Clube 9 venceu o Show de Bola 
por 2 a 1 e garantiu o caneco. 
Enrico (Clube 9) foi o jogador 
destaque, Gabriel (Colégio 
Conquista) o artilheiro e Juan 
(Show de Bola) o goleiro menos 
vazado. 

No Sub-10, novamente o 
Clube 9 garantiu a taça de 
campeão após empate de 2 a 
2 com o Show de Bola. Foram 
premiados ainda Laura (Clube 
9), como destaque; Gabriel 
Candido e Fábio Henrique 
(Clube 9), como artilheiros; e 
Igor, também do 9, como go-
leiro menos vazado.

Atibaia, Barretos, Nacional 
(campeão da Segunda Divisão 
de 2014), Primavera, São José 
"B", Internacional, Rio Preto, 
Sertãozinho, Votuporanguen-
se, Flamengo, Taubaté, Tupã, 
Juventus, Cotia, Santacruzense 
e Francana.

Segundo a Federação Paulis-
ta, a tabela da competição deve 
ser divulgado ao final do mês. 

Projetos 
De acordo com Trinca, 

durante a semana iniciaram-se 
as conversas com os jogadores 
para definir quem continuará 
no grupo para 2015. “Cerca de 
80% dos titulares devem ficar 
e vamos contratar de 6 a 8 jo-
gadores”, diz. “Por enquanto, a 
única saída certa é do zagueiro 
Vinícius, que foi para um time 
de Dubai.” 

Já o estádio Ítalo Mário 
Limongi, o Gigante da Vila, 
vai precisar de mais 2,2 mil 
lugares para chegar ao míni-
mo de 10 mil lugares exigidos 

no estádio Ulrico Mursa, em 
Santos. 

Pelas quartas de final, o time 
comando por Márcio Souza, 
enfrentou a equipe de Nova 
Odessa. Na primeira partida, 
em Indaiatuba, o Fantasma 
venceu pelo placar de 2 a 1. 
No duelo de volta, o time local 
garantiu a classificação após 
empate por 1 a 1.

O Show de Bola vence o 
Clube 9 por 3 a 1 e ficou com 
o título do Sub-12. Também da 
equipe, Cauã foi o destaque e o 
artilheiro do campeonato e Igor 
o melhor goleiro. 

Na categoria Sub-14, nova-
mente o Show de Bola garantiu 
o caneco após empatar em 2 a 2 
com o Sesi Indaiatuba. O Show 
de Bola teve ainda Jean Carlos 
como goleiro menos vazado. Já 
pelo Sesi, Thiago Silva ficou 
com o troféu de destaque e 
artilheiro do certame. 

Para encerrar a rodada de-
cisiva no futsal do Clube 9 de 
Julho, o Projeto Restitui venceu 
a Mann+Hummel por 2 a 1 e 
ficou com o título do Sub-16. O 
time ficou ainda com o prêmio 
de destaque do campeonato, 
com Felipe, e melhor goleiro, 
com Thierry e Matheus. A 
Mann+Hummel garantiu o ca-
neco de artilheiro, com Alisson.

Reunião com os 20 representantes dos times da Série A3 ocorreu na última quarta-feira

pela Federação Paulista, para a 
disputa da Série A3. Os novos 
assentos serão construídos 
atrás do gol, onde atualmente 
já possui arquibancada. O 
gramado também deverá ser 
trocado. Segundo Trinca, uma 
reunião seria realizada para 
ver se haveria ou não apoio da 
Prefeitura nas obras. 

Outras providências, solici-
tadas pelo Corpo de Bombeiros, 

foram realizadas, como a ins-
talação de degraus e corrimões 
nas arquibancadas.  

Para 2015, o preço do in-
gresso também será reajustado. 
O mínimo para os jogos é de 
R$ 20, R$ 10 a mais que na 
Segunda Divisão. Em caso 
de promoção, o clube deverá 
comunicar a Federação com 
antecedência e a mesma acatará 
ou não o pedido.
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Yázigi Indaiatuba recebe
prêmio de Excelência em gestão

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Yázigi  Indaiatuba 
conquistou o Prêmio 
de Excelência 2014 

na última Convenção Nacio-
nal de Franqueados 2014, que 
aconteceu entre 22 e 24 de 
outubro, em Atibaia. Com o 
prêmio, a unidade de Indaia-
tuba sagrou-se campeã entre 
os franqueados do interior de 
São Paulo. 

Ao longo de 10 meses, 
todas as escolas Yázigi pas-
saram por um sistema de per-
formance administrado pela 
multinacional Pearson, que é 

a maior empresa de educação 
do mundo e está presente em 
mais de 80 países, onde a mais 
de 400 unidades espalhadas 
pelo Brasil foram avalia-
das em gestão, estrutura e 
comportamento. O Programa 
também orienta e reconhece 
as franquias que alcançaram 
os padrões de excelência. 

Para a diretora do Yázigi 
Indaiatuba, Lucimara A. An-
driani, esse reconhecimento 
por parte da sede do Yázigi 
é uma grande satisfação. “O 
prêmio reconhece todo o tra-
balho feito com competência 
atrelada ao nível de aprendi-
zado dos nossos alunos. Além 

disso, esse reconhecimento 
nos dá um desafio para conti-
nuar na busca constante pela 
qualidade de ensino”, diz. 
“Em 2008 ganhamos o prêmio 
de melhor franquia do Brasil 
e hoje somos escola modelo 
entre a rede Yázigi”, enfatiza.

A gerente financeira, Sil-
vana de Angelis, trabalha no 
Yázigi há 11 anos e diz que 
o prêmio reconhece todo o 
trabalho feito pela equipe da 
unidade local. “Para nós é 
um orgulho receber o prêmio, 
pois é o resultado de todo um 
trabalho feito pela escola”, 
salienta. “O prêmio valida e 
dá continuidade a excelência 

O aluno Giuliano Pantarotto 
Semente, do 2º ano do Ensino 
Médio do Colégio Objetivo, 
conquistou a medalha de bronze 
na Olímpiada Brasileira de Quí-
mica (OBQ) 2014. Essa foi à pri-
meira medalha conquistada pelo 
Objetivo Indaiatuba. Em outras 
edições o colégio encerrou com 
duas Menções Honrosas. 

Para conquistar a medalha 
o aluno passa por várias etapas 
para conseguir a premiação. 
Para a professora de química, 
Tathiana Guizellini, é uma 
conquista difícil. “Primeiro, o 
Giuliano precisou ficar entre 
os 100 primeiros treineiros da 
Fuvest 2014, depois participou 
da Olimpíada de Química do 
estado de São Paulo (OQSP), 
quando conquistou o bronze e 
garantiu a vaga para a Olim-
píada Brasileira de Química e, 
finalmente, fez a prova da OBQ, 
concorrendo com alunos de todo 
Brasil ”, conta a professora. Giu-
liano confirma a dificuldade. “A 
prova tem muitos exercícios e 
pouco tempo para solucioná-los. 
Como eu queria uma medalha, 
fiquei muito contente com o 
resultado!”, comemora o aluno.

Medalhas
Além da medalha de bronze 

conquistada pelo aluno Giulia-
no, o Objetivo conquistou outros 
nove prêmios. A aluna Alix Fer-
rari Garbus ganhou a medalha de 
Honra ao Mérito na Olimpíada 
Brasileira de Informática (OBI). 
Enquanto oito alunos conquis-
taram medalhas na Olimpíada 
Brasileira de Química Júnior 
(OBQJR): Tiago Pereira Dall’ 
Oca (prata), Isadora Monteiro 
de Oliveira, Marcelo Ávila 
Domingues, Sofi Santi de Brito, 
Alexandre Bérgamo dos Santos 
(bronze), e Augusto de Mello 
Stedille, Guilherme Novaes 
Correia e Luiza Martins Razori 
(Menção Honrosa).

O aluno Giuliano Pantarotto Se-
mente que conquistou a medalha 
de bronze

Yázigi Indaiatuba conquista o Prêmio de Excelência 2014

de nossa escola”. 
O Programa de Excelência 

do Yázigi tem como objetivo 
manter um sistema de gestão 
orientado para a excelência 
em Franquias e com foco 
constante nos seus resultados 
operacionais, alinhado com a 
satisfação dos clientes, con-
sumidores e crescimento da 
marca em busca incessante 
pela qualidade.

O Yázigi Indaiatuba fica 
na Avenida Fábio Ferraz Bi-
cudo, 340. Jardim Esplanada. 
Para maiores informações 
(19) 3875-0206.

Frutos
E dando continuidade ao 

reconhecimento e validando a 
qualidade de ensino da escola, 
o Yázigi Indaiatuba recebeu 
no último dia 25 de outubro, 
o Troféu Frutos de Indaiá, 
organizado pelo Grupo Mais 
Expressão, quando o Yázigi 
foi eleito a melhor escola em 
seu segmento.

O troféu tem por objetivo 
premiar as melhores empresas 
da cidade, sendo uma de cada 
ramo de atuação. Para chegar 
aos melhores empreendedo-
res do ano, o Grupo mais 
Expressão realizou uma pes-
quisa com aproximadamente 
5 mil pessoas, entre os meses 
de novembro e dezembro de 
2013 e janeiro deste ano.
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Balé da Cidade de São Paulo 
se apresenta em Indaiatuba

Papai Noel chega 
hoje no Polo Shopping

Show em homenagem a Cássia Eller acontece hoje
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IndaiaFest acontece domingo 
com mais de 20 atrações

CULTURA & LAZER

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

Coreografia Cantata, do italiano Mauro Bigonzetti, é uma das atrações

Letícia Nicolielo inicia em Indaiatuba sua turnê em Tributo a Cássia Eller

João Bosco e Vinícius é uma das apresentações confirmadas no IndaiaFest 2014   

A Secretaria Municipal de 
Cultura traz para Indaiatuba a 
renomada companhia de dança 
paulista, Balé da Cidade de São 
Paulo. A apresentação acontece 
no sábado, dia 8, a partir das 
20 horas, na Sala Acrísio de 
Camargo no Centro de Apoio à 
Educação de Indaiatuba (Ciaei). 
O evento tem entrada gratuita. 

Nesse dia o público poderá 
conferir as coreografias do re-
pertório atual do grupo Abrupto, 
do coreógrafo brasileiro Alex 
Soares, e Cantata, do coreógrafo 
italiano Mauro Bigonzetti.

O espetáculo tem direção 
artística de Iracity Cardoso e 
elenco com 36 bailarinos no 
total. A classificação etária é 
livre e a entrada é franca, sem 
necessidade de retirada anteci-
pada de convites. Informações 
(19) 3894-1867.

O Polo Shopping Indaiatuba 
recebe na noite de hoje, dia 7, 
o Papai Noel. O bom velhinho 
chegará de helicóptero às 18h30, 
no estacionamento do empre-
endimento, para inaugurar a 
decoração de Natal e a pista de 
patinação no gelo. O Papai Noel 
permanece no shopping até o dia 
24 de dezembro.

Com o tema “Natal Polar”, a 
decoração natalina promete en-
cantar crianças e adultos. “Que-
remos transmitir a nossos clientes 
a sensação de estar no Polo 
Norte, na casa do Papai Noel”, 
comenta a gerente de marketing 
do Polo Shopping Indaiatuba, 
Andrea Fernandes. Além da parte 
contemplativa, com os cenários 
e elementos decorativos, como 
árvores, bonecos de neve, ursos 
polares e presentes. O shopping 
traz ainda um espaço especial 
para as crianças e adultos tirarem 
foto com o Papai Noel. O valor 

A cantora Letícia Nico-
lielo, em conjunto com a Tea 
Music Assessoria Musical, 
promove amanhã, dia 7, o 
primeiro show em Tributo a 
Cássia Eller, “Eller, a Eterna 
Garotinha”. O evento acon-
tece no Kaliper´s a partir das 
21 horas.

Os convites podem ser 
adquiridos no valor de R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (meia-entra-
da) no site ingresso rápido, 
nas lojas Fnac Campinas e 
no Kaliper´s ou pelo telefone 
(11) 98289-6054.

Com o objetivo de res-
gatar a memória da Música 
Popular Brasileira, Letícia 
traz para Indaiatuba um show 
pioneiro, eternizando e mos-
trando o mundo de um dos 
maiores ícones da MPB dos 

Companhia 
O Balé da Cidade de São 

Paulo foi criado no dia 7 de 
Fevereiro de 1968, com o nome 
de Corpo de Baile Municipal. 
Inicialmente com a proposta de 
acompanhar as óperas do The-
atro Municipal e se apresentar 
com obras do repertório clássi-
co, teve Johnny Franklin como 
seu primeiro diretor artístico. 

Em 1974 sob a direção 
Antonio Carlos Cardoso, a 
companhia assumiu o perfil 
de dança contemporânea, que 
mantém até hoje. A longevida-
de do Balé da Cidade de São 
Paulo, o rigor e padrão técnico 
de seu elenco e equipe artís-
tica, atraem os mais impor-
tantes coreógrafos brasileiros 
e internacionais interessados 
em criar obras para seus bai-
larinos e artistas. 

da recordação é de R$ 14. 
Neste ano a grande novidade 

é a patinação no gelo, que fará 
parte do cenário principal da 
decoração e também começará 
a funcionar a partir de hoje. O 
ingresso para patinar custa R$ 
30 e dá direito a 30 minutos de 
atividades. A pista estará em 
funcionamento de segunda a 
sábado, das 14h às 22 horas; e 
aos domingos e feriados das 14h 
às 20 horas.

Iluminação 
O shopping também traz ou-

tra novidade para os visitantes: a 
iluminação externa da fachada, 
com luzes e flocos de neve gi-
gantes. A iluminação externa vai 
complementar o clima “nevado” 
que vai tomar conta da parte 
interna do empreendimento e 
vai chamar atenção de quem 
passa pela rodovia em frente ao 
Shopping.

anos 90. “Quero mostrar 
grande parte da trajetória 
musical de Cássia, mostran-
do toda a sua simplicidade e 
musicalidade, sem deixar de 
lado seus exageros, amores, 
polêmicas e seus encantos”, 
revela. “Levarei ao público 
a identidade e irreverência 
retratada em suas interpreta-

A Cia. Azul e o Clube 
do Boi, em parce-
ria com a Clip FM e 

Massa FM, promovem neste 
domingo, dia 9, a partir das 12 
horas, o IndaiaFest. O evento 
acontece no mesmo local 
onde foi realizada a Faici. Os 
ingressos para o evento ainda 
estão à venda.  

De acordo com o pre-
sidente da Cia. Azul, José 
Marques Barbosa, a parceria 
é importante para que grandes 
eventos aconteçam na cidade. 
“Trabalhamos para trazer 
os melhores artistas para o 
IndaiFest e queremos que o 
Munícipio se torne referência 
de grandes festas e eventos”, 
revela. 

Os ingressos para a festa 
custam R$ 30 para pista e R$ 

50 camarote Botequim do 
Presidente (área vip + pista 
premium). A pista vip foi 
alterada para o camarote Bo-
tequim do Presidente, porém 
com as mesmas vantagens. 
Quem adquirir o camarote terá 
acesso à área vip localizada 
em frente ao palco, ou seja, 
poderá curtir os shows mais 
perto dos cantores. Os ingres-
sos podem ser comprados no 
Cato Supermercados, Lojas 

Cris Bandeira, IndaiáVest, 
Marquinhos Tintas e Casa de 
Carnes América. 

Nesta edição, mais de 20 
atrações irão se apresentar 
ao longo do dia, com grandes 
nomes da música sertaneja e 
do funk. Artistas como: João 
Neto & Frederico, João Bosco 
& Vinícius, Mc Gui, Pikeno 
& Menor, Israel Novaes, 
Matheus & Kauan, Humber-
to & Ronaldo, Aline Muniz, 
Michel Teló, Projota, Rio 
Negro & Solimões, Banda 
Fly, Guilherme & Santiago, 
Ivo Mozart, Anitta, Naldo, 
Bruninho & Davi, Edson & 
Hudson, Munhoz & Mariano, 
João Bosco e Vinícius, Henri-
que & Diego, Ricardo e João 
Fernando, além de artistas 
regionais. 

De acordo com Barbosa, 
ainda não está programado 
o horário de apresentação 
de cada artista. “A ordem 
de apresentação dos artistas 
ainda não foi definido, pois 
os mesmos irão se apresentar 
em eventos semelhantes no 
mesmo dia”, explica. 

Para a edição de 2014, Bar-
bosa ressalta que não há uma 
expectativa de público, mas 
espera casa cheia. “Aguarda-
mos que Indaiatuba e região 
prestigiem o nosso evento, 
pois estamos trazendo para a 
cidade os melhores artistas”. 
Mais informações podem ser 
adquiridos pelo telefone (19) 
3500-4455 ou pelo whatsapp 
(19) 9.9273-3221.

ções, em sua vertente voltada 
ao Rock nacional e mistu-
rando ritmos tipicamente 
brasileiros como o samba e 
o MPB”, explica.

O show que terá duração 
de 1h40 deve receber um 
público estimado entre 350 a 
500 pessoas, e o público irá 
presenciar grandes releituras 

de músicas consagradas. 
“Irei fazer releituras feitas 
por nós, como muitos su-
cessos conhecidos por todos 
e algumas músicas do lado 
B. Além disso, o público 
também conhecerá algumas 
curiosidades sobre as canções 
e sobre a artista retratada”, 
disse a cantora. 
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Mais Expressão

Festival de teatro oferece 
espetáculos gratuitos

MOSTRA 
EXPOSIÇÃO 

EM INDAIATUBA 

‘Viva São Benedito: Congadas’ 
tem início hoje no Sesi Festival de Orquídeas acontece no Polo Shopping

Sérgio Mallandro se 
apresenta pela primeira vez

REPRODUÇÃO

MARCOS OTERO

O Sesi Indaiatuba recebe 
a exposição fotográfica “Viva 
São Benedito: Congadas”, a 
partir de hoje, dia 7, e segue 
até o dia 5 de dezembro. A 
mostra tem entrada gratuita e 
pode ser visitada de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 19 horas 
e sábado, domingo e feriado, 
das 9h às 17 horas. 

Com fotografias de José 
Antônio Teixeira, a exposição 
apresenta as congadas, uma 

A Estação das Orquídeas 
de Franca promove no Polo 
Shopping Indaiatuba, o 2º 
Festival de Orquídeas. O 
evento, que teve início na 
manhã de ontem, dia 6, 
segue até o próximo dia 
16, com entrada gratuita. 
O festival está aberto ao 
público de segunda a sába-
do, das 10h às 22 horas, e 
aos domingos, das 12h às 
20 horas. 

O  humor i s t a  Sé rg io 
Mallandro se apresenta, pela 
primeira vez em Indaiatuba, 
com o seu stand up “Sem 
Censura”. O espetáculo será 
realizado no dia 30 de novem-
bro, às 19 horas, no teatro do 
Centro de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei). 

Os ingressos já estão à 
venda e podem ser adquiri-
dos na loja L’afisa, Cantinho 
Nobre Pastéis e pela internet 
através do site www.ingres-
sorápido.com.br. O valor 
para meia-entrada é R$ 35 
(conforme lei). No promo-
cional antecipado, o valor é 
de R$ 50. Os ingressos são 
limitados e estarão à venda 
até véspera do evento ou en-
quanto durar o lote. O valor 

Desde o último dia 31, 
a Secretaria Munici-
pal de Cultura junto 

ao Grupo Estrada realizam a 
segunda edição do Proscênio, 
festival de teatro que oferece 
ao público 24 espetáculos com 
entrada gratuita. As apresenta-
ções acontecem durante todo 
o mês de novembro, no Novo 
Centro Cultural Jardim Mora-
da do Sol e na Sala Acrísio de 
Camargo, no Centro de Apoio 
a Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). 

O festival tem como obje-
tivo colaborar para a formação 
de uma visão crítica sobre 
teatro e possibilitar que a po-
pulação desfrute de trabalhos 
com qualidade e compromisso 
artístico. 

A programação inclui a 
apresentação de grupos pro-
fissionais e amadores, sele-
cionados previamente pela 
organização para a mostra 
competitiva e paralela. 

A mostra competitiva é 
realizada com 15 grupos pre-
viamente selecionados entre 
os que se inscreveram no perí-
odo de agosto e setembro. Os 
espetáculos serão avaliados 
por um júri formado por três 
profissionais da área. Os três 
melhores grupos receberão 
premiação em dinheiro, sendo 
que o primeiro colocado será 
premiado com R$ 3 mil, o 
segundo ganhará R$ 2 mil e 
o terceiro receberá R$ 1 mil. 

Ainda durante o evento, 
workshops e oficinas minis-
tradas por profissionais das 
artes cênicas serão oferecidos 
ao público presente. 

Para a secretária municipal 
de Cultura, Érika Hayashi 
Kikuti, o festival é uma boa 
oportunidade para a popula-
ção formar uma visão crítica 

das mais conhecidas manifes-
tações de cultura popular que 
une fé, paixão, festa e dança. 

Ao registrar esses momen-
tos, o fotógrafo teve como 
objetivo marcar a festa de 
cores e devoção para manter 
a continuidade dessa tradição 
popular.

O Sesi Indaiatuba está 
localizado na Avenida Fran-
cisco de Paula Leite, 2701, no 
Parque das Nações.

A exposição é composta 
por mais de duas mil plantas 
em 20 espécies diferentes 
de orquídeas, e o público 
poderá adquirir diversos 
prdoutos, como vasos, subs-
tratos, adubos, apostilas e 
flores. Os preços variam de 
R$ 8 (mudas) a R$ 20 (vasos 
com plantas floridas). 

O evento também é uma 
oportunidade para quem já 
possui uma orquídea em 

inteiro é R$ 70. A indicação 
é 14 anos.

Sucesso na TV e nos pal-
cos, Sérgio Mallandro diverte 
a plateia revivendo seu passa-
do, desde sua estreia na televi-
são com o apresentador Silvio 
Santos, passando por suas 
participações na TV Globo, 
além de contar suas hilárias 
histórias pessoais. 

Desde o seu retorno aos 
palcos, através do stand up, 
Mallandro tem cativado a pla-
teia por onde passa, atraindo 
jovens e adultos. Na televisão, 
fez sucesso com o reality 
“Vida de Mallandro”, com o 
talk show “Papo de Mallan-
dro” e “Férias do Mallandro”, 
todos no canal pago Mul-
tishow.

sobre a arte. “O evento tem o 
intuito de promover as artes 
cênicas colaborando não só 
para a formação cultural do 
cidadão como um todo, mas 
também na renovação e am-
pliação das plateias”, diz. “A 
expectativa é de que as apre-
sentações sejam prestigiadas 
pelo maior número possível 
de pessoas, já que há mais de 
20 peças de grupos profissio-
nais e amadores com roteiros 
variados”, explica Érika.

Mais informações sobre 
o evento pelo telefone (19) 
3894-1867.

Proscênio
O Proscênio – Festival de 

Teatro de Indaiatuba – teve 
início em 2013 e tem como 
principal objetivo promover 
uma mostra que tem como 
foco refletir e discutir sobre 
o fazer teatral e as possibili-
dades de criação singulares 
desenvolvidas pelos diversos 

Sérgio Mallandro se apresenta no Ciaei com o stand up “Sem Censura”

Peça ‘O Girador’ foi uma das apresentações realizadas na primeira edição do Proscênio

grupos e regiões do País. 
Além disso, o Proscênio 

propõe ao público a oportu-
nidade de ampliar sua visão 
crítica sobre o teatro e também 
permite que o mesmo possa 

Programação

Hoje, dia 7- Novo Centro Cultural Jardim Morada do Sol
20h30 – O Mamulengo dos Três Vinténs - Mostra Competitiva
14h – A Morte de Mané Bufão - Mostra Competitiva
17h – Liberdade Vigiada - Mostra Competitiva
20h30 – Velório à Brasileira - Mostra Competitiva

Domingo, dia 9 – no Ciaei
14h – Geração Y - Mostra Competitiva
17h – Trono Sujo de Sangue - Mostra Competitiva
20h30 – Encontro no Cortiço - Mostra Competitiva

Terça-feira, dia 11 - Novo Centro Cultural Jardim Morada do Sol
20h30 – Bailou - Mostra Paralela

Quarta-feira, dia 12 - Novo Centro Cultural Jardim Morada do Sol
20h30 – Alice no País das Maravilhas - Mostra Paralela

Quinta-feira, dia 13 - Novo Centro Cultural Jardim Morada do Sol
20h30 – Marrom, a Cor Esquecida - Mostra Paralela

Fonte: Secretaria Municipal da Educação 

desfrutar de trabalhos com 
qualidade e compromisso 
artístico. O festival ainda 
preocupa-se com foco na for-
mação artística. 

casa, mas está precisando de 
ajuda para recuperá-la. Para 
Marilza Portela, orquidófila 
organizadora do evento, o 
SOS Orquídeas é um dos 
diferenciais para o público. 
“É uma oportunidade para 
que as pessoas possam tirar 
todas as dúvidas com rela-
ção ao cultivo e doenças da 
planta, sem nenhum custo. 
Se a pessoa trouxer uma 
foto, por exemplo, é possí-

vel identificar o problema, e 
a própria pessoa pode cuidar 
de sua planta em casa. A 
maioria das pessoas adquire 
ou ganha um vaso florido, 
e não consegue fazer a flor 
brotar  novamente.  Com 
os cuidados adequados, 
mostramos que a orquídea 
pode passar de geração para 
geração e tem espécies que 
dão flores até quatro vezes 
ao ano”, explica. 
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Drama. 78 minutos. Clas-
sificação livre.

FESTA NO CÉU - CON-
VENCIONAL DUBLA-
DO - Quinta (6) a Quarta 
(12): 15h30. Animação 
/ Aventura. 95 minutos. 
Classificação Livre.
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Cinema

NOVEMBER MAN - 
UM ESPIÃO NUNCA 
MORRE - DUBLADO 
Quinta (6) a Quarta (12): 
19h15 LEGENDADO 
Quinta (6) a Quarta (12): 
16h20 / 21h40. Lança-
mento - Ação / Suspense. 
108 minutos. Classifica-
ção 16 anos. 

RELATOS SELVA-
GENS - LEGENDADO 
Quinta (6) a Quarta (12): 
17h30 / 20h00. Estréia - 
Comédia Dramática. 122 
minutos. Classificação 14 
anos.

NA QUEBRADA - 
Quinta (6) a Quarta (12): 

INTERESTELAR - LE-
GENDADO Quinta (6) 
a Quarta (12): 16h20 
/ 20h00. Lançamento 
- Ficção. 169 minutos. 
Classificação 14 anos. 

MADE IN CHINA - 
NACIONAL Quinta (6) 
a Quarta (12): 16h00 / 
18h30 / 20h40. Lança-
mento - Comédia. 96 
minutos. Classificação 
10 anos. 

15h50 / 20h20. Drama / 
Biografia. 141 minutos. 
Classificação 16 anos.

O MENINO NO ESPE-
LHO  - Nacional - Quinta 
(6) a Domingo (9): 16h00 
Segunda (10) a Quarta 
(12): 18h35. Fantasia / 

O LUCRO ACIMA 
DA VIDA - NACIO-
NAL Quinta (6) e Sexta 
(7): 19h00 Sábado (8): 
15h00. Sessões espe-
ciais - Drama. 90 mi-
nutos. Classificação 12 
anos. 

A MANSÃO MÁGI-
CA - ATENÇÃO ESPE-
CIAL AOS HORÁRIOS 
DESTE FILME - 3D 
DUBLADO - Quinta (6), 
Sexta (7), Segunda (10), 
Terça (11) e Quarta (12): 
15h20 / 16h45 / 19h10 Sá-
bado (8): 14h30 / 16h45 
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/ 19h10 Domingo (9): 
14h30 / 15h20 / 16h45 
/ 19h10. Lançamento - 
Animação. 85 minutos. 
Classificação Livre.

TIM MAIA - Nacional - 
Quinta (6) a Quarta (12): 
15h40 / 21h15. Drama / 
Biografia. 141 minutos. 
Classificação 16 anos.

O APOCALIPSE - LE-
GENDADO Sábado (8) a 
Quarta (12): 18h5 * Este 
filme não será exibido 
na quinta (6) e sexta (7).  
Ação / Drama. 110 mi-

19h00 / 21h15. Estréia 
- Ação. Nacional. 94 
minutos. Classificação 
14 anos.

TIM MAIA - Nacional 
- Quinta (6) a Domingo 
(9): 17h00 / 20h20 Se-
gunda (10) a Quarta (12): 

Excelente semana para o ariano trabalhar em equipe, trabalhar de 
forma unida com outras pessoas, isso facilitará muito sua vida. 
Mas se o nativo for do tipo muito egoísta poderá sentir um pouco 
de dificuldades no relacionamento com os outros nesse momento. 
Estará mais determinado e objetivo no que quer, determinará mais 
as coisas pra sua vida. Isso pode ser um fator positivo se for feito 
com suavidade. Evite ser agressivo no falar ou no agir.

O taurino pode enfrentar nessa semana algumas mudanças im-
portantes em seus relacionamentos. Os outros podem se mostrar 
mais receptivos e apaixonados pelo nativo. Os sentimentos 
alheios estarão em foco. Romances tendem a ocorrer ou a serem 
formalizados. É importante que algumas atitudes venham a ser 
reformuladas. Mude para melhor suas atitudes.

O geminiano tem uma semana importante para desenvolver 
umas idéias que vem tendo já a algum tempo e que podem levá-
-lo a aumentar suas rendas. Esse é o momento de unir pessoas 
e idéias em torno de seus projetos pessoais de trabalho. Sentirá 
que pode concretizar o que está pensando e uma força interior 
diz isso. Planeje e ponha-se em ação. Cuidado com suas emoções 
para não ficar muito nervoso ou agitado.

Canceriano passa por uma fase introspectiva para reavaliar o que 
precisa fazer e como dever fazer para que seus projetos de vida 
frutifiquem. Poderá ficar envolvido com assuntos do passado. De-
verá avaliar até que ponto essa atitude é legal para dar estabilidade 
a sua vida. Afetivamente há facilidades para atrair pessoas novas. 
Seja atuante, ativo e dinâmico, sem ser agressivo. 

O leonino continua em uma semana onde seus relacionamentos são 
o foco de suas atenções. Poderá sentir-se meio constrangido pelos 
rumos que sua relação pode estar tomando. Vida familiar é boa para 
dar estabilidade a seus pensamentos, nesse momento. Os amigos 
também trazem algumas alegrias. Vida profissional muito agitada 
ou focada em novos projetos a serem desenvolvidos. No entanto 
as emoções dos relacionamentos podem atrapalhar a concretização 
de seus projetos.

Semana marcada pelo aumento de sua rotina de trabalho. Isso 
pode provocar um estresse físico. Tenha cuidado. Planos cui-
dadosamente criados tempos atrás podem agora tomar força 
e começar a concretizar-se. Uma mudança profunda em sua 
estabilidade pessoal ou em seu íntimo está em andamento. Vida 
social atuante, levando a descobrir novas amizades e com isso 
facilitar a concretização de seus projetos pessoais.

O libriano finalmente sente que a vida se abriu para ele, e com isso 
as armas caem e ele pode finalmente se permitir encontrar novas 
amizades, e um novo amor pode ocorrer de forma inesperada. Sua 
vida social fica muito agitada  e pode não ter tempo para cuidar dos 
afazeres domésticos. Não pode deixar de cuidar de sua estabilidade 
emocional. Esse é o momento. Relacionamentos com pessoas de 
vidas passadas ou de seu passado,  podem ocorrer com o libriano.

O nativo de escorpião precisa lidar com sua vida doméstica e 
os relacionamentos familiares, com seus parentes. Irmãos pode 
ser fonte de brigas e disputas nesse momento. Tenha calma. O 
senso forte de saber como, quando e com que vai gastar seu 
dinheiro passa ser mais intenso nesse momento. Há facilidades 
de ganhos nos negócios e estabilidade financeira, aproveite.

Esta semana promete para o sagitariano. Estará com facilidade 
para encontrar romances, poderá iniciar um por estes dias e que 
será muito interessante se o nativo não se desinteressar rápido. 
Pode ser um relacionamento intenso e renovador... Fortes emo-
ções continuam ocorrendo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, 
não importa. O momento é de introspecção e reflexão. Novas 
amizades surgem. 

Semana focada em alguns fatos: 1- cuidado com a maneira 
com que se expressa com as pessoas. Pode gerar muita con-
fusão que depois recairá sobre si mesmo. 2-  Suas finanças 
e investimentos tendem a ganhar força. Pode ser chamando 
a fechar novos contratos ou acordos que aumentem seus 
rendimentos. 3- Suas atitudes podem trazer uma disputa e 
aumentarem as dificuldades em sua vida. Cuidado com seu 
modo de agir.

O aquariano tem agora seu momento de expansão e cresci-
mento em seu trabalho. Sua vida profissional pode iniciar 
uma certa expansão.  Pode vir acompanhada pelo estresse 
de lidar com a fala e a comunicação alheia. Agora começa a 
concretização de todos os esforços que você se dedicou anos 
atrás. Na saúde, tem que tomar cuidado, pois pode gripar com 
mais facilidade ou ter partes de seu corpo inflamado.

O pisciano, além de estressado no trabalho, poderá se sentir 
mais fechado e introspectivo. Estará analisando suas emoções  
e o que precisa tirar de sua vida. Excelente fase para planejar 
viagens para longe (os gastos podem vir daí ou com seus ami-
gos). Pessoas de longe podem aparecer e trazer gratas surpresa 
para o nativo. Um romance pode surgir daí.

Horóscopo de 07 a 13/11 por Alex Costa Guimarães

nutos. Classificação 12 
anos. 

DRÁCULA - A HISTÓ-
RIA NUNCA CONTA-
DA - DUBLADO Quinta 
(6) a Quarta (12): 17h20 
/ 19h30 / 21h55. Ação 
/ Fantasia /Terror. 92 
minutos. Classificação 
14 anos. 

ANNABELLE - DU-
BLADO Quinta (6) a 
Quarta (12): 21h35. Sus-
tense / Terror. 110 mi-
nutos. Classificação 16 
anos.
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Prefeitura e Aciai realizam edição do 
Natal Iluminado

Amanhã tem balé gratuito no Ciaei 

O maior Halloween que Indaiatuba já teve

Let's Eat Halloween Party

Campinas recebe Regina Duarte em 
novembro com a peça “Bem-vindo, estranho”

Premiação do Concurso Internacional
'Cartaz da Paz' do Lions Clube de Indaiatuba

A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai), em parceria com a Prefeitura, realiza o concurso de ilumi-
nação e decoração de residência Natal Iluminado 2014. O anúncio 
foi feito na manhã de quarta-feira, dia 29 de outubro, durante 
coletiva de imprensa.  O período de inscrição será de 3 a 28 de 
novembro, pelo site da Prefeitura, no www.indaiatuba.sp.gov.br, 
ou então pessoalmente na Aciai. Todas as residências da cidade 
poderão participar, exceto apartamentos e prédios. Serão premiados 
os cinco melhores colocados: 5º lugar, um aparelho de som; 4º 
lugar, um fogão; 3º colocado, um tablet; 2º lugar, uma geladeira; 
e 1º colocado, uma TV de 42 polegadas. Todos os participantes 
do concurso irão concorrer a uma moto zero km

Coquetel de Premiação do Concurso Internacional Cartaz da 
Paz, que aconteceu na Sede do Lions Clube de Indaiatuba. O 
evento contou com a presença de algumas escolas convidadas 
e participantes, entre alunos e professores.

O suspense policial "Bem-vindo, estranho", com Regina Duarte, 
Mariana Loureiro e Kiko Bertholini, terá apresentações hoje, amanhã 
e domingo, dias 7, 8 e 9, no Teatro Brasil Kirin do Shopping Iguatemi 
Campinas. As sessões ocorrem às 21 horas hoje e amanhã; e às 19 
horas no domingo. A peça mostra a relação e a difícil convivência entre 
mãe e filha, principalmente após a chegada de uma terceira pessoa.

Esta hamburgueria é um 
babado mesmo! Dessa vez 
a “desculpa” para a festa 
foi o Halloween. Tanto os 
proprietários quanto seus 
f u n c i o n á r i o s  e s t a v a m 
vestidos à caráter, além de 
alguns clientes. Festa boa e 
comida excelente só podem 
dar nisso. Sucesso absoluto 
novamente, como sempre.

O Polo Shopping 
I n d a i a t u b a  e m 
parceria com a Loggar 
Produções e o portal 
Mais Indaiá realizou 
na sexta-feira, dia 
31 de outubro,  o 
maior Halloween que 
Indaiatuba já teve. 
Na edição Halloween 
2 0 1 4 ,  o  f a m o s o 
apresentador Palhaço 

Koringa recebeu o público com brincadeiras, truques de 
mágica e apresentou o mini-concurso de fantasias na Praça de 
Alimentação do Shopping. Com o tema circense, personagens 
assombrosos do circo estavam por todo Shopping tirando fotos 
e distribuindo balas e doces, seguindo a tradicional brincadeira 
“Travessuras ou Gostosuras” do Halloween. Também houve 
brincadeiras para quem não estava fantasiado. Um “Camarim 
de Horrores” estava disponível para o público, com um totem 
para que as pessoas pudessem tirar fotos usando acessórios 
de Halloween. O público pode acompanhar através das redes 
sociais do Polo Shopping Indaiatuba e do Mais Indaiá com 
fotos dos personagens principais do evento.

A Secretaria 
M u n i c i p a l 
d e  C u l t u r a 
p r o p o r c i o n a 
mais uma opção 
de lazer gratuita 
e de qualidade 
para a população 
de Indaiatuba. 
É o Balé da 
Cidade de São 
Paulo, renomada 
companhia de 
dança paulistana, 
q u e  r e a l i z a 
apresentação 
única amanhã, 
dia 8, a partir das 20 horas, na Sala Acrísio de Camargo, no Ciaei.  
No repertório, duas coreografias atuais do grupo, Abrupto, do 
coreógrafo brasileiro Alex Soares, e Cantata, do coreógrafo italiano 
Mauro Bigonzetti, com direção artística de Iracity Cardoso e elenco 
de 36 bailarinos no total. A classificação etária é livre e a entrada 
é franca, sem necessidade de retirada antecipada de convites. Mais 
informações pelo telefone (19) 3894-1867.

Viviane Rainche Arquiteta Coordenadora Cerâmica Portinari 
apresentou o Lançamento  2015 da "Cerâmica Portinari In Mostra", 
que na primavera foi lançada em Bologna, na Itália, com Marcos 
Minutti da Portinari e os proprietários da Casa Nossa Interiores

Arquiteto Hipólito de Oliveira, Roger da Casa Nossa Interiores e o 
Engenheiro Marcelo Kiem

Luiz Roberto (Presidente da AEAI) e Irene Fruet com amigas

Casa Nossa Interiores participa 
'Cerâmica Portinari In Mostra'
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Grilli

Victor Hugo Zimbom ao lado da aniversariante Giulia Cotrin, na chuáca-
ra, sábado, dia 1º

Valéria Jordão e Bia Padscoalini, na Miss Stone 
que dia 13 lança sua nova coleção

Tathiana 
Lazzuri 
arrasando 
com o 
modelito da 
Nishi  Royale

Silvana de Angelis recebendo homenagens de Lucimara  
Andriani, pelo seu aniverssário, dia 3, no Yázigi

Selena Monteiro, que voltou recetemente de um giro 
pelas  terras do Tio Sam, com produção de cabelo e 
maquiagem by Cintia Lopes

Munize Bigatto em meio a agitação de seu 
escritório, na  escolha das peças para o ensaio 
de fotos da coluna Poderosa

Os sócios Lucélia, Adilson e Luciele no coquetel de inauguração Car-
mem Bella Esmalteria. Telefone 3312-0922

Clientes e amigos prestigiando o coquetel da Carmem Bella Esmalteria

As irmãs e sócias Lucélia e Luciele, da Carmem Bella Esmalteria, com a 
mãe a homenageada Carmem

As funcionárias Jessica, Dalva, Juliani e Ariane da Carmem Bella Esmalteria

Flavia Maria Kondrat, Giulia Cotrin Kondrat, Vera Soriano  Tyko 
Silva e Macan na festa que agitou a meninada na chácara

A poderosa Tathiana Lazuri posando para o 
Fuxicos da  Vila, na Morabezza

Sexta, dia 31 de outubro, 
minha amiga Vera Soriano, 
sua filha, Mariana Azevedo e 
seu genro Rodrigo Tonin, fo-
ram conhecer a nova Boutique 
de Carnes da cidade, a Grilli. 
Aproveitaram para brindar 
com as cervejas especiais e 
conheceram a variedade de 
cortes e de carnes que a casa 
oferece. Não preciso dizer o 
quanto gostaram do local
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Ticiana Moraes na Paleteria Arriba

Viviane e Cláudio da Policomp no Restaurante Dom ApolloThiago Araújo e Heymos Assunção no Restaurante Kostela do Japonês

Rafael Stanczyk no Restaurante Moqueca

Na Cantina Italiana - Mamma Mia, mais uma ótima noite com excelente 
companhia dos proprietarios da Loja Shoe Shop

Mariana, Samir e Lorenzo no Restaurante Dom ApolloLizandra e Júlia na Paleteria Arriba

José com seu neto Pablo na Paleteria ArribaDr. Wilson e Marlene no Restaurante Açafrão

Cleberson e Cris no Restaurante Açafrão Antonio e Emerson no Restaurante Kostela do Japonês

Tiago e Regiane no Restaurante Casa da Moqueca
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Os bebês da sala 2 da tarde do Berçário se divertem no Halloween do 
Colégio Objetivo

O 13º Festival de Dança e Teatro dos Colégios Cata-Vento e IPEC teve 
como tema principal o filme 'Frozen Uma aventura congelante'

Na tarde para brincar, alunas do Maternal 2 do Colégio Meta posam 
para a foto

Miguel Crivinel Caires, Isabella Brandão Jakobsen e Matheus Poletto 
Pinelli  se divertem no Halloween do Colégio Objetivo

Mariana de Oliveira Barbier comemorando o 
aniversário no Colégio Objetivo

Isabela Bellan comemorando o aniversário no 
Colégio Objetivo

Davi da Silva Lino celebrando seu  aniversá-
rio no Colégio Objetivo

Alunos do Ensino Fundamental 1 do Colégio Meta durante atividade 
em sala

Aluno da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, acompanhados pelo 
professor Zeca

Alunas do IPEC, Luisa, Maria Eduarda e Júlia na apresentações no 13º 
Festival de Dança e Teatro
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LE LUH EVENTOS É SÓ SUCESSO

Dois salões distintos: para eventos em geral com capacidade para 1.000 pessoas e a Le Luh Kids para festas de 
crianças com buffet, brinquedos, trenzinho suspenso, monitores altamente treinados e capacitados para cuidar 
de seus filhos, sonorização com isolamento acústico, climatização total com ar condicionado, gerador, elevador e 
muito mais. Tudo para que seu filho tenha a festa dos sonhos e os pais a certeza de proporcionar momentos de pura 
alegria para a família e amigos. Informe-se no 3392-6063 ou 3017-0917. Você vai se encantar com os espaços!!!

Máquina reta Industrial por 
apenas R$ 900,00 em 5x 
iguais de R$ 180,00. Overloque 
Industrial por apenas R$ 
1300,00 em 5x Igual de R$ 
260,00. Venha conferir as 
promoção de tesouras e peças.

Sorvetes Indaiá, que delícia!Casamento de Daiane Ribeiro e Vinicius Mendes 
Há 25 anos a Sorveteria Indaiá faz sucesso pela qualidade e o delicioso 
sabor de seus sorvetes. Tudo é preparado com produtos de primeiríssima 
qualidade, com todos os cuidados e higiene no manuseio dos alimentos, 
com profissionais qualificados e especializados para a fabricação. Sabores 
variados e requintados com o melhor chocolate ao leite e frutas seleciona-
das. Todos estes motivos é um dos sorvetes mais saborosos da cidade e que 
todos adoram. Aproveite as promoções mensalmente: Aqui algumas: 10 
picolés de leite só R$ 12 / 20 picolés de leite R$ 22  /  10 picolés de frutas 
R$ 10 / 20 picolés de frutas R$ 18 / copão R$ 4  ou 10 por apenas  R$ 30  
e muito mais. Dê um pulinho na sorveteria e confira de perto, na Rua Joana 
Bernardin Brizolla, 472, Vila Brizolla. Fone: 3816-7536. Parabéns Claudio 
e Luciana, sucesso sempre!!!

Para casamento, festas em geral, 
formaturas e festas de final de 
ano, os mais belos vestidos longos 
e vestidos de noiva (venda ou 
aluguel), a melhor opção é a A Nova 
Loja. Modelos super diferentes  
e cores da nova estação e os 
maravilhosos vestidos de noivas, 
agradando todos os gostos. Vale a 
pena conferir!!

Promoção 
Fitness 20% Off

PROMOÇÃO 
OLIMAQ

Você não pode perder a Promoção 
Fitness com 20% Off na Vitorello. 
Os mais novos modelos, sensação 
do momento, com cores da nova 
estação e estampas diferenciadas. 
Agora é hora de aproveitar para 
presentar no Natal, curtir as férias 
e fazer academia. Corra!!!

Foi no último dia 1º o casamento de Daiane e Vinicius, na Igreja Santa Teresinha em Itaici. Cerimônia maravilho-
sa que emocionou todos os convidados. Os noivos receberam os cumprimentos no Tênis Clube, com uma delicio-
sa e alegre festa. Parabéns aos noivos e felicidades sempre! A A Nova loja aproveita o ensejo e homenageia seus 
clientes: os noivos e padrinhos!

Para decorar sua 
casa não existe nada 

melhor que a Adelaide 
Decorações. Ela oferece 

cortinas, persianas, 
colchas, almofadas e 

papel de parede, além de 
pisos laminados, telas 
mosquiteiras e toldos. 

Ligue já e agende um 
horário sem compromisso. 

Tudo muito lindo!!!

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

Look masculino da Indaiá Vest

Equipe de Robótica do Objetivo campeã do amistoso da Regional São 
Paulo 2014

Bruna Adanya e Stefany Veda no 1º Sarau Rodin, gratuito e aberto ao 
público

Antes e depois da cliente Roberta com cabelos Alícia Hair, colocação 
Isaunira da Buttterfly. Venha você também ficar ainda mais linda!

Ana Luisa pigatto, Lucas Mabelini e Giovanna Herrera no 1º Sarau 
Rodin, gratuito e aberto ao público

Alunos do Objetivo Indaiatuba premiados na OBQJr 2014

Alunos do 8º Ano B do Colégio Meta fazem "Amigo Literário" com a Professora MichelleAlunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em Campeonato Externo

Alix Ferreira Garbus, aluna do 6º 
ano do Colégio Objetivo, Menção 
Honrosa na Olimpíada Brasileira 
de Informática

A linda Miss Juvenil 2010 Tainara Daltio foi destaque na passarela do 
Miss infantil 2014. Parabéns!Jaqueline e Ana Caroline da Vida Luz Materiais para 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 MOBILI-
ADO -  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

CA09423 JD.DOS AROMAS - AT.420M² AC.169M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / ESCRITORIO / COZ. / WC / AS / AQUE.SOLAR / 
CHUR. / AMPLO QUINTAL / GAR.2 VAGAS / COND.COM LAZER 
COMPLETO. R$ 750.000,00

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

CA09429 MONTREAL RESIDENCE - AT.150M² AC.104M² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ./ WC./ AS / CHUR. / GAR. R$ 
450.000,00

CA0978 PQ.BOA ESPERANÇA - AT.406m² AC.202m² - 3 DORM. + 
ARM.(SUITE) / SALA / COPA / COZ.PLANEJ. / WC / AS / DORM. 
E WC EMP. / QUINTAL / GAR.2 VAGAS. R$ 450.000,00

CA09461 JD.NOVA INDAIA - AT.150m² AC.100m² - 2 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 270.000,00

CH01237 TERRAS DE ITAICI - AT.1350M² AC.200M² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / LAREIRA / LAVABO / COZ. / WC. / AS / EDICULA 
/ CHUR. / FORNO A LENHA / CERCA ELET. / AR.COND / GAR.2 
VAGAS. R$ 800.000,00

CH01179 PQ.PRESIDENTE - AT.1.662m² AC.427m² - 5 DORM.
(3 SUITES) / COZ. / COPA / WC / AS / ESPAÇO GOURMET / 
PISCINA / CASA CASEIRO (2 DORM. /SALA/COZ./WC/AS) / 
EDICULA (DORM./WC) / GAR.6 VAGAS. R$ 820.000,00

CH01235 VALE DO SOL - AT.1.000m² AC.280m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / 3WC / AS / AVARANDADA / CHUR. / POMAR / 
PISCINA(4x8) / APP / GAR. R$ 400.000,00

CA09539 JD.JEQUITIBA - AT.250m² AC.199m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA 
AMPLA / COZ. AMPLA / WC / AS / CHUR. / WC EXT. / PORTÃO ELET. 
/ FONTE / ESTUDIO / GAR.2 VAGAS. R$ 550.000,00

CA09500 VILLAGIO DE ITAICI - AT.150m² AC.124m² - 2 DORM.
(SUITE) / 3 SALAS / COZ. / 3WC / AS / CHUR. / GAR.2 VAGAS. 
R$ 385.000,00

CA09468 MONTE VERDE - AT.250m² AC.292m² - 3 DORM. + ARM. 
EMBUT. (SUITE + CLOSET E 2 COM SACADA + AR.COND.) / SALA 2 
AMB. / COZ.PLANEJ. / WC / AS + ARM.EMBUT. / ESPAÇO GOURMET 
/ PISCINA AQUEC. / CERCA ELET. / GAR.2 VAGAS. R$ 680.000,00

CA09495 PQ.DAS NAÇÕES - AT.125m² AC.117m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC  /AS / GAR.2 VAGAS. R$ 350.000,00

*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

CA09415 JD.DOS COLIBRIS - AT.150M² AC.93M² - 3 DORM.
(SUITE)/ SALA / COPA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 
332.000,00
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LOCAÇÃO

VENDA

CA01266- Jardim Morada do Sol: Casa com 03 
dormitórios sala, cozinha americana, lavanderia. 
Garagem para 02 carros. R$ 250.000,00.

CA01289- Jardim Europa: Lindo sobrado com excelente 
acabamento, localizado em bairro estruturado próximo ao 
parque ecológico. Com 03 dormitórios, sala, cozinha pla-
nejada. Quintal amplo com churrasqueira. R$ 560.000,00.

CA01148- Jardim Portal do Sol: Casa em ótimo 
estado com 02 dormitórios, sala, cozinha plane-
jada e quintal. R$ 265.000,00.

CA01137- Jardim Regente: Casa nova com exce-
lente acabamento, portão eletrônico, alarme, circuito 
de tv, quintal, escritório e ar condicionado. 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala, cozinha. R$ 600.000,00.

CA01145- Jardim Bela Vista: Casa nova com aca-
bamento em porcelanato com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala tv e estar, cozinha, lavanderia e chur-
rasqueira.  R$ 430.000,00. Aceita Financiamento.

CA01194- Villaggio di Itaici: Sobrado novo 
com acabamento impecável, com jardim de 
inverno. Casa com 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha planejada. R$ 530.000,00.

CA01309- Jardim Vila Romana: Casa em condomínio alto pa-
drão com excelente acabamento, sala com ar condicionado, es-
paço gourmet integrado a sala. Todas as suítes com armários. 
Área de lazer com piscina e churrasqueira. R$ 1.250.000,00.

CA01305- Villaggio di Itaici: Casa em condomí-
nio fechado com portaria 24 horas. 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha. Ga-
ragem para 02 carros. R$ 2.600,00.

AP00283- Jardim Paulista: Apartamento com 
02 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. 
Garagem para 01 carro. R$ 800,00.

CA00900- Cond. Panorama: Linda casa alto padrão 
em condomínio fechado com excelente acabamento 
em porcelanato. Com 04 dormitórios, sendo 02 suítes, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia. Área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Portaria 24 horas. R$ 6.000,00.

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

CA01043- Vila Suíça: Linda casa em bairro 
nobre com 03 dormitórios  sendo 01 suíte, sala 
02 ambientes, cozinha. Garagem para 04 carros. 
R$ 2.300,00.

AP00057- Jardim Pedroso: Apartamento com 
03 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. 
Garagem para 01 carro. R$ 900,00.

CA00586- Jardim Adriana: Casa com 02 dormitó-
rios sendo 01 suíte, sala, cozinha. Garagem para 
02 carros. R$ 1.200,00.

CA01278-Juscelino kubistcheck: Casa 
nova com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha. Garagem para 01 carro. R$ 1.400,00.

CA01308- Jardim Maison Du Parc: Sobrado alto padrão com 
portaria 24 horas, acabamento em porcelanato, casa com 04 suí-
tes  sendo 01 com closet e hidro, salas jantar/ estar e tv, cozinha 
americana planejada. Área de lazer completa. R$ 2.7000.000,00.
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AP0467 - 154,33 M² - COND. FERNANDA - 3 DORM., SENDO 1 ST., 
BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., SACADA, COZ., ÁREA DE SERV., BHº 
DEP., 2 VG. PLANEJADOS: COZ., AS, DORM., ST. R$ 600.000,00

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

CA0482 - 300 M² - COND. PORTAL DE ITAICI - 3 SUÍTES, 
SALA 2 AMB., ESCRIT., LAVABO, COZ., DESP., ÁREA DE 
SERV., PISC., CHURRASQ., 2 VG. R$ 790.000,00

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

CA0496 - 476,54 m² - COND. BEIRA DA MATA 
3 DORM., SENDO 2 STS., (1 AMERICANA), SALA 2 AMB., 
LAVABO, COZ., QUINTAL, JD., CHURRAS., PISC., 04 VG. R$ 
4.200,00 + 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

CH0090 - COND. TERRAS DE ITAICI
CASA SEMI MOB. - 3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 
2 AMB., VARANDA, COZ., PLANEJ., ÁREA DE SERV., QUINTAL, 
DIVERSAS VG, CX. D'AGUA 7MIL L. R$ 2.700,00 + Cond. + IPTU
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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, coz-
inha, 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 ameri-
cana 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$ 800,00 – Jd. Morada do Sol - 1 dormi sala, 
cozinha, área de serviço, garagem.
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 - Belo Horizonte - 2 dormi, sala, ban-
heiro, cozinha, 1 garagem, área de serviço, quintal
R$ 1.200,00 - Morada do Sol - 2 Dormi, 1 WC, 
sala, 1 Cozinha, 1 Garagem (Moto) Área de ser-
viço, Quintal.
R$ 1.250,00 - Belo Horizonte - 2 dormi, 1 suíte, 
banheiro, sala, garagem, área de serviço, quintal.
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$ 1.600,00 - Sobrado JD Pedroso - 3 Dormi, 
1 suíte, sacada, banheiro,sala, cozinha, área de 
serviço, 2 garagens, 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$ 1.800,00 - 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 Ki Oto - 3 Dormi, 1 suíte, sacada, 
4 banheiros, sala, cozinha (planejada) 3 Garagens, 
churrasqueira, quintal, despensa, area de serviço, 
quintal, portão eletrônico.
R$ 2.200,00 - Condomínio Veneza JD Pedroso - 2 
dormi, 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, copa, area 
livre, 2 garagens, churrasqueiras.
R$ 2.400,00 - Residencial das lagos na marginal 
- 3 dormi, 1 suíte, 3 banheiro, 2 salas para 2 am-
bientes, cozinha (armário), 2 garagens, 1 piscina 
churrasqueiras, quintal.
R$ 2.500,00 - JD Regina - 3 dormi, 1 suíte, ban-
heiro, 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 

banheiro, 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, coz-
inha, 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 
ambientes, portaria 24 as .
R$ 1.300,00 - Edifício Portal das Flores - 3 Dormi, 
sacada, banheiro, sala, cozinha, area de serviço, 
area livre, garagem, piscina, churrasqueira.
R$ 1.500,00 - Edifício Anda Luz bloco Sevilha - 3 
dormi, suíte 2 sacada, sala, cozinha, area de serviço, 
2 garagens coberta, piscina, sauna, cerca elétrica.
R$ 1.500,00 - JD São Paulo - 3 dormi, suíte, sacada, 
3 banheiros, sala, cozinha, area de serviço, area 
livre 2 garagens.
R$ 1.500,00 - Portal das Flores - 3 Dormi, sacada, 
banheiro, sala, sala 2 ambientes, cozinha, garagem . 
R$ 1.500,00 - JD Aquarius - 2 Dormi, suíte, sacada, 
banheiro,sala, cozinha, area de serviço, garagem. 

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

Casa 2 dormitórios, suíte, sala ampla, cozinha, área 
de serviço, sacada, garagem para motos independen-

te, nova, primeira locação. R$ 1.200,00. Negocia

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, coz-
inha, despensa, escritório, lavabo, quintal, área 
de luz, piscina, espaço  gourmet completo casa 
de altíssimo padrão oportunidade única 4 vagas. 
VALOR R$ 1.600.000,00

dormi,1 suíte, banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 
garagens, despensa, cerca elétrica, portão eletrônico.
R$ 2.700,00 – Itaici - 3 Dormi, 1 suíte, sacada, 3 
banheiros, sala 2 ambientes, sala de jantar, sala, sala 
de estar, cozinha, copa, area livre, Garagens, area de 
serviço, despensa, piscina, churrasqueira, varanda, 
quintal, portão eletrônico, escritório.
R$ 2.800,00 - Moacir Arruda - 3 Dormi, 1 suíte, 
sacada, 2 banheiros, sala 2 ambientes, cozinha, 
copa, area livre, 4 garagens, despensa, quintal, 
cerca elétrica.
R$ 3.000,00 - Cidade nova - 3 Dormi, 1 banheiro, 
sala, cozinha, copa, garagem, quintal.
R$ 3.000,00 – Cecap 1 - 3 Dormi, sala, cozinha, 2 
garagens, area de serviço, quintal.
R$ 3.000,00 - (Sobrado) Vila Maria Helena - 4 dormi, 
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 saca-
da, banheiro, sala 2 ambientes, cozinha (planejada) 
area livre, 4 garagens, churrasqueira, area de serviço.
R$ 3.500,00 - JD São Paulo - 4 Dormi, 4 Suítes, 
sacada, 6 banheiros, sala, cozinha, copa, 3 garagens, 
cerca eletrônica, portão eletrônico, churrasqueira.
R$ 3.500,00 -  Monte Verde - 3 Dormi, 1 suíte, 
sacada, sala de jantar, sala, cozinha, 6 garagens, 
quintal, cerca elétrica, portão eletrônico, piscina, 
churrasqueira.
 

SALAS E SALÕES 

R$ 700,00 - MDS - Are Total 40M² 2 WC 
R$ 900,00 - Jucelino Kubcheck - Area Total 40M² 
1 WC 
R$ 1.000,00 - MDS - Area Total 65M² 1 WC 
R$ 1.000,00 - PQ Das Nações - Area Util 78M² 2 
WC, 2 Vagas Garagem.
R$ 1.000,00 – Califórnia - Area Total 60M² 2 WC, 1 
Cozinha, 1 Sala (Pequena)
R$ 1.000,00 - JD Adriana - Area Util 30M²1 WC.
R$ 1.100,00 - JD Do Vale - Area Total M²40 1 WC 
Lavanderia, 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, 
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APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA LOCAÇÃO PROXI-
MO 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 CENTRO 
3 DORM, 1 SUÍTE, WC, COZINHA AMERICA-
NA, 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

CENTRO OPORTUNIDADE OTIMA LOCALIZAÇÂO
CASA TERREO AT E AC 90M COM :

2 DORMITORIO, 2 WC, COZINHA, SALA, 
R$220.000,00 Referência: CA00108

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

LINDO SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS TODOS
PLANEJADOS ,SALA, COZINHA PLANEJADA ,WC

SOCIAL ,LAVABO,DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA
,QUINTAL COM CHURRASQUEIRA ,GARAGEM PARA 

3 AUTOS R$ 680.000,00 REFERÊNCIA: CA00064

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

CASA BEM LOCALIZADA COM
2DORMITORIOS,SALA,COZINHA,AS,GARAGEM
COBERTA R$1.000,00 REFERÊNCIA: CA00130

APTO EM OTIMA LOCALIZAÇÂO PRÓX. A SAÍDA DA 
CIDADE 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, LICENCIA-

DA, 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 COMERCIAL 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 INCLUSOS)

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

CASA VENDA

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

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

JD OLINDA –CA02623
03 DOR(01 SUITE), 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

CARDEAL-AP00650
02 DOR, SALA, COZ, WC, A.S E 01 VAGA.
R$190.000,00

PQ. BOA ESPERANÇA- AP00649
02 DOR C/ ARM (01 SUITE), WC, SALA 02 AM, COZ 
PLAN, A.S, 02 VAGAS, VARANDA GOURMET C/ CHUR, 
AQUECIMENTO Á GAS E LAZER COMPLETO 
R$ 316.000,00

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

JD CALIFORNIA CA02601
02 DOR, COZ, WC, LAVAN + ESTACIONA-
MENTO QUE CABE CAMINHÃO, TRATOR, 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ETC. RUA DOMA-
CIR STOCCO JR. 871
ALUGUEL A COMBINAR.

NUCLEO HAB. BRIGADEIRO FARIA LIMA 
– CA02616
01 DOR, SALA, COZ, 01 WC, A.S, QUINTAL 
SEPARADO.
R$880,00 (IPTU INCLUSO)

JD. ALICE- CA2654
01 DOR, WC, SALA, COZ, A.S E 02 VAGAS.
R$ 1.300,00

JD. CALIFORNIA-  CA02653
03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, A.S E 02 
VAGAS.
R$1.350,00+IPTU 

PAU PRETO – CA02650
03 DOR, 02 WC, COPA, COZ, SALA, QUIN-
TAL E 02 VAGAS.
R$1.400,00

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

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

CENTRO – AP00644
03 DOR(02 C/ ARM E 01 SUITE), WC, SALA 
02 AMB, COZ PLAN, SACADA, LAVAN, 01 
WC EMPREGADA E 01 VAGA.
R$1.500,00+COND+IPTU 
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CA00953 - Cond. Fech. de Alto Padrão - Linda Casa, acab. 
em porcelanato e mármore nas escadas, aquec. solar, 4 

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

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 1.000,00 + Iptu
SL00016 – Centro – Salão – AC: 60m² c/ wc e coz R$ 1.500,00 + 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 so-
cial c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
AP00260 – Jd. California – 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem R$ 1.100,00 + 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/ Ave-
nida) – 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 – Preparação 
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, aqueci-
mento 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, churrasqueira, 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 Lo-
calização - 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 – Ex-
celente Acabamento - 2 suites c/ armários(Sendo 1 c/ closet), sala de tv, sala 2 amb, 
lavabo, coz planej, lavand c/ armários, 2 vagas de garagem R$ 580.000,00

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

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

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

churrasq, port. eletrônico. R$ 595.000,00
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.318 –JD.DO VALE – R$345 MIL -  3dorms(1st),sala,coz,wc,lav
anderia,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,churrasq
ueira,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.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL  – 
3dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,wc,as,garagem para 2 carros.

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.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,chur
rasqueira,2 vagas de garagem coberta e 2 descoberta.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

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$230 MIL – 150m²,com planta aprovada para 
comercio,fundos e laterais fechados,garagem para 4 carros. VENDE 
URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².

CHACARAS
      
COD.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL – 
4dorms(1st),sala de estar c/lareira,sala de jantar,varanda,copa,coz 
americana,6wc,edicual,piscina,churrasqueira,fogão á lenha,campo de 
futebol,salão de jogos,garagem.
C O D . 7 4 3  –  L A R A N J A I S  –  R $ 7 0 0  M I L  –  2 d o r m s , s a l a 
de  es ta r  e  jan ta r , coz ,wc  soc ia l , l avander ia ,depos i to  de 
bagunça,churrasqueira,portão eletrônico,aquecedor solar,poço. 
AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster),sala de jantar,estar e TV,coz. Planejada,lavabo,wc 
social,lavanderia,piscina,campo de futebol,churrasqueira.

COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,varan
da,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  do rms (1s t  com 
a/e),sala,coz,copa,AS,sacada grande,cerca elétr ica,piscina 
7x3,5,garagem.
JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st),wc social,coz,sala 
de estar e jantar,jardim interno,fundos com 1dorm,coz,wc,salão com 
80m²,garagem para 3 carros. COMERCIAL.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts,sala 3 ambientes,coz.
com a/e,dispensa,dorm. de empregada com wc,garagem,local para 
festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet),sala de estar 
e jantar,coz,wc social,lavabo,lavanderia com wc,piscina,garagem.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e,sala 
ampla,coz.planejada,wc,lavanderia,churrasqueira,garagem,cerca 
elétrica,portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,wc,as,garagem.
JD.AMERICA – R$2 MIL – 3dorms(1st),sala,coz. Com a/,wc,edícula 
com wc e churrasqueira,garagem.
VL.SORIANO – R$2MIL – 3dorms(1st c/closet),sala,coz,lavanderia,2 
wc,edicuala c/ churrasqueira,garagem para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st),sala,coz,wc,churrasqueira
,garagem.
JD.PRIMAVERA – R$1.600,00 – 3dorms(1st),sala 2 ambientes,coz,w
c,as,cgurrasqueira,garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia.
J D . I T A M A R A C Á  –  R $ 1 . 5 0 0 , 0 0  -  2  d o r m s ( 1 s t  c o m 
closet),sala,coz,wc,as,garagem
JD.MONTE VERDE – R$1.400,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 3dorms,sala,coz,wc,as,garagem.
JD.SANTA CRUZ – R$1.200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm,coz,wc

JD.ITAMARACÁ – R$1.100,00 – 1dorm grande,sala grande,coz,lav
anderia,quintal,garagem para 2 carros.
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm,1 quartinho,sala,coz,w
c,as,entrada para moto.
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.M. HELENA – R$1.200,00 – 3dorms,sala,coz,wc,as,garagem.
CIDADE NOVA – R$1.300,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,1 vaga de 
garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st),sala 2 ambientes,coz planejada,2 
wc social,dispensa,2 vagas de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com aramarios,sala,coz com 
a/e,wc,as com wc,2 vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

JD.BRASIL - R$900,00 –80m² com wc
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m²,wc,pia com gabinete.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m²,com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m²,wc,copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m²,2 wc,piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – 90m²,wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m²,wc,área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m²,coz,escritório,2 wc,porta de vidro.
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente,wc.

SALAS

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

GALPÃO

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

 

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

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

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 ter-
reno 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, lavabo, co-
zinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 850.000,00. 
Aceita 50% em permuta.
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 
Apto0008 – Florianópolis (Itapema) -  03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira na varanda       AT/ 130m² 
R$ 400.000,00

Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha e 
WC R$ 440.000,00

TERRENO VENDE
TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privile-
giada, 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
TE0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 450.000,00m²
TE1160 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 450.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto 1.000m² R$ 220.000,00
TE0043 – Jardim dos Laranjais  - 3.000m² R$ 220.000,00

CASA LOCAÇÃO
CA0063 – Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, cozinha e lavan-
deria 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.
Apto0117 - 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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CHA167 – VALE DAS LARANJEIRAS: 3.100M² TERR. 765M² CONST. 6 
DORMS S/ 3 SUITS, C/ ARMAR. SALA (HOME, JANTAR, ESTAR) COZ. 
PLANJ, COPA, LAVAND. WC, LAVAB. DISPNS. ESCRT. PORTÃO ELE-
TRO. QUARTO DESPJ. AQUEC. ACADEMIA, DORM EMPREG. CAMPO 
DE FUT. PISCINA, CHURRQ. POMAR, VARANDA, JARDIM, VIVEIRO, 
ALARME. R$ 2.500.000,00 

VENDA

CASAS EM BAIRROS
CA013 P2 - JD. MORADA DO SOL: 3 DORMS, 2 SALAS, COZ. LAVAND. R$ 
250.000,00 
CA014 P2 – JD. VALENÇA: 125M² TERR. 110M² CONST. 2 DORMS, SALA 1 
AMB. COZ. DORM. DE EMPREG. R$ 300.000,00 
CA015 P2 – JD. TROPICAL: 250M² TERR. 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 
WC SOCIAL, 2 VAGAS R$ 280.000,00
CA026 P2 – JD. ITAMARACA: 300M² TERR. 163M² CONST. 3 DORMS, SALA, 
COZ. COPA, LAVAND. WC, DISP. CHURRQ, 5 VAGAS R$ 310.000,00 

CHA036 P2 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 200M² 
CONST. 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA 3 AMB, COZ 
PLANJ. LAVAND. WC, DISPENS. ESCRIT. QUARTO 
DESPJ. DORMT DE EMPREG. CHURRQ. 4 VAGAS 
R$ 580.000,00 
CHA023 P2 – PQ. DA BANDEIRAS: 1000M² TERR. 
216M² CONST. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, 
CHURRQ. R$ 400.000,00 
CHA032 P2 – S. ELISA (ITUPEVA): 1.315M² TERR. 
120M² CONST. 3 DORMS S/1 SUIT. SALA, COZ. 
AMER. LAVAND. VARANDA R$ 400.000,00 
    

APARTAMENTOS: 
AP023 P.2 – JD. PRIMAVERA: 70M², 2 DORMS, S/ 
1 SUIT C/ CLOSET, SALA PLANJ, COZ. PLANJ, 2 
VAGAS R$ 290.000,00
AP033 P2 – JD. MARINA: 80M², 2 DORMS S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. WC, CHURRQ. VARANDA, 1 VAGA R$ 
290.000,00
AP039 – CIDADE NOVA: 76M², 2 DORMS PLANJ. S/ 1 
SUIT. SALA, 2 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. PORTÃO 
ELETRO. 2 VAGAS R$ 310.000,00 
AP020 – JD. OLINDA: 72M², 3 DORMS S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. LAVAND. 2 VAGAS COBERT. R$ 
330.000,00

TERRENOS: 
TE096 – JD. DOS COLIBRIS: 150M² R$ 120.000,00
TE097 – JD. PAULISTA: 150M² TERR. R$ 130.000,00 
TE098 – JD. PAU PRETO: 125M² R$ 180.000,00 
TE110 – JD. ESPLANADA: 360M² R$ 270.000,00
TE112 – JD. UNIÃO: 150M² TERR. R$ 115.000,00 

TERRENOS EM CONDOMINIO: 
TE074 – JD. DOS IMPÉRIOS: 150M² R$ 110.000,00
TE075 – MONTREAL: 150M² R$ 140.000,00
TE046 – BRESCIA: 200M² R$ 180.000,00 
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TERRENOS
Salto – a partir de 300m² Em loteamento 
fechado – Estrada do Lajeado (Concrebase) 
OPORTUNIDADE – R$90.000,00 – 40% de 
entrada + parcelas.
Brizola – 130m² – R$130.000,00.

CASAS LOCAÇÃO
Jd. Paulista II – 2 cômodos – R$600,00
Jd. Morada do Sol – 4 cômodos – R$1100,00
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos – R$750,00

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

LOCAÇÃO
APT° PROX. AO CENTRO: 2 DORMS C/ ARMAR, 
COZ. PLANJ. SALA, WC, GARAGEM R$ 1.300,00 ( 
INCLUSO UPTU E COND. )
APT° EXCELENTE LOCALIZAÇÃO: 2 DORMS, 
PLANJ. S/ 1 SUIT. COZ. PLANJ. DESPENSA, VA-
RANDA COBERTA, 1 VAGA R$ 1.500,00 ( INCLUSO 
IPTU E COND. )
CASA EM COND. PROX. AO POLLO SHOPPING: 3 
DORMS, 1 SUIT. SALA, COPZ, COZ. WC SOCIAL, 2 
VAGAS R$ 1.800,00. 
CASA PQ. SÃO LOURENÇO: 3 DORMS, S/ 2 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 

ÁREAS INDUSTRIAIS DE 
5.000M² A R$ 20.000M² NO 

DISTRITO IND. EURO PARK 
C/ PREÇO SOB CONSULTA, 
PAGAMENTO FACILITADO. 

CA027 P2 – JD. ITAMARACA: 142M² TERR. 
114M² CONST. 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
LAVAND. WC, 1 VAGA R$ 290.000,00  
CA031 P2 – JD. DOS COLIBRIS: 150M² TERR. 
87M² CONST. 3 DORMS S/ 1 SUIT.  SALA, 
COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 
290.000,00 
CA051 P2 – JD. PAULISTA: 150M² TERR. 130M² 
COSNT. 2 DORMS S/ 1 SUIT.  SALA, COZ. 
LAVAND. WC, PORTÃO ELETRO, CHURRQ. 2 
VAGAS R$ 280.000,00 
CA042 P2 – PQ. SÃO LOURENÇO: 186M² TERR. 
80M² COSNT. 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 
WC, 2 VAGAS R$ 280.000,00
0250 P3 – JD. AURORA: 208M² TERR. 131M² 
CONST. 2 DORMS, S/ 1 SUIT, SALA, COZ. 
PLANJ. LAVAND. WC, DORMT DE EMPREG. 
R$ 550.000,00 
    

CHACARAS: 
CHA011 P2 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 
200M² CONST. 2 DORMS SALA, COZ. WC, 
PISCINA R$ 550.000,00 
CHA014 P2 – VALE DO SOL: 1000M² TERR. 
500M² CONST. 4 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 
WC, DISPENS. AQUEC. PISCINA, CHURRQ, 
VARANDA R$ 550.000,00
CHA016 P2 – VALE DO SOL: 1.200M² TERR. 2 
DORMS SALA, COZ. WC, DORMT. DE EMPREG. 
PISCINA R$ 405.000,00 
CHA025 P2 – TERRAS DE ITAICI: 1000M² TERR. 
460M² CONST, 2 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
COPA, WC, CHURRQ. R$ 585.000,00
CHA027 P2 – TERRAS DE ITAICI: 3 DORMS S/ 
1 SUIT C/ HIDRO, SALA, COZ. COPA, WC, DISP. 
PORTÃO ELETRO. QUARTO DESPEJ. EDICULA, 
CHURRQ. FOGÃO A LENHA R$ 680.000,00 
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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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VENDA E LOCAÇÃO

Imóvel Comercial no Centro Imóvel para venda 
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 banheira hi-
dromassagem armários planejado, sala dois ambi-
entes, lavabo, cozinha com armários planejado, área 
de serviço, churrasqueira, garagem para 3 carros. 
Venda R$ 636.000,00 Locação R$ 2.500,00  + iptu

Apartamento para Venda e Locação Torres da 
Liberdade Indaiatuba
Apartamento 3 dorm, sendo 01 suíte, sala dois ambi-
entes, cozinha com armários embutido, área de ser-
viço, área de lazer com piscina ,churrasqueira, sauna 
salão de festa, salão de jogos quadra poliesportiva, 
mini pista de skate.
VENDA R$ 460.000,00  LOCAÇÃO R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU

Apartamento para Venda e Locação Jatobá Cen-
tro Indaiatuba
Apartamento com 3 dorm, sendo uma suíte com 
closet, cozinha com armários embutidos, lavabo, 
sala dois ambiente. piscina, churrasqueira, quadra 
de tênis, sauna.
VENDA  R$ 750.000,00 LOCAÇÃO R$ 3.000,00 + 
Cond. + IPTU

IMÓVEL PARA VENDA

Sobrado para Venda Condomínio Jd. Esplendor 
Sobrado para Venda em condomínio alto padrão 
4 dorm. com closet sendo 4 suítes, 3 sala, cozinha 
americana, ar condicionado em toda casa, piscina 
,churrasqueira . No condomínio 3 quadras polies-
portiva, playground, churrasqueira, salão de festas.
VENDA R$ 1.400.000,00

Sobrado para Venda Jd. Esplanada II
Sobrado AT. 300m² AC. 192M² 3 dorm sendo 1 
suíte, sala, cozinha, área de serviço, piscina, gara-
gem coberta para dois carros, entrada sem cober-
tura para dois carros  VENDA R$ 735.000,00 

Sobrado para Venda Condomínio Montreal
Sobrado AT 150 AC.152,5 3 dorm sendo 3 suíte, 
sala, cozinha área de serviço, churrasqueira, pi-
scina salão de festa, playground. VENDA R$ 
630.000,00

TERRENO PARA VENDA

Terreno de esquina para venda Parque das Na-
ções 185m²  R$ 196.000,00

Terreno para Venda Viracopos Indaiatuba 
1000m² R$ 160.000,00 

Terreno para Venda Elias Fausto  220 METROS 
R$ 120.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás

Auto Mecânica

Auto Escola Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia Celular



Mais Expressão22B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil

Elétrica

Esmalteria

Ferro Velho

Decorações

Decorações

Comida Japonesa CópiasChurrasqueiras

Eventos
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Odontologia

Padaria Papelaria Poços Artesianos

Manutenção

LanchesInformática Jóias

Pousada Litoral Norte

Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e Esquadrias

Telefonia Digital e InternetSegurança PatrimonialRestaurante

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 
fundamental completo. Conheci-
mentos em matemática básica. 
Experiência com carga e descarga 
de caminhões. 
AJUDANTE GERAL: Desejável ex-
periência em lavagem de carros e/ou 
caminhões. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Ensi-
no fundamental completo. Desejável 
experiência em indústria de papelão 
e madeira. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE CONTÁBIL: Curso 
técnico ou superior (completo ou 
cursando) em Contabilidade ou 
afins. Experiência em escritório 
contábil. Residir em Indaiatuba, 
Itupeva, Cardeal, elias Fausto, Salto 
ou Campinas.
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA: 
Ensino médio completo. Desejável 
curso de Logística. Conhecimento 
em roteirização, faturamento, logís-
tica, sistema ERP e Excel avançado. 
ASSISTENTE DE VENDAS: Técni-
co em Elétrica, Eletrônica ou afins. 
Experiência em negociação com 
clientes e follow up. Domínio do 
idioma Inglês ou Espanhol será um 
diferencial.
AUXILIAR DE MONTAGEM (CONS-
TRUÇÃO CIVIL): Experiência como 
servente em construção civil. Residir 
no estado de São Paulo e ter dispo-
nibilidade para viagens.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
fundamental completo. Vivência 
em trabalhos industriais. Residir 
em Salto.
AUXILIAR DE SOLDA: Ensino 
médio completo. Curso profissio-
nalizante completo de Soldagem. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
CARPINTEIRO (URGENTE): En-
sino fundamental completo. Expe-
riência na função e conhecimentos 
em cálculos simples, adição ou 
contagens. Residir em Indaiatuba, 
Elias Fausto, Cardeal, Monte Mor, 
Rafard e Hortolândia (Jd. Amanda).
COORDENADOR DE SEGURAN-
ÇA PATRIMONIAL: Desejável 
ensino superior completo/cursando 
em Administração ou afins. Conhe-
cimento em legislação no setor de 
segurança. Vivência em liderança 
de equipe e atendimento. Conhe-
cimento em informática. Residir em 
Indaiatuba ou Itupeva.
EXTRUSOR: Ensino médio comple-
to. Amplo conhecimento em todo o 
processo de extrusão (extrusora 
balão - segmento plástico). Residir 
em Indaiatuba.
INSPETOR DE QUALIDADE: Curso 
técnico em Edificações ou Qualida-
de. Conhecimento em cálculos de 
áreas e volumes, tabelas de tole-
râncias e outras normas técnicas, 
leitura e interpretação de desenhos/
projetos técnicos, sistemas de 
qualidade, informática e auditoria 
interna. Vivência em empresas de 
pré-fabricados ou construção civil. 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto, Cardeal 
ou Monte Mor.

RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 - SALA 3 – CENTRO. 
Fones: (19) 3825-8700 / 3801-4146
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AJUDANTE GERAL – Código 10530: 
Ensino Fundamental completo. Não 
é necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE PCP JR – Código 
8764: Formação superior completa em 
Administração, Logística ou Engenha-
ria 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 ADMINISTRATIVO – 
Código 11442: Formação superior 
completo e cursando em Adminis-
tração, Recursos Humanos ou áreas 
afins. Experiência em rotinas de 
departamento de pessoal. Residir em 
Indaiatuba. 
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. 
ASSISTENTE FISCAL – Código 
1042: Formação superior completa 
ou cursando em Ciências Contábeis, 
Administração ou áreas afins. Experi-
ência em cálculo de impostos, lança-
mentos de notas fiscais de entrada e 
interpretação de legislação. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
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. 
ATENDENTE – Código 11301: Ensi-
no Fundamental completo. Desejável 
experiência na função. Disponibi-
lidade para o 2° turno. Residir em 
Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Códi-
go 10163: Ensino Médio completo. 
Desejável experiência na função. 
Disponibilidade 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. 
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. 

ENCANADOR INDUSTRIAL – Có-
digo 11628: Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em tubulações 
de ar, água, gás e/ou esgoto. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – Có-
digo 10992: Cursando superior em 
Administração 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. 
FRESADOR CNC – Código 11635: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em programação, preparação e opera-
ção de centro de usinagem horizontal 
(portal). Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. 
MECÂNICO DE GEOMETRIA – 
Código 11627: Desejável Ensino 
Médio completo. Experiência ajuste 
de máquinas. Conhecimento em 
instrumentos de medição. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - 
Código 9744: Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção mecânica 
e hidráulica preventiva e corretiva. 
Residir em Indaiatuba, Elias Fausto, 
Monte Mor ou Capivari. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Có-
digo 11067: Ensino Médio completo. 
Experiência em montagem de máqui-
nas e equipamentos. Disponibilidade 
para viagens. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO – Có-
digo 11664: Desejável Ensino Fun-
damental completo. CNH C. Residir 
em Indaiatuba. 
OPERADOR DE EXTRUSORA – Có-
digo 11631: Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em extrusora de 
ração. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
SUPERVISOR DE FUNDIÇÃO – Có-
digo 11097: Formação superior com-
pleta. Experiência na função. Residir 
a região de Indaiatuba.  
SUPERVISOR (A) FINANCEIRO 
(A) – Código 10226: Graduação na 
área Financeira ou Administrativa. 
Experiência em cálculos financeiros 
(juros, multas, aplicações financeiras), 
operações bancárias (fechamentos de 
câmbios, contratos de empréstimos), 
elaboração e manutenção fluxo de 
caixa. Residir na região de Salto. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
9969: Desejável formação Técnica em 
Eletrônica ou áreas afins. Experiência 
em montagem de painéis elétricos. 
Desejável conhecimento em inverso-
res de frequência, controladores de 
temperaturas, PLC, motores, manu-
tenção de máquinas e equipamentos 
e pneumática. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Có-
digo 9920: Formação Técnica em 
Informação ou áreas afins. Experiência 
em manutenção de notebooks. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Campinas. 
VENDEDOR TÉCNICO – Código 
8124: Formação superior completa. 
Experiência em vendas de equipamen-
tos de refrigeração. Inglês avançado. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) Com 
experiência na função. Para trabalhar em limpeza 
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 ADM. COMERCIAL – Residir em Indaia-
tuba. Superior completo ou cursando. Experiência na 
área comercial de indústria. 
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 experiência. 
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 transporte. 
Com ou sem experiência. Disponibilidade de horário. 
Ensino fundamental.
AUXILIAR DE ESTETICISTA – Com ou sem experiên-
cia. Possuir experiência em atendimento ao público e 
interesse em trabalhar na área. Disponibilidade de 
horários. Residir em Indaiatuba.
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência em extrusora 
balão. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
GERENTE COMERCIAL – Residir em Indaiatuba 
ou região. Formação técnica na área mecânica. 
Experiência em planejamento de metas e estratégias. 
Experiência em supervisão e treinamento de equipes 
de vendedores internos e representantes comerciais.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Possuir experiência 
em manutenção de equipamentos e máquinas. Auxiliar 
nos serviços da manutenção predial. Experiência 
com hidráulica e instalações de tubulações. Ensino 
médio completo.
POLIDOR – Residir em Indaiatuba. Experiência na 
função. Para trabalhar em Indaiatuba.
REBARBADOR – Residir em Indaiatuba. Experiência 
na função.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Ensino médio 
completo. Experiência na função e disponibilidade 
de horário.
AJUDANTE DE PEDREIRO – Com ou sem experiên-
cia. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE PCP – Formação superior em admi-
nistração, 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. Experiência 
na função. Disponibilidade de horários.
COMPRADOR (A) – Formação superior, residir em 
Indaiatuba. Desejável possuir Inglês. Experiência 
na função.
DESENHISTA PROJETISTA – Formação técnica 
em Mecânica ou áreas afins. Conhecimentos em 
Solidworks e Autocad.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso técnico 
em manutenção elétrica. Experiência na função.
ENCANADOR INDUSTRIAL – Possuir experiência na 
função comprovada em carteira. Para trabalhar em So-
rocaba em Obra de Instalação contra incêndio. Residir 
na região de Sorocaba. Disponibilidade de horários.
INSPETOR DE QUALIDADE – Possuir experiência 
na área e com tridimensional ou CNC. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO – Ensino médio completo, 
Experiência em liderança de equipe. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE LIMPEZA – Residir em Indaiatuba. Ensino 
médio completo. Bons conhecimentos em Informática. 
Possuir habilitação categoria B. Experiência na função.
MONTADOR MECÂNICO – Possuir curso técnico 
em mecânica ou mecatrônica. Conhecimentos 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 Indaiatuba, com ou sem expe-
riência. Disponibilidade de horário.
OPERADOR DE EROSÃO POR PENETRAÇÃO – 
Residir em Indaiatuba ou Salto, experiência na função.
PEDREIRO – Possuir experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO – Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
total de horários. Experiência na função.
PROGRAMADOR / OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE A LASER – Residir em Indaiatuba. Conhe-
cimento em Auto Cad. Experiência em Programação 
de maquinas CNC.
REPRESENTANTE COMERCIAL – Residir em 
Indaiatuba. Ensino médio completo. Possuir habili-
tação 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 ro-
tina 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. 

INSPETOR DE QUALIDADE (ELE-
TRÔNICA): Técnico em Eletrônica, 
Mecatrônica ou afins. Conhecimento 
em ISO 9001, Excel e leitura e 
interpretação de desenho técnico. 
Experiência em indústria do seg-
mento eletroeletrônico. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO (ELE-
TRÔNICA) : Técnico em Eletrônica, 
Elétrica ou afins. Experiência em 
linha de montagem. Conhecimento 
em montagem de componentes e 
placas eletrônicas. 
MOTORISTA CNH D: Ensino fun-
damental completo. Experiência em 
direção de caminhão baú e bons 
conhecimentos na cidade de São 
Paulo. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA: Ensino fundamental completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(PESSOA COM DEFICIÊNCIA-P-
CD): Ensino médio completo e laudo 
médico. Desejável experiência em 
indústria.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL: 
Ensino médio completo. Conhe-
cimento na área de almoxarifado 
(noções), ferramentas de qualidade 
e informática. Desejável que já tenha 
atuado na área da indústria.
PINTOR INDUSTRIAL: Ensino mé-
dio completo. Experiência em pintura 
líquida e revólver de pintura.
RECEPCIONISTA (PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA-PCD): Alfabetizado. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
RECEPCIONISTA BILÍNGUE: 
Ensino médio completo. Inglês ou 
japonês fluente. Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itupeva.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: 
Ensino técnico ou superior com-
pleto. 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 téc-
nico em Segurança do Trabalho. 
Conhecimento em legislação (CLT, 
NRs, Leis ambientais e bombeiro), 
informática, controle de qualidade 
e equipamentos de segurança. Vi-
vência em treinamentos. Experiência 
na função. Disponibilidade para 
mudanças temporárias de cidade 
(acompanhamento de obras).
TÉCNICO ELETRÔNICO DE BAN-
CADA: Ensino técnico em Eletrônica 
ou Automação Industrial. Expe-
riência em manutenção de placas 
eletrônicas. Noções de máquinas 
CNC será um diferencial.
VENDEDOR (TEMPORÁRIO): En-
sino médio completo. Experiência 
em vendas. 
ZELADOR: Alfabetizado. Conhe-
cimento em hidráulica e elétrica 
para pequenos reparos. Noções de 
manutenção de piscina.
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ADMINISTRATIVO DE VENDAS 
Formação superior em Administra-
ção, conhecimento pleno da área de 
Administração de vendas e suporte 
aos representantes comerciais. Do-
minar ferramentas digitais Excel 
avançado e criação de planilhas 
dinâmicas. Local de atuação: Itu
ANALISTA DE VENDAS Formação 
completa em Engenharia, grande 
conhecimento no segmento au-
tomotivo. Inglês fluente. Local de 
atuação: Itu
ANALISTA DA QUALIDADE SE-
NIOR  Formação superior, ex-
periência na área da qualidade. 
Possuir curso de auditor interno 
RDC-59/2000 e Inglês Fluente. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE CONTABIL E FIS-
CAL Formação superior ou cursando 
Ciências Contábeis. Conhecimento 
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 Arquitetu-
ra, Engenharia Civil, Tecnólogo 
em Construção Civil-Modalidade 
Edificações. Conhecimento em 
Informática/ pacote Office especial-
mente PPT, amplo conhecimento 
do ambiente de obra e das fases de 
uma construção. Local de atuação: 
Indaiatuba
COLORISTA Técnico em Química. 
Noções de desenvolvimento de 
cores. Local de atuação: Itu
COMPRADOR  Formação superior, 
experiência em compras de com-
ponentes eletrônicos e importação/ 
exportação. Possuir Inglês Fluente.
Local de atuação: Itu
COMPRADOR Formação superior 
em Administração, experiência em 
compras e importação/ exportação. 
Local de atuação: Itu
CONSULTOR DE VENDAS FAR-
MACÊUTICO Formação superior, 
experiência na área comercial e ven-
das de embalagens para o mercado 
farmacêutico. Efetuar negociações 
com os clientes e visitas externas.  
Local de atuação: Itu
DESIGNER DE MODAS Superior 
completo ou cursando em designer 
de modas. Conhecimentos na área. 
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
FERRAMENTEIRO Ensino médio 
completo, experiência na área de 
ferramentaria com extrusão de alu-
mínio. Conhecimentos técnicos me-
trologia, preparação e correção de 

ferramentas. Possuir disponibilidade 
para viagens. 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 Formação 
superior em Administração, experi-
ência como key account, preferen-
cialmente vivenciadas no canal auto 
serviço alimentício. Disponibilidade 
para viagens. Local de atuação: Itu
MECANICO DE CAMINHÃO Ensino 
fundamental, experiência em mecâ-
nica diesel (caminhão e escavadei-
ra). 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
OUVIDOR Superior completo, vivên-
cia na função. Conhecimento em Le-
gislação em direito do consumidor, 
negociação e medição de conflitos, 
atendimento ao cliente e capacitação 
em ouvidoria. Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS Ensino médio e dis-
ponibilidade de horário. Local de 
atuação: Salto.
REPRESENTANTE COMERCIAL  
Ensino médio completo, experi-
ência na área comercial e vendas 
externas. Atuar com prospecções e 
administração, efetuar as negocia-
ções com os clientes e fechamento 
de vendas. Disponibilidade para 
viagens. Local de atuação: Itu
RETIFICADOR Ensino médio com-
pleto, experiência na função. Local 
de atuação, Itu
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 
Formação Superior em Engenharia 
Mecânica ou Elétrica ou de Produ-
ção. Grande vivência em gestão 
e Coordenação de equipes, PCP, 
produção e projetos de novos pro-
dutos. 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 GERAL Com Ensino Funda-
mental, com exp. na função. Residir em 
Indaiatuba.
ALMOXARIFE Cursando Ensino Médio, 
com exp. na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE EMBALAGEM (PRODU-
TOS) Cursando Engenharia, com inglês 
intermediário, exp. na função. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA PROTHEUS SENIOR Com 
Graduação em TI, possuir conhecimentos 
no processo de implantação e acompanha-
mento do sistema em todos os módulos. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ATENDENTE DE LANCHONETE Com 
Ensino Médio Completo, com exp. em aten-
dimento a clientes e disponibilidade para 
trabalhar em escala e finais de semana. 
Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE DE LOJA Com Ensino Médio 
Completo, com exp. na função. Residir em 
Indaiatuba.
AUXILIAR DE BOMBA DE CONCRETO 
Com Ensino Fundamental Completo. Resi-
dir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM Com Ensino 
Fundamental, com exp. na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA Com Ensino 
Fundamental, com exp. na função e dispo-
nibilidade para trabalhar em turno. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE Com 
Graduação Completa, com exp. na função. 
Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PROJETOS Gradua-
ção Completa em Engenharia Mecânica, 
Produção ou Mecatrônica, com exp. na 
função com projetos mecânicos e possuir 
conhecimentos em Auto Cad, Solidworks, 
Pró-Engenieer. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIA DE BIOLOGIA Candidata 
cursando a partir do 3º semestre. Residir 
em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIA GESTÃO EMPRESARIAL 
Candidata cursando a partir do 2º semestre, 
desejável inglês intermediário, conhecimen-
tos em informática e rotinas administrativas. 
Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Candida-
to cursando a partir do 4º semestre Enge-
nharia Mecânica, Produção ou Mecatrônica, 
para atuar na área de projetos possuir 
conhecimentos em Auto Cad. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTOQUISTA Com Ensino Médio Com-
pleto, desejável exp. na função. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE DE LOJA Com Ensino Médio 
Completo, com exp. em segmento de super-
mercado desenvolver trabalhos de estrutura 
de mercadorias, lay out, ofertas, quebras,  
liderança, acompanhamento e controle 
de funcionários. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE MERCEARIA Com Ensino 
Médio Completo, com exp. em segmento de 
supermercado, planejamento e desenvol-
vimento de ações de aumento de vendas, 
redução de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcioná-
rios. Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, 
Itupeva, Jundiaí ou Salto.
GERENTE DE PERECÍVEIS Com Ensino 
Médio Completo, com exp. em segmento 
de supermercado, planejamento e desen-
volvimento de ações de aumento de vendas, 
redução de quebras e despesas, liderança, 
acompanhamento e controle de funcioná-
rios. Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu, 
Itupeva, Jundiaí ou Salto.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO Ensino 
Médio Completo, desejável Ensino Técnico 
em Artes Gráficas, com exp. 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 exp. na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE PRODUÇÃO Com Ensino Médio 
Completo, com exp. em empresa do seg-
mento de corte, dobra e prensa de metais, 
possuir disponibilidade para trabalhar em 
turnos. Residir em Capivari, Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO Candi-
dato com Ensino Médio Completo, curso de 
Refrigeração, com exp. na função e noções 
de elétrica industrial. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Com 
Ensino Médio Completo, com exp. na 
função, manutenção preventiva, corretiva 
e preditiva de máquinas e equipamentos, 
possuir conhecimentos em equipamentos 
hidráulicos e pneumáticos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MÉDICO DO TRABALHO Com exp. na 
função, possuir disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL Cur-
sando Ensino Médio, com exp. na função. 
Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA Com Ensino Médio Completo, 
com habilitação categoria “D” com exp. na 
função, para efetuar entregas em Campinas 
e região. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE 
CONCRETO Ensino Fundamental Comple-
to, habilitação categoria “D”, com exp. na 
função. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA Com Ensino 
Médio Completo, desejável exp. na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA Com 
Ensino Médio Completo, com exp. na 
função e ter trabalhado com empilhadeira 
a gás. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
OPERADOR DE PRENSA Com Ensino 
Médio Completo, com exp. na função, com 
disponibilidade de horário para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA Com curso Técnico em 
Mecânica ou Superior, com exp. na função 
em empresa de prestação de serviços. 
Residir Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO Com Ensino Fundamental e 
exp. na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA Com En-
sino Fundamental Completo, desejável exp. 
na área de produção. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRA Com Ensino Fundamental, 
com exp. na função e disponibilidade para 
trabalhar em escala 12x36. Residir em 
Indaiatuba.
PROJETISTA JUNIOR Ensino Médio 
Completo, conhecimentos em mecânica, 
desenvolvimento de chapa para corte e 
dobra. Conhecimentos em Auto Cad avan-
çado. Residir em Indaiatuba.
REPOSITOR Com Ensino Médio Comple-
to, desejável exp. na função. Residir em 
Indaiatuba.
SECRETÁRIA BILINGUE Com Ensino 
Médio Completo, com inglês fluente, pos-
suir exp. na área de vendas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO Com curso 
Superior ou curso Técnico em Solda, dese-
jável inglês técnico, com exp. em processo 
de soldagem, Tig, Arame Tubular, Eletrodo 
Revestido, Arco Submerso, possuir conhe-
cimentos em montagem de equipamentos 
pesados e tubulação. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING Com 
Ensino Médio Completo, com disponibili-
dade para trabalhar em horário de escala. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
VENDEDOR EXTERNO Ensino Médio 
Completo, com exp. em vendas de equipa-
mentos 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 exp. na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
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CLASSIFICADOS

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
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. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Casa na CECAP - 02 D., sala, 
coz., WC, lav., garag. P/ 02 
carros, edícula c/ 03 cômodos 
e WC nos fundos, R$ 390.000, 
00. Troca com chácara em In-
daiatuba F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Casa Terra Magna  - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil. Aceita permuta 
em apartamento na cidade  F. 
98144-9224 
Cond. Montreal - com  3 D. 
(1st), sala, coz, WC social, la-
vand.,1 vaga de garag. cober-
ta. 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 Acácias - 
3 D., sendo 1 suíte máster, 
todas com saca, 1 wc social, 
lavabo, área de luz, coz. ame-
ricana, sala 2 amb., 2 vagas 
de garag. -  R$ 580.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Vista Verde - OPORTU-
NIDADE - 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

Cond. Terra Nobre - 3 suítes, 
sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos, 
(2 cobertos), edícula com 
churrasq. sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos (2 cobertos), 
edícula com churrasq., área 
com espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Vila das Palmeiras: 
R$ 300.000,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., Wc e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em 
terreno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 
270.000,00 F. 99887-7771
Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 
2 D., sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000
J d .  M o n t e  V e r d e : 
R$300.000,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, coz, 
WC, AS, varanda, quintal,2 
salas comerciais, WC, garag. 
para 2 carros R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Morada do Sol: R$ 
275.000,00 F. 997369154 c/ 
Lucilene.
Jd. Morumbi: R$ 268.000,00 
F. 983398183 c/ Camila.
Jd. Paulistano com 3 D. 
(1st),sala,coz,wc social, la-
van., garag. para 2 carros R$ 
280 mil F. 98136-7331
Jd. Primavera: R$ 250.000,00 
F. 997369154 c/ Lucilene.
M. do Sol – Rua 58 belíssima 
casa com 02 D., sala, coz, 
WC social, lav., garag. p/2 
autos + 01 Cômodo c/ WC nos 
fundos, quintal, jardim em lote 
de 250m². Valor imperdível R$ 
380.000,00. AC. financiamen-
to F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 

Santa Marta-III – Salto SP 
- 02 D., sala ampla, coz. 
americana, WC, lav. coberta 
nos fundos. Amplo terreno 
na frente lote de 160m² R$ 
155.000,00 + 45 parcelas de 
R$ 412,00. Aceita permuta por 
casa em Indaiatuba. F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
Vila Suíça - Residência com 
3 suíte (1 máster com closet), 
AT 500m2, AC 269m2, mais 1 
suíte no térreo e 1 suíte para 
empregados, ar cond., aquec., 
toda equipada com armários, 
acab. de primeiríssima, capeli-
nha ou casa de bonecas, torre 
de vigilância, varanda, jardins 
e muito mais, garag. p/ 4 car-
ros, portões eletr. e entrada 
privativa (temos fotos). R$ 
1.050.000,00 F. 3875 0469 / 
99751 9921 creci 65362.

Alugo - sobrado, 03 d., 2 wc,, 
2 COZ., 2 vaga, sala, áreas,  
Rua Armando Sales de Oli-
veira, 1606 Cidade Nova R$ 
1.300 F. 3875-9335 horário 
comercial
Casa em Cond. em frente ao 
Polo Shopping c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz, WC, garag. 
R$ 1.600,00 + Cond + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Casa toda mobiliada em 
Cond. Fechado c/ 2 D., sala, 
coz., WC e área de lazer c/ 
piscina. R$ 1.700 + Cond + 
IPTU F. 3016-2888 Kelly
Cecap – CA02616 - 01 D., 
sala, coz, 01 WC, A.S e quin-
tal separado R$ 880,00 F. 
38752215 Imobiliária
Cond. Montreal - CA0517 - 
150 m² - 3 D. (1st), WC, cz. 
americana, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. Ótimo 
acabamento. R$ 420.000,00 
F. 3392-0333

Jd. Regina - casa em constru-
ção (falta acabamento), 3 D. (1 
suíte), coz., sala 2 amb., área 
serv., wc social, garag. 2 autos, 
excelente localização,  tratar 
proprietário, F. 99444-9415 
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 estru-
tura p/ sobrado R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 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 suíte, sala, 
coz., WC social, lav., garag. 
p/ 02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 250.000,00 Só 
a Vista F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobrado com 
03 cômodos WC e lav. no pav. 
superior e .04 cômodos WC, 
lav. e garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita financ. 
R$ 230.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., garag. 
+ salão comercial na frente 
R$ 195.000,00 Ac. financ. 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294. Estuda parcela-
mento direto com o proprietá-
rio com 50% de entrada. 
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F: 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2166/ 94*2168/ 3935-1372
R e s .  A m s t a l d e n  -  R $ 
850.000,00 - Casa 3 suítes, 
sala 2 amb., com área de luz, 
coz. planejada, piscina, chur-
rasq., edícula com wc fechada 
em vidro, 4 vaga, AC 230 m² At 
367 m² F. 98372-0000
Vila Florença (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 298 mil. Aceita-se 
financiamento, estuda-se ter-
reno como parte de pagamen-
to. F. 3875-0469 / 99751-9921

Centro - R$ 1.300,00 - Amplo 
apto, 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 
apto,  2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e 
área de serviço, 1 vaga de 
garag. F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente localiza-
ção, 4 D., 6 salas, ótimo para 
casas de repouso, clínicas 
- AT 479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
Cidade Nova I  - CA0609 - 250 
m² - 2 D., sala, WC, cz., AS, 
1 vaga garag. R$ 1.100,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 sts. 
(1 americana), sala 2 amb., 
lavabo, cz., AS, quintal, jd., 
churrasq., pisc., 04 vagas 
garag. R$ 4.200,00+ Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 3 
sts. (1 st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os WC’s. 
c/ armário planej.), sala 2 
amb. c/ pé direito duplo, home 
theater, escrit., despensa, cz. 
e AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. solar, 
quintal, área de lazer, 6 vagas 
garag. R$ 4.000,00 + IPTU. F. 
3392-0333
Cond. Casa Bella - CA0479 
- 106,40 m² - 3 D. (1 st c/ 
closet), WX, lavabo, sala 2 
amb., varanda, churrasq., jd., 
cz. americana planej. c/ coifa., 
3 vagas garag. R$ 3.000,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs - 
3D.(Sendo 1 suite c/ armários), 
sala 2 amb, coz planej, lavabo, 
wc social, churrasq, 2 vagas 
de garag. R$ 2.300,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948

Cond.  V i l l a  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., edícu-
la com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar con-
dicionado, 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Cond. Mosteiro de Itaici - 
CA0586 - 125 m² - 2 D., WC, 
sala 2 amb., cz. c/ arm., AS, 
2 vagas garag. R$ 1.500,00+ 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Pq. Dos Guarantãs – 
SO0382 - 130 m²  - 3 D. (1 st), 
WC, lavabo, sala 2 amb., cz. 
c/ gabinete, desp., AS, quintal, 
churrasq., 4 vagas garag. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Pq. dos Guarantãs 
- SO0383 - 139,61 m² - 3 D. 
(1 st), lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, AS, 
quintal, churrasq., 02 vagas de 
garag. R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond.  V i l la  Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, 
sendo 1 c/ closet e varanda, 1 
c/ varanda (todos os D. e WC’s 
c/ armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escrit., copa, 
cz. Planej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícula c/ 
churrasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici – Casa 
em condomínio, com 2 D, 
sala dois amb., WC social, 
coz. com armários, 2 vagas 
– R$1.500,00 + cond. e IPTU 
F. 7829.3854 Id 55*94*16871
Cond. Vista Verde - CA0519 
- 175 m² - Térrea nova c/ 3 D. 
(1 st), sala 2 amb., cz. americ., 
WC, AS, varanda gourmet c/ 
churras., 3 vagas garag. R$ 
2.600,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333

Jd. Alice - CA0351 - 125 
m² - 3 D. (1 st), WC, sala, cz., 
AS, quintal, 2 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-0333
Jd. Califórnia CA02601 - 02 
D., coz, WC, lavan + estacio-
namento que cabe caminhão, 
trator, máquinas agrícolas 
etc. Rua Domacir Stocco Jr. 
871. Aluguel a combinar F. 
38752215 Imobiliária
Jd. Dom Bosco – CA0382 - 
150 m² - 3 D. (1st), WC, sala 
tv, cz., AS, 2 vagas garag. R$ 
2.000,00 + IPTU F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - SO0407 - 250 
m² - 2 D. (1 st), sala, copa, 
WC, cz., edícula c/ D., AS, 3 
vagas garag. R$ 1.700,00 + 
IPTU  F. 3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 
D., 1 suite planejada , 1 lavabo 
, sala dois amb., garag. para 4 
carros , coz. Planej. , lavand. 
F. 7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz planejada, 
WC, ar cond. no dorm,  garag. 
R$ 1.900,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
Jd. São Paulo – CA01971 - 01 
D., sala, copa, coz, WC, A.S, 
garag. R$ 990,00 + IPTU F. 
38752215 Imobiliária
Jd. Valença - CA0539 - 125 
m² - 3 D. (1st), sala, copa, cz., 
WC, AS, churrasq., 2 vagas 
garag.  R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. em-
pregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. em-
pregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333

Pq. São Lourenço - c/ 3 D., 
sendo 2 suíte, sala 2 amb, 
coz, lavabo, garag. 1.600,00 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Res. Cocais - SO0426 - 120 
m² - 3 D. (1 st), sala, lavabo, 
cz. c/arm., WC, AS,quintal, 2 
vagas garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Rua – 58 (sem garag.) ex-
celente casa com 03 D. e 
demais dependências, com 
sacada (pavimento superior) 
R$900,00 + IPTU F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-
3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ garag. R$ 
900,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
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
Vl. Maria Helena – CA1381 
- 1 D., coz, WC e sem garag. 
Rua Caiapo, 37 casa 5 R$ 
700,00 + IPTU F. 38752215 
Imobiliária

Apto Guarujá – Enseada - 
02 D. (01 Suite), sala, coz., 
lavand, churrasq. na varan-
da, 02 vagas de garag., pis-
cina aquec, churrasq. R$ 
450.000,00 F. 99887-7771   
Apto - Florianópolis (Itape-
ma) - mobiliado -03 D., (01 
suíte), sala, coz. , lavand., 
churrasq. na varanda 130m²  
R$ 400.000,00 F. 99887-7771
A p t o  G r a n  V i l l e  -  R $ 
270.000,00, 3 D., todos com 
suíte; sala de estar, 63m; 
garag. para um  carro F. 
98144-9224
Jd. Eldorado - com 2 D., sala, 
coz, WC, AS,1 vaga de garag. 
R$ 149 mil F. 98136-7331
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Apto Edifício Tuiuti - 02 D., 
(01 suíte), sala, coz., WC e 
lavand., 01 vaga de garag. R$ 
2.000,00 F. 99279-1177 
Apto prox. ao Centro - ideal 
para comissárias (os) c/ 1 dor, 
sala, coz., WC. R$ 900,00 + 
Cond + IPTU F. 3016-2888 
Kelly
Apto prox. ao Centro - todo 
planejado c/ 2 D., sendo 1 ste, 
sala, coz, despensa, WC, uma 
vaga. 1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly
Apto Spazio Illuminare - c/ 2 
D., sendo 1 ste, sala, coz, WC, 
uma vaga. 1.100,00 +Cond. + 
IPTU F. 3016-2888 Kelly
Cidade Jardins: 02D (01 
st), sala, cz, área de serv. 
garag. p/ 01 carro R$ 1.060,00 
F. 3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Allyne.
Cond. Fernanda – AP0467 – 
154,33 m² - 3 D. (1 st), sala 2 
amb., sacada, cz. planej., WC, 
AS planej., WC serv., 2 VG. 
R$ 1.700,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Fonte de Trevi - 
AP0587 - 80 m² - 3 D. (1 st), 
sala 2 amb., cz., WC, AS, 2 
vagas garag. R$ 1.200,00 + 
Cond. + IPTU.  F.3392-0333
Cond. Maroc – AP0614 – 84 
m² - 3 D. (1 st c/ arm.), sala 2 
amb., varanda, cz. e AS pla-
nejadas, corredor c/ roupeiro, 
2 vagas garag. subsolo. R$ 
2.300,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333

Jd. Morumbi -  2 D., sala de 
estar e TV, coz, wc,lavand.,1 
vaga de garag. coberta R$138 
mil F. 98136-7331
Res. Soho - 3 D. (1 suíte), 
coz. ,  sala 2 amb.,  área 
serv., wc social, 2 vagas 
garag., varanda, completa 
área de lazer. Entrada + 
transf. dívida (financia). À 
vista R$ 465.000,00 por R$ 
425.000,00. Direto c/ o pro-
prietário F. 99444-9415 
Jd. Pau Preto – OPORTUNI-
DADE - 3 D., sendo 1 suíte, 
2 vagas de garag., 2 salas, 
D., com armários planejados, 
coz. planejada, área de ser-
viço, D. e WC de serviço  R$ 
650.000,00  F. 98372-0000
Centro - Apto Térreo , Centro, 
2 D., sala coz., wc social e wc 
de serviço, área de serviço , 
excelente localização. Pré-
dio c/ portaria 24 horas R$ 
220.000,00 F. 98372-0000
Vendo ou troco Apto no 
Cond. Soho - 3 D. F. 7801-
5378 / 3825-0298
Apto - Florianópolis (Ita-
pema) – mobiliado, 03 D., 
(01 st), sala, coz., lavand., 
churrasq. na varanda 130m² 
R$ 400.000,00 F. 99887-7771
Vista Verde: Apto em local 
privilegiado c/ 03 D (01st) 
sala, cz, área de serv. garag. 
para 02 carros. Área de lazer 
completa. Entrada de R$ 
20.000,00 F. 9-83398183 c/ 
Camila.

Guarujá (Enseada) – 03 su-
ítes, sala 02 amb., coz. com 
AE, lavand., área de lazer 
completa com 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. 99887-
7771 
Taperás: Apto c/ 02 D, sala, 
cz e área de serv. Área de 
lazer completa.  Entrada 
á partir de R$ 10.000,00. 
Últimas unidades. Obras já 
iniciada F. 9-83398183 c/ 
Camila.
Torre Viena - AU 101m2 3 
D. (1s) 2 vagas, salão de 
festas, academia, aque-
cimento a gás, despesas 
com condomínio R$ 550,00 
e IPTU R$ 85,00 mensais. 
R$ 495.000,00. Estuda-se 
ponto comercial no negócio 
F.3875-0469 / 99751-9921

Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. 
c/ armários, wc, garag. R$ 
900,00 + Cond. + IPTU F. 
99244-8398
Apto Cecap - R$ 1.300,00, 3 
D., todos com suíte, sala de 
estar, 63m; garag. p/ 1 carro 
F.98144-9224

Cond. Grand Ville - AP0520 
- 81,15 m² - 3 D. (1st), WC, 
sala 2 amb., sacada, cz., AS, 
1 vaga garag. R$ 1.200,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 
- 70 m² - 2 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
gourmet, 1  vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Murici - AP0578 - 47 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 
1 vaga garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Place View - AP0382 - 
80 m² - 3 D. (1 st / arm.), WC, 
sala 02 amb., cz. planej., AS, 
varanda gourmet c/ churrasq., 
2 vagas garag., 1 vaga p/ 
moto. R$ 2.950,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Duetto Di Mariah - AP0443 
- 73,14 m² - 2 D. (1 st), WC, 
escrit., sala 2 amb., varanda 
gourmet, churrasq., cz., AS, 
1 vaga garag. R$ 1.400,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Torre de Málaga - 
CO0006 - 130 m² - Cobertura 
com 3 D. (1st), sala 2 amb., 
varanda, WC, cz. Planej., AS, 
mezanino, varanda gourmet, 
churrasq., 2 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333

Itaici: 02 D (01 st), sala, cz, 
área de serv. garag. p/ 02 
carros. Área de lazer completa 
R$ 1.300,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Jd. América: 02 D, sala, cz, 
área de serv. R$ 850,00. Sem 
garag. F. 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Allyne.
Jd. Monte Verde - Phatenor: 
02D, sala, cz e área de servi-
ço. R$ 1.000,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Jd. Pedroso: 02 D, sala, cz, 
área de serv, lav e portaria 24 
horas. R$ 1.100,00 F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Allyne.
Rêmulo Zoppi- Ravenna: 
Móveis planej., 03 D (01 st), 
sala 02 amb., cz, lav, portaria 
24 horas R$ 1.500,00 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 
planej., 03 D (01 st), sala, coz, 
lav. Área de lazer completa. 
R$ 1.800,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.

Centro – Sala comercial, es-
quina, ótima localização 50 m² 
R$ 1.550,00 F. 7829-3854 – Id 
55*94*16871.

Vendo Micro empresa em Itu 
- com três injetoras, 1 de 250 
gramas, 2 de 150 gramas mais 
periféricos: 1 bomba, 1 torre de 
resfriamento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-9657/ 
(11) 2429-6353
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 
1 recepção, 3 salas, wc e área 
de serviço, localizado no cen-
tro da cidade  F. 98372-0000
Centro – Sala comercial 
com mezanino, 1 vaga de 
estacionamento, 55 m² R$ 
1.700,00 00 – F. 7829-3854 / 
Id 55*94*16871
Centro – Salão comercial, 
24 de maio 100 m² - R$ 
5.000,00 00 F. 7829-3854 / Id 
55*94*16871.
Centro: Galpão comercial 
localizado no centro, com 200 
m² com coz. e wc. R$ 3.000,00 
F. 3816-7401/3875-6226 c/ 
Allyne.
Centro: Salão comercial com 
50 m² no centro da cidade R$ 
1.200,00 F. 3816-7401/3875-
6226 c/ Allyne.
Marg. Parque Ecológico - R$ 
2.700,00 Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, coz., amplo 
terreno para estacionamento 
ou operação, com capacidade 
para entrada de caminhão F. 
98372-0000
Passo o Ponto Bazar e Pape-
laria no centro, vendo e passo 
o ponto com tudo dentro. Alu-
guel R$1.650,00 F. 3875-2215

Passa-se o ponto Loja de 
Salgados MONTADA Jd. 
Colonial Venda R$ 23.000,00 
| Aluguel R$ 700,00 – Aceita 
carro no negócio. Falar com 
Alexandre F.3329-1906/ 7809-
1001/ 99322-2032
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente 
localização F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edif. Office 
Premium. F. 3016-2888 Kelly
Vendo – Varejão e Mercearia 
- R. José Estanislau Ambiel, 
672 - Esq. c/ R. Custódio Can-
dido Carneiro Jd. Morada do 
Sol. Aceito carro como parte 
de pagamento R$ 40.000,00 
F. 99562-8405 / 99858-5100
Vila Vitória: Salão com 80 
m² localizado em avenida. R$ 
3.000,00 F. 3816-7401/3875-
6226 c/ Allyne.
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e mezanino 
p/ escrit. R$ 4.500,00 + IPTU 
F. 3392-0333

Rec. Camp. Int. de Viraco-
pos - CH01030 - AT.1.000m² 
AC.301m² - 2 casas com 3 
cômodos, 2 baias, 1 casa com 
3 D.(suíte), sala, coz., WC, AS, 
varias gar. R$ 300.000,00. F. 
3875-6230 - Creci 04.732

Aluga - Videiras de Itaici – 
Chácara com 3 D., sendo 1 
suíte máster, salas de estar, 
jantar e TV, coz. e área de 
serviço planejada, piscina, 
portão eletrônico e alarme R$ 
3.000,00 F. 98372-0000
Chácara em Salto – a partir 
de 1.000m² – OPORTUNIDA-
DE - 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
Elias Fausto - SP - 01 al-
queire, casa de 03 D., rico 
em água, pomar, pasto, a 
3 km do centro. Apenas R$ 
600.000,00. Aceita casa 
em Indaiatuba no negócio 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294
Elias Fausto - SP - Chácara 
com 3.600m² casa de quatro 
cômodos, luz, poço. Troca por 
casa em Indaiatuba F. 3017-
2608/ 99762-7997.
Rec. Campestre Viracopos 
- R$ 420.000 - Chácara Com 
casa de 3 d., sala ampla, 
coz. americana, piscina.  AT 
1000 m². Fácil acesso F. 
98372-0000
Residencial Terras de Itaici 
- CH0090 - 1000 m² - Semi 
mobiliada. 3 D. (1 st), sala 2 
amb., varanda, cz. planej., 
WC, AS, quintal, diversas VG. 
R$ 2.700,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
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Recanto Campestre de Vira-
copos – CH0098 – 1429 m² 
-  Chácara murada c/ sobrado 
de 5 D. (1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. planej., 
copa, AS, varanda, churrasq., 
fogão à lenha, pomar, D. e WC 
ext., diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Vendo Sítio – Indaiatuba 
(estrada Indaiatuba/Itupeva) 
– 20 alqueires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F. 9.9887-
7771
Terras de Itaici – Chácas 
com 4 D. Sendo 1 suíte, coz. 
ampla, churrasq. e piscina. 
AT. 1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000
Vendo ou troco -  Sítio com 
5 1/2 alqueiros, pastos cer-
cados com mourão tratado 
em eucalipto, água tratada 
e encanada da mina. Casa 
com 4 cômodos avarandada, 
energia eletrica, 01 paiol, 1 
cocheira p/ gado e 10 cabeças. 
Região de Guapiara R$ 280 
Mil F. 98149-5815
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para locação 
finais de semana. Troca por 
casa em Indaiatuba F. 3017-
2608/ 99762-7997.

Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$ 450.000,00 F. 99887-7771
Jd. Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 99279-1177
M.Sol -  ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 93017-2608 
/99762-7997/ 3935-3294 
Mantova: Terreno em cond. 
fechado á partir de 204 m² 
com área de lazer. Á partir de 
R$ 137.000,00 F. 997369154 
c/ Lucilene.
Maritacas: Loteamento aber-
to com terrenos á partir de R$ 
111.000,00 F. 9-93147121 c/ 
Vanderlei.
Monte Carlo: Loteamen-
to aberto R$ 83.500,00 F. 
9-93147121 c/ Vanderlei.
Pq. das Bandeiras -   1.000,00 
m² total R$ 260.000,00 F. 
7808-3727
Sabiás: Loteamento aberto á 
partir de 150 m². Entrada R$ 
10.000,00 parcelado em 2x F. 
99779-3589 c/ Caio.
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: 99752-2170/ 
94*2168
Terra em Indaiatuba R$ 
60,00 o m²- ótima topografia 
de frente com a rodovia. mim 
F: 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2166/ 94*2168/ 3935-1372
Terreno Cond. Maria Dulce - 
300m - bem localizado - doc. 
Ok - R$ 240.000,00. Aceito 
financiamento  F.99774-1698 
/ 99665-7942” c/ Andréa
Terreno em Salto – 300m² 
LOTEAMENTO FECHADO 
– Estrada do Lajeado (Con-
crebase) OPORTUNIDADE 
R$90.000,00. 40% de en-
trada + parcelas. F: 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-
4322/ 99763-8709/ 94*2168/ 
94*2166/ 3935-1372
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F. 99887-7771

Terreno no Distrito Indus-
trial  - com 11.000m² R$ 
2.000.000,00 F. 98136-7331
TERRENOS - Em loteamentos 
fechados e abertos com entra-
da de 20% e parcelamentos à 
longo prazo. F. 3875 0469 / 
99751 9921 creci 65362.

Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x 65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira removível 
(com 30 cm cada), porta rolo 
de papel e escada de inox R$ 
850 cada. F. 7814-5723
2 balcão expositor, 1 frio , 
1 quente, c/ vidro trincado e 
precisando de manutenção 
R$ 500 cada. F. 98247-4690 
tim
Air Soft, marca Tókio Marui 
R$ 700. F. 98247-4690 tim
Alugo - 02 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves 1477 - Falar 
c/ Figueira
Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem localizado.  
Contato: Gisele F. 99607-4522
Bazar e Papelaria no centro: 
vendo e passo o ponto com 
tudo dentro. R$ 50 mil, alu-
guel R$ 1.650 F. 3875-2215 / 
99696-8732.
Cozinha industrial, no Jd Pau 
Preto AT: 150 m² AC 90 m². R$ 
1.800 F. 98372-0000.
Faço Progressiva, selante, 
manicure em domicílio (faça e 
ganhe corte de cabelo grátis) 
F. 3935-0499 / 99332-1128
Vendo - Empresa no ramo de 
decoração em Indaiatuba F. 
19-7818-6716 c/ Junior
Vendo - radiador semi novo 
para Del Rey, Pampa 1.8 
Autolatina F. 3875-0592 c/ 
José Antônio

Vendo - Freezer 190 litros 
Cônsul, c/ 06 gavetas R$ 380 
F. 3875-3581
Vendo - Máquina de fran-
go, (assa até 20 frangos) F. 
99214-7202 c/ Fernanda
Vendo - portão para garag. 3 
x 270 F. 3835-1581 / 99745-
3375
Vendo toda linha de deco-
ração ( casamento, 15 anos 
entre outros social ). Motivo 
-  Fortalecer o segmento 
do Buffet. Fotos e relação 
dos materias acesse o fa-
cebook Buffet Cariane R$ 
60.000,00 F. 3936-4418 / 
98296-2262

Van Transit Ford (nova) ano 
2013 completa, 14 lugares, 
licenciada, IPVA. Negocia. 
Troca: maior ou menor valor. 
F. 3875-2215 /  99696-8732 
Imobiliária
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 - di-
reção hidráulica, rodas de liga 
leve aro 14’, travas nas quatro 
portas, vidro eletr. dianteiro, 
volante c/ regulagem de altura, 
desembaçador do vidro tra-
seiro, 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) ano 
2013 completa, 14 lugares, 
licenciada, IPVA. Negocia, 
troca: maior ou menor valor 
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
Vendo - Gol Plus - 86/86 - ál-
cool, 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 destravado 
com HD externo de 1 tera, 
1 controle, HD interno de 80 
giga e 30 jogos dentro do HD 
interno último lançamentos R$ 
1.100,00 F. 98247-4690 tim
1 PS2 + 1 controle + memory 
card + 10 jogos por R$ 200,00 
- F. 3835-5918 ou 9927-32955

Rib. Grande-SP - 04 alquei-
res c/ 02 casas simples de 
04 cômodos cada uma, la-
voura, bosque, 02 tanques 
com peixes,abastecidos com 
água em forma de bica, luz, 
água de mina, a 60km do 
centro de Ribeirão Grande-SP 
R$240.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba - SP 
F. 3017-2608/99762-7997. 
Estuda parcelamento direto 
com o proprietário
Vale das Laranjeiras – Chá-
cara – At. 3890 m² - Casa c/ 
3 D, sendo 1 suíte, sala de 
esta com pé direito alto, coz. 
planejada, área de churrasq. 
com wc, piscina, campo de 
futebol e pomar R$ 850.000,00 
estuda-se permuta por apto ou 
casa com 3 D. em Indaiatuba 
F. 98372-0000

Av. Visconde de Indaiatuba 
– Terreno de amplo (660 m²) 
cercado em esquina, com es-
critório e 2 salas R$ 6.000,00 
F. 98372-0000

Cond. Esplendor - Alto Pa-
drão - Terreno 300m², Plano 
R$ 360.000,00 F. 3834-8948
Alto de Itaici – Terreno de 
378 m² muito bem localizado 
R$ 210.000,00 F. 98372-0000
Barcelona: Loteamento aber-
to com localização privilegiada 
próx. ao parque ecológico F. 
983398183 c/ Camila
Bréscia: Terreno em cond. 
fechado á par t i r  de R$ 
157.000,00 F. 9-97369154 c/ 
Lucilene.
Cardeal - OPORTUNIDADE 
- 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 Úni-
ca: Terreno com 150 m² de 
97.000,00 F. 9-83398183 c/ 
Camila.
Cond. Village Terras de 
Indaiá: Terrenos á partir de 
900,00 o m² F. 9-93147121 c/ 
Vanderlei.
Jardim Paradiso - 03 lotes 
juntos 708m², 550m² e 420m² 
R$ 800,00 m² F. 99887-7771
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. Califórnia – TR00707 - 
250m² c/  casa nos fundos, 
2 D. ,sala, coz, WC. Rua 
Domacir Stocco Jr., 869 F. 
3875-2215 Imobiliária.
Jd. do Império -TR00711 
- 150m², quadra 13, lote 54 
cond. Aceita carro no negócio 
R$ 115.000,00 F. 3875-2215 
Imobiliária 
Jd. dos Laranjais - 3.000m² 
R$ 220.000,00 F. 9.9887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico  R$ 
180.000,00 F. 98372-0000

Oportunidade: Venha trabalhar 
na imobiliária Chido Vende. Rua 
7 de Setembro, 644 Centro F. 
3875-2215
Precisa-se de Corretores - En-
trar em Contato com Márcio F. 
7808-3727 / 89*22754
Ofereço-me para trabalhar 
como azuleijista pedreiro. Com 
mais de 30 anos de experiências 
do alicerce ao acabemento F. 
994151485
Ofereço-me como diarista com 
experiências e indicações F. 
99266-1617/ 98116-0546 
Ofereço-me como professor de 
Inglês (aos sábados de manhã) 
do ínicio do nível básico até nivel 
intermediário. F. 99240-3570
Ofereço-me para colocação de 
pisos e revestimentos F. 99189-
7302 c/ Clóvis
Ofereço-me p/ trabalhar como 
cuidadadora de idoso horário no-
turno F. 3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro, casado, 2 filhos F. 
98894-5045 c/ Josemar
Ofereço-me para trabalhar 
como ciudadora de idosos, 
mensal, diário ou folguista F. 
99339-6343 c/ Divina
Ofereço-me para trabalhar 
como faxineira em casa de 
família F. 3835-1581 / 99745-
3375 c/ Nair
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista, costureira, casa 
de família ou motorista particular 
F. 99560-8281 c/ Raquel
Ótima rentabilidade!!! Invista 
em uma carreira profissional. 
A Imobiliária Spadella Moraes 
está precisando de corretores 
de Imóveis. Interessados mande 
currículo para atendimento@
spadellamoraes.com.br. Mais 
informações ligue (19)3816-7401
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