
Reajuste fica abaixo 
dos 5 centavos

Jacitara inaugura 
Parque Mall    

Homem tenta 
matar encanador 

MP fecha cerco contra à pirataria

Morador de rua é 
encontrado morto 

Drey reassume o comando do Primavera 

Rêmulo Zoppi é 
tetracampeão 

GASOLINA 

NOVIDADE CRIME 

FISCALIZAÇÃO

MISTÉRIO RETORNO 

AMADOR

A venda da gasolina e do 
diesel nas refinarias de todo 
o País está mais cara desde a 
quinta-feira, dia 6. O aumento 
anunciado pela Petrobras foi 
de 3% para a gasolina e de 
5% para o diesel e começou 
a vigorar a partir das 0h da 
sexta-feira, dia 7. Em alguns 
postos da cidade o aumento 
foi de 0,3% a 1,34% para 
a gasolina comum e de até 
3,91% para o diesel.

O Grupo Jacitara inau-
gurou na semana passada 
o complexo Parque Mall, o 
primeiro shopping de lojas 
e serviços. O empreendi-
mento abriu as portas para 
o público no sábado, dia 8. 
Até o momento, 11 lojas já 
estão em funcionamento.

Um encanador de 33 anos 
foi baleado na manhã de 
sábado, dia 8, na calçada de 
sua casa localizada na Rua 
Silvio Candelo esquina com 
a Rua Antônio Brunette, no 
Jardim Morada do Sol.  Após 
o crime, o autor roubou o 
carro de um morador e fugiu.

O MP promete fechar o cerco no combate contra à pirataria em 
Indaiatuba. Durante coletiva de imprensa na manhã de ontem, dia 
13, o órgão anunciou o lançamento da campanha Pirataria é Crime.

Um morador de rua foi 
encontrado morto no final da 
tarde de sexta-feira, dia 7, no 
Jardim Paulista. De acordo 
com informações de mora-
dores do bairro, o homem 
estaria vivendo dentro de 
um caminhão e era visto 
constantemente alcoolizado.

Durou ape-
n a s  q u a t r o 
meses a ausên-
cia do técnico 
José Luis Drey 
e o treinador 
já está de volta 
ao do Esporte 
Clube Primave-
ra. Pelo quarto 
ano ele estará 
no comando do 
clube. o retor-
no de Drey foi 
anunciado na 
tarde de quar-
ta-feira, dia 12, 
durante coletiva 
de imprensa. 

O Rêmulo Zoppi é tetraca-
mpeão da Série A do Campe-
onato Amador da Associação 
Indaiatuba de Futebol Ama-
dor (Aifa). A conquista do 
quarto título da competição 
veio no último domingo, dia 
9, quando o time venceu o 
SPQV pelo placar de 2 a 0.

O valor da passagem do transporte público, urbano e rural, ficará mais caro a partir da zero hora de segunda-feira, dia 17. A passagem que estava em R$ 2,90 
será reajustada para R$ 3,20. O anúncio foi feito pela Prefeitura na tarde de ontem, dia 13, com base no Decreto Municipal nº 12.279 de 11 de novembro de 2014.
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Passagem de ônibus sobe para 
R$ 3,20 na próxima segunda

JME 

JEAN MARTINS
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Pirataria deve ser combatida O que você acha 
do transporte 
público?

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

Editorial EnqueteArtigos

Artigo

O Ministério Público realizou na manhã desta quinta-
-feira, dia 13, uma coletiva de imprensa para anunciar o 
lançamento da campanha “Pirataria é Crime”.  O objetivo 
da ação é conscientizar a população sobre a importância de 
não comprar produtos falsificados e intensificar a fiscalização 
desse comércio ilegal. 

No entanto, a novidade desperta uma discussão sobre este 
comércio em Indaiatuba. Como todos sabem o município con-
ta com o Shopping Ponto Azul, local construído para abrigar 
comércios populares e evitar a venda na rua. Também é de 
conhecimento que alguns desses locais vendem produtos de 
procedência duvidosa e pagam imposto à Prefeitura para o 
uso do local. O próprio MP afirma: um dos postos a serem 
fiscalizados é o Ponto Azul. 

Dessa forma, é no mínimo confuso que a Prefeitura abra um 
espaço para os comerciantes, onde muitos já tiveram alguns 
de seus produtos apreendidos durante ações da Polícia Civil. 

No entanto, existe o outro lado da história. Ter um lo-
cal onde podem comercializar seus produtos e possuem a 
segurança de estarem regularizados é algo positivo para 
os comerciantes. O mesmo vale para a população, que não 
contará com barracas espalhadas pela cidade. 

Mas é preciso que Ministério Público e representantes 
municipais entrem em um consenso. Pirataria é crime e muitas 
vezes está ligada ao crime de receptação e a manutenção o 
tráfico de drogas e de outros crimes.

“Para mim o transporte público 
funciona. Pelo menos as linhas que 
pego respeitam o horário”, Lucas 
Fonseca de Freitas, 18 anos, auxi-
liar administrativo

“O transporte público da cidade 
para mim está bom. Os ônibus 
que eu costumo pegar estão bem 
conservados”, Maria das Graças 
dos Santos, 66 anos, atendente de 
crianças deficientes

“Eu não utilizo muito o ônibus, 
porém os poucos que andei vi que 
precisam de mais atenção na manu-
tenção”, Nelson da Silva, 70 anos, 
jardineiro

Sabrina Cera - Oab/sp 133.377
R. Siqueira Campos, 777, Centro, Indaiatuba/SP
e-mail: sabrinacera@adv.oabsp.org.br

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

Bom dia amigo idoso!
Eu nunca trocaria os meus amigos surpreendentes, a minha vida maravilhosa, a minha amada família por 

menos cabelo branco ou uma barriga mais lisa.  Enquanto fui envelhecendo, tornei-me mais amável para mim, e 
menos crítico de mim mesmo. Eu tornei -me o meu próprio amigo...  Eu não me censuro por comer um cozido à 
portuguesa ou uns biscoitos extras, ou por não fazer a minha cama, ou para a compra de algo supérfluo que não 
precisava. Eu tenho direito de ser desarrumado, de ser extravagante? e livre.Vi muitos amigos queridos deixarem 
este mundo cedo demais, antes de compreenderem a grande liberdade que vem com o envelhecimento. Quem 
vai me censurar se resolvo ficar lendo ou jogar no computador até às quatro horas e dormir até meio-dia? Eu 
Dançarei ao som daqueles sucessos maravilhosos dos anos 60 e 70 e, se eu, ao mesmo tempo, desejo chorar 
por um amor perdido... Eu vou.Vou andar na praia com um calção excessivamente esticado sobre um corpo 
decadente, e mergulhar nas ondas com abandono, se eu quiser, apesar dos olhares penalizados dos outros no 
jet ski. Eles também vão envelhecer. Eu sei que às vezes esqueço algumas coisas. Mas há mais algumas coisas 
na vida que devem ser esquecidas. Eu me recordo das coisas importantes. Claro, ao longo dos anos meu cora-
ção foi quebrado.  Como não pode quebrar seu coração quando você perde um ente querido, ou quando uma 
criança sofre, ou mesmo quando algum amado animal de estimação é atropelado por um carro?  Mas corações 
partidos são os que nos dão força, compreensão e compaixão. Um coração que nunca sofreu é imaculado e 
estéril e nunca conhecerá a alegria de ser imperfeito. Eu sou tão abençoado por ter vivido o suficiente para ter 
meus cabelos grisalhos, e ter os risos da juventude gravados para sempre em sulcos profundos em meu rosto. 
Muitos nunca riram, muitos morreram antes de seus cabelos virarem prata. Conforme você envelhece, é mais 
fácil ser positivo.  Você se preocupa menos com o que os outros pensam. Eu não me questiono mais. Eu ganhei 
o direito de estar errado. Assim, para responder sua questão que me chama de velho, eu gosto de ser idoso. A 
idade me libertou. Eu gosto da pessoa que me tornei.  Eu não vou viver para sempre, mas enquanto eu ainda 
estou aqui, eu não vou perder tempo lamentando o que poderia ter sido, ou me preocupar com o que será.  E 

eu vou comer sobremesa todos os dias (se me apetecer). Que nossa amizade nunca se 
separe porque é direto do coração! Quer ser livre, venha para para o  treinamento Leader 
Training da Signa, www.signatreinamentos.com.br - 38757898

Estabilidade Acidentária

Importação, quando vale a pena?

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 ser-
viços 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 in-
correr 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 OCUPA-
CIONAL 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 aci-
dentário 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.

O assédio moral julgado por nossos tribunais trabalhistas 
No último artigo apresentamos exemplos teóricos de comportamentos que caracterizam o assédio 
moral tendo como vítima o empregado em seu ambiente de trabalho.
Hoje trazemos alguns casos reais que foram apreciados pelos Tribunais Regionais do Trabalho (2ª 
instância), órgãos colegiados nos quais três juízes são competentes para julgar os recursos da parte 
que se viu insatisfeita com a sentença proferida pelo juiz singular (1ª instância).
No Paraná, o Tribunal Regional do Trabalho condenou uma grande empresa de telefonia a in-
denizar um empregado (instalador) pela prática de assédio moral consistente na existência de um 
cartaz afixado no interior da mesma com os seguintes dizeres: “os dez mandamentos da telefonia” 
-  “não verás teu filho crescer"; "dormir será considerado período de folga, logo, não dormirás"; 
"não terás feriado, fins de semana ou qualquer outro tipo de folga"; "a pressa será teu único amigo 
e as tuas refeições principais serão os lanches, as pizzas e o china in box" – dentre outras determi-
nações incompatíveis com a dignidade humana do trabalhador.
Em São Paulo, uma conhecida empresa multinacional fabricante de produtos eletrônicos foi 
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 a uma fun-
cionária que tinha suas faltas individuais apontadas na frente dos colegas e, ainda, em workshops 
era obrigada a participar de dinâmicas constrangedoras, como acordar todos às 04:00 h da manhã 
com buzinas e pularem na piscina com a justificativa que deveriam aprender a trabalhar sob 
pressão.
Por sua vez, em Minas Gerais uma distribuidora de medicamentos praticou assédio moral consis-
tente em realizar treinamentos com caminhadas sobre brasas e, ainda, todos os meses submetia o 
empregado, um supervisor de vendas, a um ranking intitulado “Grande Prêmio Promoções”, no 
qual o primeiro colocado tirava uma foto ao lado de uma réplica de Ferrari, e o pior colocado ao 
lado de um Fusca. As fotos eram afixadas no mural da empresa e enviadas por e-mail para todos 
da equipe. O funcionário com pior desempenho também era obrigado a dançar músicas con-
strangedoras na frente de todos, como "Eguinha Pocotó".
Igualmente em Minas Gerais uma montadora de automóveis restou condenada por assédio moral 
eis que ao trabalhador foi imposta alcunha risível, além de ser tratado aos berros, com palavras 
de baixo calão e, sob constantes ameaças de demissão, sendo que ele deveria ser grato de poder 
permanecer no emprego, sempre na frente dos colegas. 
Em Roraima, uma sociedade anônima de capital aberto e líder no setor petrolífero viu-se compelida 
a indenizar um funcionário porquanto para punir de forma disfarçada o trabalhador, deslocou-o para 
outro setor e não lhe designou qualquer função, permanecendo sem nada fazer por cerca de três meses.

As situações acima relatadas, inegavelmente incômodas, abusivas, constrange-
doras e degradantes, foram acertadamente consideradas como assédio moral e 
os ofensores condenados ao pagamento de indenização por dano moral, sendo 
que a condenação foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, última 
instância judicial a julgar mencionados casos.

“Precário! Demora muito, sem-
pre atrasa e somente alguns estão 
conservados. Já peguei ônibus que 
tinha banco quebrado e fazendo uns 
barulhos estranhos. Precisa melhorar 
muito”, Maria de Araújo Freitas, 
28 anos, auxiliar de produção

“O transporte público deixa muito 
a desejar, principalmente em horá-
rios que há muita lotação. Deveria 
ter mais ônibus disponíveis nesses 
horários. Alguns ônibus precisam 
de manutenção”, Mateus Godoi, 17 
anos, auxiliar administrativo

O equívoco mais frequente cometido por empresas é 
supor que o preço de revenda dos representantes no Bra-
sil são sempre mais caros do que aquilo que importam 
diretamente. Isto é real quando se compara só o custo 
apurado de um determinado produto. Nada obstante, é 
preciso incluir na apuração o custo da estrutura que sua 
empresa necessita dispor para realizar a importação, 
sem esquecer de inserir: encargos trabalhistas, gestão, 
administração, benefícios, etc.  Nesta situação, já houve 
várias empresas que descobriram que esses custos dire-
tos/indiretos não eram incluídos na apuração do custo 
real de uma, ou nenhuma de suas importações. Após 
terem feito essa inclusão, chocaram-se em descobrir 
que estavam perdendo para os preços dos revendedores 
locais. Uma proposição que temos feito a alguns de 
nossos clientes que realizam 1-2 importações ao mês é 
terceirizar essa atividade com quem possa executá-la 
a custo fixo por processo. Nessa atribuição, o agen-
te de negócios atua sob amparo do importador, mas 
sem lhe destinar nenhum encargo, além do custo fixo 
acordado. Tem sido muito comum, algumas empresas 
constatarem que a terceirização acaba sendo muito 
mais prática e econômica, inclusive, porque o agente 
opera na modalidade home office, não lhe ocupando 
sequer espaço físico. Nesta modalidade, preservam-se 
os relatórios de controle, seguimento, apropriação de 
custos preliminares, cálculo dos custos efetivos e até 
mesmo forecast de pagamentos, hoje sendo monitora-
dos por auditoria do BACEN. Ademais, a terceirização 
também pode estar sendo prestada por uma assessoria 
mais atualizada e qualificada do que o elenco próprio, 
cuja carga operacional diária, não lhe permite atualizar-
-se quanto às legislações variadas e modificadas a cada 

dia. Avalie seu volume de impor-
tações e reflita se alguma vez você 
pensou sobre o que reportamos. É 
provável que você se surpreenda 
com as economias que poderia 
estar fazendo. 

Edward Santos - Consultor de 
negócios internacionais da 
BRTRADE LTDA.



03AMais Expressão

Campanha contra à pirataria 
é lançada na cidade 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DENISE KATAHIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

COLÉGIO RODIN 

Estudantes arquitetam foguetes de garrafas pet 

MP lança Campanha Pirataria é Crime que visa conscientizar quem compra produtos falsificados 

Inscrições para os cursos do Ceunsp podem ser feitas até o dia 21

O Ministério Público 
promete fechar o cer-
co no combate contra 

a pirataria em Indaiatuba. 
Durante coletiva de imprensa 
na manhã de ontem, dia 13, o 
órgão anunciou o lançamen-
to da campanha Pirataria é 
Crime, a qual será realizada 
em parceria com a Prefeitura, 
Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai), Polícia Civil e Polícia 
Militar.

De acordo com o promotor 
de justiça e assessor de Arti-
culação Institucional da Presi-
dência do Conselho Nacional 
do Ministério Público, Michel 
Betenjane Romano, a Cam-
panha terá início na próxima 
segunda-feira, dia 17, e segue 
até o dia 23 de novembro. 
“Neste primeiro momento a 
campanha irá distribuir por 
toda cidade folders com a 
proposta de conscientizar a 
população contra a pirataria”, 
explica. 

Ainda de acordo com o 
promotor, por trás do produto 
pirata há um crime organiza-
do onde existe mão de obra 
escrava, mão de obra infantil, 
além de desvio de dinheiro do 
Estado da União, sonegação 
de impostos e a retirada do 
emprego legal. “É importan-
te a população entender que 
pirataria é crime e adquirindo 
esses produtos irregulares es-
tão ‘alimentando’ e mantendo 
a pirataria na cidade”, enfa-
tiza. “Além disso, durante a 

campanha de conscientização 
queremos mudar o processo 
cultural das pessoas e todos 
juntos vamos tentar combater 
a pirataria”. 

Após o processo de cons-
cientização, haverá no perí-
odo de 24 a 28 de novembro 
uma intensa fiscalização na 
cidade. A data foi escolhida 
de forma estratégica, uma 
vez que está próximo do 
Natal e segundo Romano 
os pontos de fiscalização já 
foram mapeados. “Iremos 
fiscalizar com tolerância 
zero. Todos os produtos que 
não apresentarem nota fiscal 
de compra e também não 
oferecerem aos consumi-
dores nota fiscal de venda, 
serão recolhidos e apreen-
didos”, explica. “Que fique 
claro que não será somente o 
contra DVD pirata que atua-
remos, mas todo e qualquer 

tipo de comércio que possa 
ser considerado pirata como 
roupas, perfumes, eletrôni-
cos, cigarros, enfim tudo 
que comerciante não tiver 
nota fiscal comprovando a 
origem pode ser conside-
rado pirata e será alvo da 
nossa atuação”, alerta.

União 
O Promotor destaca ainda 

a importância da participa-
ção das forças policiais e da 
Prefeitura na Operação Tole-
rância Zero e na Campanha 
Pirataria é Crime. “As forças 
policiais farão a ação de re-
pressão aos locais mapeados 
e se constatado o crime de 
pirataria a Prefeitura fará a 
cassação do alvará do esta-
belecimento, o Ministério 
Público processará e enca-
minhará para a Justiça julgar 
e determinar as punições ca-

bíveis, que tem pena mínima 
de dois anos. Essa parceria e 
o comprometimento de todos 
os entes é de suma importân-
cia para o sucesso, além é 
claro da conscientização da 
população de que pirataria é 
crime como roubar, traficar, 
entre outros”, ressalta.

A população pode cola-
borar fazendo suas denún-
cias através dos telefones 
153, 190, 0800-770-770-2 
ou pelo e-mail Indaiatuba@
indaiatuba.sp.gov.br. “É 
importante a participação 
dos munícipes neste mo-
mento para que o combate 
à pirataria seja positivo. 
Lembrando que todas as 
instituições participantes da 
campanha possuem um canal 
de denúncias, onde qualquer 
pessoa pode estar entrando 
em contato e fazendo sua 
denúncia”, comenta. 

Inscrições para o Vestibular 
termina no dia 21 de novembro

CEUNSP

DIVULGAÇÃO

As inscr ições  para o 
Vestibular do Centro Uni-
versitário Nossa Senho-
ra do Patrocínio (Ceunsp) 
termina no próximo dia 21 
de novembro e a taxa de 
inscrição é de R$ 9,99. As 
inscrições devem ser feitas 
em Itu, na rua do Patrocínio, 
716, Centro ou em Salto no 
Largo da Matriz, 73, Centro. 
O horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira das 
8h às 21 horas e aos sábados 
das 9h às 12 horas. As ins-
crições também podem ser 
feitas através do site www.
vestibulares.info.

O Ceunsp oferece aos 
candidatos mais de 80 op-
ções de cursos e do total 
de cursos já avaliados pelo 
Ministério da Educação 
(MEC), mais de 85% rece-
beram o conceito “excelen-

te” ou “muito bom”, o que 
reforça a instituição entre as 
melhores do país. Ao todo, 
são mais de 50 notas máxi-
mas recebidas nas diversas 
avaliações, por dezenas de 
representantes do MEC. Em 
outubro, o Guia do Estudan-
te da Editora Abril destacou 
19 cursos entre os melhores 
do País no GE Profissões 
Vestibular 2015.

E os candidatos apro-
vados no Vestibular que 
se matricularem até o dia 
30 de novembro terão a 
possibilidade de dividir a 
primeira anuidade em até 
16 parcelas, sem qualquer 
acréscimo.

Mais informações estão 
disponíveis no site www.
ceunsp.edu.br ou podem ser 
obtidas também pelo telefo-
ne 0800-109535.

Como parte da disciplina de 
Ciência Aplicada ao Cotidia-
no, ministrada pelo professor 
Marcelo Teixeira, os alunos 
dos Ensinos Fundamental (9º 
ano) e Médio (1º e 2º ano) do 
Colégio Rodin, de Indaiatuba 
(SP), construíram, em sala de 
aula, um protótipo de foguete, a 
partir de garrafas pet e bandejas 

de isopor. O lançamento acon-
tece hoje, dia 14, às 14 horas, 
no Parque Ecológico. 

O protótipo será adaptado 
a uma base com injeção de ar 
comprimido, que aciona o me-
canismo de disparo. O tempo 
de voo será cronometrado e 
filmado pelos estudantes. Com 
as informações, eles poderão, 

ainda, analisar a altura atingida 
pelo foguete. 

Segundo o idealizador da 
atividade, o professor Marcelo 
Teixeira, princípios de ação e 
reação e cinemática são alguns 
dos principais conceitos abor-
dados durante o experimento. 
“Nosso objetivo é incentivar o 
aprendizado de ciências e fazê-

-los entender a linguagem ma-
temática utilizada”, comenta. 

Ainda de acordo com o 
docente, o experimento torna 
o aprendizado mais prazeroso. 
“O aspecto lúdico da atividade 
ajuda os estudantes a fixar e 
desenvolver o conteúdo com 
mais facilidade”. 

Ao longo do ano, a escola 

promoveu cerca de 20 outros 
experimentos, como corrida 
de carrinhos de rolimã, baterias 
criadas a partir de batatas e ele-
trólise da água, quando foi feita 
a separação da água (H20) em 
seus componentes (H2 e O2), 
por meio da passagem de cor-
rente elétrica, que colocaram 
em prática o conhecimento 

teórico ensinado em classe. 
O Colégio Rodin, que está 

com matrículas abertas, está 
situado na Rua Padre Anchieta, 
484, Parque Ecológico, em In-
daiatuba. Mais informações so-
bre a escola podem ser obtidas 
pelo telefone: (19) 3392-6008 
ou pelo site www.colegiorodin.
com.br.
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Alunos ficam entre os 100 melhores no Fuvestão
OBJETIVO
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ROSE PARRA/ACS-CMI 

DIVULGAÇÃO

Eleições 
A reeleição da presi-

dente Dilma Roussef (PT) 
continua gerando muita 
discussão pelos quatro 
cantos do País. Até quan-
do o assunto não é de âm-
bito nacional, as eleições 
p r e s i d e n c i a i s  g a n h a m 
destaque. Exemplo acon-
teceu na última Sessão de 
Câmara, quando o vere-
ador Túlio José Tomass 
José do Couto (PMDB) 
fez críticas ao governo 
da  Pe t i s t a .  De ta lhe ,  o 
assunto a ser discutido 
era sobre o projeto para a 
criação da Tribuna Livre. 

Discussão 
O assunto gerou certo 

desconforto (mais) entre 
o vereador e o líder de 
Oposição Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho 
(PT). A discussão entre 
os dois vereadores pre-
c i sou  da  in te r fe rênc ia 
do presidente da Casa, 
Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB), que 
pediu para que Túlio se 
atentasse ao projeto em 
discussão. 

Tentativa 
O vereador Derci Jorge 

Lima (PT) ainda tentou 
tocar  no  assun to ,  mas 
também acabou sendo re-
preendido por Cebolinha. 
Ao final da Sessão, tanto 
Túlio como Linho volta-
ram a comentar o assunto, 
mas dessa vez sem dis-
cussão, com mais calma, 
e  melhor ,  no momento 
certo da Sessão, durante 
a Palavra Livre, quando é 
livre para o discurso sobre 
qualquer assunto. 

Oi?
Ainda durante a última 

Sessão da Câmara, o verea-
dor Luiz Carlos Chiaparine 
(PMDB) apresentou uma 
indicação pedindo para que 
seja “aumentado” o número 
de lombadas “eletrônicas” 
na extensão do Parque 
Ecológico. A indicação 
é excelente, que bom se 
metade das lombadas da 
cidade fossem eletrônicas, 
mas não tem como aumen-
tar o número de lombadas 
eletrônicas, já que a cidade 
ainda não dispõe dessa 
tecnologia. 

 
Incentivo 
Apesar da chuva, o as-

sunto falta d’água ainda 
ganha seus capítulos. Em 
Santa Bárbara, por exem-
plo, foi aprovada uma lei de 
incentivo a quem economi-
zar água. A cidade vai con-
ceder 30% de desconto na 
conta de água ao morador 
que reduzir o consumo em 
20%. Em Indaiatuba, o ve-
reador Gervásio Aparecido 
apresentou uma indicação 
semelhante. Economizar 
água e ganhar desconto são 
propostas tentadoras.

Natal 
Já foi iniciada a captação, 

nos comércios e indústrias, 
de apoio para a realização do 
projeto Natal Solidário, em 
prol das crianças e famílias 
carentes de Indaiatuba. No dia 
14 de dezembro, no campo do 
São Conrado, a população po-
derá usufruir de ações sociais, 
recreações e demais atrações. 
Mais informações sobre o 
projeto no (19) 9.8118-4990 
ou no Facebook da ONG 
Turma do Tutty.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Projeto de Lei que 
institui o uso da Tri-
buna Livre na Câma-

ra de Indaiatuba foi rejeitado 
pela quinta vez. De autoria 
do vereador Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho (PT), 
ele foi apresentado na última 
Sessão Ordinária de segunda-
-feira, dia 10. O PL, que gerou 
discussão no Plenário, foi re-
jeitado com nove votos contra 
e três.

Em discurso, o autor do 
Projeto ressaltou a importân-
cia da criação da Tribuna Livre 
Popular. “Isso (Palavra Livre) 
não é nenhuma novidade, já 
existe em algumas cidades da 
região, como em Campinas, 
Cosmópolis e Salto”, enumera 
Linho. “Ela permite que qual-
quer entidade possa fazer o 
uso da palavra, por 15 minutos 
durante as Sessões, para falar 
de seus problemas, fazerem 
suas solicitações, lógico que 
sem ofensas e sem transgredir 
as normas.”

Um dos vereadores contra 
o Projeto, Túlio José Tomass 
do Couto (PMDB) causou cer-
to “desconforto” durante seu 
discurso. O vereador mostrou-
-se preocupado com o projeto 
que, segundo ele, poderia ter 
o mesmo sentido dos Conse-
lhos Populares propostos pelo 
governo de Dilma Roussef 
(PT). “Penso que, dessa forma, 
começamos a colocar em risco 
o sistema democrático. Nós 
vereadores temos a obrigação 
de nos comunicar com as en-
tidades. O projeto parecer ser 
mais politiqueiro”, declara. 

Túlio ainda aproveitou 
a oportunidade para criticar 
duramente o Governo Fede-
ral. Segundo ele, Dilma foi 
quem dividiu o País e vem 
amedrontando as pessoas que 
dependem dos benefícios do 
Governo Federal. O discurso 
gerou uma discussão entre 
Túlio e Linho e precisou da 
interferência do presidente da 
Casa, o vereador Luiz Alberto 
Pereira (PMDB), que pediu 
para que Túlio se atentasse ao 
projeto em votação. 

Quem também mostrou-se 
contra o projeto foi o Líder de 
Governo, o Vereador Maurí-
cio Baroni (PMDB). Segundo 
ele, a Palavra Livre na Câmara 
é desnecessária. “Fomos elei-
tos pelo voto popular e somos 

representantes do povo. Acre-
dito que a partir do momento 
que se dá o microfone para a 
pessoa, se perde o controle da 
situação, por mais que se tenha 
uma pauta (cronograma)”, 
analisa. “Se estamos aqui 
eleitos pelo povo, nós vamos 
até as entidades.”

Rejeição 
Após discussão e ânimos 

exaltados, o projeto acabou 
sendo rejeitado com nove 
votos contrários e três favo-
ráveis. Além do autor do PL, 
votaram à favor os vereadores 
Derci Jorge Lima (PT) e Bru-
no Ganem (PV). 

O projeto da Tribuna Li-
vre foi rejeitado pela 5ª vez. 
Ele foi apresentado em 2009, 

2011, 2012 e 2013. Em 2010 o 
PL não chegou, sequer, a sair 
das Comissões. “No próximo 
ano pode ter certeza que o 
apresentarei novamente”, ga-
rantiu Linho.  

Além do Projeto da Tri-
buna Livre, os vereadores 
aprovaram ainda outros dois 
PLS. Foi votada a retirada 
do projeto nº 138/2014, do 
Executivo, sobre a concessão 
administrativa de uso de área 
pertencente ao Município, em 
favor da Associação Padre Pio. 

O único projeto aprova-
do, nº 0164/2014, autoriza a 
abertura de crédito adicional 
suplementar e a transposição 
de dotações orçamentárias 
consignadas no orçamento 
vigente.

Quatro alunos do Co-
légio Objetivo Indaiatuba 
se destacaram no simulado 
da primeira fase da Fuvest 
aplicado pela Rede Objetivo, 
realizado em setembro deste 
ano. Os alunos Tiago Fujii, 
Leone Mendes, Marcos Vítor 
da Silva e Giuliano Semente 
ficaram entre os 100 melho-
res no Fuvestão 2015.

Os alunos fizeram parte 
de 15 mil estudantes de todo 
o país que participaram do 

simulado e concorreram a 
diversos prêmios. A prova, 
assim como acontece com o 
exame oficial, é dividida em 
duas categorias: vestibulan-
dos e treineiros.

Na categoria treineiros 
o aluno Giuliano Pantarotto 
Semente, do 2º ano do Ensino 
Médio, ficou em 4º lugar e 
em 1º lugar na área de exatas. 
Com o resultado o aluno ga-
nhou um Kindle Paper White 
como prêmio. 

No vestibulandos, Leone 
Almendro Mendes, aluno do 
curso pré-vestibular, ficou 
em 17º lugar na classificação 
geral e em 4º lugar na área 
de exatas e, como prêmio 
ganhou um i-pod. “É im-
portante fazer esse simulado 
porque ele tem praticamente 
o mesmo nível de dificuldade 
que o exame oficial. E ir bem 
no Fuvestão é muito bom 
porque me deixou ainda mais 
animado para fazer a Fuvest. 

Sem falar do prêmio que é 
um estímulo a mais”, garante 
Leone.

Marcos Vítor de Rosa 
Jacinto da Silva, do curso 
pré-vestibular, ficou em 49º 
na classificação geral e em 
15º na área de exatas, en-
quanto o aluno do 3º ano do 
Ensino Médio, Tiago Yukio 
Fujii, ficou em 91º no geral 
e em 30º em exatas. Ambos 
também foram premiados e 
ganharam uma calculadora. Alunos do Objetivo Indaiatuba fizeram parte do total de 15 mil estudante 

Projeto da Tribuna Livre foi considerado inviável segundo os vereadores
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Valor do taxi
também é reajustado

CAMPANHA

Transporte público fica 
mais caro a partir de segunda

Novembro Azul busca prevenção do câncer de próstata

DA REDAÇÃO                                                   
redacao01@maisexpressao.com.br

JME

SCS/PMI

O valor da passagem do 
transporte público, 
urbano e rural, ficará 

mais caro a partir da zero hora 
de segunda-feira, dia 17. A 
passagem que estava em R$ 
2,90 será reajustada para R$ 
3,20. O anúncio foi feito pela 
Prefeitura na tarde de ontem, 
dia 13, com base no Decreto 
Municipal nº 12.279 de 11 de 
novembro de 2014.

Para a definição do índice 
de correção, os estudos técni-
cos dos órgãos da municipa-
lidade consideraram também 
os índices acumulados desde 
a vigência do contrato pelo 
INPC do IBGE (55,265943%), 
do IPCA/IBGE (52,961718%) 
e do IGP-M (58,865325%), 
resultando em uma média 
inflacionária de 55,697662% 
que, se aplicada, resultaria em 
um valor tarifário bem acima 
do que vem sendo praticado. 

Segundo a Prefeitura, o 
decreto aponta que desde a 
vigência do atual contrato 
com a concessionária, firmado 
em 10 de novembro de 2006, 
através da concorrência públi-
ca nº 06/06, o Poder Público 
vem concedendo reajuste em 
percentual inferior aos dos cri-
térios estabelecidos na licita-
ção, o que, segundo a planilha 
apresentada pela empresa, vem 

Teve início neste mês a 
Campanha Novembro 
Azul, a qual tem como 

principal objetivo alertar os 
homens sobre a importância 
dos exames regulares de prós-
tata, um dos tipos de câncer 
mais comuns entre a população 
masculina. Para conscientizar 
a população, a Secretaria da 
Saúde de Indaiatuba realizará 
um simpósio e ações a respeito 
de diversos temas ligados a 
saúde do homem. 

De acordo com a Secretaria 
de Saúde, homens com idade 
acima de 45 anos, especial-
mente quando há histórico 
familiar de câncer de próstata, 
devem estar se dirigindo até 
uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) para a realização do 
exame. 

A Secretaria ainda alerta 
sobre a importância de um 
diagnóstico precoce, uma vez 
que garante um tratamento 

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, o exame de 
próstata inclui o toque retal 
e o exame de sangue PSA 
(antígeno prostático espe-
cífico) que devem ser ava-

liados em conjunto. E caso 
seja constatada alguma alte-
ração, o médico irá orientar 
quais são os procedimentos 
que o paciente deve realizar.

(Denise Katahira)

ocasionando o desequilíbrio 
econômico e financeiro, nos 
termos legais da concessão. 

Em complemento, o decre-
to considera que o cumprimen-
to das obrigações contratuais 
pela concessionária, atendendo 
aos parâmetros técnicos e eco-
nômicos, foi atestado pelo De-
partamento de Transporte Co-
letivo, vinculado à Secretaria 
Municipal de Administração. 
Ressalta, em adição, a neces-
sidade de que haja a fixação da 
tarifa em percentual inferior ao 
apurado na respectiva licitação 
e da inflação integral do res-
pectivo período, sem que haja 
prejuízo na eficiência e quali-
dade da prestação de serviços 
à população indaiatubana, em 
conformidade com as regras 

adequado e evita a prolife-
ração da doença, além da 
possibilidade de metástase. 
“Todas as nossas unidades 
também estarão oferecendo 
orientações referentes à saúde 
dos homens, basta procurar a 
unidade referência do bairro. 
É de extrema importância a 
prevenção e o diagnóstico pre-
coce das doenças”, aconselha o 
secretário municipal de Saúde, 
José Roberto Stefani

A campanha, que se es-
tende durante todo o mês, 
apresenta no próximo dia 21, 
das 9h às 12 horas, no auditório 
da Prefeitura, o Simpósio da 
Saúde do Homem, onde serão 
discutidos e abordados assun-
tos como: Câncer de próstata, 
com o médico José Carlos 
Motta Filho; Como envelhe-
cer com Saúde, com o médico 
geriatra Marcelo Caldeira; 
Drogas e Tabagismo, com a 
psicóloga Rosangela Soquete 

contratuais e na forma da le-
gislação pertinente.

Para a estudante Keila Ro-
drigues, de 21 anos, o aumento 
é abusivo. “Eu não acho o 
transporte público ruim, mas é 
um absurdo pagar mais de R$ 
3 para andar menos de 20 mi-
nutos, que é o meu caso”, diz. 
“Quando houve as manifes-
tações as empresas recuaram 
e tiveram que baixar o preço, 
porém foi só passar isso para 
o aumento retornar. Acho um 
absurdo porque daqui uns dias 
será mais econômico ir traba-
lhar de carro, do que de ôni-
bus”, protesta o comerciante 
Luiz Cristo Divino, de 32 anos. 

Aumento 
O último aumento nas pas-

e Doenças Infectocontagiosas, 
com a médica infectologista 
Silmara Garcia. 

Já no dia 27, das 9h às 14 
horas, a Secretaria de Saúde 
em parceria com a Organi-
zação Não Governamental 
(ONG) Mais vida, promovem 
na praça Prudente de Moraes 
ações com orientações diver-
sas a respeito das formas de 
prevenção das doenças que 
podem acometer os homens. 

Exame
O câncer de próstata atinge 

grande parte da população 
masculina e é um tema que 
enfrenta grandes barreiras e 
quase 50% dos brasileiros 
nunca foram ao urologista. 
E devido a isso, a Campanha 
Novembro Azul foi criado 
para conscientizar os ho-
mens sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce da doença. Promover 

sagens ocorreu em fevereiro do 
ano passado, quando o valor 
subiu para R$ 3. Meses depois, 
em junho, a tarifa voltou aos 
R$ 2,90, após as manifestações 
que ocorreram em todo o País e 
no Município. De acordo com 
a Secretária, a redução ocor-
reu devido a desoneração dos 
impostos do PIS/CONFINS e 
do ISS. 

Desde a entrada da Viação 
Indaiatubana, em 2006, o 
transporte público de Indaia-
tuba já sofreu seis reajustes. 
Em 2006 a tarifa custava R$ 
2,20 e em 2008 foi reajustada 
para R$ 2,25. No ano seguinte 
subiu para R$ 2,40 e em 2010 
um novo aumento, dessa vez 
para R$ 2,60. 

Em dezembro de 2011 o 

uma mudança de paradigma 
em relação à ida do homem 
ao médico para a realização de 
exames preventivos é um dos 
grandes desafios enfrentados 
pelos profissionais da área.

Em oito anos de Viação Indaiatubana as tarifas já aumentaram seis vezes 

Novembro Azul é marcado com simpósio 
e ações contra câncer de próstata

custo da passagem era de R$ 
2,80, valor que permaneceu 
até fevereiro 2013, quando 
subiu para R$ 3. Porém, meses 
depois, a empresa retornou o 
valor da passagem para R$ 
2,90, tarifa que permanece 
até hoje. 

O transporte público de 
Indaiatuba tem uma média 
mensal de 530 mil passagei-
ros pagantes e aproximada-
mente 55 mil não pagantes 

(pessoas com necessidades 
especiais, acompanhantes 
quando necessário, idosos 
policial militar e guarda mu-
nicipal devidamente farda-
dos, agentes de fiscalização 
do município e menores de 5 
anos acompanhados).

Atualmente o serviço 
conta com 26 linhas e 62 
veículos, sendo 45 deles 
adaptados com equipamen-
tos de acessibilidade.

A Prefeitura baixou tam-
bém o Decreto Municipal nº 
12.280 de 11 de novembro de 
2014 que determina correção 
para as tarifas praticadas na 
utilização dos veículos táxi, 
após manifestação favorável 
dos órgãos técnicos da muni-
cipalidade. 

Os valores entram em 
vigor a partir da zero hora 
também de segunda-feira, 
dia 17, e serão de R$ 4,80 
para a Bandeirada; R$ 3 para 
o quilômetro percorrido na 
Bandeira 1, no horário entre 
6h e 18 horas; R$ 3,40 para 
o quilômetro percorrido na 
Bandeira 2, utilizada nos dias 
úteis das 18h às 6 horas da 
manhã seguinte, e sábado a 
partir das 12 horas, domingos 
e feriados; R$ 31 por hora 

parada e R$ 1,50 por volume 
transportado. 

Já para os táxis que pres-
tam serviços fora do perímetro 
urbano, a tarifa será de R$ 
2,20 por quilômetro percor-
rido, contando-se ida e volta.

O documento aponta que 
os taxímetros deverão conter a 
expressão “Preço a Pagar” e os 
dígitos desta indicação, confi-
gurando corretamente a parte 
inteira e os centavos, que devem 
ser precedidos do símbolo R$.

Os decretos serão publica-
dos na Imprensa Oficial com 
data do dia 14 de novembro e 
poderão ser consultados na ín-
tegra, assim como todos os de-
cretos municipais, no site da 
Prefeitura (www.indaiatuba.
sp.gov.br), na página da Se-
cretaria Geral do Município.
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MAX PLANCK

Max Oportunidades promove feira de empregos

Aumento da gasolina não chega a 5 centavos 
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

JME

DIVULGAÇÃO

A venda da gasolina 
e do diesel nas re-
finarias de todo o 

País está mais cara desde a 
quinta-feira, dia 6. O aumen-
to anunciado pela Petrobras 
foi de 3% para a gasolina e de 
5% para o diesel e começou 
a vigorar a partir das zero 
hora da sexta-feira, dia 7. 
Em alguns postos da cidade o 
aumento foi de 0,3% a 1,34% 
para a gasolina comum e de 
até 3,91% para o diesel. 

A reportagem do jornal 
Mais Expressão  visitou 
postos de gasolina de diver-
sos bairros e constatou que 
o aumento já foi repassado 
para o consumidor.  Segun-
do o frentista de um posto 
do Jardim Morada do Sol, 
Edicarlos Dionizio, desde a 
sexta-feira o combustível já 
está mais caro. “A gasolina 
comum aumentou 1 centavo 
(reajuste de 0,3%) a gaso-

lina aditivada aumentou 5 
centavos (1,5%) e o diesel 
sofreu reajuste de 7 centavos 
(3,5%)”, explica. 

Dionizio afirma que por 
enquanto ainda não houve 
reclamações por parte do 
consumidor. “O aumento 
foi pequeno, na gasolina 
comum, por exemplo, quase 
imperceptível. Infelizmente 
como nossos fornecedores 
reajustaram o valor, não tem 
como não repassarmos”, 
diz.

Já em um posto do Cen-
tro, o aumento foi um pouco 
maior. “A gasolina comum 
subiu 4 centavos (1,98%) 
e a aditivada 7 centavos 
(1,93%). Já o diesel, mesmo 
com o aumento nas refina-
rias, optamos por não mexer 
no preço”, salienta o gerente 
Felipe Leite Abdelnor. 

Em um terceiro posto de 
combustível visitado pela 
reportagem, localizado no 
bairro Monte Verde, o au-
mento da gasolina comum 

foi de 1,31% (reajuste de 4 
centavos), 1,87% para a adi-
tivada (5 centavos) e 3,91% 
para o diesel (8 centavos). 

Vale ressaltar que o au-
mento em cada posto não 
precisa ser o mesmo, visto 
que o valor do combustível 
na bomba depende de cada 
comércio, porém não pode 
ultrapassar a porcentagem 
estabelecida pela Petrobrás. 

Indiferente 
Para os consumidores, o 

aumento do combustível é 
irrelevante. “Quem enche o 
tanque pode notar alguma 
diferença, mas para quem 
costuma colocar poucos 
litros acho que os centavos 
não fazem tanta diferença”, 
comenta o operador de má-
quinas Ary Carlos Junior 
Silva, de 25 anos. 

Outros afirmaram que 
não costumam reparar no 
preço do combustível ao 
abastecer. “Sinceramen-
te não olho os valores do 

combustível, abasteço em 
um mesmo lugar sempre ou 
no que é mais perto. Fiquei 
sabendo do reajuste e é claro 
que ninguém quer que au-

A Faculdade Max Planck 
realiza no próximo dia 22, das 
9h às 13 horas, em seu campus, 
a 2ª edição da Max Oportuni-

mente, mas achei o aumento 
pequeno”, diz o engenheiro 
Hamilton Cézar de Araújo, 
de 31 anos. “Fui ao posto 
hoje e sinceramente nem 

olhei o valor, geralmente 
vou e abasteço, por isso nem 
notei que aumentou”, expli-
ca a estudante de Nutrição 
Nataly Macedo, de 20 anos.

dades – Feira de Empregos. 
O evento visa promover a 
aproximação entre agências, 
consultorias de Recursos Hu-

manos e empresas de Indaiatu-
ba e os profissionais que estão 
em busca de oportunidades no 
mercado de trabalho. 

As empresas interessadas 
em participar do evento, gra-
tuitamente, deverão entrar 
em contato com a coorde-
nadora do curso de Recur-
sos Humanos, Mylene Dias 
Rezende, pelo e-mail rh@
facmaxplanck.edu.br.

A feira será composta 
por agências e empresas, 
que captarão currículos e 
poderão realizar entrevistas 
individuais ou coletivas, 
sem custo algum para os 
participantes. Na ocasião 
também ocorrerão atividades 
de orientação aos visitantes, 
como dicas de entrevista, 
elaboração de currículo, 
entre outros serviços ofe-

recidos pelos alunos, sob 
a coordenação dos profes-
sores do curso Gestão de 
Recursos Humanos, que é o 
responsável pela organiza-
ção da feira. "O município 
de Indaiatuba tem aumen-
tado consideravelmente sua 
importância no cenário na-
cional com a chegada de di-
versas empresas, desafiando 
a melhoria do desempenho 
profissional frente às oportu-
nidades de trabalho e renda. 
A ideia é aproveitar o evento 
e potencializar as chances de 
inserção profissional nesse 
mercado competitivo", sa-
lienta a coordenadora do 
curso, a professora Mylene 

Dias Rezende.
De acordo com a or-

ganização, em sua edição 
anterior o evento recebeu 
mais de três mil visitantes, 
foram captados, em média, 
mais de 700 currículos por 
cada empresa participante, 
32 pessoas saíram empre-
gadas e muitas outras com 
entrevistas agendadas para 
a semana seguinte. 

O campus 1 da Faculdade 
Max Planck, onde acontece 
o Max Oportunidades, está 
localizado na avenida 9 
de Dezembro, 460, Jardim 
Pedroso, Indaiatuba. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3885 9900.

Max Oportunidades contará com orientação profissional e captação de currículos

Nos postos locais, o reajuste varia de 0,3% para a gasolina e 3,91% para o diesel 
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Crianças são imunizadas 
contra paralisia e sarampo  

Colégio realiza Fórum 
de Profissões para os alunos

CAMPANHA MONTREAL

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Jacitara inaugura Parque Mall
DENISE KATAHIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

DILVULGAÇÃO

O Grupo Jacitara inaugu-
rou na semana passada 
o complexo Parque 

Mall, o primeiro shopping de 
lojas e serviços. O empreen-
dimento abriu as portas para o 
público no sábado, dia 8. Até 
o momento, 11 lojas já estão 
em funcionamento, como o 
Oba Hortifruti, Poupatempo, 
Óticas Carol, O Boticário entre 
outras. Até o próximo mês, no-
vas marcas devem iniciar suas 
atividades.

Localizado ao lado do Par-
que Ecológico, o Parque Mall 
conta com 77 lojas e 17 quios-
ques, estacionamento coberto 
com 330 vagas, praças de 
eventos e de alimentação, além 
de um boulevard. 

Segundo o diretor-presiden-
te da Jacitara, Josué Eraldo da 
Silva, 70% do espaço do em-
preendimento já esta locado e a 
maioria das lojas já está em fun-
cionamento. “O Parque Mall 
ainda não está pronto, alguns 
espaços ainda estão disponíveis 
para serem locados e algumas 
marcas ainda estão acertando 
detalhes de suas lojas para 
inaugurarem. Mas vimos que 
seria prejudicial para as lojas 
que já estavam prontas, e para 
o público, ficarem na espera, 
por isso decidimos inaugurar”, 
explicou. 

O empreendimento contará 
com diversas lojas e terá como 
suas principais âncoras os servi-

Quando tudo estiver pronto e 
ocorrer a mudança, a unidade 
do Centro será fechada, mas 
isso será comunicado com an-
tecedência à população”, disse 
o representante do cartório, o 
empresário José Luiz Teixeira 
de Camargo Junior.

Impacto 
De acordo o diretor-presi-

dente da Jacitara, o Parque Mall 
trará grande e positivo impacto 
à população. Silva estima que o 
empreendimento irá gerar mais 
de 3 mil vagas de empregos 
para diversos setores. “A Smart 
Fit é um exemplo disso, pois 
toda a sua equipe é composta 
por profissionais de Indaiatuba 
e outras lojas também farão o 
mesmo”, ressaltou Josué. 

O trânsito no entorno do 
shopping também está sendo 
alterado. O objetivo é desafogar 
o trânsito do local, facilitando 
o acesso ao Parque Mall. As 
obras já começaram e ainda 
não têm previsão de quando 
ficarão prontas, mas de acordo 
com Silva todos os custos estão 
sendo arcados pela Jacitara. 

ços de utilidade pública, como 
o Poupatempo e Detran, que já 
está em funcionamento desde 
o começo do ano, o cartório de 
Registro de Imóveis, o Cartório 
de Notas e Protestos Mesquita, 
o Oba Hortifruti, Banco Itaú e 
Smart Fit. Juntos esses empre-
endimentos devem gerar um 
fluxo de 4 mil pessoas por dia. 

O Oba Hortifruti é uma 
das marcas que já estão em 
funcionamento e, em entrevista 
ao jornal Mais Expressão, o 
diretor de varejo Ivan Carlos 
Chiachio explicou a escolha por 
Indaiatuba. “Nós já estávamos 

procurando uma cidade da re-
gião para abrir outra loja, além 
da de Campinas, e optamos por 
Indaiatuba porque vimos uma 
identificação com o serviço que 
oferecemos”, salientou. “O fato 

de estarmos próximos dos agri-
cultores e termos as melhores 
parcerias, possibilita que o Oba 
venda mais barato os produtos 
com a mesma e até mais quali-
dade que outros locais.” 

Já o Cartório de Notas e 
Protestos Mesquita só deve 
ser inaugurado no final do 
ano. “Ainda precisamos de 
detalhes legais e estruturais 
para inaugurar a unidade. 

A 6º agência do Banco Itaú 
em Indaiatuba será inaugura-
da na segunda-feira, dia 17, 
dentro do Parque Mall, sendo 
que unidade contará com al-
guns diferenciais. 

Além de funcionar no 

formato digital, o horário de 
atendimento é especial, de 
segunda à sexta-feira das 12 
horas às 20 horas. 

Segundo o gerente do Itaú, 
Matheus Chagas, os clientes 
poderão fazer seus serviços pela 

internet, mas também contarão 
com as atendentes comuns. “É 
uma agência pensada para o pú-
blico que tem dificuldade de ir 
até as outras unidades devido ao 
horário, que precisam resolver 
suas pendências depois do tra-

balho, em horários alternativos. 
Além disso, se utiliza da tecno-
logia para deixar o atendimento 
ainda mais ágil, sem deixar de 
atender quem precisa ou pre-
fere o atendimento comum”, 
explicou. 

Agência do Itaú deve funcionar até às 20 horas 

O Parque Mall é o primeiro complexo de lojas e serviços da cidade

Indaia tuba  imunizou 
2.413 crianças menores de 
cinco anos contra Polio-
mielite (Paralisia Infantil) e 
2.463 contra o Sarampo. As 
crianças foram vacinadas 
no último sábado, dia 8, nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e pólos do Programa 
Saúde da Família. A campa-
nha prossegue até o dia 28 
de novembro em todas as 
unidades de saúde. No pró-
ximo dia 22 ocorrerá outro 
mutirão, das 8h às 17 horas.

A abertura oficial da cam-
panha aconteceu, no Hospi-
tal Dia Renato Riggio, e o 
médico e membro Núcleo 
de Apoio à Gestão, Tiago 
Gomes da Silva, representou 
o secretário de Saúde, José 
Roberto Estefani. Também 
estiveram presentes a dire-
tora da Vigilância em Saúde, 
Rita de Cássia Jiampaulo 
Ferraz Vaz, a enfermeira e 

também membro do Núcleo 
de Gestão Lucilene Coda-
to Pereira, a enfermeira e 
responsável pelo Núcleo de 
Atenção à Saúde, Maria de 
Fátima X. Maia e o presi-
dente do CMS (Conselho 
Municipal de Saúde), Luiz 
Medeiros. 

A diretora da Vigilância 
em Saúde declarou que o 
movimento nas Unidades foi 
tranquilo e destacou que os 
pais e responsáveis podem 
procurar a vacina durante 
a semana. Rita ressalta que 
o Ministério da Saúde está 
vacinado as crianças porque 
há casos notificados no Bra-
sil. “A poliomielite é uma 
doença infectocontagiosa 
grave. Na maioria dos casos, 
a criança, quando infectada, 
não morre,  mas adquire 
sérias lesões que afetam o 
sistema nervoso e provo-
cam paralisia irreversível, 

principalmente nos membros 
inferiores. Já o sarampo é 
uma doença viral aguda gra-
ve e altamente contagiosa. 
Os sintomas mais comuns 
incluem febre alta, tosse, 
manchas vermelhas, coriza 
e conjuntivite. A transmis-
são acontece de pessoa para 
pessoa por meio de secreções 
expelidas ao tossir, falar ou 
respirar. A única forma de 
prevenção da doença é a 
vacinação”. 

A meta é atingir uma co-
bertura vacinal de 95% das 
crianças nesta faixa etária em 
pelo menos 80% dos municí-
pios do Estado. A população 
alvo desta Campanha são as 
crianças entre 6 meses a 4 
anos 11 meses e 29 dias.

Trabalharam na campanha 
cerca de 120 pessoas, entre 
enfermeiros, técnicos e au-
xiliares de enfermagem, ad-
ministrativos e operacionais.

O Colégio Montreal oferece 
aos seus alunos o Fórum de 
Profissões com o objetivo de in-
formar e estimular a curiosidade 
e o interesse pelas mais diversas 
profissões. Seminários com pro-
fissionais de vários segmentos 
para conversar com os alunos 
sobre a carreira, os desafios do 
dia-a-dia e a rotina de trabalho 
são uns dos assuntos debatidos 
com os alunos. 

No mês de outubro, a perita 
criminal da Polícia Científica, 
Ana Carolina Ribeiro Salles, 
graduada em Ciências Bioló-
gicas, esteve no Colégio Mon-
treal. Durante o encontro com 
os alunos, a perita falou sobre 
situações reais que o trabalho 
da Polícia Científica ajudou a 
solucionar e, ainda, mostrou aos 
alunos como o conteúdo que os 
alunos aprendem no Colégio 
é utilizado pela polícia para 
desvendar crimes. O seminário 
despertou o interesse dos alunos 

que participaram fazendo muitas 
perguntas sobre o dia-a-dia da 
perita criminal. 

A aluna Amanda Zenni, 
do 8º ano, quer ser delegada e 
gostou muito da palestra. “Eu 
achei muito interessante, pois 
acabou mostrando novas profis-
sões além de professor, médico, 
ou outras mais conhecidas. Eu 
quero seguir a área de direito e 
é preciso estudar e ler bastante 
para não culpar a pessoa errada”, 
explica Amanda. 

Para a aluna Giulia Barros 
Marmilli, do 1º ano do Ensino 
Médio, o fórum pode ajudar 
os alunos a escolher a carreira 
profissional. “Eu acho que aju-
da bastante porque nós temos 
curiosidade de saber como é 
uma profissão, mas temos uma 
visão muito geral e distante 
disso. E com essas palestras, 
podemos conhecer de perto a 
profissão e tirar dúvidas que não 
encontramos na internet, por 
exemplo”, declara Giulia.

Colégio Montreal oferece aos alunos Fórum de profissões e apresenta 
carreiras não convencionais
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DIVULGAÇÃO SACHA UEDA

DESFILE

Nipon apresenta 
novidades em material 

escolar no Clube 9

Crescem os casos de furtos 
de veículos e roubos caem 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

A Secretária de Se-
gurança  Púb l ica 
do Estado de São 

Paulo (SSP-SP) divulgou 
os números de ocorrências 
registradas no Município, 
referentes ao mês de setem-
bro. No comparativo com 
o mesmo período do ano 
passado, o furto de veículos 
e os acidentes fatais estão 
entre os aumentos mais sig-
nificativos. Em contrapar-
tida, a ocorrência de roubo 
apresentou a maior queda. 

Das 20 ocorrências do 
balanço apresentado pela 
SSP, nove registaram os 
mesmos números de 2013, 
quatro apresentaram queda e 
seis mostraram aumento em 
comparativo com o mesmo 
mês do ano passado. 

Entre os números que su-
biram estão as ocorrências 
de furto de veículos, que 
aumentaram em 22%, indo 
de 18 para 22 casos. Tam-
bém apresentaram números 
superiores os casos de víti-
mas fatais por acidentes de 
trânsito, que subiu 300%, 
indo de 1 vítima para 4. 

Já as ocorrências de le-
são corporal dolosa, quan-
do há intenção de matar, o 
aumento foi de 24%, indo 
de 42 para 52. Tentativas 
de homicídio foram de 2 
casos para 3 e lesão corpo-
ral culposa por acidente de 
trânsito, subiu de 52 casos 
para 53. Por fim os furtos 

em geral, que foram de 126 
casos para 133, totalizando 
um aumento de 12,25%. 

Em contrapartidas, qua-
tro índices apresentaram 
queda. Os roubos caíram 
de 70 casos para 57, uma 
queda de 18,5%. Já os casos 
de Lesões Corporais culposa 
caíram de 10 ocorrências 
para 7, e tráfico de entor-
pecentes foi de 19 para 16. 

Os índices de homicídio 
doloso, vítimas de homicí-
dio doloso, homicídio dolo-
so por acidente de trânsito, 
vítimas de homicídio doloso 
por acidente de trânsito, ho-

micídio culposo, latrocínio, 
vítimas de latrocínio, roubo 
de veículos e roubo a ban-
co apresentaram números 
iguais no comparativo com 
o ano passado.

Alerta 
Questionada, a Secreta-

ria de Comunicação Social 
da prefeitura informou que o 
Grupo Especial de Análises 
Criminais (Geac) detectou 
já há alguns meses uma 
nova modalidade de crime, 
o chamado “furto relâm-
pago”. Menores de idade 
furtam motos para pequenos 

deslocamentos e abandonam 
o veículo geralmente em 
menos de 24 horas. 

A assessoria informou 
ainda que há casos de motos 
que foram localizadas aban-
donadas antes mesmo da 
vítima registrar a ocorrência 
e ressaltou que as forças po-
liciais já detiveram alguns 
desses menores que disse-
ram ser uma prática, para 
eles considerada de "moda", 
entre os adolescentes. 

Quanto a redução dos 
roubos em geral, a Secreta-
ria ressaltou que os números 
são reflexos das diversas 
ações que as forças policiais 
têm feito em Indaiatuba.

O comandante da Polícia 
Militar, o capitão Jesus An-
dré Alves, também creditou 
a queda nos roubos à União 
das forças de seguranças. 
“Quando PM, Polícia Civil 
e Guarda Civil trabalham 
juntas a população e a segu-
rança do Município só tem a 
ganhar. Os números tendem 
a continuar a cair, pois essa 
união tem sido muito posi-
tiva”, exalta. 

Quan to  ao  aumen to , 
o comandante disse que 
a lgumas  medidas  es tão 
sendo realizadas para ob-
ter  queda nos números. 
“Realizamos prisões de 
quadrilhas especializadas 
no furto de veículo e com 
isso os números tendem a 
cair sim. Isso já vem acon-
tecendo nos últimos meses 
e queremos que baixe ain-
da mais”, finaliza. 

União das forças de segurança contribuiu para a redução dos roubos, 
segundo comandante da PM

A 1ª edição do Desfile da Nipon aconteceu no Kaliper´s Rock Bar

A Nipon & Cia promove no 
próximo domingo, dia 16, a 2ª 
edição do desfile Volta às Au-
las. O evento será realizado no 
salão social do Clube 9 de Julho, 
das 10h às 20 horas. A entrada 
para o showroom será gratuita, 
porém, para assistir ao desfile, 
que acontece às 17 horas, serão 
comercializados ingressos ao 
valor de R$ 10, que podem ser 
adquiridos na Nipon & Cia e na 
Etiqueta Kids. 

O evento que será realizado 
pelo 2º ano visa apresentar as 
principais tendências e novi-
dades em material escolar para 
2015, além de produtos com até 
50% de desconto, entre mochi-
las e a linha escolar papelaria. 
O evento contará ainda com 
praça de alimentação e a renda 
será revertida para as entidades 
assistenciais do município. 

A grande novidade desta edi-
ção fica por conta do showroom 
de produtos, com promoções e 
apresentação especiais e ativi-
dades voltadas para crianças, 
jovens e adultos. No dia os vi-

sitantes poderão conferir stands 
das marcas Canson, Tilibra, 
Staedtler, Dac, Maped, Dmw, 
Dermwil, Sestini, Kipling e 
Samsonite. 

Além das novidades o públi-
co poderá contar com uma praça 
de alimentação com barracas 
das Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer (Volacc); 
Lar de Velhos & Espaço Dia 
Emmanuel; Educandário Deus 
e a Natureza e a Ong Bolha 
de Sabão. A praça conta ainda 
com a participação do Kaliper's 
Rock Bar, Nakayoshi Produtos 
Naturais e Arriba Paleteria. 

A Nipon lançou ainda um 
cartão de vantagens, que além 
de oferecer descontos em di-
versos comércios de Indaiatuba, 
garantirá 15% de desconto com 
apresentação da lista escolar 
dos materiais de papelaria, no 
período de 16 de novembro a 28 
de fevereiro, na Nipon. Para isso 
basta retirá-lo na loja a partir do 
dia 7 de novembro e validá-lo 
no dia desfile. Mais informações 
pelo telefone (19) 3825 5349.
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Polícia Civil busca acusado de assalto na Capital

TRÁFICO

JARDIM PAULISTA

Guarda e Canil localizam possível refinaria 

Morador de rua é 
encontrado morto 

COMANDO UNO

FOTOS: GIULIANO MIRANDA – SCS – PMICOMANDO UNO

Investigadores da Polí-
cia Civil acompanhados 
do delegado titular do 

1º Distrito Policial, Danilo 
Amâncio Leme, estiveram 
em São Paulo na sexta-feira, 
dia 7, para efetuar a prisão 
de dois homens acusados de 
assaltar uma loja de celulares 
do Polo Shopping, no dia 18 
de setembro. 

Apenas um dos suspeitos 
foi encontrado, trata-se de 
Leonardo Rodrigues, que foi 
detido em casa. Já o segundo 
integrante, Caique de Paula 
Viana, segue foragido e um 
terceiro ainda não foi identi-
ficado. Ao todo, a quadrilha 
levou R$ 40 mil em produtos 
e dinheiro. 

A equipe saiu de Indaia-
tuba rumo à capital por volta 

das 4h30, de posse dos dois 
mandados de prisão. Em en-
trevista ao jornal Mais Ex-
pressão, o delegado explicou 
que a investigação recebeu 
apoio do monitoramento do 
Centro de Operações e Inteli-
gência (COI). “Conseguimos 
visualizar o momento em que 
o veículo com os assaltantes 
entrou na cidade e averigua-
mos a placa. Descobrimos 
que o carro estava no nome da 
irmã do Rodrigues e tivemos 
êxito em descobrir o endereço 
dele em São Paulo”, explica. 
“Além disso, conseguimos 
localizar quem foram os re-
ceptadores, os compradores 
desses produtos.” 

Os mandatos de prisão 
se basearam nas imagens do 
sistema de segurança loja, que 
flagraram Rodrigues, Caique, 
e um terceiro homem ainda 
não identificado, realizando 

o assalto. 
O delegado explicou que 

quando a equipe chegou até o 
endereço, apenas Rodrigues 
estava em casa. Após a prisão, 
ele disse em depoimento aos 
policiais que não sabia do 
paradeiro de Caique.  O acu-
sado informou que o terceiro 
indivíduo havia falecido em 
um acidente de trânsito há 
poucas semanas. “Fomos até 
a casa de Caique e a mãe dele 
nos disse que não sabia do 
paradeiro de seu filho. Agora, 
vamos investigar quem é esse 
terceiro homem envolvido 
no assalto e se realmente ele 
morreu”, diz o delegado. 

Leme relatou ainda que a 
quadrilha é suspeita de assal-
tar outras lojas de telefonia em 
Jundiaí, Piracicaba e Limeira. 
Além disso, Rodrigues já pos-
sui passagem pela polícia por 
furto e receptação.Assalto ocorreu em setembro e quadrilha levou R$ 40 mil em produtos

A Guarda Civil localizou 
na terça-feira, dia 11, uma 
possível refinaria de drogas 
no bairro Lauro Bueno. A 
guarnição chegou até o local 
após abordarem três adoles-
centes, quando com um deles 
localizou notas trocadas e ao 
seu lado, no chão, papelotes 
de maconha. Outras apreen-
sões da GC foram realizadas 
nos bairros Morada do Sol, 
Tancredo Neves e Itaici. 

Segundo informações 
dos guardas, o adolescente 
foi indagado sobre a origem 
do dinheiro e confessou que 
era proveniente da venda de 
entorpecentes. O jovem con-
fessou que em sua residência 
havia mais drogas. 

As guarnições foram até 
o endereço indicado e com 
o apoio do Canil localizou 
30 porções de substâncias 
aparentando ser maconha, 70 
semelhantes a cocaína, além 

de 154 gramas de um pó 
esbranquiçado, que segundo 
o adolescente era cafeína e 
bicarbonato. 

Os guardas também lo-
calizaram 3, 6 mil embala-
gens usadas para embalar 
cocaína, 300 papelotes para 
embalar maconha, além de 
uma balança de precisão e 
uma réplica de pistola 380. 
O material foi encaminhando 
para perícia para a constata-
ção de qual produto químico 
se trata. 

Apreensões
No mesmo dia, a Guarda 

Civil apresentou outras ocor-
rências de tráfico de drogas 
na Delegacia de Polícia. Os 
casos ocorreram nos bairros 
Morada do Sol, Tancredo 
Neves e Itaici. 

Na segunda-feira, dia 10, 
após denúncia anônima ao 
Centro de Operações, Aten-

dimento e Despacho (Coade), 
os guardas se deslocaram ao 
Jardim Tancredo Neves. Foi 
realizada uma vistoria na ár-
vore apontada como “escon-
derijo” dos entorpecentes e 
foram localizados 80 porções 
de substâncias branca seme-
lhante a cocaína. 

Durante a chegada das 
viaturas, não havia ninguém 
nas proximidades para de-
vidas averiguações de au-
toria. Diante da situação os 
Guardas Civis conduziram 
o produto até a Delegacia, 
onde a autoridade policial 
determinou a apreensão do 
suposto entorpecente.

Ainda no dia 10, em patru-
lhamento na região de Itaici 
uma guarnição da GC avistou 
duas pessoas em atitude sus-
peita. Feita a abordagem foi 
localizado em posse de um 
dos homens um papelote de 
uma substância aparentando 

ser maconha e R$ 58. 
Também houve uma vis-

toria no entorno e os Guardas 
encontraram, num terreno 
baldio, uma sacola com 27 
porções de cocaína, seis de 
crack e três de maconha. O 
segundo homem confessou 
que o material era seu, mas 
que o mesmo era para consu-
mo próprio. A dupla foi en-
caminhada para à Delegacia, 
onde prestou depoimentos e 
foi liberada. 

Tráfico 
Já na terça-feira, dia 11, 

a apreensão foi realizada no 
Jardim Morada do Sol. Uma 
equipe da GC realizava patru-
lhamento preventivo quando 
avistou dois adolescentes em 
atitude suspeita. Um deles, ao 
avistar a presença da viatura, 
jogou um pacote, atitude que 
levantou suspeita. 

Feita a abordagem, os 

Guardas constaram que a 
substância aparentava ser 
maconha. A guarnição foi 
até as residências dos res-
pectivos adolescentes, onde 
foi feita vistoria no quarto, 

mas nada foi localizado. Os 
adolescentes e seus respon-
sáveis foram conduzidos 
até à Delegacia de Polícia, 
onde foram averiguados e 
liberados.

Um morador de rua foi 
encontrado morto no final 
da tarde de sexta-feira, dia 
7, no Jardim Paulista. De 
acordo com informações 
de moradores do bairro, 
o homem estaria vivendo 
dentro de um caminhão e 
era visto constantemente 
alcoolizado. 

O indivíduo foi encon-
trado por moradores, que o 
viram caído no chão e cha-

maram a polícia. Segundo 
informações, a vítima havia 
se separado da esposa há 
poucos meses e desde então 
havia passado a beber muito. 

Ainda não se sabe a cau-
sa da morte, mas as sus-
peitas preliminares é que o 
falecimento se decorreu do 
vício em álcool. A perícia 
esteve no local e encami-
nhou o corpo para o Insti-
tuto Médico Legal (IML).

A guarnição chegou até o local após abordagem a três adolescentes Apreensões também foram realizadas nos bairros Itaici e Jardim Morada do Sol 



13A

POLÍCIAVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Mais Expressão

Polícia Civil apreende 
cigarros ilegais em operação

Mãe de bebê abandonada 
segue desaparecida

AÇÃO

RECÉM-NASCIDA

AÇÃO

Homem atira em encanador 
no Morado do Sol e foge
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FOTOS: COMANDO UNO

Um encanador de 33 
anos foi baleado na 
manhã de sábado, dia 

8, na calçada de sua casa loca-
lizada na Rua Silvio Candelo 
esquina com a Rua Antônio 
Brunette, no Jardim Morada 
do Sol.  Após o crime, o autor 
roubou o carro de um morador 
e fugiu. 

A Guarda Civil informou 
que foi acionada até o local 
com a informação de uma 
ocorrência de roubo. Porém, 
ao chegarem ao local, cons-
tataram que um homem havia 
sido baleado e que o autor 
havia fugido em um carro 
modelo Pálio. 

O proprietário do veículo 
contou aos guardas que o 
autor do crime o abordou e 
de posse de arma entrou no 
veículo dizendo que iria se 
refugiar do local e que aban-
donaria a vítima em seguida. 

No entanto, ao chegarem 
na Avenida Ário Barnabé, 
encontraram um grande con-
gestionamento de veículo, 
então o proprietário do carro 
abriu a porta e fugiu a pé. O 
autor dos disparos prosseguiu 
pela avenida, até abandonar o 
carro ruas à frente. 

O encanador foi socorrido 

à Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) para receber 
os primeiros atendimentos e 
em seguida foi transferido ao 
Hospital Augusto de Olivei-
ra Camargo (Haoc). Ele foi 
ferido no rosto e baleado de 
raspão nas costas, foi atendido 
e teve alta no mesmo dia. 

Em depoimento aos guar-
das, a vítima informou que 
não sabia o que motivou o 
crime, porém a esposa do 
encanador contou que ele 
havia tido uma briga com um 
homem de apelido "Ratão" e 
que o mesmo havia o ameaça-
do de morte.

Até o fechamento desta 
edição, o autor do crime ainda 
não havia sido identificado. 

Guarda encontra armas e animais silvestres 
Dois  d ias  depo i s  da 

tentat iva  de homicídio , 
homens da Guarda Civil 
fizeram apreensões na mes-
ma região.  Durante  um 
patrulhamento os guardas 
avistaram um homem que 
ao ver as viaturas, dispen-
sou algo e iniciou fuga. 

De imediato os guardas 
iniciaram a perseguição e 
conseguiram deter o homem. 
Ao verificarem o material 
jogado por ele constaram 
ser maconha e pinos de co-

caína e, ao ser indagado, o 
indivíduo disse ser usuário 
de drogas e que havia com-
prado o produto em um bar, 
já conhecido como ponto de 
tráfico de drogas. 

Em averiguação no esta-
belecimento, os guardas lo-
calizaram máquinas de jogo 
de azar, gaiolas com aves 
silvestres e atrás das má-
quinas embalagens (pinos) 
para condicionar cocaína. 

Os guardas então solici-
taram autorização ao dono 

do bar, o comerciante Antô-
nio de Pádua Oliveira Lima 
Junior, de 21 anos, para 
entrarem em sua casa que é 
anexada ao estabelecimen-
to. Como o comerciante 
negou, a GC solicitou um 
mandado de busca junto a 
Segunda Vara Criminal de 
Indaiatuba.  

Com o  mandado ,  o s 
guardas entraram na casa 
onde localizaram uma pis-
tola e um revólver com a 
numeração suprimida. Ju-

nior confessou ser o dono 
das armas e informou que 
havia comprado de um des-
conhecido na rua. 

Diante da confissão, Ju-
nior recebeu voz de prisão 
e foi encaminhado à dele-
gacia. As armas, máquinas 
de jogo e as aves silvestres, 
que não possuíam docu-
mentação, também foram 
recolhidas. Junior foi enca-
minhado à Cadeia Pública 
de Campinas, onde ficará a 
disposição da Justiça. 

Encanador sofreu ferimentos 
no rosto e nas costas

O autor dos disparos roubou um carro e fugiu, porém abandonou o veículo em seguida

A Polícia Civil em conjunto 
com a  Associação Brasileira 
de Combate à Falsificação 
(ABCF), realizou na sexta 
e segunda-feira, dias 7 e 10, 
uma operação em diversos 
comércios da cidade para re-
alizar apreensões de cigarros 
adquiridos de forma irregular. 

De acordo com o Delegado 
Luiz Fernando Dias de Oli-
veira, a operação é realizada 
periodicamente. “O objetivo 
é tirar de circulação cigarros 
sem notas fiscais. Realizamos 
geralmente em dois dias em co-
mércios aleatórios e de conhe-
cimento das nossas investiga-
ções, como locais que vendem 

esses produtos”, explica. 
A operação passou por nove 

bairros e apreendeu um total de 
253 maços de cigarros. Na se-
gunda-feira, dia 10, a equipe es-
teve nos bairros Jardim Morada 
do Sol, onde apreendeu 118 
maços; no Parque São Tomaz 
Aquino, onde apreenderam 3; 
e no Jardim Carlos Aldrovandi, 
onde localizaram 39. 

Já na sexta-feira os policiais 
estiveram no Jardim São Con-
rado e encontraram 16 maços 
ilegais, no Jardim do Vale 
encontraram 5, na Vila Brizola 
6, no Morada do Sol 37, no Jar-
dim Califórnia 7 e no Teotônio 
Vilela 22 maços.

A Polícia Civil ainda não 
tem informações sobre quem é 
a mamãe da recém-nascida en-
contrada abandonada na semana 
passada, debaixo de uma ponte no 
Jardim Morada do Sol. Segundo 
informações da polícia, as investi-
gações estão sendo realizadas pela 
Delegacia da Mulher, porém, uma 
semana após o caso, não existe 
nenhuma novidade. 

A recém-nascida foi encontra-
da com apenas 12 horas de vida 
e ainda com o cordão umbilical, 

e deve receber alta do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) nesta sexta-feira, dia 14. 
Segundo a assessoria de imprensa 
do hospital, ao chegar a bebê não 
apresentava problemas de saúde, 
mas ficou internada por segurança. 

A reportagem do jornal Mais 
Expressão entrou em conta-
to com o Conselho Tutelar do 
Município para saber qual será 
o destino do bebê, porém até o 
fechamento desta edição não 
houve resposta. 

A Guarda Civil foi acio-
nada até uma agência ban-
cária do bairro Cecap na 
manhã de sábado, dia 8, para 
averiguar irregularidades 

nos caixas eletrônicos. Se-
gundo informações, diversos 
clientes estiveram no local e 
não conseguiram acessar os 
caixas e, percebendo algo 
errado, comunicaram os 
guardas. Na agência, as for-
ças de segurança constaram 
que assaltantes danificaram 
o sistema de segurança da 
agência durante a madruga-
da, com a intenção de furtar 
os valores dos caixas eletrô-
nicos. Apesar da tentativa, 
nada foi furtado. 
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Rêmulo Zoppi é tetracampeão 
do Amador da Aifa

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Primavera age rápido e anuncia retorno de Drey 

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Rodada domingo, dia 16

Horário Partida    Campo Categoria
8h PCB x Exemplo   1 Máster
9h15  DD Max x Jacitara  1 Máster
10h30  Tecnosemillas x UnexFort  1 Máster
8h Colégio Meta x LG Vacker 2 Super Máster
9h15  2G Bebidas x Uchôa  2 Super Máster
10h30  Ice Bears x De Cor Flex  2 Super Máster
9h15  Atlântico Soluções x JR Celulares 3 Adulto
10h30  Dominium x Hidráulica Diclace 3 Adulto

Resultados da última rodada 
Nova Geração 1 x 1 De Cor Flex
Ice Bears 1 x 2 Fisioterapia Calonga
Balilla 5 x 5 Jacitara
Rodocar 1 x 15 Vizzent Calçados
Cachorrão Auto Center 3 x 4 Embalimp 
Marquinhos Tintas 1 x 3 Ipanema 
Cato Supermercados 3 x 0 Max Planck 
Madeireira Madelasca 1 x 10 Avlis Lativ 
Fonte: Clube 9 de Julho

Copa Loucos Por Esporte de Futsal – Aifa

Rodada amanhã, dia 15, na Sol-Sol

Quartas de final da Terceira Divisão 
Horário  Partida
12h50  Parque Indaiá x União Tribuna B
13h50  Shalke 83/Betão Motos/T. Tintas x C.A. Futsal 

Oitavas de final da Divisão de acesso 
Horário  Partida
14h40  Humble/Cidão Lanches x Galáticos
15h30  Cebi Brasil x EC Elite/Tigres Azuis
16h20  União Tribuna A x Atletas de Cristo/Uniton
17h10  G5 x Borussia/XII de Junho
 
Rodada amanhã, dia 15, no Carlos Aldrovandi 

Quartas de final da Terceira Divisão 
Horário    Partida
12h50    Procam/Auto Center x Vila Mercedes
13h50   Treze Amigos – Itu x ML Informática/Marquinhos Tintas

Oitavas de final da Divisão de acesso 
Horário    Partida
14h40    Manchester/JR Despachante x NBF/Padaria Líder
15h30    Futsal Futuro x Grillos/Independente
16h20     Sol-Sol/Grupo Marquinhos xSol-Sol B/Marquinhos Tintas
17h10    GA Marcenaria/Dinamite/Tamandaré x Flamengo/Merc. 
                 2 irmãs/Marquinhos 

Resultados da última rodada 
Conquista 1 x 8 Vila Mercedes 
Une/Quitandão do Carlão 5 x 7 Ajax Futsal
Futsal Futuro – Elias Fausto 1 x 1 Sol-Sol B/Marquinhos Tintas
Galáticos/Marquinhos Tintas 2 x 4 Sol-Sol/Grupo Marquinhos 
Meninos do G5 5 x 1 Flamengo/Merc. 2 irmãs/Marq. Tintas
Grillos/Independente 0 x 2 GA Marcenaria/Dinamite/Tamandaré
APS Bolívia 0 x 7 Manchester B/Bonito D’água
Kitimico Futsal/Marquinhos Tintas 2 x 3 Elite/Tigres Azuis
Borussia/XII de Junho 4 x 1 Atletas de Cristo/Uniton
Humble/Cidão Lanches 1 x 2 Cebi Brasil
NBF/Padaria Líder 2 x 7 Manchester/JR Despachante
Azurra Cola na Grade 3 x 4 Divino Futsal

O Rêmulo Zoppi é te-
tracampeão da Série 
A do Campeonato 

Amador da Associação In-
daiatuba de Futebol Amador 
(Aifa). A conquista do quarto 
título da competição veio no 
último domingo, dia 9, quan-
do o time venceu o SPQV 
pelo placar de 2 a 0. A grande 
decisão teve como palco o 
estádio do XV de Novembro. 

A equipe do Rêmulo Zoppi 
abriu o marcador com 16 mi-
nutos de bola rolando, quando 
Jorginho chutou cruzado para 
marcar. O segundo gol que 
sacramentou a vitória saiu dos 
pés do experiente Nanão.

Para o técnico Ailson Apa-
recido de Souza, a conquista 
do tetracampeonato, é fruto do 
trabalho realizado nos últimos 
anos. “Deixamos escapar o tí-
tulo no ano passado, mas man-
tivemos a base e contratamos 
outras peças pontuais, o que 
nos garantiu logo de início o 
vice do Campeonato Regio-
nal, no primeiro semestre e 
agora o título do Amador”, 
comemora.

Na primeira fase, o time de 
Ailson chegou a perder para o 
SPQV. Mas segundo o treina-
dor, foi uma partida atípica. 
“Nesse jogo era começo de 
temporada e tivemos alguns 
desfalques. Já na final foi 
diferente. Sabendo da força 
do adversário, procuramos 
anular os jogadores deles com 

mais qualidade, o que acabou 
dando certo”, conta. 

Além do título de cam-
peão, a equipe também ficou 
com o troféu de artilheiro, 
com 11 gols marcados por 
Jorginho; além do título de 
defesa menos vazada, com 
quatro gols sofridos. 

O Rêmulo Zoppi estrou 
no campeonato no dia 24 de 
agosto, quando bateu o XV 
de Novembro por 3 a 0. Ain-
da na primeira fase, o time 
venceu Ferroviário por 6 a 0, 
o Independente por 5 a 0, o 
3 Estrelas por 5 a 1 e a única 
derrota da equipe no certame 
foi justamente para o SPQV, 
pelo placar de 3 a 1.

Nas semifinais, contra o 
Noroeste, na partida de ida o 
Rêmulo Zoppi fez 6 a 0 e, no 
confronto de volta, o placar 
foi de 2 a 0. 

Além da conquista deste 

ano, o Rêmulo Zoppi venceu o 
Amador da Aifa em 2008, 2009 
e 2012. O primeiro campeão da 
Série A do certame foi o Vila 
Avaí, em 2007. A competição 
foi vencida ainda pelo Indepen-
dente (2010 e 2013) e Atlético 
(2011). 

Apesar do vice-campeona-
to, o desempenho do SPQV 
beirou a perfeição. O time 
almejava a primeira conquista 
do Campeonato Amador e que 
seria em grande estilo: de for-
ma invicta. “A nossa campa-
nha na competição foi ótima. 
Tínhamos um time não tão 
bom tecnicamente, mas com 
um grupo muito bem postado, 
o que fez a diferença durante a 
disputa do certame”, ressalta o 
técnico Edvaldo Dias.

O treinador, com passa-
gem vitoriosa no próprio 
Rêmulo Zoppi, reconhece 
que seu ex-time foi melhor na 

partida de domingo. “Foi uma 
final muito boa. Mas a equipe 
do Rêmulo Zoppi era melhor, 
por isso venceram. O título foi 
merecido.”

Série B 
No próximo domingo, dia 

16, acontecem as duas parti-
das de volta pelas semifinais 
da Série B do Campeonato 
Amador da Aifa. Os dois jo-
gos acontecem no campo do 
Belo Horizonte.

Às 9 horas jogam Estrela 
Dourada x Estrela e, às 11 
horas, o confronto será entre 
Independente B x União. 

Nos jogos de ida, reali-
zados também no último do-
mingo, o Independente goleou 
o União por 6 a 1, enquanto 
que o Estrela bateu o Estrela 
Dourada por 2 a 1.

Durou apenas quatro me-
ses a ausência do técnico 
José Luis Drey e o treinador 
já está de volta ao do Esporte 
Clube Primavera. Pelo quarto 
ano ele estará no comando do 
clube. O retorno de Drey foi 
anunciado na tarde de quarta-
-feira, dia 12, durante coletiva 
de imprensa. 

A semana foi movimen-
tada no Fantasma da Ituana. 
Na segunda-feira, dia 10, o 
técnico Lelo, responsável pelo 
acesso do clube à Série A3, 
acabou fechando com o Ita-
pirense, time que este ano foi 
rebaixado e em 2015 também 
disputará a Série A3.

A diretoria do Primavera 
então agiu rápido. Aprovei-
tou que Drey aguardava uma 
resposta do Atlético Sorocaba 
e foi atrás do técnico. “Após 

a eliminação da Copa Paulis-
ta, fui liberado do Atlético. 
Havia sim a possibilidade de 
continuar, mas também tinha 
total liberdade de analisar pro-
postas. Sou profissional e não 
podia ficar esperando”, diz. 

Há dez dias o treinador 
deixou Sorocaba e na sexta-
-feira, dia 7, foi procurado 
pela diretoria do Primave-
ra. Na terça-feira, dia 11, 
ele fechou contrato. “Fiquei 
surpreso com o convite, não 
esperava retornar ao clube 
tão rápido”, ressalta. “Mas 
estou muito feliz e satisfeito 
em estar aqui novamente, 
clube pelo qual tenho muito 
carinho. Fiz muitas amiza-
des no Primavera, as quais 
mantinha mesmo estando em 
Sorocaba.”   

Essa será a quarta passa-

gem do treinador pelo clube. 
Ele chegou ao Fantasma em 
2012 e foi quem montou o 
time que conquistou o acesso 
à Série A3. O treinador saiu 
do Fantasma quando o time 
disputava ainda à segunda 
fase da Segunda Divisão do 
Paulista. 

No Atlético, apesar de 
não chegar entre os quatro 
melhores, o trabalho de Drey 
foi muito elogiado pela im-
prensa local e considerado o 
terceiro melhor desempenho 
de um treinador no comando 
do Atlético. 

Elenco 
Drey volta a trabalhar com 

o grupo a partir de segunda-
-feira, dia 24, quando os jo-
gadores se reapresentam. O 
treinador terá pouco mais de 

dois meses de preparação, já 
que a A3 do Paulista começa 
no dia 1º de fevereiro.

No elenco, a única certeza 
que Drey tem é que novas con-
tratações serão feitas. “Ainda 
vamos sentar e conversar. 
Mas a Série A3 é diferente 
da Segunda Divisão, mais 
técnica do que força. Temos 
que tomar certo cuidado antes 
de fechar com alguém, pois 
essa divisão limita o número 
de jogadores contratados, por 
isso não podemos errar.”

Mas para Drey é essencial 
também que a base da equipe 
seja mantida, cujo jogadores 
foram indicados e contratados 
pelo próprio treinador. Por 
enquanto, o único jogador que 
o treinador não poderá contar 
é o zagueiro Vinícius que vai 
jogar em Dubai. 

Sub-20 busca vitória 
e vaga na final 

A equipe Sub-20 do Pri-
mavera precisa de uma vitória 
por dois gols de diferença, 
contra a Portuguesa Santista, 
para chegar a final da Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista Sub-20. O confronto de 
volta das semifinais acontece 
amanhã, dia 15, às 16 horas, 
no estádio Ulrico Mursa, em 
Santos. 

No primeiro confronto, 

realizado sábado, dia 8, no 
Gigante da Vila, o Primavera 
acabou derrotado pelo placar 
de 1 a o. O único gol da par-
tida foi anotado pelo volante 
Márcio.

Além de Portuguesa San-
tista e Primavera, brigam pela 
outra vaga na final as equipes 
Tanabi e Ecus. No primeiro 
confronto, em Suzanos, o pla-
car ficou empatado em 1 a 1. 

Rêmulo Zoppi bate o SPQV e conquista o tetracampeonato do Amador da Aifa

CELO RONCATO
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Indaiatuba viaja para a 
disputa dos Jogos Abertos

Rodada define os 
classificados para as 

semifinais

Mais Expressão

AMADOR LIDI 

ACS-PMI

A delegação de Indaia-
tuba inicia mais um 
desafio nos 78ª Jogos 

Abertos do Interior, que co-
meçam na próxima segunda-
-feira, dia 17, e vão até o 
próximo dia 29, na cidade 
de Bauru. O Município será 
representada por 168 competi-
dores, num grupo formado por 
200 participantes, incluindo a 
comissão técnica e os profis-
sionais de apoio. 

A cidade busca medalhas 
nas categorias atletismo (mas-
culino), capoeira (feminino e 
masculino), ciclismo (femi-
nino), natação (feminino e 
masculino), caratê (feminino 
e masculino), taekwondo 
(feminino e masculino), han-
debol (masculino), futsal 
(masculino), xadrez (femi-
nino) e ginástica artística 
(masculino). 

Na semana retrasada, de-
vido as alterações técnicas 
realizadas pela organização 
dos Jogos no regulamento, 
Indaiatuba foi convidada a 
participar também nas moda-
lidades que ficaram na quarta 
colocação nos Regionais. 
Com isso, os indaiatubanos 
também competem na malha 
e ciclismo masculino e na 
ginástica artística feminina. 

Na edição do ano passado 
a cidade esteve presente em 
seis modalidades: atletismo 
masculino e feminino, capo-
eira masculino e feminino, 
ciclismo feminino, futsal 

masculino, malha e natação 
masculino e feminino.

O número de atletas tam-
bém aumentou. No ano pas-
sado foram 110 participantes 
entre atletas, comissão técnica 
e organização. “Isso mostra 
que estamos no caminho 
certo ao valorizar a prata da 
casa. Desde o ano passado 
decidimos levar aos Jogos Re-
gionais apenas atletas locais e 
não contratar competidores de 
fora. Já notamos com grande 
satisfação que a medida foi 
acertada com o excelente de-
sempenho nos Jogos Abertos 
em 2013”, ressalta o secre-
tário municipal de Esportes, 
Humberto Panzeti. 

A intenção do grupo local 
é, pelo menos, superar os 
resultados no ano passado. 
Na edição de 2013, a cidade 
conquistou grande feito ao 
ficar na terceira colocação no 
ranking geral por medalhas. 
Foram 58 medalhas obtidas, 
sendo 35 de ouro, 13 de prata 
e 10 de bronze.

No ranking geral por pon-
tos, o Município ficou em 17º 
lugar na segunda divisão, que 
teve cerca de 180 cidades.

Aposta 
Novamente a natação é 

grande candidata a trazer o 
maior número de medalhas, 
mas segundo Panzeti, as de-

mais também têm condições 
de obter bons resultados. 
“Todas as modalidades têm 
feito um forte preparo para 
a busca dos pódios nos Jo-
gos Abertos e certamente 
vamos brigar muito pelas 
medalhas em todas elas. 
Contudo, considerando o 
histórico de desempenho e 
as modalidades que se clas-
sificaram, Indaiatuba já tem 
tradição de ser muito forte 
na natação - que inclusive 
na última edição dos Jogos 
Abertos foi campeã geral 
tanto no masculino como o 
feminino - e no caratê, além 
do ciclismo, que se destaca 
cada vez mais.

A rodada do final de 
semana será decisiva para 
definir os classificados para 
as semifinais do Campeona-
to Amador da Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatuba 
(Lidi). No domingo, dia 
16, a entidade realiza seis 
jogos, quando, seis equipes 
“brigam” pelas quatro vagas 
na próxima fase. 

Com 20 pontos na classi-
ficação, a Macaca de Itaici 
é a líder da competição. Na 
busca pela classificação, o 
time enfrenta o já elimina-
do Santa Cruz. O confronto 
será em casa, às 11 horas. 

Na segunda colocação, 
com 19 pontos, o Jardim 
Brasil  enfrenta o União 
Paraná que, com 18 pontos 
e na quarta colocação, tam-
bém almeja uma das vagas 
na próxima fase. A partida 
decisiva está marcada para 
às 15h30, também no campo 
da Ponte Preta. 

Terceiro colocado na 
classificação geral, com 18 
pontos, o União Agrícola 
Cardeal também está de 
“olho” nas semifinais. Para 
isso, o time precisa vencer 
o Estrela do Norte que, 
com os mesmos 18 pontos 
e na quinta colocação, ain-
da sonha com uma vaga na 
seguinte fase. O confronto 
acontece às 11 horas, em 
Cardeal. 

Quem ainda pode con-
quistar uma vaguinha na 
fase seguinte é o Operário. 
A equipe enfrenta o elimi-
nado LBC, às 11 horas, no 

campo da Osan.
A rodada terá ainda o 

confronto entre o Unidos 
Bahia x Atlético, às 15h30, 
também na Osan. Por coin-
cidência ou não, Elias Faus-
to e Bandeirantes, as duas 
equipes rebaixadas para a 
Segunda Divisão do Ama-
dor de 2015, cumprem ta-
bela às15h30, em Cardeal. 

Nas semifinais  serão 
jogos de ida e volta, sendo 
o primeiro contra o quarto 
e o segundo contra o ter-
ceiro. O campeão da edição 
2014 do Amadorzão será 
definido também em dois 
confrontos. 

Além do campeão e do 
vice, a Lidi premiará  o 
artilheiro, defesa menos va-
zada, equipe mais discipli-
nada, e troféu dos invictos a 
equipe que superar a média 
da Ponte Preta, a qual ficou 
14 jogos sem perder. 

Na última rodada, dispu-
tada no domingo, dia 9, os 
resultados foram: Bandei-
rantes 0 x 2 União Agrícola 
Cardeal, Jardim Brasil 2 x 1 
Unidos Bahia, Santa Cruz 0 
x 2 Operário, Ponte Preta 5 
x 1 União Paraná, LBC 3 x 
Elias Fausto e Atlético 3 x 
3 Estrela do Norte. 

Decisão
Também no domingo 

acontece a final do Campe-
onato Walter Pimentel. O 
confronto será às 9 horas, no 
campo da Osan. “Brigam” 
pelo título do campeonato 
Paulistinha B x Galo. 

Atletas locais aguardam o início dos Jogos Abertos do Interior, em Bauru
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Spadella passa a se chamar Grupo Avalia
DENISE KATAHIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Prestes a completar quatro 
anos no mercado, o Spa-
della Moraes Negócios 

Imobiliários irá mudar de nome 
e passará a se chamar Grupo 
Avalia Negócios Imobiliários. 
O motivo segundo Dirceu Sil-
veira Moraes, um dos sócios da 
empresa, é a saída de seu sócio, 
Mauricio Roberto Curi Spa-
della, e também a tentativa 
de melhor atender seus 
clientes. 

De acordo com 

Dirceu, somente o nome da 
empresa mudou. “Os serviços 
prestados pela imobiliária con-
tinuam os mesmos, além do 
endereço e telefone”, diz. “So-
mente o site e o nosso e-mail 
sofreram alterações.”, 

A mudança de nome tam-
bém requer alteração na docu-
mentação e está acontecendo 
gradualmente. Devido a isso, 
os clientes podem receber do-
cumentos com o novo nome 

ou com a antiga razão 
social. “Asseguramos 

que qualquer do-
cumentação que 

seja recebida, com qualquer um 
dos dois nomes, será legítimo”, 
explica Moraes. 

E para quem planeja com-
prar ou alugar um imóvel sabe 
que a procura não é uma tarefa 
fácil. É preciso tempo para 
encontrar o imóvel ideal que 
agrade tanto no gosto quanto 
no orçamento financeiro. Para 
dar o suporte nessa procura, o 
Grupo Avalia Negócios Imobi-
liários conta com corretores de 
venda e locação. "A imobiliária 
tem atendimento personalizado, 
onde o cliente dá toda a especi-
ficação do imóvel que procura e 
o nosso corretor faz uma busca 
baseado naquilo que o cliente 
deseja”, explica Moraes. O pro-
prietário ainda explica que para 
isso não é gerado custo algum. 
“O serviço especializado ofere-
cido não tem custo para quem 
está comprando, somente para 
o vendedor”, enfatiza. 

Além das funções já exerci-
das pelo Grupo como compra, 
venda, locação e administração 
especializada, a imobiliária 
passará a regularizar imóveis 
e documentações, com ênfase 

na avaliação de imóveis (perito 
judicial), assessoria financeira 
com foco em financiamento de 
imóveis, além de plantões de 
lançamentos. 

Serviços 
Tudo isso para trazer co-

modidade, conforto e segu-
rança ao cliente. A imobiliária 
ainda conta com adminis-
tração que dá segurança e 

organização aos proprietários 
de imóveis. Mensalmente são 
enviados o relatório, onde 
são especificados quais são 
os descontos (condomínio. 
IPTU, entre outros) e qual va-
lor  o proprietário irá receber. 
“Trabalhamos com transferên-
cia como TED e DOC, assim 
além de agilizar o recebimento 
também dá mais segurança ao 
cliente”, enfatiza. 

O Grupo Avalia está loca-
lizado na Rua Humaitá, 782, 
Centro. E o atendimento acon-
tece de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 18 horas; e aos 
sábados, das 8h30 às 12h30.

Mais informações no telefo-
ne (19) 3816-7401, (19) 3017-
3505 ou pelo e-mail atendimen-
to@grupoavalia.com.br. Saiba 
mais sobre a empresa também 
no www.grupoavalia.com.br.

Grupo Avalia trabalha com 
transparência, ética e dedicação 
para obter melhor qualidade

Professoras da Educação 
Infantil do Colégio Meta 
elaboraram um projeto, toda 
última sexta-feira de cada 
mês, para encenar clássicos da 
literatura infantil. O objetivo 
é valorizar a importância da 
contação de história para a 

vida das crianças.
“O dia da história é muito 

esperado pelos nossos peque-
nos. Nesse dia, as professoras 
se caracterizam de acordo 
com as personagens, cantam 
e dançam. É contagiante a 
alegria de todos”, comenta a 

Assistente de Coordenação 
Gislaine Simões Fanger.

Segundo a professora do 
Maternal 2, Érika Andrade, 
“levar o faz de conta até as 
crianças é sustentar o ima-
ginário, é ter a curiosidade 
respondida, é encontrar ideias 

para solucionar problemas de 
acordo com a história de cada 
personagem”. 

“As histórias enriquecem 
a experiência, a capacidade 
de dar sequência lógica aos 
fatos, a atenção, auxiliam na 
ampliação do vocabulário, 

desenvolvem o interesse pela 
leitura, pela linguagem oral e 
pela linguagem escrita”, con-
tinua a professora do Berçário 
2, Lucimeire Lopes.

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Co-

légio, acesse o portal www.
colegiometa.com ou venham 
nos visitar. A Unidade I está 
situada na rua Hermínio Ste-
ffen, 96, no Jardim Regina e 
a Unidade 2, na Avenida Cel. 
Antônio Estanislau do Ama-
ral, 1.541, em Itaici.
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Personagem de artista 
local fará parte de álbum 

Heróis Brasileiros 

Festa a Fantasia 
acontece amanhã

Homenagem a Dominguinhos acontece no Sesi
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‘Gente Eficiente’ apresenta 
musical Mamma Mia 

CULTURA & LAZER

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br Projeto Gente Eficiente

APRESENTA:

Os alunos do projeto 
‘Gente Eficiente’, do 
Centro de Referência 

em Atenção à Pessoa com 
Deficiência, apresenta no 
próximo dia 23, às 19 horas, 
a versão adaptada do musical 
Mamma Mia! O evento está 
marcado para acontecer no 
Centro de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), com en-
trada gratuita. A apresentação 
encerra as ações do ‘Gente 
Eficiente’ 2014.

O musical é o resultado do 
projeto Oficina de Talentos 
que visa trabalhar técnicas 
vocais, de dança e jogos tea-
trais. Essas atividades buscam 
valorizar o talento que cada 
um possui, elevando assim 
a autoestima, autoconfiança 
e independência dos jovens.  

O projeto também tem a 
intenção de criar um coral 
somente para mães. “Pre-
tendemos trabalhar com as 
mesmas bases trabalhadas 
com as crianças para que 
haja uma apresentação inte-
grada com a família”, revela 
a coordenadora do Centro 
de Referência à Pessoa com 
Deficiência, Alzira Ribeiro.

O evento tem o apoio 
do casting principal do mu-
sical Saulo Vasconcelos, 
Pati Amoroso, Cleto Baccic, 
Thiago Machado e Andrezza 
Massei. O responsável pelo 
projeto é Ronaldo Cardoso.

O projeto ‘Gente Eficien-
te’ teve início no ano de 2006, 
devido ao levantamento de 
demanda e visa à inclusão 
social da pessoa com defici-
ência. De acordo com Alzira, 
o projeto é importante tanto 
para a entidade quanto para 
o aluno. “O programa possi-
bilita aos alunos a inclusão 
social, além de desenvolver 
o seu potencial. Em con-
trapartida os alunos tem a 
oportunidade de aprender ati-
vidades que aperfeiçoem seu 

desenvolvimento que elevam 
a autoestima, independência 
e autonomia”, disse.

Dentro do projeto os 
alunos participam de di-
versas  a t iv idades  como 
oficinas de pintura em ma-
deira, em tela, bordado, 
bijouteria, argila, culinária, 
horta, além de atividades de 
lazer, educação física, pas-
seios culturais e o desfile 
inclusivo. Hoje o ‘Gente 
Eficiente’ conta com 15 
profissionais e 90 jovens.

Talentos
A Oficina de Talentos foi 

implantada no início de 2014 
e já realizou alguns trabalhos 
como a encenação do musical 
O Rei Leão, na Ação Solidária; 
Festa Julina onde houve o casa-
mento caipira e dança country, 
além de outras apresentações 
de dança e música. A oficina 
também se apresentou em Mogi 
Mirim, com apresentação de 
dança e teatro do Rei Leão, na 
semana de comemoração da 
Pessoa com Deficiência. 

O teatro Mamma Mia! é resultado das atividades realizadas pelos jovens do projeto ‘Gente Eficiente’

O herói Papo Amare-
lo do artista local Moacir 
Torres fará parte do álbum 
DQB – Heróis Brasileiros, 
onde será composto por 20 
personagens de 20 autores 
diferentes. Eles serão apre-
sentados através de pequenas 
histórias interligadas ao en-
redo principal resultando na 
união final de todos. 

Para o autor, participar 
do álbum é uma grande 
oportunidade de alavancar o 
personagem. “Fui convidado 
pelos organizadores, pois 
meu personagem é um dos 
que tem mais aceitação entre 
os leitores que curtem HQB 
– Quadrinhos Brasileiros”, 
revela. 

Programado para ser lan-
çado em 2015, o álbum 

visa promover e divulgar 
os personagens e histórias 
em quadrinhos brasileiros 
em um âmbito mais amplo, 
tonando-se conhecidos e 
acessíveis a todos, ao mesmo 
tempo em que se mostra o 
valor dos artistas.

Criado em 1995, o herói 
Papo Amarelo defende a 
natureza e os animais das 
florestas brasileiras, e sua 
roupa verde impossibilita 
o seu reconhecimento junto 
aos caçadores, madeireiros 
e garimpeiros ilegais da 
região.

Para enfrentar seus inimi-
gos, nosso herói verde utiliza 
somente os punhos, os pés e 
a mente, armas essas que são 
mais eficazes que qualquer 
arma de fogo.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

LUKE ROSS (MARVEL)

Papo Amarelo será um dos heróis do álbum Heróis Brasileiros

O Trio Macaíba irá ho-
menagear José Domingos 
de Morais (Dominguinhos) 

O Indaiatuba Clube pro-
move amanhã, dia 15, a pri-
meira edição da “Festa a Fan-
tasia”, que acontece a partir 
das 22 horas, no Salão Social 
do Clube. A censura para a 
festa é de 16 anos. 

Os ingressos podem ser 
adquiridos nas lojas Suzza-
ra e Vizzent Calçados e no 
Pinduka´s Chopp Espaço Bar. 
Informações sobre valores de-
vem ser obtidas na Secretaria 
Social do IC.

Durante o evento a ani-

mação ficará por conta do VJ 
Ronaldo Ambiel, DJ Paligus-
ti, Bateria Classe A e um show 
com as mulatas mais belas 
da região. Além disso, os 
associados e convidados que 
estiverem fantasiados poderão 
ganhar prêmios com o concur-
so melhores fantasias. O uso 
de fantasia não é obrigatório. 

O Indaiatuba Clube está 
localizado na Rua Dr. Oswal-
do Cruz, 40, Vila Rossignati. 
Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3834-2399.

em um espetáculo marcado 
para acontecer no próximo 
dia 24, às 14 horas, no Sesi 

Indaiatuba. O evento tem 
entrada gratuita e livre para 
todos os públicos, com 90 

minutos de duração.
No repertório, o Trio 

Macaíba  i rá  apresentar 
composições  do grande 
mestre e obras de outros 
compositores que na inter-
pretação de Dominguinhos 
ganharam o mundo. Can-
ções como Xote Junto, do 
primeiro CD dos músicos, 
que teve a participação es-
pecial do Dominguinhos e a 
Toada para Dominguinhos, 
são algumas das músicas 
que serão apresentadas ao 
público. Além disso, entre 
uma canção e outra, os ar-
tistas contarão um pouco da 
história do homenageado. 

O Sesi Indaiatuba está 
l oca l i zado  na  Aven ida 
Francisco de Paula Leite, 
2.701.

Trio Macaíba homenageia 
Dominguinhos em uma 
apresentação única no 
Sesi Indaiatuba
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Clube 9 se prepara para 28º Baile do Hawaii 

MÚSICA 

TEATRO

Banda local encerra divulgação 
do EP com shows em Sorocaba

Ciaei recebe o espetáculo 
‘Frozen Num Conto de Natal’

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Na manhã da última 
terça-feira, dia 11, a 
diretoria do Clube 9 

de Julho reuniu a imprensa 
para anunciar todos os deta-
lhes do 28º Baile do Hawaii 
que acontece no próximo dia 
22 de novembro, a partir das 
22 horas, no Parque Aquático 
do Clube. 

De acordo com o presi-
dente do Clube, Hélio Ro-
berto Castro, o evento já faz 
parte do calendário e todos os 
anos acontece com a partici-
pação de um grande número 
de pessoas. “Para este ano 
esperamos o mesmo sucesso 
de outras edições e desta 
vez foram feitas melhorias 
para atrair cada vez mais o 
público, seja ele associado 

ou não”, conta.
Para essa edição do baile, 

a censura foi de 14 para 16 
anos, uma vez que de acor-
do com o presidente, essa 
faixa-etária apresenta mais 
problemas no dia do evento. 
“Queremos ter um baile tran-
quilo e sem contratempos, e 
como essa faixa de idade cos-
tuma nos dar alguns proble-
mas, resolvemos aumentar a 
censura da festa”, enfatiza. 

Além dessa mudança, 
Castro revela que a tradi-
cional queima de fogos não 
acontecerá neste ano, devido 
a Lei Municipal e também 
em respeito às pessoas que 
moram próximas ao clube e 
aos animais. “Porém mesmo 
sem a queima de fogos, o 
evento continuará com o 
mesmo efeito e qualidade. 
Talvez seja feito algo no dia 

para ocupar o momento em 
que havia os fogos”, conta. 

Outra novidade é deco-
ração feita Jimmy Silva, 
do Spazio Scenico. Com o 
tema “Uma Noite nos Mares 
do Sul, Aloha Honolulu”, o 
evento promete surpreender 
os convidados, fazendo com 
que se sintam realmente 
em uma ilha do Hawaii. 
“Grandes totens de 4 metros, 
arranjos florais bem tropicais 
e bastante luz para dar efeito 
na decoração, são algumas 
peças que serão utilizadas 
para engrandecer o evento”, 
revela. Os recepcionistas 
também estarão com trajes tí-
picos do Hawaii. "Há muitos 
anos não fazemos um baile 
genuinamente havaiano", 
ressalta o decorador.

E para quem for prestigiar 
o evento poderá se deli-

ciar com um mix de frutas 
com diferentes opções como 
maçã, banana, melancia, la-
ranja, melão, abacaxi, kiwi, 
uva, goiaba e pêssego, além 
de cinco diferentes sabores 
de sorvetes Fruity e claro, o 
tradicional ula-ula. 

Música
A animação fica por con-

ta da banda Jair Supercap 
Show, que retorna aos palcos 

do Clube, levando para o 
Parque Aquático superior a 
melhor seleção de músicas. 
Para quem prefere um som 
eletrônico, o comando das 
pick ups ficará novamente 
a cargo do DJ Rodrigo Bra-
mucci e do DJ convidado 
Tom Hopkins, que tocarão 
no Parque Aquático inferior.

E para a edição de 2015, 

o vice-presidente do Clube, 
Roberto A. Alonso, diz que 
haverá novidades. O novo 
salão social do clube poderá 
integrar o Baile do Hawaii 
do ano que vem. “Com o sa-
lão fazendo parte do evento 
esperamos receber em sua 
29º edição cerca de 10 mil 
pessoas em nosso evento”, 
revela. 

Convites se 
encontram à venda 

Os ingressos e mesas 
para associados e convi-
dados estão à venda exclu-
sivamente na secretaria do 
Clube 9. Segundo o pre-
sidente do Clube, restam 
algumas mesas para serem 
vendidas. “Quem tiver in-
teresse em comprar mesa 
tem que correr, pois está 
acabando”, revela Alonso.

E em seu 4º lote os 
convites estão à venda no 
valor de R$ 90 e R$ 45 
(meia-entrada) para con-
vidados. Para associados 
não sofre alteração, se 
mantendo R$ 20. O es-

tacionamento, exclusivo 
para associado se manterá 
no mesmo valor do ano 
passado R$ 10. 

Vale lembrar que du-
rante a realização da festa, 
o Clube contará com o 
apoio da Sanare Serviços 
de Saúde. Importante res-
saltar que não será permi-
tida entrada com garrafas 
de bebidas. O Clube 9 de 
Julho está localizado na 
Avenida Presidente Var-
gas, 2.000. Mais informa-
ções no site www.clube9.
com.br ou pelo telefone 
(19) 3875 9833.

Baile do Hawaii do Clube 9 de Julho promete surpreender e animar o público

Banda de Indaiatuba se apresenta em Sorocaba

Após o lançamento do 
clipe “Sociedade Equivoca-
da”, a banda indaiatubana 
Death Proof, de Hardcore, 
está encerrando a divul-
gação de seu EP “Protesto 
do inferno” com mais dois 
shows em Sorocaba. As duas 
apresentações acontecem no 
domingo, dia 15, no Sound 
Bar; e no próximo dia 30, no 
Suburbia Bar.

A banda trabalha atual-
mente em novas músicas 
para o próximo EP que será 
lançado em 2015. A Death 
ainda passa por uma refor-
mulação, quando um novo 
guitarrista se integrou a 

O Centro de Apoio a Edu-
cação de Indaiatuba (Ciaei) 
será palco de mais um espe-
táculo infantil: “Frozen, Num 
Conto de Natal”. Crianças de 
todas as idades poderão assis-
tir uma apresentação especial 
do irresistível clássico de Na-
tal no dia 30 de novembro, às 
14 horas, no teatro do Ciaei. 

Os ingressos já podem ser 
adquiridos na loja Etiqueta 
Kid´s ou pelo site www.
ingressofacil.com.br. O 
valor para crianças de 2 
a 12 anos é de R$ 20. 
Crianças menores de 2 
anos não pagam, porém 
devem permanecer no colo 
dos papais durante o espe-
táculo. Para meia-entrada o 
valor é de R$ 25 (conforme 
lei) e R$ 50 inteiro. Para 
quem não é beneficiário da 
meia-entrada, poderá estar 
adquirindo o ingresso no 
valor de R$ 25 doando 1 litro 
de leite de caixinha no ato da 
compra. 

Reunindo um elenco de 
vozes originais, esta história 

brilha com atuações especiais 
emocionantes, canções en-
cantadoras, visual incrível e 
temas de esperança, amizade 
e amor. O público irá sentir 
o espírito natalino durante 
todo o espetáculo, que é com-
posto por 10 atores 
divididos em 21 
personagens e 12 
cenários diferen-
tes. 

Ainda durante o teatro, 
serão utilizados diversos 
equipamento para criar efei-
tos especiais como neve, 
fumaça, strobo e laser, além 
de truques de ilusionismos 
para tornar a apresenta-

ção mais lúdica 
para as crianças 
e adultos que 

prestigiarem 
o evento.

banda e já trabalham para a 
gravação de um novo clipe

Mais informações sobre 
a banda no facebook.com/

BandaDeathproofHardCore, 
no Bandcamp : Death Proof 
Hardcore e no Canal do 
Youtube.
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Cinema

DEBI & LÓIDE 2 - 
DUBLADO - Lança-
mento  -  Comédia - 
Quinta (13)  a  Terça 
(18):   16h00  /  19h15  /  
21h35 - Dublado  -  Du-
ração aprox. 109 min. 
Classificação 12 anos.

O MELHOR DE 
MIM - Estréia  -  Ro-
mance - LEGENDADO 
- Quinta (13)  a  Terça 
(18):   18h00  /  21h00 
- Duração aprox. 117 
min. Classificação 14 
anos.

INTERESTELAR - 
Ficção - LEGENDADO 

DEBI & LÓIDE 2 
- Lançamento  -  Co-
média - DUBLADO: 
Quinta (13)  a  Do-
mingo (16):   14h50  
/  17h10  /  19h35  /  
22h00. Segunda (17)  
e  Terça (18):   17h10  
/  19h35  /  22h00. 
Duração aprox. 109 
min. LEGENDADO: 
Quinta (13)  a  Terça 

(18): 16h25 /  21h10. 
Classificação 12 anos.

INTERESTELAR 
- Ficção - Legenda-
do: Quinta (13)  a  
Terça (18):   16h00  
/  20h10. Duração 
aprox. 169 min. Clas-
sificação 14 anos.

MADE IN CHINA - 
Comédia - Nacional 
- Quinta (13),  Sexta 
(14), Segunda (17)  e  

Mais Expressão

Terça (18): 19h00. 
Sábado (15)  e  Do-
mingo (16): 14h10  
/  19h00. Duração 
aprox. 96 min. Clas-
sificação 10 anos.

A MANSÃO 
MÁGICA - Anima-
ção - 3D DUBLA-
DO: Quinta (13),  
Sexta (14),  Se-
gunda (17)  e  Terça 
(18): 15h20. Sábado 
(15)  e  Domingo 

O ariano sente que seu dinheiro rende mais nesta semana, 
sente também um bom impulso direcionando-o em suas 
finanças e investimentos. Isso quer dizer que tudo o que o 
nativo se colocar a fazer agora, renderá bons frutos. É só pla-
nejar com calma e se atirar. O momento é muito favorável a 
mudanças. Aproveite para se unir as pessoas, novas parcerias 
podem ocorrer.

Momento interessante onde aquilo que o taurino já vinha 
trabalhando para que ocorresse em sua vida, pode começar 
a fluir com mais facilidade. Emocionalmente o nativo sente 
que uma boa brisa está soprando em sua vida afetiva. É o 
momento de encontrar novos relacionamentos e um deles será 
muito importante em seu destino. Dificuldades com pessoas 
vindo de longe ou em viagens para longe.

Desde a semana passada o geminiano está vivendo um 
momento que permite maior introspecção e seu pensamento 
sobre o amor ou sobre como lidar com seus romances e 
afetividades se torna seu foco. É possível que uma pessoa 
que você conheceu a pouco tempo, mexa muito com suas 
emoções. No trabalho novos projetos de vida fluindo. 
Aproveite o momento, facilidade no amor, no trabalho. 
Emoções a flor da pele.

No trabalho o canceriano encontra algumas dificuldades, pois 
as coisas não saem como ele esperava ou como planejou que 
seria. Provavelmente será exigido que se doe e abra conces-
sões e quebre algum tipo de orgulho. Novos projetos podem 
começar a serem desenvolvidos. Desde que tenha a humildade 
ao seu lado. No amor, cuidado com seu controle neles. Não 
queira dominar tudo e todos. Seja suave.

Os pais do leonino podem estar passando uma pressão por 
estresse e provavelmente o nativo nem se aperceba disso. Essa 
tensão pode cair por cima do nativo e acabar por discutir com 
seus parentes. Apesar disso, o nativo está brilhando bastante, 
muito atraente e atraindo a atenção e inveja das pessoas que 
se sentem inferiorizadas pelo seu porte. Uma mudança no seu 
ambiente de trabalho pode ocorrer.

Alguns nativos fazem movimentos rápidos e intensos em seus 
projetos. É provável que venha a conhecer alguém de longe 
ou viajar, ou fechar contrato com pessoas de longe. Suas 
emoções aos poucos começam a ficar no eixo novamente. 
Sua fé e seu otimismo começam a retornar. Se prepare para 
conhecer muitas pessoas, nessa fase, pois isso o ajudará em 
seus negócios e projetos pessoais.

O libriano sente um desejo imenso de mudar sua vida a ponto 
de deixar situações e pessoas para trás. Um forte repensar 
sobre como seria sua vida financeira, sobre quais suas chances 
de novos ganhos financeiros. É provável que venha a mudar 
de casa, reformar, apenas decorá-la. Ou ir mais fundo e mudar 
de cidade. Novas mudanças profundas em sua vida.

Cuidado com o que você pode estar fazendo com sua vida 
social, com  seus relacionamentos pessoais e profissionais. 
Existe a possibilidade de iniciar uma relação com aquela 
pessoa que vinha desejando há algum tempo, mas cuidado 
para que isso não seja fruto de alguma manipulação. Novos 
amores chegando que pode ser bem estável.

O sagitariano estará muito recordativo, saudoso e poderá se 
sentir em conflito com seu relacionamento. Poderá vivenciar 
algumas dificuldades em sua maneira de se relacionar. Há 
uma tendência a se sentir mais reservado, porém estará mais 
carinhoso, porém sem alardes disso. Desde a semana passada 
há induções de que um parente pode estar indo para longe de 
sua presença.

Pode vir a conhecer uma pessoa interessante. Evite ficar 
preso no passado. Já que pode ficar diante de uma pessoa 
que vai mexer tão intensamente com sua forma de se 
relacionar e mostrar outros ângulos na questão afetiva. 
Trabalho sendo beneficiado e suas amizades podem crescer 
nesse período. As mudanças neste momento são intensas 
e reformuladoras. Não se assuste, é por um bom motivo.

O nativo começa essa semana focado em sua vida familiar, 
em seu passado e na busca de suas bases internas. Pode 
conhecer pessoas interessantes, mas suas atitudes podem 
gerar atrasos em seus projetos pessoais. Cuidado com suas 
ações. Trabalhe sua ansiedade e seja focado em seu interior. 
Cuide de sua saúde energia em baixa. Respire bem e cuidado 
do seu fígado.

Procure ter calma em seu ambiente de trabalho. A pressão sem-
pre existiu e sempre vai existir o que muda é apenas a maneira 
como você lida com isso. Mudanças vão ocorrer, tenha calma. 
Concurso público e contratos podem estar facilitados, tanto para 
iniciar quanto para encerrá-los. De forma inesperada, um romance 
pode surgir, principalmente vindo de longe, ou do estrangeiro.

Horóscopo de 14 a 20/11 por Alex Costa Guimarães

(16):   14h30  /  
16h50. Classifica-
ção livre.

DRÁCULA - A 
HISTÓRIA NUN-
CA CONTADA 
Ação / Fantasia / 
Terror - Dubla-
do: Quinta (13)  a  
Terça (18):   19h20  
/  21h40. Duração 
aproximadamente 
92 minutos Classifi-
cação 14 anos.

- Quinta (13)  a  Terça 
(18):   17h00 / 20h30 
- Duração aprox. 169 
min. Classificação 14 
anos.

TIM MAIA - Drama 
/ Biografia - Nacional 
- Quinta (13)  a  Terça 
(18):  16h30  /  20h00 
- Duração aprox. 141 
min. Classificação 16 
anos.

FESTA NO CÉU - 
CONVENCIONAL  
DUBLADO - Anima-
ção / Aventura - Quin-
ta (13)  a  Terça (18):  
15h30 - Convencional 
Dublado  -  Duração 
aprox. 95 min. Classifi-
cação livre.
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2º Festival de Orquídeas termina domingo no Polo Shopping

Bon Vivant Concierge

27º aniversário e confraternização da Associação dos 
Contabilistas

Até domingo, dia 16, o Polo 
Shopping de Indaiatuba abriga o 
2º Festival de Orquídeas. Além 
de se encantar com a beleza e o 
perfume de mais de 20 espécies de 
orquídeas, o público poderá adqui-
rir diversos produtos, como vasos, 
substratos, adubos, apostilas e, é 
claro, as próprias flores. Os preços 
variam de R$ 8 (mudas) a R$ 20 
(vasos já com as plantas floridas). 
A exposição é uma oportunidade 
também para quem já possui uma 

orquídea em casa, mas está precisando de ajuda para recuperá-la. Através do SOS Orquídeas, a orquidófila 
e organizadora do evento, Marilza Portela, dá dicas gratuitas para o cuidado com a planta. “É uma oportu-
nidade para que as pessoas possam tirar todas as dúvidas com relação ao cultivo e doenças da planta, sem 
nenhum custo. Se a pessoa trouxer uma foto, por exemplo, é possível 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 a especia-
lista. O Festival de Orquídeas é uma organização da “Estação das Orquídeas”, de Franca, e fica somente 
até domingo, dia 16, no Polo Shopping de Indaiatuba. O horário de funcionamento é de segunda a sábado,  
das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 20 horas.

Ale e Munira Coloma 
inauguraram na segunda-
-feira, dia 10, a agência de 
viagens Bon Vivant Con-
cierge, que está localizada 
em uma sala da academia 
Fitwork. O espaço é peque-
no, mas de extremo bom 
gosto, onde trabalham os 
dois em um clima sofistica-
do e alegre, que faz com que 
os clientes se sintam bem. 
Parabéns ao querido casal, 
e boa sorte na empreitada. 
Vocês merecem!

 Noite de 
abertura da 
15ª Feira 
da Bondade 
da Apae de 
Indaiatuba 
2014, com 
uma linda 
homenagem 
ao casal 
Paulo e 
Zuleica Lui.

A Associação das Empresas 
de Serviços Contábeis de Indaia-
tuba (Aesci) recebeu na noite de 
sexta-feira, dia 7, associados, au-
toridades, imprensa e convidados 
para sua festa de confraternização 
de seu 27º aniversário. Particular-
mente fiquei muito emocionado 
com a homenagem feita a minha 
pessoa, não esperava e realmente 
me emocionei muito. Agradeci-
do aos amigos Sérgio (Guinho) 
Agostini, presidente, e Sérgio B. 
Ferreira, vice-presidente, ambos 
amigos de coração, agradecido, 
mas agradecido mesmo. A festa 
foi realmente muito boa, com todos os convidados se divertindo muito, ao balanço da Banda Medley, 
que foi um show a parte, além do delicioso Buffet Tukkanu's.

Seminário Distrital de Desenvolvimento do Rotary e da Imagem Pública
Domingo espetacular, destinado ao estudo, 

contando com companheiros extremamente 
preparados para elucidar dúvidas e que moti-
varam os presentes a colocar em prática tais 
conhecimentos. O seminário aconteceu no 
Auditório da Prefeitura, com as seguintes pa-
lestras: - Eduardo Meira Coelho, GD 2002/03 
e Coordenador Distrital de DQA - D 4310: 
"DQA - Situação atual do quadro associativo 
do Distrito 4310". - José Carlos Miguel GD 
2010/11 e Coordenador Assistente de Desen-
volvimento de Rotary - D 4620 - "Desenvol-

vimento de Rotary" - Marcio Cavalca Medeiros, GD 2011/12 e Coordenador Assistente para Imagem 
Pública de Rotary, D 4510 - "Imagem Pública de Rotary" - Wilson Takada, GD 2013/14 e Coordenador 
Assistente para Imagem Pública de Rotary - D 4310 - "Imagem Pública de Rotary no Distrito 4310 e 
Homenagem ao Sr. João Frederico Siotti (Derico), pela sua inestimável colaboração no projeto End Pólio 
Now. Em seguida, o companheiro Takada Katia fez um desafio aos clubes que realizassem projetos 
objetivando a maior divulgação da campanha End Polio Now. O melhor colocado receberia o prêmio 
especial “Companheiro Zanco 2014/2015”. E o Rotary, mais uma vez, brilhou transformando vidas!

Exposição- Carybé 
retratando a Bahia

Os alunos dos 6º, 8º e 9º ano do Colé-
gio Escala apresentaram seus trabalhos na 
exposição Carybé - Retratando a Bahia, 
no dia 25 de outubro, no espaço cultural 
da Livraria Nipon & Cia. Coordenados 
pela professora de Artes Flávia Zambão, 
os alunos também pintaram algumas telas 
ao vivo. O evento contou ainda com a 
apresentação do grupo de capoeira Maya. 

Shopping Jaraguá 
Indaiatuba recebe 
cantora Vanessa Costa

Empório Ghattas: nova referência 
no cenário gastronômico da cidade

A cantora Vanessa Costa 
promete contagiar a todos e 
levar bons momentos de diver-
são para o almoço no Shopping 
Jaraguá Indaiatuba. A apre-
sentação acontece no próximo 
domingo, dia 16, a partir das 
12h30. O show faz parte do 
“Menu Musical” e será reali-
zado na praça de alimentação 
do Shopping Jaraguá.

Chegou chegando a mais nova referência em 
gastronomia da cidade de Indaiatuba, o "Empório 
Ghattas". O espaço fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.281. Trata-se de um delicioso espa-
ço que traz produtos gastronômicos nacionais e 
importados de diversas partes do mundo, a fim 
de atender diferentes paladares. Buscando ser 
uma nova referência no cenário gastronômico 
da cidade. Mais informações no (19) 2516-2916.
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Aconteceu no último dia 8 na Câmara Municipal de Indaiatuba o I 
Festival de Ballet  com a professora  Michele Araujo com a peça "A 
Bela Adormecida", alunos e professores participaram do evento.

Iº Festival de Ballet do 
Espaço Cultura Stahl Soler

Os proprietários da Grilli Renato e André Gomes, na  Feira da Bondade

Thais e Carlos, do Centro de Tratamento dos Pés, no congresso interna-
cional de podologia que aconteceu nos dias 1 e 2 na UNIP SP

Giorgia Beloto ao lado de Jamilla Marson, no almoço da Poderosa

Esther Joly, Nilda Takeuti e as irmãs Nayara e Natália  Joly, na Feira da 
Bondade, sexta-feira, dia 07

Em visita ao jornal Mais Expressão, Amanda Schimidt e Priscila Dantas 
proprietárias da Prisma Arquitetura

Eva Maria na Feira da Bondade, sexta-feira, dia 07

Professor Luiz Carlos, do Colégio Meta, recebendo o carinho das filhas 
no Dia do Diretor. Parabéns!

Ariane Kikuchi foi recepcionada por Igor Furlan no Restaurante Amadeu
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Viviane e Cláudio da Policomp no Restaurante Dom Apollo

Ticiana Moraes na Paleteria ArribaTamara e André da Crema Gelati no Restaurante Moqueca

Sônia, Priscila, Silvia, Marina e Sandra na Paleteria Arriba

Rafael Stanczyk no Restaurante Moqueca

Oswaldo e Bruno no Restaurante Kostela do JaponêsMaria José e Rose Aparecida na Big House Bolos

Dr. Wilson e Marlene no Restaurante AçafrãoCleberson e Cris no Restaurante Açafrão

Capitão Riquena e Major Ivair no Restaurante Kostela do JaponêsAkira e Murilo no Restaurante Dom Apollo 

Junior e Rejane curtindo um delicioso fim de tarde no Restaurante Dom Max
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Os estudantes Victor Hideki e Vinícius Valente da Rocha do 6º ano do 
Colégio Rodin em visita ao Museu Catavento e à Bienal das Artes

Os alunos João Vitor e Victor Furlaneto, do 6º ano do Ensino Fundamen-
tal do Colégio Rodin, em visita ao Museu Catavento e à Bienal das Artes 
de São Paulo

Fernando Monteiro

Estudantes  do Colégio Meta visitam Parque Temático para estudo do 
meio

Alunos do 4º Ano do Colégio Meta visitam o Parque Temático para 
estudo do meio

Alunos do 4º Ano do Colégio Meta visitam Parque Temático

A monitora Natália Ferreira com as alunas Clara Alves, Isabela Galo, 
Larissa Gomes e Maria Paula Massoca do Colégio Rodin, em visita ao 
Museu Catavento e à Bienal das Artes de São Paulo

Cauê Bonifácio no Colégio Objetivo
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A Olimaq possui uma ampla linha de máquina para bordar, com equi-
pamentos resistentes e faceis de usar. Simplicidade, praticidade e 
versatilidade para o cliente soltar a imaginação. Linhas de máquinas de 
bordados, equipamentos com estrutura metálica e de alta resistência, 
bordados de alta precisão, equipamentos de fácil manuseio. Basta 
configurar a unidade e bastidor de bordado, selecionar o desenho e a 
máquina já estará pronta para bordar. Instruções, visores e manuais 
totalmente em português. Vá conferir!

Renê, Sayuri e Bruna da Ateliê Tayô na Feira da Bondade

Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide Decora-
ções. 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 Callio-
pi oferece aulas todas as quintas 
e sextas-feiras. Além de passar 
uma tarde agradável e divertida 
você faz peças maravilhosas em 
cerâmica com a professora Callio-
pi. Ligue já no  3894-8737 ou (11) 
5521-3989 ou (11) 5547-0454. 
E você que mora em São Paulo, 
aulas segundas, terças e quartas-
-feiras. Muito bom!!!

LELUH, MAIS QUE UM ESPAÇO, UM LUXO!

Dois salões distintos: para eventos em geral com capacidade para mil pessoas e a Le Luh Kids para 
festas de crianças com buffet, brinquedos, trenzinho suspenso, monitores altamente treinados e ca-
pacitados para cuidar de seus filhos. Sonoralização 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 3017-1907. Você vai se encantar com os espaços!!!

PROMOÇÃO FITNESS COM 20 % OFF
Você não pode perder a Promoção Fitness da Vitorello, com 
20% Off. Novos modelos super lindos da nova coleção com 
cores e estampas diferenciadas. Aproveite para presentear no 
Natal, para as férias e ginásticas. Demais!

Belíssimos vestidos de festa (alu-
guel ou venda) para casamentos, 
formaturas e festas de final de ano, 
corra para a A Nova Loja. Modelos 
variados, padronagens diferencia-
das com rendas e transparências 
com as cores da nova estação. 
Corra! Você vai se surpreender!

A belíssima noiva Jessica Andrade. É a A Nova Loja homenageando 
sua cliente

Kafta Aperitivo Especial, muito saborosa! Vá experimentar na Casa da Esfiha! 
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A linda debutante Marina, filha da arquiteta Rozimeire Trevisan, 
arrasou e curtiu muito sua festa de 15 anos com familiares e amigos

Clara na cerimônia de formatura 
do Colégio Objetivo, realizada no  
Clube 9 de Julho

Camila na cerimônia de formatura 
do Colégio Objetivo, realizada no  
Clube 9 de Julho

Luiz Roberto Fruet, presidente da AEAI com amigos na inauguração 
do Parque Mall

Maurício do Ateliê Majô prestigiando a Feira da Bondade

Mais uma cliente, com um lindo mega hair, com cabelos da Alícia Hair e 
colocação Vanice da Terapia da Beleza

Josué diretor da Jacitara, o Prefeito Reinaldo Nogueira e o deputado 
estadual Rogério Nogueira na inauguração do Parque Mall

Felipe Mourad Pereira e Giuliano Pantarotto Semente foram os meda-
lhas de bronze e ouro na Olimpíada de Matemática da Unicamp

Ernesto e Kauê da Shoe Shop prestigiando a Feira da Bondade

Camila e Bruna no churrasco de 
formatura do Colégio Objetivo

Amaral, Mônica, Alcion, Tereza ,Milene, Suely, Luiz Carlos, Ivone, Juarez, Jos-
mar, Regina e Rafael na degustação de vinhos espanhois na Trattoria do Vinho

Alunos formandos dos 9ºs anos e professores do Colégio Objetivo em churrasco de confraternização

Alunos do 3ºEM do Colégio Meta fazem trabalho de Sociologia
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Vanessa, Carla, Sueli, Vitor, Edamira e Moreira curtindo o 9 para Dançar

PARQUE MALL É INAUGURADO
A Jacitara inaugurou no último final de semana o Parque Mall. Com 77 espaços, sendo que ainda estão disponíveis 47 para serem negociados. 
Hoje já funcionam o Boticário, Ôba Supermercados, Óticas Carol, Banco Itaú, Especiale Presentes, Le Tap Papelaria, Parque Wash e mais 23 
lojas que logo serão inauguradas. Vá conhecê-lo na Rua das Primaveras, 1.050 – Jd. Pompéia – Shopping Maravilhoso!



28A Mais Expressão



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$ 339.000,00 DEMAIS ANDARES CONSULTE-NOS.

*AP01150 TORRES DA LIBERDADE - AU.75m² – TODO 
MOBILIADO -  2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. 
/ ESCRITORIO / WC / LAVANDERIA / GAR. / VENTI-
LADORES DE TETO / ED.COM SALÃO E PISCINA. 
LOCAÇÃO R$ SOB CONSULTA

CA09343 VL.MARIA - AT.150m² AC.100m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.400,00 + IPTU

CA09366 MONTREAL RESIDENCE - AT.150m³ AC.108m² - 
3 DORM.(SUITE) / SALA 2 AMB. / COZ. / WC / AS / CHUR. 
/ GAR.1+1 VAGAS. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

CA09364 JD.RENATA - 3 DORM. / SALA / COZ. / 2WC / AS 
/ GAR.2 VAGAS. R$ 1.500,00 + IPTU

CA0614 JD.AMERICA - 3 DORM.(SUITE) / SALA / COPA 
/ COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.900,00 + IPTU

CA09493 JD.MOACYR ARRUDA - 3 DORM.(SUITE) / 
SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ. / AS / GAR.2 VAGAS. 
R$ 2.100,00 + IPTU

CA09267 PQ.SÃO LOURENÇO - AT.300m² AC.195m² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA 3 AMB. / COZ. / WC / AS / EDICULA 
/ GAR.2+2 VAGAS. R$ 2.200,00 + IPTU

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

CA09161 RESIDENCIAL NADEGE - AT.175m² AC.130m² 
- 3 DORM. + ARM. + AR COND.(SUITE) / SALA 2 AMB. 
/ LAVABO / COZ.PLANEJ. / AS / ESPAÇO GOURMET / 
GAR.1+1 VAGAS. R$ 2.400,00 + COND. + IPTU

CA09193 PQ.DOS GUARANTAS - AT.120m² AC.90m² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / LAVABO / COZ. / WC / AS / 
DESPENSA / CHUR. / GAR. R$ 2.000,00 + COND. + IPTU

CA09551 JD.CALIFORNIA - AT.250m² - 3 DORM.(SUITE) / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 2.000,00 + IPTU

CA09586 JD.RECANTO DO VALLE - 2 DORM. / SALA / COZ. / 2WC 
/ AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.600,00 + IPTU

CA09533 JD.SÃO FRANCISCO - AT.250m² AC.95m - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.3 VAGAS. 
R$ 1.700,00 + IPTU

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

*CA07389 MORADAS DE ITAICI - 2 DORM. / SALA / COZ. 
/ WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU
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AP0634 - 73 M² - PREMIUM RESIDENCE
2 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA 2 AMBIENTES, 
BANHEIRO SOCIAL, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
VARANDA GOURMET  COM CHURRASQUEIRA, 2 VAGAS 
DE GARAGEM R$ 376.000,00

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

CH0078 -  1700 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
5 STS., LAVABO, SALA 2 AMB., LAREIRA, ESCRIT., COZ., ÁREA 
DE SERV., DORM.  E BHº EXT., ESPAÇO GOURMET, CHUR-
RASQ., FORNO E FOGÃO CAIPIRA, FORNO DE PIZZA, QUINTAL, 
EDÍC., POÇO ART., 5 VG. R$ 960.000,00

CA0583 - 125 M² - CENTRO
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, BHº SOCIAL, COZ., ÁREA 
DE SERV., CHURRASQ., 2 VG. R$ 450.000,00

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

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

AP0177 - 62 m² - COND. SPAZIO ILLUMINARE
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, BANHEIRO SOCIAL, 
SALA 2 AMBIENTES, SACADA, COZINHA COM GABINETE, 
ÁREA DE SERVIÇO, 1 VAGA DE GARAGEM. R$ 1.300,00 + 
Cond. + IPTU

AP0467 - 154,33 m² - COND. FERNANDA
03 DORMITÓRIOS PLANEJADOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA 2 
AMBIENTES, SACADA, BANHEIRO SOCIAL, COZINHA PLANE-
JADA, ÁREA DE SERVIÇO PLANEJADA, BANHEIRO SERVIÇO, 
2 VAGAS DE GARAGEM R$ 1.700,00 + 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 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, BA-
NHEIRO SOCIAL, SALA 2 AMBIENTES, VARANDA, COZINHA 
PLANEJADA, 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 
PRÓXIMO - A AV CONCEIÇÃO COM 2 DORMITÓ-

RIOS, WC, AS, COZINHA, SALA, VAGA PARA 1 
AUTO. R$1.100,00 - 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

LINDO APTO COM 2 DORM., 1 SUITE, WC SOCIAL, 
SALA 2 AMB., GOUMET, COZ., COM COIFA, LAV., 
2 VAGA NA GAR. COBERTA E AREA DE LAZER 
COMPLETA. R$424.000,00 Referência: AP00048

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

PERMUTA COM CHÀCARA COM CASA EM 
INDAIATUBA. Referência: CA00126

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

AUTOS.R$ 3.300,00 REFERÊNCIA: CA00076

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

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

EXCELENTE SALÃO COMERCIAL 
COM MEZANINO, AS,2 WC, 

R$2.500,00 REFERÊNCIA: SL00008

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$350.000,00 REF: CA00070

OTIMO SALAO 
COMERCIAL BEM 
LOCALIZADO NO 

JD MORADA DO SOL 
COM 90M2AC CO 

2 WC E ESTACIONA-
MENTO PARA 2 

AUTOS. R$1.500,00 
Referência: SL00012

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 DORMI-
TÓRIOS 2 SUITES, SENDO UMA SUITE MASTER COM CLOSET, 

HIDRO, ARMÁRIOS 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) Ref: CA00120

CASA EM COND. C/ 3 DORM. SENDO 1 ST, 
SALA, COZ. PLANEJ., LAV. COBERTA C/ AR-
MÁRIOS, WC SOCIAL, QUINTAL, CANIL, GAR. 

PARA 2 AUTOS. R$ 4.500,00 Ref.: 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 LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO A SAÍDA 
DA CIDADE DE INDAIATUBA SENTIDO CAMPINAS E 
SALTO COM 2 DORMITÓRIOS, WC, COZ., AS, SALA, 

VARANDA, VAGA PARA AUTO. R$1400,00 Ref.: 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
VENDO CARRO

VAN TRANSIT FORD (NOVA) ANO 2013 - 
COMPLETA, 14 LUGARES, 

LICENCIADA, IPVA. NEGOCIA. 
TROCA: MAIOR OU MENOR VALOR. 

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

SALA ALUGA 

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

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

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

CASA ALUGA 

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

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

CENTRO – AP00644 - 3D (2 C/ ARM E 1 SUITE), 
WC, SALA 2 AMB, COZ PLAN, SACADA, LAV., 1 
WC EMPR. E 1 VAGA. R$1.500 + COND + IPTU 

CASA VENDA

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

V. PIRES DA CUNHA  - CA02609 - 2D (1 SUITE), 
SALA, COZ, WC, LAV E 3 VAGAS. AT:140M²/ 
AC:70M² R$300.000,00 (AC. 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 - 2D C/ ARM (1 
SUITE), WC, SALA 2 AM, COZ PLAN, AS, 2 VA-
GAS, VARANDA GOURMET C/ CHUR, AQUEC. 
Á GAS E LAZER COMPLETO R$ 316.000,00

TERRENO VENDA 

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

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

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

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DORMITÓ-
RIO, COZINHA, WC, LAVANDERIA + ES-
TACIONAMENTO QUE CABE CAMINHÃO, 
TRATOR, MÁQUINAS AGRÍCOLAS ETC. 
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871. ALU-
GUEL A COMBINAR.

CIDADE NOVA I – CA1435 - 02 DOR, 
SALA, COZ, WC, A.S, GARAGEM R$ 
1.000,00+IPTU 

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, QUINTAL E 02 VAGAS. 
R$1.400,00

APARTAMENTO ALUGA 

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

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

JD. PEDROSO- AP00564 - 02 DOR, SALA, 
WC, COZ, LAVAN E 02 VAGAS. R$ 1.000,00 
+ COND + IPTU 

CENTRO – AP00584 - 02 DOR(01 SUITE), 
SALA, WC, COZ, LAVAN E 01 VAGA. R$ 
1.200,00 + COND
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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 esta-
cionamento, 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 privilegia-
da - 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, la-
reira, lavabo, piscina, churrasqueira, forno de pizza, garagem R$ 3.000,00 + IPTU

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de Ca-
margo – 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
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$ 1.350,00 + Iptu
CA01003 – Jd. Regente – Casa Nova – 1° Locação – 3dorm(sendo 1 suite), 
sala, coz c/ gabinete, wc, lavand, gar. coberta 2 carros R$ 1.450,00 + 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 ga-
ragem R$900,00 + Cond + Iptu
AP00095 – Jd. Pedroso – Prox. ao Centro – 2dorm(sendo 1 c/ armários), 
sala 2 amb, coz c/ armários, wc c/ gabinete e box, lavand, garagem R$ 
950,00 + Cond + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 
amb, coz, wc, lavand, garagem R$ 1.000,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 
2dorm(sendo 1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, 
lavand, garagem R$ 1.050,00 + Cond + Iptu
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
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 La-
zer - 3dorm(sendo 1 suite c/ armários), sala 2 amb, coz planej, wc social, 
lavand c/ armários, garagem coberta 2 carros R$ 1.950,00 + Cond. + Iptu

TERRENOS

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

CASAS COND. FECHADO

CA00954 – Moradas de Itaici – área de lazer completa - 2dorm c/ 
armários, sala c/ sanca 2 amb, wc social, coz planej, lavand, churrasq, 
garagem R$ 330.000,00
CA00668 – Vilagio de Itaici – Casa Nova – ótimo acabamento - 
AT:150m² - AC: 162m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, la-
vabo, 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, aquecimento solar, cisterna para reuso de 
água, escadas em mármore travertino R$ 980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Ótimo Acabamento 
– Alto Padrão - 4 suites c/ armários(sendo 1 c/ closet e hidro), sala de tv, 
estar e jantar, coz planej, lavand c/ armários, piscina, espaço gourmet, dorm 
e wc de empregada R$ 1.500.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 
1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito 
duplo, sala de home Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato 
importado, 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, gara-
gem 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
CA01080 – Jd. Regente – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garag coberta 2 carros R$ 320.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ armá-
rios), 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
AP00468 – Jd. Alice – Ed. c/ elevador - 2 dorm, sala, coz planej, wc, lavand, 
garagem .R$ 225.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores - 
1dorm c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, 
wc c/ box e gabinete, lavand, garagem coberta R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer .R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem .R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) .R$ 275.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem 
.R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer – 
Excelente Localização - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, garagem coberta 2 carros R$ 410.000,00

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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P.1 106 OPORTUNIDADE CASA NOVÍSSIMA - JD. MORUMBI:  125M² 
TERR. 60M² CONST. 2 DORM, SALA, COZ. LAVAND. WC, R$ 260.000,00 

VENDA

CASAS EM BAIRROS: 

P.2 030 – JD. ITAMARACA: 125M² TERR. 97M² CONST. 3 DORMS, SALA, COZ. 
WC, GARAG. R$ 240.000,00 
P.2 031 – JD. DOS COLIBRIS: 150M² TERR. 87M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 290.000,00 
P.2 CA033 – JD. ITAMARACA: 125M² TERR. 95M2 CONST. 2 DORMS S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. COPA, 1 VAGA R$ 275.000,00 
P.2 CA035 – MONTE VERDE: 125M² TERR. 110M² CONST. 2 DORMS, SALA, 
COZ. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 300.000,00 
P.1 CA034 – PQ. INDAIA: 3 DORMS, SALA, COZ. C/ ARMAR. LAVAND. WC, 
EDIC. R$ 275.000,00 
P.3 250 – JD. AURORA: 208M² TERR. 131M² CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. 
PLANJ. COPA, LAVAND. WC, DORMT EMPREG. 1 VAGA R$ 550.000,00 
P.4 56 – BELA VISTA: 250M² TERR. 70M² CONST. 3 DORMS, SALA, COZ. 

TEC075 – MONTREAL: 150M2 R$ 140.000,00
TEC066 – BRESCIA: 200M² 170.000,00

TERRENOS EM BAIRROS:

TE29 – PAULISTA: 196M² R$ 180.000,00
TE96 – JD. DOS COLIBRIS: 150M²  R$ 120.000,00 
TE99 – JD. MARINGA: 300M² R$ 175.000,00 
TE110 – ESPLANADA: 360M² R$ 270.000,00 
TE112 – JD. UNIÃO: 150M² R$ 115.000,00 

TEMOS ÁREAS PARA LOTEAMENTO
E PRÉDIO SOB CONSULTA

MAJESTIC RESIDENCIAL:
- 3 SUITS, SALA, COZ. 

PISCINA, SAUNA, VARANDA
4 VAGAS a partir de: 945.000,00.

DISPLOMATIC 

SALAS COMERCIAIS:

- 18 ANDARES / 181 SALAS
178M², 243 VAGAS 
a partir de R$250.000,00.

LOCAÇÃO CASA

Cidade Nova - 3 dorm, sala, coz, wc, garag e edicula 
c/ wc. R$1.500,00

Cidade Nova - 3 dorm, 1 suite, sala, coz, garag, edicula 
c/ churrasq e forno de pizza. R$1.800,00

Condomínio Fechado - Casa mobiliada c/ 2 dorm, 
wc, sala, coz, area de lazer c/ salão de festas, piscina. 
R$1.700,00 + Cond+IPTU

Parque São Lourenço - Sobrado com 3 dorm, 2 suites, 
sala 2 amb, lavabo, garag p/ 4 autos. R$1.600,00

Cond Fechado Prox ao Polo Shopping. - 3 dorm, 1 
suite, sala, coz, wc, garag. R$1.500,00 + Cond + IPTU

Vila Castelo Branco - 1 dorm, sala, coz, wc, area de 
serv e garag p/ moto. R$800,00

LOCAÇÃO APT

Spazio Iluminare - 2 dorm, 1 suite, sala, coz, wc, 1 
vaga. R$1.100,00 + Cond + IPTU

Edif Raquel - Alto padrão prox ao parque ecologico c/ 3 
dorm, 1 suite, closet, coz planejada, sala 2 amb, dorm e 
wc de empregada, varanda gourmet c/ churrasq, aquec. 
solar, 2 vagas. R$2.700,00 + Cond + IPTU

Edif Vista Parque - 2 dorm, sala, coz, wc, varanda,  1 
vaga. R$1.100,00 + Cond + IPTU

Edif Porto Belo -  2 dorm planejados, 1 suite, sala, 
coz planejada, despensa, wc, 1 vaga. R$13100,00 + 
Cond + IPTU

Vila das Praças - 2 dorm, sala 2 amb, coz, wc, 1 vaga. 
R$1.000,00 + Cond + IPTU

Edif Porto do Sol - 2 dorm, sala 2 amb, coz, wc, lavan-
deria, 1 vaga. R$1.100,00 + Cond + IPTU

TEMOS EXCELENTES SALAS COMERCIAS NO 
OFFICE PREMIUM 

TEMOS GALPÕES COMERCIAS IDEAIS PARA 
SUA EMPRESA CONSULTE-NOS

LAVAND. EDIC. CHURRQ. 1 VAGA R$ 375.000,00.

CASAS EM CONDOMINIOS: 

P.1 076 – VILLAGIO DE ITAICI: 150M² TERR. 170M² 
CONST. 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. PLANJ. 
COPA, LAVAND. CAMPO DE FUT. PISCINA, R$ 
560.000,00 
P.1 077 – MORADAS DE ITAICI: 161M² TERR. 75M² 
CONST. 2 DORMS C/ ARMAR. SALA, COZ. CHURRQ. 
R$ 340.000,00
P.1 078 – GREEN VILLE: 2 DORMS S/ 1 SUIT. C/ 
CLOSET, SALA, COZ. PLANJ. LAVAND. WC, LAVAB. 
ESCRIT. AQUECED. ACADEMIA R$ 530.000,00 

CHACARAS:

P.1 032 – SANTA ELIZA (ITUPEVA): 1.315M² TERR. 
3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, CO\. AMER. LAVAND. 
VARANDA R$ 300.000,00 
P.1 011 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 200M² 
CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. WC, PISCINA R$ 
550.000,00. 
P.1 023 – PQ. DAS BANDEIRAS: 1000M² TERR. 
216M² CONST. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
WC, CHURRQ. R$ 400.000,00. 
CHA027 – 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 
P.2 025 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² TERR. 460M² 
CONST. 2DORMS, SALA, COZ. COPA, CHURRQ. 
(TODA MOBILIADA) R$ 585.000,00. 

TERRENOS EM CONDOMINIO: 

TEC074 – JD. DOS IMPÉRIOS: 150M² R$ 110.000,00 
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, 
coz, wc, as, varanda, quintal, 2 salas comerciais, wc, garagem para 
2 carros. SOBRADO.
COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, sala, coz, wc 
social, lavanderia, garagem. 
COD.221 – CENTRO – R$370 MIL – 2dorms, sala, copa, coz ampla, 
escritório, as, 2wc, sacada, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS
 
CASA NO VALE DAS LARANJEIRAS DE ALTO PADRÃO 6.000,00 
o m² DE ÁREA CONTRUIDA

COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com banheira), 
sala de estar, coz, wc social, lavanderia, lavabo, churrasqueira, quintal, 
garagem para 1 carro.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem para 2 carros.

COD.600 – COND.AMSTALDEN – R$1.500.000,00 – 6sts com a/e 
e ar condicionado, sala de estar, jantar e TV, copa, coz, wc, as, 
piscina, churrasqueira, 2 vagas de garagem coberta e 2 descoberta.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

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

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.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar e 
jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, churras-
queira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dormitórios 
(2 suítes máster), sala de jantar, estar e TV, cozinha Planejada, 
lavabo, wc social, lavanderia, piscina, campo de futebol, chur-
rasqueira.
COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, edícula, piscina, churrasqueira.

SITIO

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

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas, recepção, 2 wc(1 
para cadeirante), coz, dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), sala, coz, 
copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, sala 
de estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, wc, salão 
com 80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 ambientes, 
coz.com a/e, dispensa, dorm. de empregada com wc, garagem, 
local para festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet), sala de estar 
e jantar, cozinha, wc social, lavabo, lavanderia com wc, piscina, 
garagem.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e, sala am-
pla, coz.planejada, wc, lavanderia, churrasqueira, garagem, cerca 
elétrica, portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 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, churras-
queira, garagem.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
quintal, garagem.
JD.PRIMAVERA – R$1.600,00 – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz, 
wc, as, cgurrasqueira, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia.
JD.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.ITAMARACÁ – R$1.500,00 - 2 dorms(1st com closet), sala, coz, 
wc, as, 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.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, área de 
serviço, quartinho nos fundos, quintal, entrada para carro.

JD.ITAMARACÁ – R$1.100,00 – 1dorm grande, sala grande, coz, 
lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm, 1 quartinho, sala, coz, 
wc, as, entrada para moto.
CIDADE NOVA – R$670,00 – 1dorm, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$500,00 – dorm, coz, wc.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, sala, coz, wc, as, sem 
garagem.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem.
VL.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.

CHÁCARAS

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 plane-
jada, lavanderia piscina, churrasqueira e dependência de empregada 
AT/1.000m². AC/ 280m² R$ 950.000,00.

CASA VENDE
CA2359 – Alto de Itaici – 04 suites, sala 03 ambs, escritório, co-
zinha americana, lavanderia, churrasqueira, piscina aquecida, Ar 
Condicionado AT/ 400m² AC/300m² R$ 950.000,00 
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

CA2172 – Jardim Esplanada 11 – 03 suites (01 c/closet), sala 03 
ambientes, lavábo, cozinha , despensa, área de serviço, piscina e 
churrasqueira AT/300m² .AC/192m² R$ 730.000,00. Aceito terreno 
até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.
CA0144 – Vilagio de Itaici – 02 dorms(01 st.),sala.,cozinha, la-
vanderia AT/150m² AC/ 105m² .R$ 385.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico AT/250m 
.AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lavabo, co-
zinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 850.000,00. 
Aceita 50% em permuta.
CA0017 – GUARUJA (Enseada) – 03 suites, sala 02 ambientes, 
cozinha com AE, lavanderia, área de lazer completa com piscina 
5 x 5 AT/ 300m² AC/ 300m² R$ 1.000.000,00.(Casa situada na 
Av. Atlântica. PERMUTA POR IMÓVEL DE IGUAL VALOR NO 
MOSTEIRO OU VALE)
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/1.000m² 
AC/500m² R$ 1.200.000,00.

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

APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha e WC 
R$ 440.000,00
Apto0008 – Florianópolis (Itapema) - 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira na varanda AT/ 130m² .R$ 
400.000,00

TERRENO VENDE
TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 800,00 m²
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 230.000,00 com 
asfalto pago.
TE2367 – Alto de Itaici 400m² R$ 212.000,00
TE0026 – Turim - 150m² .R$ 135.000,00
TE0050 – Park Real - 150m² R$ 130.000,00
TE 0858 – Vale das Laranjeiras – 4.400m² R$ 450.000,00m²
TE1160 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 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 
lavanderia .R$ 1.500,00
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 
02 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira 
AT/1.000m² AC/500m² R$ 6.000,00

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha, lavanderia e garagem R$ 1.200,00 mais con-
domínio.
Apto 0117 - Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem .R$ 2.200,00.
Apto0062 – Edifício Tuiuti – 02 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia , 01 vaga de garagem R$ 
2.000,00

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 
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TERRENOS
Salto – a partir de 300m² Em loteamento 
fechado – Estrada do Lajeado (Concre-
base) OPORTUNIDADE – R$90.000,00 – 
40% de entrada + parcelas.
Brizola – 130m² – R$130.000,00.

CASAS LOCAÇÃO
Jd. Paulista II – 2 cômodos – R$600,00
Jd. Morada do Sol – 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 
frente e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00 
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem 
para 2 carros - próximo ao Parque Ecológi-
co –  R$ 270.000,00  
Jd. Paulista - 2 D., sala, cozinha – R$ 
250.000.00  

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 – acei-
ta permuta – R$220.000,00

Financiamos imóveis com localização e aca-
bamento 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. 
Chácara próx. ao Vale do Sol – 5.000m² 
- com água no fundo – oportunidade – 
R$100.000,00.

SÍTIOS E FAZENDAS
Temos sítios em Elias Fausto, Salto, 
Cardeal, Capivari e Monte Mor e outras 
regiões- 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
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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



15BMais Expressão



16B Mais Expressão



17BMais Expressão



Mais Expressão18B



Mais Expressão 19B



Mais Expressão20B



Mais Expressão 21B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaAuto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia CelularBeleza
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Elétrica

Ferro Velho

Decorações

Decorações

Comida Japonesa Cópias

Eventos Imobiliária

Churrasqueiras
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina

Odontologia Padaria Papelaria Poços Artesianos

ManutençãoLavanderia

LanchesInformática Informática Jóias
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteProjetosPousada Litoral Norte



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

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

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

EMPREGOS

Interessados devem encaminhar currículo para 
vagas@rctbrasil.com.br 

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

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

Administrador de Redes: Téc-
nico em  Sistema da Informação. 
Conhecimentos gerais em siste-
mas operacionais de servidores, 
redes de protocolos TCP/IP, 
backup, anti-vírus, ferramentas 
de gerenciamento/inventário de 
rede. Experiência com implanta-
ção de Windows Server e Linux, 
SQL e progress.
Ajudante Geral: Desejável ex-
periência em lavagem de carros 
e/ou caminhões. Residir em 
Indaiatuba.
Ajudante de Motorista: Alfabe-
tizado. Irá trabalhar com carga e 
descarga de caminhões, confe-
rência de notas fiscais e auxiliar 
o motorista. Conhecimento em 
matemática básica. Residir em 
Indaiatuba.
Ajudante de Produção: Ensino 
fundamental completo. Dese-
jável experiência em indústria 
de papelão e madeira. Ter dis-
ponibilidade  para horas extras. 
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: Ensi-
no médio completo. Desejável 
curso de Logística. Conhecimen-
to em roteirização, faturamento, 
logística, sistema ERP e Excel 
avançado. 
Atendente Comercial: Ex-
periência em atendimento ao 
cliente e vendas. Disponibilidade 
de horário. 
Auxiliar de Montagem (Cons-
trução Civil): Experiência como 
servente em construção civil. 
Residir no estado de São Paulo e 
ter disponibilidade para viagens.
Auxiliar de Produção: Ensino 
fundamental completo. Vivência 
em metalúrgica (aço).
Auxiliar de Produção: Ensi-
no médio completo. Curso de 
“Metrologia” e “Interpretação de 
Desenho”. Técnico em Mecânica 
será um diferencial. Experiên-
cia em indústria. Residir em 
Indaiatuba.
Auxiliar de Solda: Ensino médio 
completo. Curso profissionali-
zante completo de Soldagem. 
Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu.
Carpinteiro (URGENTE): En-
sino fundamental completo. 
Experiência na função e conhe-
cimentos em cálculos simples, 
adição ou contagens. Residir 
em Indaiatuba, Elias Fausto, 
Cardeal, Monte Mor, Rafard e 
Hortolândia (Jd. Amanda).

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL – Código 10530: 
Ensino Fundamental completo. Não 
é necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA 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. 

VAGAS URGENTES:

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. Desejável espanhol.
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.
.AUXILIAR DE COZINHA – Com ou sem experiência. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para trabalhar no 
Bairro Videiras, a empresa oferece vale transporte. 
Com ou sem experiência. Disponibilidade de horário. 
Ensino fundamental.
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência em extrusora 
balão. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
GERENTE COMERCIAL – Residir em Indaiatuba 
ou região. Formação superior. Desejável formação 
na área técnica em mecânica. Experiência em pla-
nejamento de metas e estratégias. Experiência em 
supervisão e treinamento de equipes de vendedores 
internos e representantes comerciais.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Possuir experiên-
cia em manutenção de equipamentos e máquinas. 
Auxiliar nos serviços da manutenção predial. Expe-
riência com hidráulica e instalações de tubulações. 
Ensino médio completo.
POLIDOR – Residir em Indaiatuba. Experiência na 
função. Para trabalhar em Indaiatuba.
REBARBADOR – Residir em Indaiatuba. Experi-
ência na função.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Ensino médio 
completo. Experiência na função e disponibilidade 
de horário.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – Para trabalhar 
em Lavanderia Industrial. Residir em Indaiatuba. 
Experiência em produção
AJUDANTE DE PEDREIRO – Com ou sem expe-
riência. 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 Sorocaba em Obra de Instalação contra incên-
dio. 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 LIMPEZA – Residir em Indaiatuba. 
Ensino médio completo. Bons conhecimentos em 
Informática. Possuir habilitação categoria B. Expe-
riência 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 
experiência. 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. Conheci-
mento em Auto Cad. Experiência em Programação 
de maquinas CNC.
REPRESENTANTE COMERCIAL – Residir em 
Indaiatuba. Ensino médio completo. Possuir habili-
tação categoria B.
RECEPCIONISTA – Para trabalhar em posto de 
saúde. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de 
horário. Ensino médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Experiência na função.
SOLDADOR – Com experiência em Solda MIG. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.

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 

ESTAMOS CADASTRANDO 
CURRÍCULOS PARA 
TODAS AS ÁREAS!!

www.grupoproficenter.com.br
CADASTRE SEU CURRÍ-
CULO EM NOSSO SITE 

E PARTICIPE DE NOSSO 
PROCESSO SELETIVO

VAGAS ABERTAS NA 
PROFICENTER INDAIATUBA

ASSISTENTE DE T.I: Técnico 
em informática completo, resi-
dir em Indaiatuba, conhecimen-
to de hardware, experiência em 
redes, servidores e suporte ao 
usuário.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO:  
Residir em Indaiatuba, ter tra-
balhado como trabalhador rural 
ou em construção. 
AUXILIAR DE LICITAÇÂO: 
Residir somente em Indaiatuba, 
irá trabalhar com certidões, 
cadastros e preparação de 
licitações. Conhecimento na 
lei 8666/93. Cursando admi-
nistração, relações publicas 
ou Direito. 
CARPINTEIRO: Necessário ter 
trabalhado na área. 
CONTROLADOR DE ACESSO: 
Ensino fundamental completo, 
necessário morar em Indaia-
tuba, disponibilidade para tra-
balhar aos finais de semana e 
hora extra. 
FAXINEIRO: Morar em Indaia-
tuba, disponibilidade de hora 
extra e para trabalhar com 
escala. 
GARÇOM: Mora em Indaia-
tuba, ensino médio completo, 
disponibilidade para trabalhar 
em panificadora. 
GERENTE DE VENDAS: Morar 
em Indaiatuba, ensino médio 
completo, já ter trabalhado na 
função e disponibilidade para 
trabalhar em panificadora. 
MOTORISTA E: Ter CHN E, já 
ter trabalhado com veículo de 
05 eixos e morar somente em 
Indaiatuba. 
MOTORISTA / MANOBRIS-
TA: Necessário morar em In-
daiatuba, disponibilidade para 
trabalhar com escala – folga 
somente de quarta-feira e dis-
ponibilidade para fazer hora ex-
tra. Já ter trabalhado na função. 
TORNEIRO MECÂNICO: Resi-
dir somente em Indaiatuba ou 
Salto, já ter tralhado na função 
e ter conhecimento em leitura 
e interpretação de desenho e 
instrumento de medição. 
VENDEDORA: Para trabalhar 
em comercio, ensino médio 
completo e já ter trabalhado 
com loja de vestuário prefe-
rencialmente roupas femininas. 
VENDEDOR EXTERNO E IN-
TERNO: Ensino médio comple-
to, ter experiência com vendas, 
disponibi l idade de horário, 
prospecção de novos clientes 
e possuir condução própria. 
condução própria.

Coordenador de Segurança 
Patrimonial: Desejável ensino 
superior completo/cursando em 
Administração ou afins. Conheci-
mento 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.
Operador de Empilhadeira: 
Ensino fundamental completo. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
Operador Multifuncional (Pes-
soa Com Deficiência-PCD): 
Ensino médio completo e laudo 
médico. Desejável experiência 
em indústria.
Operador Multifuncional: Ensino 
médio completo. Conhecimento 
na área de almoxarifado (noções), 
ferramentas de qualidade e infor-
mática. Desejável que já tenha 
atuado na área da indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio 
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 japo-
nês fluente. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itupeva.
Técnico em Edificações: Ensino 
técnico ou superior completo. 
Experiência em construção civil. 
Conhecimento em tabela de 
protensão, tabela de controle de 
peças, tabelas de traços e tabelas 
de manutenção de equipamentos. 
Vivência em liderança de equipe e 
gestão de pessoas. 
Técnico em Segurança do Tra-
balho (obras): Curso técnico em 
Segurança do Trabalho. Conheci-
mento em legislação (CLT, NRs, 
Leis ambientais e bombeiro), 
informática, controle de qualidade 
e equipamentos de segurança. 
Vivência em treinamentos. Expe-
riência na função. Disponibilidade 
para mudanças temporárias de ci-
dade (acompanhamento de obras).
Torneiro Mecânico: Ensino 
médio completo. Conhecimento 
em leitura e interpretação de de-
senho. Experiência em manuseio 
de torno mecânico convencional. 
Vendedor (Temporário): Ensi-
no médio completo. Experiência 
em vendas. 

ESTAMOS CADASTRANDO 
CURRÍCULOS PARA 
TODAS AS ÁREAS
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ADMINISTRATIVO DE VENDAS 
Formação superior em Administra-
ção, conhecimento pleno da área de 
Administração de vendas e suporte 
aos representantes comerciais. Do-
minar ferramentas digitais Excel 
avançado e criação de planilhas 
dinâmicas. Local de atuação: Itu
ANALISTA DE VENDAS Formação 
completa em Engenharia, grande 
conhecimento no segmento 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.



27BMais Expressão

COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS
RUA: VOLUNTÁRIO JOÃO DOS SANTOS, 795 – 

BAIRRO PAU PRETO – INDAIATUBA - FONE: (19) 3875-3052 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

AJUDANTE GERAL
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE EMBALAGEM (PRO-
DUTOS)
Cursando Engenharia, com inglês inter-
mediário, experiência na função. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
ANALISTA PROTHEUS SENIOR
Com Graduação em TI, possuir conhe-
cimentos no processo de implantação e 
acompanhamento do sistema em todos 
os módulos. Residir em Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
ATENDENTE DE LANCHONETE
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência em atendimento a clientes 
e disponibilidade para trabalhar em 
escala e finais de semana. Residir em 
Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Com Ensino Médio Completo, habili-
tação categoria “B”, com experiência 
na função, bons conhecimentos em 
informática e rotina de controle de 
estoque, conferência de mercadorias, 
atendimento a clientes e vendedores.
ATENDENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE BOMBA DE CONCRETO
Com Ensino Fundamental Completo. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA
Com Ensino Fundamental, com ex-
periência na função e disponibilidade 
para trabalhar em turno. Residir em 
Indaiatuba.
BALCONISTA DE AÇOUGUE
Com Ensino Médio Completo, desejável 
experiência na função, possuir disponi-
bilidade de horário escala 6X1. Residir 
em Indaiatuba.
ELETRICISTAS LINHA VIVA E MORTA
Com Ensino Fundamental Completo, 
curso de NR 10 e carteira de habilitação 
categoria B,C,D ou E, possuir experiên-
cia na função e conhecimentos padrão 
CPFL. Com disponibilidade de mudan-
ças de cidade. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENGENHEIRO DA QUALIDADE
Com Graduação Completa, com experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PROJETOS
Graduação Completa em Engenharia 
Mecânica, Produção ou Mecatrônica, 
com experiência na função com projetos 
mecânicos e possuir conhecimentos em 
Auto Cad, Solidworks, Pró-Engenieer. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIA DE BIOLOGIA
Candidata cursando a partir do 3º se-
mestre. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIA GESTÃO EMPRESA-
RIAL
Candidata cursando a partir do 2º se-
mestre, desejável inglês intermediário, 
conhecimentos em informática e rotinas 
administrativas. Residir em Indaiatuba.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA
Candidato cursando a partir do 4º se-
mestre Engenharia Mecânica, Produção 
ou Mecatrônica, para atuar na área de 
projetos possuir conhecimentos em Auto 
Cad. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTOQUISTA
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
Ensino Médio Completo, desejável Ensi-
no Técnico em Artes Gráficas, com expe-
riência na função possuir conhecimentos 
em impressão em sacos de papel com 
visor. Residir em Indaiatuba ou Salto.

LÍDER DE LOGÍSTICA
Cursando Superior em Logística, com 
o curso de Operador de Empilhadeira e 
possuir experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
Candidato com Ensino Médio Completo, 
curso de Refrigeração, com experiência 
na função e noções de elétrica indus-
trial. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função, manutenção 
preventiva, corretiva e preditiva de 
máquinas e equipamentos, possuir 
conhecimentos em equipamentos 
hidráulicos e pneumáticos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MÉDICO DO TRABALHO
Com experiência na função, possuir 
disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIONAL
Cursando Ensino Médio, com experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA OPERADOR DE BOM-
BA DE CONCRETO
Ensino Fundamental Completo, habili-
tação categoria “D”, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função e ter trabalhado 
com empilhadeira a gás. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
OPERADOR DE PRENSA
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função, com disponi-
bilidade de horário para trabalhar em 
turnos. Residir em Indaiatuba.
ORÇAMENTISTA
Com curso Técnico em Mecânica ou 
Superior, com experiência na função 
em empresa de prestação de serviços. 
Residir Indaiatuba ou Salto.
PEDREIRO
Com Ensino Fundamental e experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR COM DEFICIÊNCIA
Com Ensino Fundamental Completo, 
desejável experiência na área de pro-
dução. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRA
Com Ensino Fundamental, com experi-
ência na função e disponibilidade para 
trabalhar em escala 12x36. Residir em 
Indaiatuba.
PROJETISTA JUNIOR
Ensino Médio Completo, conhecimen-
tos em mecânica, desenvolvimento de 
chapa para corte e dobra. Conhecimen-
tos em Auto Cad avançado. Residir em 
Indaiatuba.
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, desejá-
vel experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
SECRETÁRIA BILINGUE
Com Ensino Médio Completo, com 
inglês fluente, possuir experiência na 
área de vendas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 
Com curso Superior ou curso Técnico 
em Solda, desejável inglês técnico, com 
experiência em processo de soldagem, 
Tig, Arame Tubular, Eletrodo Revestido, 
Arco Submerso, possuir conhecimentos 
em montagem de equipamentos pesa-
dos e tubulação. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar em ho-
rário de escala. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
VENDEDOR EXTERNO
Ensino Médio Completo, com experiên-
cia em vendas de equipamentos de sol-
dagem e corte como tochas mig/mag,tig, 
máquinas de solda eletromecânica, 
máquinas de solda inversoras e multi-
processos. Residir na região do ABC 
e possuir disponibilidade para viagens.
VIGILANTE
Com Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
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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. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs 
- 3 D. c/ armários (Sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz. 
planej, lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garag. R$ 
500.000,00 F.3834-8948
Cond. Montreal - com  3 D. 
(1st), sala, coz, WC social, 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. 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
Cond. Vista Verde - OPOR-
TUNIDADE - 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
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 Mos-
teiro ou Vale) F. 99887-7771 
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. 9-97369154 c/ 
Lucilene
Jd. Morumbi: R$ 268.000,00 
F. 9-83398183 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. 9-97369154 c/ Lucilene
Jd. Regina - casa em cons-
trução (falta acabamento), 3 
D. (1 suíte), coz., sala 2 amb., 
área serv., wc social, garag. 2 
autos, excelente localização,  
tratar proprietário, F. 99444-
9415 
Villagio de Itaici – 02 D. 
(01 st.) sala, coz., lavand. 
AT/150m² AC/ 105m² R$ 
385.000,00 F. 9.9887-7771

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
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
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

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 
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
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 

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. 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
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
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

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 (1 
st c/ closet e varanda), todos 
os D. e WC’s com armário 
planej.), lavabo, sala 2 amb., 
escrit., copa, cz. planej., AS, 
depósito/D. ext., edícula com 
churrasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condic., 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
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. Adriana: 02 D (1st), sala, 
coz, lav. garag. p/ 02 carros 
R$1.200,00 F: (19) 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Jd. Belo Horizonte: 02 D, 
sala, cz. garag/ p/ 02 carros 
R$ 1.100,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
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. Colonial: 03 D (1st), sala, 
coz, lav. garag/ p/ 02 carros 
R$ 1.600,00 F: 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne

Jd. Dom Bosco – CA0382 
- 150 m² - 3 D. (1st), WC, 
sala tv, cz., AS, 2 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - SO0407 - 250 
m² - 2 D. (1 st), sala, copa, 
WC, cz., edícula c/ D., AS, 3 
vagas garag. R$ 1.700,00 + 
IPTU  F. 3392-0333
Jd. Paulista: 02 D, sala, coz, 
lav. garag. p/ 01 carro. R$ 
800,00 F. 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Allyne
Jd. Pedroso: 03 D, sala, coz, 
lav. Garag. p/ 01 carro. R$ 
900,00 F: (19) 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 
D., 1 suite planejada , 1 lava-
bo , 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
Juscelino Kubitscheck: 03 D 
(1st), sala, coz, lav. garag/ p/ 
01 carro R$ 1.400,00. F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Allyne
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
Res. Guarantãs: Sobrado 
03 D,(1 st), sala, cz, lav. R$ 
1.800,00 F. 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Allyne.
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 
Vila Suíça: 03 D (1st), sala 
02 amb, coz, lav. garag. p/ 04 
carros. R$ 2.300,00 F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Allyne.
Villaggio di Itaici: 03 D (1st) 
sala, coz, lav .garag. p/ 02 car-
ros R$ 2.600,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne.
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 - Florianópolis (Ita-
pema) – mobiliado, 03 D., 
(01 st), 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; ga-
rag. para um  carro F. 98144-
9224
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
Jd. Eldorado - com 2 D., sala, 
coz, WC, AS,1 vaga de garag. 
R$ 149 mil F. 98136-7331
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Spazzio Illuminare : 02D (01 
st), sala, cz, área de serv, tér-
reo. 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.
Rêmulo Zoppi- Ravenna: Mó-
veis planej., 03 D (01 st), sala 02 
amb., cz, lav, portaria 24 horas. 
R$ 1.500,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne
Cond. Fernanda – AP0467 
– 154,33 m² - 3D. (1 st), sala 2 
amb., sacada, cz. planej., WC, AS 
planej., WC serv., 2 VG. R$ 1.700 
+ 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 planejadas, 
corredor c/ roupeiro, 2 vagas 
garag. subsolo. R$ 2.300,00 + 
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
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

Jd. Morumbi -  2 D., sala de 
estar e TV, coz, wc,lavand.,1 
vaga de garag.  cober ta 
R$138 mil F. 98136-7331
Jd. Pau Preto  – OPOR-
TUNIDADE - 3 D., sendo 
1 suíte, 2 vagas de garag., 
2 salas, D., com armários 
planejados, coz. planejada, 
área de serviço, D. e WC de 
serviço  R$ 650.000,00  F. 
98372-0000
Res. Soho - 3 D. (1 suí-
te), 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 
proprietário F. 99444-9415 
Taperás: Apto c/ 02 D, sala, 
cz e área de serv. Área de la-
zer completa. Entrada á partir 
de R$ 10.000,00. Últimas 
unidades, obras já iniciadas 
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
Vendo ou troco Apto no 
Cond. Soho - 3 D. F. 7801-
5378 / 3825-0298
Vista Verde: Apto em local 
privilegiado c/ 03 D (01st) 
sala, cz, área de serv. garag. 
p/ 02 carros. Área de lazer 
completa. Entrada de R$ 
20.000,00 F. 9-83398183 
c/ Camila.

Ed. Azaleia - área de lazer, 
port. 24hs - 3 D., sala, coz. c/ 
armários, wc, garag. R$ 900,00 
+ Cond. + IPTU F. 99244-8398
Apto Ed. Tuiuti - 2D., (1 ste), 
sala, coz., WC e lav., 1 vaga de 
gar. 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: 02 D (01 st), 
sala, cz, área de serv. garag. p/ 
01 carro R$ 1.060,00 F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Allyne.
Itaici: 2D (1 st), sala, cz, AS 
garag. p/ 02 carros. Área de 
lazer completa R$ 1.300,00 F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ Allyne.
Jd. Monte Verde- Phatenor: 02 
D, sala, cz e área de serviço R$ 
1.000,00 F. 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Allyne.
Jd. América: 02 D, sala, cz, 
área de serv. R$ 850,00. Não 
tem garag. F. 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Allyne.
Jd. Pedroso: 02 D, sala, cz, 
área de serv, lav e portaria 24 
horas. R$ 1.100,00 F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Allyne.

Cond. Murici - AP0578 - 47 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 1 
vaga garag. R$ 950,00 + 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
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
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
Apto Cecap - R$ 1.300,00, 3 
D., todos com suíte, sala de 
estar, 63m; garag. p/ 1 carro 
F.98144-9224

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

Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 1 
recepção, 3 salas, wc e área de 
serviço, localizado no centro da 
cidade  F. 98372-0000
Centro – Sala comercial com 
mezanino, 1 vaga de estacio-
namento, 55 m² R$ 1.700,00 00 
– F. 7829-3854 / Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, es-
quina, ótima localização 50 m² 
R$ 1.550,00 F. 7829-3854 – Id 
55*94*16871.
Centro – Salão comercial, 24 de 
maio 100 m² - R$ 5.000,00 00 
F. 7829-3854 / Id 55*94*16871.
Marg. Pq. Ecológico - R$ 
2.700,00 Escrit. comercial, sendo 
1 sala, wc, coz., amplo terreno 
para estacionamento ou opera-
ção, com capacidade para entra-
da de caminhão F. 98372-0000
Passa-se o ponto Loja de Sal-
gados MONTADA Jd. Colonial 
Venda R$ 23.000,00 | Aluguel 
R$ 700,00 – Aceita carro no 
negócio. Falar com Alexan-
dre F.3329-1906/ 7809-1001/ 
99322-2032
Passo o Ponto Bazar e Pape-
laria no centro, vendo e passo o 
ponto com tudo dentro. Aluguel 
R$1.650,00 F. 3875-2215
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente 
localização F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para 
Locação no Edif. Office Pre-
mium. F. 3016-2888 Kelly
Vendo – Varejão e Mercearia - 
R. José Estanislau Ambiel, 672 
- Esq. c/ R. Custódio Candido 
Carneiro Jd. Morada do Sol. 
Aceito carro como parte de 
pagamento R$ 40.000,00 F. 
99562-8405 / 99858-5100

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
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

Aluga - Res. 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
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
Chácara próx.  ao Vale 
do Sol – Oportunidade – 
5.000m²  com água no fundo 
R$100.000,00 F.3329-1906/ 
7809-1001/ 99322-2032 Falar 
c/ Alexandre

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
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
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$240.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba - SP 
F. 3017-2608/99762-7997. 
Estuda parcelamento direto 
com o proprietário
Terras de Itaici – Chácas 
com 4 D. Sendo 1 suíte, coz. 
ampla, churrasq. e piscina. 
AT. 1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000

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
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para loca-
ção finais de semana. Troca 
por casa em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Vendo ou troco -  Sítio com 
5 1/2 alqueiros, pastos cerca-
dos com mourão tratado em 
eucalipto, água tratada e en-
canada da mina. Casa com 4 
cômodos avarandada, energia 
eletrica, 01 paiol, 1 cocheira 
p/ gado e 10 cabeças. Região 
de Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatuba 
(estrada Indaiatuba/Itupeva) 
– 20 alqueires a R$ 10,00m² 
frente para rodovia F. 9.9887-
7771

Alto de Itaici  – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado R$ 210.000,00 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
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CLASSIFICADOS
Barcelona: Loteamento aber-
to com localização privilegiada 
próximo ao parque ecológico 
F. 9-83398183 c/ Camila
Bréscia: Terreno em condo-
mínio fechado á partir 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. Esplendor - Alto Pa-
drão - Terreno 300m², Plano 
R$ 360.000,00 F. 3834-8948
Cond. Village Terras de In-
daiá: 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. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico  R$ 
180.000,00 F. 98372-0000

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
Vendo - Empresa no ramo 
de decoração em Indaiatuba 
F. 19-7818-6716 c/ Junior
Vendo - máquina de costura 
Singer c/ motor e pedal R$ 100 
f. 3017-6860 C/ Zenaide
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 - radiador semi novo 
para Del Rey, Pampa 1.8 
Autolatina F. 3875-0592 c/ 
José Antônio
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 facebook 
Buffet Cariane R$ 60.000,00 
F. 3936-4418 / 98296-2262

Corsa Sedan- Novíssimo 08/08, 
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

Van Transit Ford (nova) 
ano  2013  comp le ta ,  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 
t roca por carro ut i l i tár io 
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 Se-
bastião / 99703-1602 José 
Carlos
Vendo - Gol Plus - 86/86 
-  á l c o o l ,  d o c .  O k ,  R $ 
5.000,00 F. 3894-1801 c/ 
Admilson
Vendo  F  250  -  Cab ine 
dupla,  diesel ,  cor prata, 
prepara para t ra i ler .  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 Se-
bastião / 99703-1602 José 
Carlos

1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por 
R$ 200,00 - F. 3835-5918 
ou 9927-32955
Vendo - PS3 fat destrava-
do com HD externo de 1 
tera, 1 controle, HD interno 
de 80 giga e 30 jogos den-
tro do HD interno últ imo 
lançamentos R$ 1.100,00 
F. 98247-4690 tim

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. 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 con-
domínio fechado á partir de 
204 m² com área de lazer. 
Á partir de R$ 137.000,00 F. 
9-97369154 c/ Lucilene.
Maritacas: Loteamento aberto c/ 
terrenos á partir de R$ 111.000 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. 
9-97793589 c/ Caio.

Temos áreas para loteamentos 
em Indaiatuba, Campinas, Porto 
Feliz, Itu, Salto e demais locali-
dades. 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.

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.

Ofereço-me - cabelereira e ma-
nicure à domicílio F. 99332-1128 
/ 3935-0499 recado.
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 para trabalhar 
como azuleijista pedreiro. Com 
mais de 30 anos de experiências 
do alicerce ao acabemento F. 
994151485
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 cuidadadora de idoso 
horário noturno F. 3935-8651 / 
99479-0454
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de crianças 
e idosos ou diarista, com qua-
lidade, referencias  a mais de 
20 anos no mercado ante e 
pós obras. Compromisso, pre-
ço justo tenho disponibilida-
de de horários F. 38011916 
/ 999301477 Vera
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista, costureira, casa 
de família ou motorista particular 
F. 99560-8281 c/ Raquel
Ofereço-me para trabalhar 
como faxineira em casa de 
família F. 3835-1581 / 99745-
3375 c/ Nair
Oportunidade: Venha trabalhar 
na imobiliária Chido Vende. Rua 
7 de Setembro, 644 Centro F. 
3875-2215
Precisa-se de Corretores - En-
trar em Contato com Márcio F. 
7808-3727 / 89*22754
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