
Programa Viver tem 
234 atendimentos 

‘O Boticário’ reinaugura loja no Centro

Lar de Velhos promove Festival de Prêmios 

Saae entrega parecer ao Ministério Público

Produtos falsificados são destruídos durante açãoIPVA fica em média 
4,2% mais barato

Semifinais do Amador 
ocorrem domingo

Orquestra local se 
apresenta amanhã

EM 8 MESES

NOVIDADE

EVENTO 

ABASTECIMENTO 

PIRATARIAUSADOS LIDI 

MÚSICA 

Foi apresentado na última 
terça-feira, dia 18, o balanço dos 
seis primeiros meses da implan-
tação do Programa Viver, cujo 
objetivo é combater e prevenir 
o uso de drogas. De acordo com 
as estatísticas, neste período o 
projeto encaminhou 189 pessoas 
para os órgãos competentes.

Na tarde de quinta-feira, dia 13, foi  reinaugurada a loja 
do “O Boticário”, no Centro, com novo layout da marca, que 
está muito mais chique e elegante. Foram novos displays, 
nova linha de produtos da marca, e a simpatia de sempre 
das meninas que atendem a todos sempre com um lindo 
sorriso, assim como a alegria da gerente Sabrina Stocco e 
a docilidade e a graça da proprietária, Virginia Albanell.

O Lar de Velhos & Espaço Dia Emmanuel realiza no do-
mingo, dia 23, o 1º Festival de Prêmios. O evento acontece no 
Ginásio do Esporte Clube Primavera, das 14h às 18 horas, com 
entrada gratuita. Os convites podem ser retirados antecipada-
mente e gratuitamente no Lar de Velhos ou no Kokadinha´s Bar.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) entregou na sem-
ana passada um relatório com uma série de documentos, em resposta 
ao inquérito instaurado pelo Ministério Público (MP) do Estado de 
São Paulo para averiguar o abastecimento de água do Município. 

Na manhã de ontem, dia 20, o Ministério Público (MP) em parceria com a Prefeitura realizou a 
destruição de aproximadamente 500 mil CDs e DVDs falsificados e mais de 100 máquinas de caça 
níqueis. A ação faz parte da campanha Pirataria é Crime, lançada na semana passada pelo MP, a Polícia 
Militar, Polícia Civil, Prefeitura e Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Indaiatuba (Aciai). 

Os donos de carros usados, 
licenciados no estado de São 
Paulo, receberam uma boa 
notícia esta semana.  O Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
a ser pago em 2015 ficou em 
média 4,2% mais barato, em 
relação ao ano passado.

Quatro times iniciam a dis-
puta rumo a grande final da 
Primeira Divisão do Campe-
onato Amador, competição 
promovida pela Liga Regional 
Desportiva Indaiatubana (Lidi). 

A Câmara Municipal será 
palco de mais uma apresen-
tação da Orquestra de Indaia-
tuba. O evento, gratuito a toda 
população, acontece a partir 
das 20 horas de amanhã, dia 22. 

A Polícia Militar apreendeu na tarde quarta-feira, dia 19, quase meia tonelada de drogas em uma residência do Jar-
dim São Conrado. Além dos entorpecentes, os policiais encontraram armas e produtos químicos usados para o refino 
da droga. Um homem, identificado apenas como P.J.S., de 35 anos, acabou sendo preso. 
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O gigante adormeceu O que você irá fazer 
com seu 13º salário?

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

Radares dia 22 a 28/11

Editorial EnqueteArtigos

Em 2014 a reação dos indaiatubanos diante do aumen-
to da passagem do transporte coletivo, de R$ 2,90 para 
R$ 3,20, foi completamente diferente do que ocorreu 
no ano passado. O usuário não reagiu, não protestou, e 
aceitou calmamente o aumento. 

No ano passado, por exemplo, o povo foi a rua, 
reivindicou, lutou e conseguiu que o reajuste da pas-
sagem caísse R$ 0,10 centavos. Agora, nem mesmo as 
associações e grupos, criados em busca de melhorias no 
transporte coletivo, se manifestaram.  

Já esse ano não se sabe o certo o porquê da aceitação 
de forma tão pacífica. Uma das possibilidades é que, tal-
vez, em 2013, estava-se seguindo a “moda” dos protestos. 
Aliás, parte das cidades do Estados protestava contra o 
mesmo motivo, e Indaiatuba não poderia ficar de fora. 

Outra possibilidade é que talvez o indaiatubano ainda 
sente os reflexos das últimas Eleições, o que não foi nada 
agradável ao eleitor local. Junto a isso, a população possa 
estar desacreditada e acostumada com os reajustes, que 
até podem ser normais durante todo ano, mas devem ser 
justos e acontecer apenas quando o retorno é garantido 
com qualidade, o que não acontece no transporte cole-
tivo local.

Enfim, a população deve sim protestar, “brigar” e rei-
vindicar seus direitos. O momento agora é de fiscalizar 
e cobrar as melhorias por parte da empresa responsável 
pelo transporte e, se não vierem, que não se aceite com 
tanta passividade.

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

Vou aproveitar o dinheiro extra para 
viajar e começar o ano descansada. 
Clarissa Souza, 19 anos, auxiliar 
de limpeza.

Adiantarei as contas, pois em ja-
neiro temos despesas como IPVA 
e presentes do final de ano. Sandra 
Regina Souza, 35 anos, do lar. 

Pagarei contas atrasadas e de janeiro, 
assim começo o ano mais tranquila. 
Vera Lúcia Zaparoli, 32 anos, 
doméstica. 

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

VetLife – Centro de Especialidades Veterinárias – 
Fone: (19) 3875-0528

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.) 

CONSTRUA O MELHOR ANO DE SUA VIDA PARA 2015
Talento. Perseverança. Esforço. Dedicação. Todos eles ingredientes importantes para o teu 

sucesso. No entanto, o mais importante é a disciplina. Disciplina é nada mais do que a quali-
dade de cumprir com uma tarefa, sem se importar se gosta ou não do que faz. Sem disciplina é 
impossível cumprir qualquer meta, por mais simples que ela seja. A seguir fica a conhecer como 
desenvolver a disciplina:    » 4 passos para atingir qualquer meta - » Como te comprometeres 
com uma meta » Como ser feliz no trabalho?   1. Sê verdadeiro contigo mesmo A primeira coisa 
a fazer é reconhecer em que área da tua vida não tens tanta disciplina. Depois, pensa nas onse-
quências da tua indisciplina. Pensa em como isso vai afetar a tua vida. Por último, visualiza a 
tua vida sem esses problemas. Com certeza, comprovarás que ter disciplina ajudar-te-á a viver a 
vida sem preocupações. Ao atuar de forma disciplinada, notarás que terás mais tempo e energia.   
2. Caneta e papel em mãos Anota os passos a dar para te comportares de forma disciplinada.   3. 
Plano de ação já! Cria um plano de ação. Nada mais é do que criar um passo a passo de como 
deves atuar. É importante que sejas realista. As tuas metas devem ser alcançáveis. A disciplina 
é como um músculo que deve exercitar todos os dias para que fique forte.    4.  Xô preguiça 
- Aprende a controlar aquela vontade de deixar para fazer depois. Ela é a grande inimiga da 
disciplina. Todas as desculpas afastam-te da tua meta. Encara o que tens que fazer como algo 
inegociável. Tens que fazer, gostando ou não.   5.  21 dias seguidosSegue o teu plano de ação 
durante 21 dias seguidos. Esse é o tempo mínimo necessário para criar um hábito. Se falhares 
antes de concluir as três semanas, retoma tudo desde o início até atingires os 21 dias seguidos.   
6. Nada de pensamentos negativos Elimina a voz negativa e ouve apenas a voz positiva. Pense 
que basta um pensamento negativo para te desmotivar. Mantém-te firme nos teus propósitos. 
Sem dúvida, alcançarás o que desejas.  Ultimo Leader Training do ano de 2014, nos dias 05-

06 e 07- de dezembro, Venha construir o melhor ano de tua vida para 2015.  
Inscreva-se www.signatreinamentos .com.br - 019-38757898

Mesmo com nome “limpo”, consumidor não consegue 
crédito na praça

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

Atualmente, algumas pessoas tem tido problemas para aquisição de crédito na praça mesmo com seu nome 
“limpo”, sem restrições financeiras em seu CPF.

Bem verdade é que o consumidor fica sem saber o motivo da negativa de crédito, pois não há restrições 
em seu nome, acreditando que somente isso bastava para se conseguir um cartão de crédito, abrir um crediário, 
financiamento, etc.

Isso ocorre por conta de um produto fornecido pela Serasa aos lojistas, chamado de “Concentre Scoring”.
O “Concentre Scoring” é uma ferramenta para auxiliar o lojista na tomada de decisões quanto a dar crédito 

ou não ao consumidor.
De acordo com a descrição no site da Serasa, o “Concentre Scoring” é um produto baseado em meras esta-

tísticas, baseado em informações negativas, traçando perfis de pessoas semelhantes e considerando seu histórico 
de crédito, atribuindo pontuação que tem uma escala de 0 a 1000 dando base ao lojista se esse consumidor será 
um bom ou mau pagador.

Com isto, se a Serasa atribui uma pontuação perto de 0 o consumidor será considerado como um provável 
inadimplente, todavia, se estiver perto de 1000 será considerado bom pagador. Além de que é atribuída ao con-
sumidor uma renda presumida totalmente desatualizada.

Resumindo, o consumidor mesmo com o nome limpo, se tiver um “Score” baixo, não consegue o crédito, 
pois foi inserido ilegalmente num cadastro sigiloso e obscuro sem sua autorização, sem ao menos ser notificado 
que suas informações pessoais são repassadas.

Tal cadastro é totalmente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e aquele que se sentir prejudicado 
por essa prática procure um advogado para buscar no judiciário, reparação dos danos sofridos e para que a Serasa 

pare de repassar tais informações que impedem ou dificultam a aquisição de crédito. 
Caso queira saber mais sobre essa pontuação, procure algum estabelecimento que fornece 

consulta como, por exemplo, a Associação Comercial (ACIAI) de Indaiatuba, requerendo 
a consulta com “Concentre Scoring”.

KIBE CRU UM PRATO TIPICAMENTE ÁRABE

Acupuntura Veterinária

Como é uma cultura milenar e há até quem diga que a civilização iniciou-se no que hoje é o Iraque. 
Ao comermos um simples quibe, talvez, estejamos repetindo um ato acontece deste de antes de Cristo.

Além disso, os Árabes espalharam-se por várias regiões. Do oriente-médio ao norte da África. No 
decorrer da história, ocuparam a Europa. Praticaram o comércio com o mundo. 

Diante disso, fica muito difícil identificar onde surgiu esse prato da gastronomia Árabe. O mesmo 
quibe feito no Líbano, é feito em Marrocos, no Brasil, no Irã, em qualquer lugar do Mundo. Mas com 
certeza tem um característica que os difere entre si.

O Kibe teve suas origens durante o Império Otomano. O nome deriva de kubbeh que em árabe signi-
fica bola. É um prato muito popular e considerado o prato nacional no Líbano, Síria e Iraque. Imigrantes 
dessas regiões difundiram a receita para outras partes do mundo – em especial para o Brasil, onde se pode 
comer kibe em padarias, lanchonetes, restaurantes e bares.

No seu preparo mais comum consiste de uma massa de carne moída e trigo tabule, recheada origi-
nalmente com carne de carneiro e ervas. Atualmente, o kibe é encontrado com diversos recheios como 
requeijão, carne seca e vegetais.

Mas é na América do Sul/Brasil que o prato tornou-se bastante popular e apresenta uma enorme 
variação, dentre algumas temos: cru, frito, assado, kibe-pizza, de frango, de carne de porco, com queijo, 

com carne, com ovo e até mesmo no espeto e ainda podemos recheá-lo com queijo. 
As formas são mais criativas ainda: redondo, achatado, comprido, com ponta só de 
um lado, com ponta dos dois lados e oco ou não.

Ele pode ser servido cru, assado ou frito. Um acompanhamento tradicional do kibe 
é o tahine ou a coalhada (labneh).

E nutricionalmente ele e um alimento muito rico em ferro.
Devemos ter cuidado quanto a sua procedencia, pois se trata de uma carne crua.

A acupuntura veterinária é uma das ferramentas da Medicina Tradicional Chinesa hoje muito 
utilizada na medicina veterinária. Quando um indivíduo apresenta qualquer tipo de desequilíbrio da 
sua energia vital isto pode se manifestar sob a forma de sinais clínicos que, se identificados de forma 
precoce, torna possível seu reequilíbrio através do uso da acupuntura evitando assim que as doenças 
físicas apareçam. Porém, para os casos em que o animal já apresenta algum tipo de doença, sejam elas 
musculares, articulares, sistêmicas, neurológicas, tumorais, entre outras; a acupuntura veterinária pode 
ser utilizada como uma terapia complementar a um tratamento alopático já instituído pelo médico 
veterinário, ou até mesmo ser realizada como terapia única dependendo da patologia e da gravidade. 
As principais indicações da acupuntura veterinária são: para doenças articulares, como por exemplo, 
displasias coxofemoral e de cotovelo, luxação de patela, ruptura de ligamento, osteoartrose; doenças 

neurológicas, tais como as hérnias de disco, bicos de papagaio; doenças sistêmicas, 
como as doenças renais, hepáticas, endócrinas; doenças virais, como a cinomose, a 
panleucopenia felina; e até pacientes em quimioterapia se beneficiam imensamente 
quando assistidos pela acupuntura veterinária. Geralmente, cães e gatos aceitam 
muito bem a terapia, sendo algo prazeroso com efeitos altamente benéficos. Quer 
saber mais sobre a acupuntura veterinária e outras terapias? Fale conosco 

Irei pagar a prestação da minha moto 
e comprar o presente de Natal dos 
meus filhos – Taciane Fetiosa da 
Silva, 25 anos, balconista.

Pagarei as dívidas e guardarei uma 
parte para futuras emergências. 
Flávia Vanessa da Silva, 30 anos, 
vendedora.
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Saae entrega relatório ao Ministério Público 
CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO SAAE

SÉRGIO GATOLINI – DCS SAAE

Concretagem de reservatório é concluída Vacina contra a 
poliomielite e sarampo 
termina na sexta-feira

ESTRUTURA IMUNIZAÇÃO 

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 
(Saae) entregou na 

semana passada um relatório 
com uma série de documen-
tos, em resposta ao inquérito 
instaurado pelo Ministério 
Público (MP) do Estado de 
São Paulo para averiguar o 
abastecimento de água do 
Município. Além de ima-
gens sobre a situação dos 
mananciais, o dossiê conta 
com documentos técnicos 
sobre o índice pluviométrico 
da região. 

No material, o Saae infor-
ma ao MP que o rodizio de 
20 dias ocorrido em outubro 
foi suficiente para evitar qual-
quer desabastecimento em 
locais que realizam serviços 
essenciais como: escolas, 
hospitais, creches e institui-
ções públicas. Desse modo, 
o Saae afirma que não existe 
necessidade concreta para que 

seja declarado calamidade pú-
blica na cidade, em virtude da 
estiagem que assola o Estado. 

O órgão também comunica 
que realizou medidas necessá-
rias para evitar o desabasteci-
mento, como campanhas de 
conscientização em escolas 
e empresas, assim como nos 
veículos de comunicação; 
desassoreamento dos rios para 
melhorar a captação de água 
bruta; utilização de represas 
particulares e públicas; fis-
calização do uso racional da 
água; reenquadramento do 
Rio Jundiaí e rodízio na Zona 
Norte da cidade. Com essas 
ações, a autarquia afirma que 
conseguiu uma diminuição 
de 30% no consumo de água. 

O relatório traz ainda lau-
dos técnicos com o índice 
pluviométrico da cidade, que 
mede a quantidade de chuva. 
Ressaltou que as chuvas do 
inicio do mês ajudou a recupe-
rar um pouco os mananciais, 
possibilitando o fim da im-
plantação do rodizio. 

Além do Saae, o MP tam-
bém solicitou que a Prefeitura 
explicasse de que forma esta-
va sendo realizado o abasteci-
mento de água no Município. 
A Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura informou 
que, embora o inquérito seja 
direcionado principalmente ao 
Saae, as informações que fo-
ram solicitadas diretamente à 
Prefeitura já foram fornecidas. 

A Secretária não comuni-
cou quais foram as informa-
ções solicitadas pelo MP. O 
relatório foi entregue ao pro-
motor, que deve dar o parecer 
nos próximos dias. 

Investigação 
O inquérito foi instaurado 

no dia 20 de outubro e reco-
mendava que o Poder Público 
avaliasse a possibilidade de 
declarar situação de emergên-
cia ou de calamidade pública, 
diante da grave escassez de 
água. 

O jornal Mais Expressão 
teve acesso ao inquérito que 

destacava ser de competên-
cia do Município fornecer 
água de qualidade, e manter 
o fornecimento à população. 
O documento ressaltou ainda 
que a situação de estiagem 
não pode ser tomada como 
motivo para uma possível 

falta de abastecimento visto 
o histórico de altos índices de 
chuva na região, que é de co-
nhecimento do MP, do Poder 
Público e do Saae. 

Em entrevista, o superin-
tendente do Saae, Nilson Al-
cides Gaspar, disse que a cada 

dia é uma situação diferente. 
“Não falamos nada em longo 
prazo, tudo é uma questão de 
dia a dia. Têm dias que os rios 
estão com uma boa vazão, 
já em outros o nível baixa 
drasticamente e precisamos 
redobrar os trabalhos”, afirma.

Relatório do Saae foi 
entregue esta semana 
e resposta do MP deve 
sair nos próximos dias

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
concluiu na última segunda-
-feira, dia 17, a concretagem 
da base no novo reservatório 
metálico que está sendo 
construído junto ao Centro 

A campanha de vacina-
ção contra a poliomielite e 
sarampo termina na próxima 
quinta-feira, dia 28, e está 
disponível em todas as Uni-
dades de Saúde. Amanhã, dia 
22, ocorrerá outro dia D, das 
8h às 17h. 

Indaiatuba imunizou até 
quinta-feira (13) 5.111 crian-
ças menores de cinco anos 
contra poliomielite (Paralisia 
Infantil), que representa um 
total de 40.93% da população 
estimada e 4.652 contra o sa-
rampo, um total 42.33%. As 
crianças foram vacinadas nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e pólos do Programa 
Saúde da Família (PSF). 

Indaiatuba já imunizou 
contra poliomielite (doença 
infectocontagiosa grave) 702 
crianças menores de um ano, 
1.112 faixa etária de um ano, 
1.111 crianças até dois anos, 
1.051 crianças de três anos e 

de Reservação (CR) Morada 
do Sol.

Com capacidade para 
armazenar 5 milhões de li-
tros de água tratada o novo 
reservatório será construído 
em chapas metálicas, seme-

mais, 1.135 de quatro anos 
e mais. A poliomielite na 
maioria dos casos, a criança, 
quando infectada, não morre, 
mas adquire sérias lesões que 
afetam o sistema nervoso e 
provocam paralisia irrever-
sível, principalmente nos 
membros inferiores. 

Contra o sarampo doença 
viral aguda grave e altamen-
te contagiosa foram 1.128 
crianças de um ano e mais, 
1.125 de 2 anos, 1.148 anos 
de 3 anos e  1251 até 4 anos 
completos.

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. 

Pais e responsáveis devem 
levar a caderneta de vacinas 
das crianças.

lhante aos construídos nos 
CR’s Mato Dentro, Lauro 
Bueno de Camargo e Ta-
dao Toyama. “Esta técnica 
construtiva utilizada é mais 
rápida e moderna do que os 
reservatórios construídos 

em alvenaria tradicional”, 
explica o superintendente do 
Saae, Nilson Alcides Gaspar.

Nesta etapa foram con-
sumidos 200 m³ de concreto 
auto adensável resfriado 
com escamas de gelo que 
evita fissuras e cerca de 
15 toneladas de aço para a 
construção das malhas que 
compõem a base do reser-
vatório. Na fundação foram 
escavadas 52 estacas, cada 
uma com uma profundidade 
média de 16 metros. Depois 
de concluído, terá 22 metros 
de altura e 18 metros de 
diâmetro.

Este é mais um dos nove 
reservatórios que a Prefei-
tura está construindo em 
Indaiatuba, elevando de 30 
milhões para 76,3 milhões 
de litros a capacidade de 
reservação. Para 2015 e 
2016 estão previstos os 
reservatórios dos CR Buru, 
CR Caldeira, CR Regente 
e CR Santa Dulce, todos 
eles com capacidade para 5 
milhões de litros.

Estrutura está sendo construída junto ao Centro de Reservação do Morada do Sol
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Vestibular acontece amanhã em Itu e Salto
CEUNSP

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Câmara aprova 

quatro Projetos de Lei 
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA/ACS-CMI 

DIVULGAÇÃO

Modinha
Posso estar errado, mas acredi-
to que os protestos que tiveram 
no ano passado, por conta do 
aumento da passagem do trans-
porte coletivo, eram apenas 
porque o mesmo movimento 
ocorria em outras cidades. Falo 
isso porque, o aumento de R$ 
3,20 anunciado na semana 
passada, é maior do que o qual 
entraria em vigor e acabou 
sendo rebaixado para R$ 2,90. 
Se o motivo não for esse, qual 
explicação para o povo ter 
protestado no ano passado e 
ter aceitado tranquilamente o 
atual reajuste?   

De olho 
O aumento foi aprovado, mas 
a Prefeitura está mais do que 
de olho no trabalho que vem 
sendo feito pela Indaiatubana, 
responsável pelo transporte 
coletivo em Indaiatuba. O 
próprio prefeito Reinaldo No-
gueira (PMDB), em entrevista 
ao Mais Expressão, disse está 
analisando todas as linhas e, 
caso necessário e se for per-

mitido juridicamente, colocará 
novos ônibus ou uma nova 
empresa para fazer as linhas 
mais defasadas.  

Sessão 
Pela terceira vez consecutiva, 
poucos projetos estavam pre-
sentes na Ordem do Dia para 
aprovação na Câmara. Na última 
Sessão, por exemplo, foram 
quatro projetos, sendo um sobre 
concessão de Título Honorífico 
e três de transposição e dotação 
orçamentárias. Com isso o desta-
que ficou mesmo para inúmeras 
Moções apresentas. Foram 19 
no total e outras 22 indicações. 

Fiscalização 
O Ministério Público promete 
fechar o cerco para quem co-
mercializar produtos piratas 
em Indaiatuba. O Ponto Azul 
é o principal ponto a ser fis-
calizado. Para não ter nenhum 
produto apreendido, bastam 
os comerciantes comprarem 
produtos com nota fiscal e 
fornecer o mesmo documento 
aos consumidores.

Jean Martins
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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O secretário municipal de Esportes, Humberto Panzetti participa 
hoje, dia 21, em Brasília, da 28ª reunião ordinária do Conselho 
Nacional do Esporte (CNE). Atual presidente da Associação Na-
cional dos Secretários Municipais de Esportes e Lazer (Asmel), 
Panzetti representará os interesses dos secretários municipais de 
14 estados do Brasil. Seu objetivo é buscar o desenvolvimento de 
programas que promovam a massificação planejada da atividade 

física para toda 
a população, 
bem como a 
melhoria do 
padrão de or-
g a n i z a ç ã o , 
gestão, quali-
dade e transpa-
rência do des-
porto nacional.

Encontro

A 33ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada 
na noite da última se-

gunda-feira, dia 17, teve apenas 
quatro Projetos de Lei apro-
vados pelos vereadores. Três 
deles foram de transposição de 
dotações orçamentárias e um 
de Título Honorífico de Cidade 
Indaiatubano. A próxima Sessão 
acontece segunda-feira, dia 24, 
a partir das 18 horas. 

Os vereadores votaram na 
segunda-feira, o Projeto de De-
creto Legislativo nº 0010/2014, 
do vereador Bruno Ganem (PV) 
que concede o Título Honorí-
fico de Cidadão Indaiatubano 
a Amadeu Giatti. O PL teve 
votação de 2/3. 

Também foi aprovado o PL 
nº 0165/2014, do Executivo, que 
autoriza a transposição e transfe-
rência de dotação orçamentárias 
no Orçamento vigente. Na oca-
sião, foram transferidos R$ 32 
mil da Fundação Pró-Memória. 

O valor seria utilizado no 
Prêmio Nabor Pires Camargo, 
com eventos no Casarão Pau 
Preto e manutenção de unidade 
orçamentária, para material de 
consumo, premiações culturais, 
artísticas, científicas, desportivas 
e outras.

Outro Projeto,  de nº 
0166/2014, foi aprovado em 
Regime de Urgência e auto-

rizava a transposição de dota-
ção orçamentárias. O valor de 
R$ 1.040.000, da Secretaria 
Municipal de Educação, para 
manutenção de material didá-
tico, da unidade orçamentária, 
capacitação de servidores, para 
outros serviços de terceiros, 
pessoa jurídica. 

Projeto 
Já o terceiro Projeto de Lei 

de transposição orçamentária, 
nº 0167, autoriza transposição 
e transferência de valores da 
Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente. 

São R$ 380 mil desti-
nados para a construção de 
terminal rodoviário, equi-
pamentos e material per-
manente, transferidos para 
a manutenção de unidade 
orçamentária e serviços de 
terceiros. 

O  p r o j e t o  v i s a  a i n -
da a transferência de R$ 
270.020,00, que seria uti-
lizado para a ampliação da 
iluminação pública e irá 
para a construção e reforma 
de praças. 

Serão ainda R$ 450 mil, 
que seria usado para a loca-

ção de máquinas, manuten-
ção da iluminação pública e 
serviços de terceiros, para 
a construção e reforma de 
prédios públicos, auxílio 
alimentação e serviços de 
terceiros. 

Também foi transferido 
o valor de R$ 150 mil, da 
manutenção da iluminação 
pública e outros serviços 
terceirizados, para manuten-
ção de iluminação pública e 
obras e instalações. 

Ainda durante a Sessão, 
os vereadores apresentaram 
22 Indicações e 19 Moções.

O Vestibular do Centro 
Universitário Nossa Senhora 
do Patrocínio (Ceunsp) acon-
teceu amanhã, dia 22, a partir 
das 14 horas, nas cidades de 
Itu e Salto. São mais de 3 mil 
inscritos que disputarão vagas 
para 2015 em mais de 80 op-
ções de cursos de graduação.

Mas, para quem quiser pres-
tar o Vestibular ainda dá tempo. 
As inscrições podem ser feitas 
até hoje, dia 21, através do site 
vestibulares.info, ou diretamen-
te no Ceunsp até uma hora antes 
do início das provas. A taxa de 
inscrição é R$ 9,99.

A faculdade orienta os candi-
datos a chegarem com uma hora 
de antecedência, portando caneta 
de tinta azul e documento de iden-
tidade original com foto. A prova 
será composta por 60 questões 

entre Língua Portuguesa e Lite-
raturas Portuguesa e Brasileira, 
História e Geografia do Brasil, 
Ciências Exatas e Biológicas, 
Atualidades, além de uma redação 
valendo 40 pontos, num total de 
100 pontos possíveis. 

O gabarito, de acordo com o 
Ceunsp, será divulgado a partir 
das 22 horas de sábado, dia 22, 
e o resultado das provas está 
previsto para a madrugada de 
domingo, pois uma equipe de 
professores inicia a correção 
das redações antes mesmo do 
término do exame. 

Matrículas
As matrículas em primeira 

chamada começam na segun-
da-feira, dia 24, e podem ser 
feitas até o dia 26. O horário 
de atendimento é das 8h às 22 

horas. Para a segunda chama-
da, as matriculas devem ser 
feitas no dia 27. 

Os locais de matrícula são 
os Campus de Itu que está lo-
calizado na Rua do Patrocínio, 
716 e em Salto na Praça Antô-
nio Vieira Tavares, 73.

Para realizar a matrícula 
os aprovados devem estar 
munido de documentos que 
estão relacionados no Manual 
do Candidato, disponível na 
internet. Maiores informações 
0800-109535 ou pelo site 
www.ceunsp.edu.br

Vestibular do Ceunsp será realizado amanhã, dia 22, a partir das 14 horas

Sessão da última segunda-feira aprovou quatro projetos
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Programa Viver completa 8 
meses com 234 atendimentos 

Adesão ao IPTU Digital 
vai até 15 de dezembro 

Termina o desassoreamento no Parque

DA REDAÇÃO                                                   
expressao@maisexpressao.com.br
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Foi apresentado na úl-
tima terça-feira, dia 
18, o balanço dos seis 

primeiros meses da implan-
tação do Programa Viver, 
cujo objetivo é combater e 
prevenir o uso de drogas. De 
acordo com as estatísticas, 
neste período o projeto enca-
minhou 189 pessoas para os 
órgãos competentes, sendo 
que 24% desse número, o que 
corresponde a 46 pessoas, 
continuaram a frequentar os 
tratamentos disponibilizados 
pelo programa. 

Outras 45 pessoas recor-
reram ao projeto em busca 
de orientação profissional, 
totalizando assim 234 con-
tatos. Desse total, 31,6% (74 
pessoas) foram mulheres e 
68,4% (160 pessoas) homens. 

O balanço também apon-
tou a incidência de aten-
dimentos de acordo com a 
idade. Os jovens de 16 a 20 
anos corresponderam a mais 
de 20% dos contatos; em 
segundo lugar com 16,24% 
está a faixa etária dos 11 aos 
15 anos. Em terceiro e quarto 
lugar, ambos com 13,68%, 
estão os atendimentos a pes-
soas com idade entre 21 e 25 
anos e 26 e 30 anos. 

Também foi possível sa-

ber qual a escolaridade das 
pessoas atendidas. Cerca de 
40% delas (92 pessoas) pos-
suíam apenas o Fundamental 
2, que corresponde do 5º ao 9º 
ano e outros 34% (79 pesso-
as) se formaram até o Ensino 
Médio. Aproximadamente 
6% só cursaram da 1º à 4º 
série e só 2,56% concluíram 
o Curso Superior. 

Quase 19% dos atendidos 
não souberam responder o 
seu grau de escolaridade e 
uma pessoa era analfabeta. 

Atualmente o Programa 
Viver pode ser contatado 
através do telefone 3875-
6600, pessoalmente na Cen-
tral de Risco, localizada na 
Avenida Presidente Vargas, 
890, no Centro, e pelo e-mail 
social.central03@indaiatuba.
sp.gov.br. De acordo com 
o balanço, 48,3% (113) dos 
atendimentos realizados nos 
primeiros seis meses foram 
feitos pessoalmente. Outros 
42,7% (100) aconteceram 
por telefone, 5,6% (13) via e-
-mail e 3,4% (8) aconteceram 
através de indicação. 

De acordo com o prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
o número de contatos e de 
pessoas que permaneceram 
no atendimento é satisfa-
tório. “Largar as drogas é 
um processo muito difícil 
e exige força de vontade, 

acompanhamento e paciên-
cia. Por isso, por menor que 
esse número (24%) possa 
parecer, representa que 46 
pessoas foram persistentes e 
continuaram o tratamento e 
isso serve de exemplo para a 
população”, explica. 

O ator Marcos Frota, con-
siderado padrinho do Pro-
grama Viver, também esteve 
presente na apresentação das 
estatísticas e, em entrevista 
ao Mais Expressão, disse 
que se surpreendeu com os 
números. “Achei que en-
contraria o programa ainda 
em desenvolvimento, mas 
não, ele está caminhando e 
colhendo frutos e isso me 
deixa muito feliz”, salienta. 
“O Programa Viver busca 
não só ajudar quem está em 
risco ou já se envolveu com 
as drogas. Queremos mostrar 
que a população não pode 
fechar os olhos, que todo 
mundo deve se unir para ven-
cer esta doença que hoje pode 
estar afetando o vizinho, mas 
amanhã pode ser dentro da 
nossa casa”. 

O Programa 
Criado no dia 19 de mar-

ço, o Programa Viver tem 
como objetivo combater e 
prevenir o uso de drogas. 
Para isso, é realizado em 
união com as Secretarias 

de Saúde, Social, Esporte, 
Educação, Cultura e Defesa, 
além de ONG’s, empresas, 
entidades religiosas e o Poder 
Judiciário.  

O programa é regido pela 
Central de Risco, composta 
por funcionários e um softwa-
re de última geração. Assim 
que recebe a indicação de 
uma pessoa vulnerável, ela 
envia uma equipe treinada 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
para referenciar e acolher a 
família. Com todos os dados 
em mãos, os profissionais 
traçam um Plano de Atendi-
mento específico levando em 
conta o local da residência e 
projetos existentes no banco 
de dados. 

Essa pessoa é convidada 
a participar desse plano. 
Mensalmente é acompanhada 
para avaliação, revisão e alte-
rações no programa, até seu 
desligamento ou necessidade 
de outras intervenções.

O projeto foi estruturado 
sobre cinco premissas básicas: 
proteger crianças e adolescen-
tes que não estão envolvidos 
com as drogas; recuperar os 
iniciantes, que devem ser 
reintegrados a vida produ-
tiva e saudável; trabalhar a 
drogatização considerando 
a necessidade de recuperar 
dependentes químicos como 
missão da sociedade; com-
bater com ações permanentes 
e enérgicas o traficante e o 
fornecedor de entorpecentes. 

Para 2015, o programa 
tem como objetivo inserir 
as ações nas escolas estadu-
ais e particulares, viabilizar 
parcerias com a equoterapia 
e solicitar apoios financeiros. 

O prazo para os contri-
buintes aderirem ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) Digital, para rece-
berem o carnê em formato 
eletrônico pela internet vai 
até o dia 15 de dezembro. 

Os interessados devem 
acessar o site www.indaia-
tuba.sp.gov.br, acessando 
as abas fazenda; rendas 
imobiliárias; Iptu digital e 
preencher o formulário com 
os dados solicitados, in-
cluindo número do cadastro 
do imóvel, nome completo 
do proprietário, CPF ou 
CNPJ, e-mail e telefone de 
contato. 

A partir deste ano, como 
comodidade adicional ao 
contribuinte, não será mais 
necessário fazer o recadas-
tro anualmente.  A adesão 
será revalidada automati-
camente a cada ano, sen-
do suspensa somente sob 
solicitação do proprietário 
ou no caso de alterações de 
dados junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis. 
Outras informações po-

dem ser obtidas pelo e-
-mail fazenda.iptudigital@
indaiatuba.sp.gov.br ou pelo 
telefone da ouvidoria da 
Prefeitura Municipal 0800 
770 7702. Além de colabo-
rar com o meio ambiente ao 
eliminar material impresso, 
a opção pelo IPTU Digital 
oferece outros benefícios 
ao contr ibuinte  como a 
maior antecedência no re-
cebimento do carnê, o que 
possibilita mais tempo para 
o planejamento financeiro, 
menor risca de extravio, 
mais agilidade no envio e 
segurança, com a vantagem 
de efetuar os pagamentos 
pela internet, parcelado ou 
à vista. 

Em 2014, 2.600 contri-
buintes preferiram a versão 
digital. Em apenas uma se-
mana de abertura de cadas-
tro para 2015, a Secretaria 
da Fazenda já registrou 1,4 
mil solicitações.

O ator Marcos Frota, padrinho do evento, se diz contente com os resultados do programa

IPTU Digital deve ser solicitado no site da Prefeitura 

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
finalizou na quarta-feira, 
dia 19, o desassoreamento 
do primeiro lago do Parque 
Ecológico. O lago, que che-
gou a ficar com uma lâmina 
d’água de meio metro, com 
alguns trechos com banco 
de areia, após a limpeza 
está com 2 metros de pro-
fundidade.

Na próxima semana será 

desassoreado o lago próxi-
mo ao Chafariz que deverá 
ser concluído em 60 dias.

O córrego do Barnabé, 
responsável por aproxima-
damente 8% do abasteci-
mento da cidade, recebe 
grande parte das águas das 
chuvas da cidade, devido a 
sua topografia, e com isso 
o lixo jogado nas ruas e 
os materiais de construção 
depositados nas calçadas, 

acabam sendo levados ao 
manancial, prejudicando 
a conservação do manan-
cial. “Estamos limpando o 
córrego que forma o cartão 
postal de Indaiatuba e é 
importante que a população 
não jogue lixo nas ruas e 
armazene corretamente os 
materiais de construção”, 
adverte o superintendente 
do Saae, Nilson Alcides 
Gaspar
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PREVENÇÃO TRÂNSITO 

Ações de combate a dengue acontecem amanhã Fiscais flagram 
propaganda irregular 

Primeira parcela do 13º salário 
vence no próximo dia 30

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO 

ACS-PMI

DIVULGAÇÃO 

As empresas de todo o 
País tem até o dia 30 
de novembro para pa-

gar a 1ª parcela do 13º salário 
aos funcionários. A segunda 
parcela deve ser paga até o dia 
20 de dezembro. O cálculo do 
13º é base do salário, com o 
desconto de 8% do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS). Mas o que para muitos 
é sinônimo de dinheiro extra, 
para outros é hora de colocar a 
vida financeira em dia.

Para o professor e econo-
mista, José Roberto Sacco-
mani, os trabalhadores devem 
se organizar financeiramen-
te antes de sair gastando e 
aproveitar a renda extra para 
quitar as dívidas. “O 13º deve 
ser prioritariamente utilizado 
para liquidar dividas, pois 
os juros em cheque especial 
(mais de 10% ao mês), cartão 
de crédito (17% ao mês) e 
empréstimos (5% ao mês) 
consomem uma boa parte do 
rendimento mensal do traba-
lhador. Por isso é importante 
à pessoa se planejar e reservar 

‘vivo’ tem grandes possi-
bilidades de pechinchar. A 
dica também é pesquisar pre-
ços antes de comprar. Temos 
uma imensa possibilidade de 
consumo, portanto devemos 
comprar o produto que tenha 
um preço acessível e justo, e 
que também seja realmente 
necessária a compra”, enfatiza.

Economia
A auxiliar administrati-

va, Renata Domingos, 28 
anos, ressalta que já pla-
nejou como utilizar o 13º 
salário. “Pretendo pagar 
algumas dívidas pequenas 
e o que sobrar guardar, pois 
tenho planos para adquirir 
um bem maior”, projeta.

A balconista Leila Helena 
Batista, 38 anos, disse que 
o dinheiro extra será muito 
bem vindo. “Como eu conse-
gui quitar as minhas dividas, 
irei guardar uma boa parte 
para adquirir um bem de 
valor alto, mas também não 
posso deixar de comprar os 
presentes de Natal para meus 
filhos”, revela. 

De acordo com Sacco-
mani, a balconista Leila está 

certa em sua decisão. “Como 
não tem dívidas, ela deve 
gastar exatamente naqueles 
presentes que tinha planejado 
e guardar o restante para com-
prar o bem durável”, explica. 

Ainda de acordo com o 
economista, as pessoas nor-
malmente erram na falta de 
controle do que gastam. “Se 
a pessoa possui o hábito de 
controlar seus pequenos gas-
tos, que se tornarão grandes 
no somatório deles, será mui-
to bom. Só assim você con-
segue manter um equilíbrio 
financeiro. É simples basta 
dividir o que você ganha 
(líquido) pela quantidade de 
dias no mês, ou seja, pode-se 
gastar somente aquele valor 
por dia”, explica. 

O economista explica que, 
se o rendimento líquido é de 
R$ 1,8 mil/mês, pode-se gas-
tar até R$ 60 por dia, para não 
guardar nada, descontadas as 
despesas já assumidas ante-
riormente. Se gastar num dia 
R$ 100, no outro só poderá 
gastar R$20. Faça realmente 
este exercício, é simples, 
fácil e muito útil e lhe disci-
plinará”, orienta.

este dinheiro para acabar com 
essas dívidas que ‘roubam’ o 
dinheiro”, explica. 

Um dos passos importantes 
para a utilização do 13º é sepa-
rar parte do salário para pagar 
as despesas do começo do ano 
como IPTU, IPVA, material 

escolar, entre outros. E caso 
sobre dinheiro a dica, segundo 
Saccomani, é guardar. “Reser-
vando o dinheiro, forma-se um 
fundo mais para frente que será 
útil na compra de um bem de 
maior valor, ou pelo menos na 
entrada de um eventual finan-

ciamento”, orienta. 
E para aqueles que pre-

tendem utilizar o salário extra 
com as festa de fim de ano, 
deve ficar atento e pesquisar, 
pois com dinheiro na mão é 
sempre mais fácil conseguir 
descontos. “Com dinheiro 

Para economista, 13º salário pode ser utilizado para quitar dividas e evitar juros

A Secretaria Municipal 
de Saúde realiza amanhã, 
dia 22, das 8h às 12 ho-
ras, ações que acontecerão 
no centro da cidade para 
lembrar o Dia Nacional de 
Combate a Dengue. Vinte e 
quatro agentes irão percor-
rer os comércios para colo-
car um display informativo 
em monitores de caixas e 
solicitar a colaboração dos 
proprietários e responsáveis 
para a prevenção da dengue. 

Algumas Escolas Esta-
duais abrirão suas portas 

no sábado para trabalhar 
o tema, de acordo com o 
Agente de Saúde e Assessor 
do Programa de Controle 
da Dengue Ulisses Bernar-
dinetti.

Bernardinetti também 
informou que os agentes de 
Controle da Dengue estão 
desde o dia 28 de outubro 
percorrendo o Jardim Mo-
rada do Sol. Na ação será 
visitado um total de 136 
quarteirões.  “Estamos fa-
zendo uma intensificação 
de retirada de criadouros 

dos imóveis e orientando a 
população, pois nos últimos 
dois anos esta região apre-
sentou um grande número 
de casos e o verão está che-
gando e queremos orientar 
e fazer a mudança do com-
portamento da população”.

A equipe já fez a retirada 
18 sacos de 100 litros de 
criadouros e trabalhou em 
2.783 imóveis de 28 de ou-
tubro a 17 novembro. Sete 
coletas de larvas do mos-
quito Aedes aegypti também 
foram realizadas. 

Educação 
Outra ação do Programa de 

Controle da Dengue é a distri-
buição e colocação de faixas 
educativas sobre dengue nos 
condomínios e loteamentos do 
município. O primeiro benefi-
ciado foi o Colinas do Mosteiro 
de Itaici e Terras de Itaici. A 
ação faz parte do planejamento 
das atividades de controle da 
dengue pré-verão 2014/2015, a 
colocação de faixas, informati-
vos, placas de prevenção e envio 
de correspondências para todas 
as casas cadastradas que pos-
suem piscinas fixas da cidade.

Os técnicos da Saúde co-
locaram a faixa na entrada do 
loteamento com o Slogan "A 
Piscina sem tratamento com 
cloro é fonte de proliferação do 
Aedes aegypti transmissor da 
Dengue, em qualquer período 
do ano, trazendo sérios riscos 
a saúde da sua família e da 
comunidade. Se você tem, esta 
responsabilidade é sua!".

Pivetta explicou que nos 
condomínios concentram a 
maior parte das piscinas cadas-
tradas, e no Mosteiro são 222 
chácaras com piscinas, confor-
me dados do Programa.

Atividades de Combate a Dengue será intensificada amanhã no centro da cidade

O mesmo material já havia sido colado em outros pontos

Os fiscais do Departamento 
de Transporte Coletivo flagra-
ram na última sexta-feira, dia 14, 
um indivíduo afixando cartazes 
de propaganda irregular no abri-
go de ônibus localizado na Praça 
do Cato, na Cecap. O mesmo 
material já havia sido colado 
em outros pontos ao longo da 
Avenida Francisco de Paula 
Leite. Ao abordar o autor, os 
fiscais constataram tratar-se de 
residente da cidade de Piedade, 
em veículo com placa de Porto 
Feliz, que se encontrava esta-
cionado em vaga especial des-
tinada a cadeirante sem portar o 
respectivo cartão. Considerando 
também que em data anterior já 

haviam sido colados cartazes 
da mesma instituição em outros 
locais, o cidadão foi conside-
rado reincidente, incorrendo 
ainda em danos ao patrimônio 
público. Foram acionadas então 
a Guarda Civil para registro do 
atendimento e o Departamento 
de Fiscalização, que multou o 
infrator em 500 Ufesp (Uni-
dade Fiscal do Estado de São 
Paulo), que corresponde a R$ 
10.070,00 por publicidade 
irregular, conforme disposto 
no artigo 17, parágrafos 1º, 2º 
e 3ºI da Lei Municipal nº 4685 
de 03 de maio de 2005, sendo 
ainda efetuada a apreensão dos 
folhetos e a vasilha de cola.
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Guarda Civil ganha novo site 
NOVIDADE GRAVE ACIDENTE

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

IPVA de carros usados 
fica em média 4,2% mais barato

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

GIL NUNES

JME

Os donos de carros usa-
dos, licenciados no 
estado de São Paulo, 

receberam uma boa notícia 
esta semana.  O Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) a ser pago 
em 2015 ficou em média 4,2% 
mais barato, em relação ao ano 
passado. Em Indaiatuba, a Pre-
feitura estima que a arrecadação 
seja de R$ 51 milhões. 

Este percentual não leva em 
conta a inflação, estimada em 
6,5% para este ano. Somado 
a isso, a queda real seria em 
média de 11%. 

Os automóveis terão a 
maior queda média entre todos 
os tipos de veículos usados. As 
motos pagarão 4,1% menos, os 
ônibus e micro-ônibus 2,2%, os 
utilitários 3,9% e os caminhões 
3,4%.  

Mas por outro lado, a queda 
não é motivo de comemora-
ção, pois o IPVA é somado 
sobre o valor de mercado do 
automóvel, desta forma a baixa 
significa que os bens dos con-

tribuintes estão valendo menos.  
Estima-se que em um ano de 
uso os carros usados percam 
de 10% a 20% do seu valor, se 
comparados com os modelos 
novos. 

Segundo a Prefeitura, a es-

timativa é que o Município re-
colha R$ 51 milhões em 2015. 
Quase R$ 8 milhões a mais que 
no ano passado, em que a coleta 
foi de aproximadamente R$ 45 
milhões e R$ 9 milhões a mais 
que 2013, em que a arrecadação 

chegou a R$ 42 milhões. 
A frota de veículos também 

aumentou. Até dezembro do 
ano passado Indaiatuba possuía 
155.576 veículos licenciados e 
até este mês, a frota já é de 165 
mil automóveis. 

Em Indaiatuba, a Prefeitura estima que a arrecadação seja de R$ 51 milhões no próximo ano

Como parte das come-
morações dos 31 anos da 
Guarda Civil de Indaia-
tuba, a corporação acaba 
de ganhar um novo site. 
As novidades incluem um 
layout moderno e com 
navegação intuitiva. O 
portal pode ser acessa-
do pelo endereço www.
gc.indaiatuba.sp.gov.br 
ou através do l ink  no 

www.indaiatuba.sp.gov.
br.

Outra diferencial em 
relação à página anterior 
é que o site manterá em 
destaque, com fotos, as 
três últimas notícias re-
lacionadas à corporação. 
Também foram criados 
banners demonstrando a 
composição da Guarda 
como o Canil, o GAP, 

Pagamento  
O contribuinte que optar 

pelo pagamento do imposto 
à vista continua tendo direito 
ao desconto de 3%. Segundo 
o calendário do Ministério 
da Fazenda, o pagamento 

da primeira cota, para quem 
parcelar,  ou da parcela única 
com desconto começa no dia 
9 de janeiro. 

Entre os dias 11 e 27 de 
fevereiro vence a parcela 
única sem o desconto, ou a 
segunda cota. Já entre os dias 
11 e 24 de março vence a 
terceira parcela do imposto. 

Para fazer o pagamento 
basta o contribuinte ir até 
uma agência bancária com 
o número do Renavam (que 
consta no documento de 
licenciamento do veículo) 
ou nas casas lotéricas. O 
pagamento pode ser feito 
nos guichês, caixas eletrôni-
cos, pela internet ou débito 
agendado. 

A partir da segunda quin-
zena de dezembro a Fazenda 
deve enviar os avisos de 
vencimentos do IPVA, para 
os donos dos veículos re-
gistrados no Detran de São 
Paulo. No entanto, quem não 
receber a notificação deve 
acessar o site www.ipva.
fazenda.sp.gov.br/ipvanet/ 
para obter informações sobre 
o pagamento do tributo.

Guarda de Honra, entre 
outros. “O nosso site ain-
da trás dicas de seguran-
ça, telefones úteis, acha-
dos e perdidos e outras 
prestações de serviços à 
população”, comenta o 
secretário de Segurança 
Pública, Alexandre Gue-
des Pinto. 

O internauta ainda po-
derá conhecer o funcio-
namento da Secretaria 
de Segurança Pública, 
Plano de Segurança de 
Indaiatuba, Corregedoria 
e Ouvidoria, Defesa Civil 
e o Programa Educando 
para a Vida. “Também 
temos na aba símbolos,  
hinos e os quatro brasões 
usados pela guarda ao 
longo desses 31 anos, 
além do hino de Indaia-
tuba e da Guarda, que foi 
composto pelos próprios 
integrantes da corpora-
ção”, informa Alexandre.

Também está sendo 
criada uma sessão com 
fotos e outra com víde-
os referentes à Guarda 
Civil. “Ainda temos em 
construção esses dois 

itens que deverão já estar 
no ar em breve. Esta-
mos atualizando o nosso 
banco de imagens para a 
inserção no site”, alerta o 
secretário. 

Criação
O site foi criado pelo 

aluno de Informática da 
Fiec, Edilson Almeida, 
17, com a supervisão do 
assessor de Gabinete, 
Marcelo Mendes, 26, que 
também foi aluno do mes-
mo curso da Fundação e 
quem elaborou a página 
na internet da então Guar-
da Municipal, em 2010. 

Edilson alerta que se 
ocorrerem problemas du-
rante a navegação basta 
cl icar  em contato,  na 
barra superior, e enviar 
um e-mail para “reportar 
erros do site.” “Fizemos 
o possível para não deixar 
falhas, mas pode ocorrer 
algum problema e preci-
samos da colaboração dos 
internautas relatando para 
que possamos solucionar 
o mais rápido possível”, 
informa o criador do site.

Novo site é em comemoração aos 31 anos da Guarda Civil

Um grave acidente foi registrado na noite de ontem, dia 20. 
Um homem ainda não identificado foi atropelado por uma moto 
ao atravessar a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 
próximo ao Parque Mall. A vítima teve fratura exposta na perna 
e precisou ser socorrida pelo Águia. Até o fechamento desta 
edição não havia sido divulgado mais detalhes sobre o estado 
de saúde da vítima.
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EXPOSIÇÃO PARADA DE NATAL 

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

Alunos retratam modalidades 
esportivas em obras de artes

Organização acerta os últimos detalhes 

Lar de Velhos promove o 1º Festival de Prêmios 
DENISE KATAHIRA                                                  

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Lar de Velhos & Es-
paço Dia Emmanuel 
realiza no domingo, 

dia 23, o 1º Festival de Prê-
mios. O evento acontece no 
Ginásio do Esporte Clube 
Primavera, das 14h às 18 ho-
ras, com entrada gratuita. Os 
convites podem ser retirados 
antecipadamente e gratuita-
mente no Lar de Velhos ou 
no Kokadinha´s Bar. 

Cada pessoa poderá entrar 
no evento portando um único 
convite. Para o Festival de 
Prêmios estarão disponíveis 
mil ingressos. 

Além do acesso ao evento, 
o convite também dará direito 
aos presentes participarem do 
sorteio de mais de 30 prêmios, 
entre eles uma bicicleta, uma 
tostadeira, uma cesta de Natal, 
uma semi-jóia e um liquidi-

ficador. Outros 600 prêmios 
também serão sorteados no 
dia, porém, para participar 
das rodadas será necessária a 
compra do número no valor 
de R$ 1. Entre os prêmios 
sorteados estão microondas, 

bonecas, patins, além de um 
celular Motor G. 

De acordo com a presiden-
te do Lar de Velhos, Izildinha 
Cardoso Lopes, a retirada 
do prêmio só será permitida 
mediante apresentação de 

Escodro, 107, Vila Vitória 2.

O lar 
O Lar de Velhos é uma 

entidade sem fins lucrativos 
que abriga cerca de 86 idosos, 
que recebem cuidados 24 ho-
ras, com assistência médica, 
nutricional, psicológica, entre 
outros. A instituição também 
mantém o Espaço Dia, uma 
espécie de creche em que 30 
idosos passam o dia, retor-
nando para casa no final da 
tarde. O Lar conta ainda 70 
profissionais registrados. 

O Lar de Velhos mantém 
através de doações, contri-
buições de sócios, bazar da 
pechincha e eventos diversos 
realizados pela entidade. Sua 
manutenção conta com a 
colaboração efetiva da popu-
lação e principalmente do seu 
grande número de voluntários, 
oferecendo assim, o que há de 
melhor para os idosos.

documento. “Temos muitos 
prêmios bons e quem for ao 
nosso festival não vai se arre-
pender”, garante.

Para o dia, a presidente 
espera que os mil convites 
sejam retirados. “A nossa 

expectativa é grande para o 
1º Leilão do Lar. Esperamos 
que a população de Indaiatu-
ba prestigie mais um evento 
da nossa instituição”, diz. 
“O Leilão seguirá o mesmo 
molde dos eventos realizados 
no Dia das Mães e dos Pais”.

Além dos sorteios, Izildi-
nha diz que durante o evento 
serão distribuídos pipoca e 
arroz doce gratuitamente para 
os visitantes. 

De acordo com Izildinha, a 
renda do evento será utilizada 
na manutenção dos trabalhos 
da instituição.

Os convites podem ser 
retirados em dois locais: no 
Kokadinha’s Bar, na Rua 24 
de Maio, 747, Centro; e no 
Lar de Velhos, na Rua Pedro 
Gonçalves, 106, Vila Cande-
lária. Mais informações pelo 
telefone 3801-2820. 

O Ginásio do Primavera 
está localizado na Rua José 

DIVULGAÇÃO

SCS/PMI

DIVULGAÇÃO

Lar de Velhos realiza 
Festival de Prêmios 
para arrecadar fundos 
a instituição

Cidade recebe os últimos enfeites natalinos que devem ser ligados no final do mês

Os colégios Cata-Vento, 
IPEC e Rodin de Indaiatuba 
promovem no próximo dia 29, 
das 14h às 19 horas, a exposição 
“A Arte do Esporte”. O evento 
será realizado no Pavilhão da 
Viber, com entrada gratuita.

Para o evento, os visitantes 
que desejarem poderão doar 1 
quilo de alimento não perecível 
ou fraldas geriátricas como 
ingresso social. Todos os itens 
arrecadados serão destinados 
ao Fundo de Solidariedade de 
Indaiatuba (Funssol).

A exposição reunirá 730 te-
las, nas dimensões de 70x50 cm, 
além de esculturas confecciona-
das com materiais recicláveis 
pelos alunos do Berçario 2 até os 
9º anos do Ensino Fundamental, 
durante todo o ano letivo. Os 
quadros expostos representam 
a visão dos jovens artistas sobre 

as diversas modalidades espor-
tivas estudadas em sala de aula, 
como: futebol, vôlei, basquete, 
tênis de mesa, ciclismo, auto-
mobilismo, esgrima, xadrez, 
natação, hipismo, ginástica ar-
tística, iatismo, tênis, atletismo, 
baseball e motociclismo. 

Segundo a diretora dos co-
légios Cata-Vento e IPEC, Léia 
Perini, a atividade visa educar 
para os sentimentos e desen-
volver o autoconhecimento 
dos alunos. “O ato de dese-
nhar é considerado essencial no 
processo do desenvolvimento 
da linguagem. Por meio dos 
traços e das cores, as crianças 
demonstram seus sentimentos e 
a percepção que têm do mundo 
à sua volta”, destaca.

O Pavilhão da Viber está lo-
calizado na Avenida Tamandaré, 
675, no bairro Cidade Nova 2.

Estudantes transformam modalidades esportivas em obras de artes

Os preparativos para a 3ª 
Parada de Natal de Indaiatuba 
entram na reta final. Os carros 
começam a receber seus últi-
mos retoques e devem chegar 
ao Município no início da 
próxima semana. 

O secretário Municipal 
de Urbanismo e do Meio 
Ambiente, José Carlos Selo-
ne, que é um coordenadores 
do evento, avisa que foram 
preparadas muitas novidades 
para a Parada deste ano, que 
certamente agradarão muito o 
público. “Estamos preparando 
muitas novidades, com carros 
totalmente novos e figurinos 
ainda mais elaborados”, re-

vela.
O desfile está marcado 

para acontecer no dia 29 
de novembro na Avenida 
Francisco de Paula Leite, em 
frente ao Boulevard da Cecap, 
e no dia 6 de dezembro, na 
Marginal Esquerda do Parque 
Ecológico, próximo ao Barco 
da Raia de Remo, com início 
às 20 horas.

Segundo o secretário, a 
mudança do desfile do Centro 
para o Parque Ecológico foi 
feita para acomodar melhor 
o público, que cresce a cada 
ano. “Estamos esperando cer-
ca de 30 a 35 mil pessoas em 
cada apresentação. O Centro 

já não comporta esse públi-
co”, comenta Selone.

Para a realização da Parada 
de Natal, a Prefeitura envol-
verá as Secretarias de Urba-
nismo e do Meio Ambiente, 
de Obras e Vias Públicas, que 
cuidam de toda a estrutura do 
evento, com a parceria das se-
cretarias de Cultura, Esportes 
e Educação, e apoio das secre-
tarias de Segurança Pública, 
Saúde, Governo e Comunica-
ção Social e grupo de Jazz do 
Colégio Candelária.

Parada
A terceira edição da Para-

da da Prefeitura será composta 

por cinco carros dividindo 
cada tema do desfile, e cerca 
de 600 participantes, entre 
crianças e adultos. A magia 
do Natal será representada 
por anjos, pastores, presé-
pios, papai noel, bonecos de 
neve, soldadinhos de chumbo, 
bailarinas presentes e gulosei-
mas típicas da época, renas e 
trenós, tudo com muita ilu-
minação e ao som de músicas 
natalinas. Cada grupo terá 
uma coreografia própria para 
encantar crianças e adultos.

 
Iluminação

A Secretaria de Urbanis-
mo e do Meio Ambiente, em 
parceria com a Secretaria 
de Obras e Vias Públicas, 
continuam a instalação dos 
enfeites e iluminação de Natal 
das principais ruas e avenidas 
da cidade. 

O secretário de Urbanismo 
informa que a avenida Fran-
cisco de Paula Leite foi a pri-
meira a receber a iluminação 
de Natal. “Este ano consegui-
mos começar o trabalho mais 
cedo e também já instalamos 
a decoração na avenida Ário 
Barnabé e estamos trabalhan-
do no Centro, nas ruas Vinte 
e Quatro de Maio, Quinze 
de Novembro e Candelária”, 
explica Selone.

A previsão é de que a ilu-
minação seja ligada no final 
de novembro.
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Protótipos de foguetes de 
garrafas pet estimula aprendizado 

Gê Beleza e Max Planck 
promovem 11º Corte a Fome

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Durante coletiva de 
imprensa realizada 
na última quarta-

-feira, dia 19, representantes 
da Gê Beleza Hair & Style 
e da Faculdade Max Planck 
revelaram todos os detalhes 
para o 11º Corte a Fome. 
O evento, de cunho social, 
acontece no próximo dia 30, 
das 10 às 14 horas, no Cen-
tro de Convivência da Max. 

O evento será promovido 
pela Gê Beleza em parceria 
com a faculdade Max Plan-
ck e visa uma ação social, 
quando alimentos não pe-
recíveis serão arrecadados 
e destinados a Organização 
Não-Governamental (ONG) 
Bolha de Sabão. 

As arrecadações devem 
auxiliar nas atividades de-
senvolvidas pela Bolha. 
“Para a entidade este tipo de 
evento é muito importante, 
pois nos ajuda muito”, res-
salta Márcia Pianosqui, cap-
tadora de recursos da ONG.

Para participar do 11º 
Corte a Fome basta doar 2 
Kg de alimentos não perecí-
veis em troca de um corte de 
cabelo. “Esperamos atender 
cerca de 1,5 mil pessoas no 
dia do evento”, diz a pro-
prietária da Gê Beleza, a 

empresária Gê Marques de 
Oliveira.

Durante o evento esta-
rão disponíveis cerca de 30 
profissionais de Indaiatuba 
e região, entre cabelereiros, 
assistentes e manicures. 
“Este ano também iremos 
oferecer unhas artísticas 
que serão feitas pelas alunas 
do projeto Bases e Brilhos. 
Para pintar as unhas também 
pedimos 2 Kg de alimen-
tos”, enfatiza Gê. 

O Corte a Fome contará 
ainda com a presença das 
crianças da ONG Bolha de 

Sabão, que farão uma apre-
sentação de hip hop, e da 
dupla sertaneja Ivan Lenon 
& Thiago, interpretando 
sucessos de Milionário e 
José Rico, Jorge e Mateus, 
Munhoz e Mariano, entre 
outros. 

A troca do cupom que dá 
direito ao corte de cabelo 
ou a unha artística pode ser 
realizada no salão Gê Bele-
za, localizado na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 35, 
Vila Vitória, de segunda a 
sábado, no horário de fun-
cionamento do espaço. 

Também será possível 
trocar no campus da Max 
Planck,  no balcão de infor-
mações localizado no prédio 
branco, em frente ao posto 
do Fies, de segunda a sexta-
-feira, das 13h às 22 horas. 

Mais informações pelo tele-
fone (19) 3834 8755.

Para a coordenadora de 
Projetos Sociais da facul-
dade Max Planck, Vânia 
Grillo, a parceria com a Gê 
Beleza é muito importante 
para a instituição. “Com a 
parceria esperamos unir a 
comunidade com os alunos 
e também desenvolver a 
cidadania com eles”, conta. 

Ainda de acordo com 
Vânia a faculdade irá parti-
cipar do evento com a par-
ticipação de quatro cursos. 
Os alunos de Farmácia irão 
realizar aferição de pressão; 
A Pedagogia irá participar 
com os pedagogos da ale-
gria e com pintura no rosto 
das crianças; O curso de 
Educação Física irá animar 
os participantes com aula 
de zumba; e os alunos de 
Veterinária irão orientar 
sobre a responsabilidade em 
adquirir um cão e conscien-
tizar a comunidade sobre 
a importância de manter a 

carteira de vacinação do 
animal em dia. 

Projeto 
O Corte a Fome é um 

evento realizado pelo Gê 
Beleza Hair & Style em 
parceria com a Faculdade 
Max Planck,  conta com 
apoio da Prefeitura e patro-
cínio de Bloom Lingerie, 
Bio Extratus Cosméticos 
Naturais, Nipon & Cia, Z10 
Negócios Imobiliários, Gru-
po Marquinhos, Belle Santé 
Instituto de Renovação em 
Odontologia, Wella Profes-
sionals, Dona Clau, Casa 
da Esfiha Comida Árabe e 
Munize Bigatto. 

Ao longo de nove edi-
ções o Corte a Fome reali-
zou, a cada ano, uma média 
de 500 cortes e arrecadou 
mil quilos de alimento. Na 
edição realizada em 2012 
foram 850 cortes e 1,7 mil 
alimentos. Vale lembrar que 
o evento não aconteceu no 
ano de 2013.

Corte a Fome foi anunciado  em coletiva de imprensa realizada no último dia 19, na faculdade Max Planck

Atividade aconteceu no Parque Ecológico, na última sexta-feira 

Alunos do Ensino Fun-
damental (9º ano) do Colé-
gio Rodin construíram, em 
sala de aula, protótipos de 
foguetes, a partir de garrafa 
pet e bandejas de isopor. O 
lançamento dos nove pro-
tótipos aconteceu na última 
sexta-feira, dia 14, no Parque 
Ecológico da cidade.

Durante o lançamento 
se propôs aos alunos medir 
o tempo, filmando o lança-
mento. “Por meio do expe-
rimento, os alunos puderam 
analisar a atuação das 2ª e 
3ª Leis de Newton, o com-
portamento do foguete no 
ar, bem como a mudança de 
velocidade e o tempo que 
o objeto levou para chegar 
ao ponto mais alto”, explica 
o professor idealizador da 
atividade, Marcelo Teixeira.

Ao longo do ano, a escola 
promoveu cerca de 20 outros 
experimentos, como corri-
da de carrinhos de rolimã, 
baterias criadas a partir de 
batatas e eletrólise da água, 
quando foi feita a separação 
da água (H¬20) em seus 

componentes (H2 e O2), por 
meio da passagem de corren-
te elétrica, que colocaram 
em prática o conhecimento 
teórico ensinado em classe. 

O Colégio Rodin, que está 
com matrículas abertas, está 

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

DIVULGAÇÃO
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Saúde divulga calendário 
da vacina contra a raiva

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

A Secretaria Municipal 
de Saúde divulgou 
durante a semana 

o calendário 2014 de vaci-
nação contra a raiva para 
cães e gatos, da zona urbana 

DA REDAÇÃO                                                  
redacao01@maisexpressao.com.br

Zona Rural
Dia 21 de Novembro
9 horas às 14 horas – Portaria - Vale das Laranjeiras
Dia 24 de Novembro
9h às 10 horas - Alto da Bela Vista Caixa d’Água
10h às 13 horas - Estrada do Sitio Saltinho
Dia 25 de Novembro
9h às 11 horas - Terras de Itaici – Salvador M. Prado com 
Agenir Martinhon Scachet 
11h15 às 14 horas - Mosteiro de Itaici – Portaria
Dia 26 de Novembro
9h às 16 horas - Igreja Santo Antônio Jardim Oliveira Camargo
Dia 27 de Novembro
9h às 12 horas - Jardim dos Laranjais – Portaria

Zona Urbana
Sábado 29/11 - das 9h às 16 horas 
Praça Votura – Jardim Pau Preto
UBS IX – Centro Rua São Carlos ao lado do Cemitério Can-
delária 
Praça dos Anões – Em frente ao Antigo Tejusa 
Centro Esportivo – Avenida Conceição 
E.E. Aurora Scodro Groff – Vila Maria Helena 
Praça da Liberdade – PQ Boa Esperança 
Posto de Saúde UBS V (Unidade Nova) – Bairro Itaici 
Jardim Itamaracá – Praça da Rua José Milanesi em frente ao PSF 

Outros horários 
E.E. Maria Cecilia Ifanger – Rua Perdiz, 320 - Vila Avaí – 9 
horas às 11h30
E.E. Helena de Campos Camargo – Av. Itororó com Rua Tuiuti 
– 13 horas às 16 horas
Colinas de Indaiatuba 2 – Rua Três com Rod. Cônego Cyriaco 
Scaranelo Pires – 9 horas às 11 horas
Colinas de Indaiatuba 1 – Trailler do Jorge Rua Ariovaldo 
Pinto – 11h30 às 14horas

Sábado 06/12 – das 9h às 16 horas
Praça Andréia M. Bonachela – Vila Costa Silva 
PSF Jardim do Sol – Rua Domingues Casagrande, 107 
UBS 10 – Jardim Califórnia Rua Basílio Martins, 164 – Jardim 
Califórnia 

e rural da cidade. Até esta 
quinta-feira, dia 20, 1.125 
já haviam sido vacinados e 
segundo a secretaria, a meta 
é imunizar cerca de 15 mil 
animais  A campanha está 
prevista para terminar no dia 
15 de dezembro. 

Do total foram vacinados 

Confira o calendário completo para vacinação
E. Maria Aparecida Pires da Cunha – Rua Reverendo Ataíde 
Costa, S/N° - Parque Nações 
E.E. Randolfo Moreira Fernandes – Rua Carlos Canova, 
600 – Parque das Nações -
Igreja São José – Videira 
UBS 2 - Cecap – Praça Vital Barnabé 
Calçadão da Igreja Santo Antônio - Jardim Morada do Sol ¬
Rua Álvaro Antolini, em frente ao n°31 - Rêmulo Zoppi

Outros horários 
Praça Parque das Frutas de frente a Rua Olindo Barnabé 
com Rua Claudiano Carlos Galvão – Jardim São Paulo – 9h 
à 11h30
Jd. Morada do Sol - Praça entre a Rua Vicente de Genaro – 
Av. Eng.º Fábio Roberto Barnabé do lado da Escola Estadual 
Suzana Benedicta Gigo Ayres ¬– 13h às 16 horas

Sábado 13/12 – das 9h às 16 horas
PSF Parque Corolla – Rua Dr. Nelson Nazário, 80 – Jardim 
Morada do Sol UBS 7 – Rua José de Campos, 709 – Jardim 
Morada do Sol 
Praça Rene Sperandio (Área de Lazer da Cecap) – Av. Al-
cides Peronhe s/nº PSF Jardim João Pioli – Ponto na Rua 
Artur Civolani (atrás do posto) 
Caixa D’água SAAE – Rua Mario Sergio de Almeida com 
Rua Raul David do Valle (em frente aos condomínios de 
prédios Cerejeiras e Jacarandás) 
Área Verde do Jardim Monte Verde - Via Joaquim Emídio 
de Campos Bicudo com Rua Carlos Sthal 
Paróquia São João Batista Rua João Martini com Rua Paulo 
Von Ah 
Praça (área verde) Jardim Europa II – Rua Nápolis 

Outros horários
Jardim Paulista – Rua Anhangabaú com Rua Butantã – 9h 
às 11h30
Jardim dos Colibris – Rua Benedito Soares da Silva em frente 
ao n°290 – 13h às 16 horas
Jardim Regina – Rua Hermínio Steffen com Rua Maria Oli-
vato de Souza em frente ao nº 597- 9h às 11h30
Jardim Portal do Sol - Rua Helena Franceschini Fermino 
com Elza Vieira de Abreu -13h às 16 horas 

até o momento, 935 cães e 19 
gatos. Na edição do ano pas-
sado a campanha imunizou 
12.452, aproximadamente 
52% dos animais do Muni-
cípio. 

A Secretaria informou que 
a primeira dose deve ser dada 
em animais acima dos quatro 

meses e não há limite máximo 
de idade. Os proprietários dos 
animais precisam levar a cartei-
ra de vacina do animais; o cão 
deve preso em coleira e o gato 
dentro de um saco de tecido; o 
cão deverá estar acompanhado 
por um adulto e não deve-se 
levar  o animal próximo ao 
horário de encerramento. 

A secretária salientou que 
não serão entregues vacinas 
para aplicação em domicílios. 

A doença
A raiva para cães e gatos 

é uma doença fatal pro-
vocada por um vírus, que 
acomete animais e seres 
humanos. Ela é transmitida 
por cão, gato e outros e ani-
mais através da mordedura 
ou lambedura da mucosa ou 
pele lesionada por animais 
raivosos. Os animais do-
mésticos de estimação são as 
principais fontes de transmis-
são para os seres humanos.

MONTREAL

YÁZIGI

Colégio recebe visita do 
Canil da Guarda Civil

Escola participa 
do Green Friday 2014

Os alunos do Colégio 
Montreal receberam no último 
dia 14, a visita do Grupo de 
Operações com Cães (GOC), 
da Guarda Civil de Indaia-
tuba. Três cães participaram 
da visita. O Labrador Red, 
especializado em farejar dro-
gas e armas, o Mallinois Max, 
treinado tanto para farejar 
como para atuar na proteção 
e patrulhamento, e o Golden 
Retriever, Thor, o show dog. 

De acordo com o oficial 
Claudinei o objetivo da vi-
sita é divulgar o trabalho do 
GOC. “Queremos mostrar as 
crianças sobre o perigo das 
drogas e também promover 
a aproximação com a popu-
lação, em especial as crianças 
para que elas não tenham 
medo da polícia, conheçam e 
entendam o nosso trabalho”, 
explica.

Durante a visita os guardas 
civis conversaram com os alu-
nos sobre o trabalho que desen-
volvem no combate às drogas 
e também sobre o treinamento 
dos cães para este fim. 

O ponto alto da visita 
foi a demonstração das ha-

bilidades dos cães do GOC, 
treinados para farejar drogas 
e armas e que atuam tam-
bém no trabalho de proteção 
auxiliando a Guarda Civil, 
a Polícia Militar e a Polícia 
Civil em operações e patru-
lhamento. 

O Grupo de Operações 
com Cães de Indaiatuba conta 
com cinco guardas e cinco 
cães. Além do treinamento 
dos cães e do trabalho de pa-
trulhamento, o Grupo realiza 
constantemente palestras em 
escolas públicas e também 
particulares. Além dos três 
cães que estiveram no Colé-
gio Montreal, há ainda um 
Rottweiler e um outro cão que 
ainda está em treinamento.

A aluna Isabelle Furllan 
Ruech Rosa garante que que-
ria ter um cachorro igual ao 
Thor, o show dog, ou igual 
ao Red, o farejador. “Eu 
queria ter um desses em casa 
porque assim ele poderia en-
contrar os meus brinquedos 
perdidos”, explica a aluna de 
cinco anos, que ficou encan-
tada com a apresentação dos 
cachorros da Guarda Civil.

O Yázigi Indaiatuba irá 
participar do Green Friday 
2014 e oferece descontos de 
30% para todos os cursos 
da unidade. Quem quiser 
aprender um novo idioma 
deve se dirigir até a escola 
no dia 28 de novembro. 
Para mais informações (19) 
3875-0206.

Criado em 2013, o Green 
Friday – movimento cola-
borativo – reúne Instituições 
de ensino, livrarias e orga-
nizações que propõe cursos 
que vão oferecer descontos 
de pelo menos 30% em suas 
ações e livros ligados à sus-
tentabilidade.

Em contraponto ao Black 
Friday, onde os consumidores 

adquirem produtos eletrônicos 
com preços mais baixos, o 
Green Friday tem como tema, 
“Troque o eletrônico do Black 
Friday por algo mais impor-
tante: o seu conhecimento”. 

No ano passado foram 
divulgados 59 cursos de seis 
Instituições de Ensino que 
juntos movimentaram R$ 60 
mil. Neste ano a proposta é 
dobrar o número de cursos, 
atingir um público maior e 
movimentar cerca de R$ 230 
mil. Livros e eventos culturais 
também farão parte do Green 
Friday.

O Yázigi Indaiatuba está 
localizado na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo, 340, Jardim 
Esplanada.

ACS/PMI

Pontos de vacinação foram divulgados durante a semana
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DIVULGAÇÃO

Gulão Centro Automotivo 
oferece serviço de qualidade 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Há dois anos no mer-
cado, o Gulão Cen-
tro Automotivo é 

uma das opções em manu-
tenção do seu carro. Lo-
calizado na Avenida Ário 
Barnabé, no Jardim Morada 
do Sol, a empresa hoje é 
formada por quatro funcio-
nários especializados para 
melhor atender seus clientes. 

“Temos  uma  equ ipe 
completa e competente es-
pecial izado em motor e 
elétrica”, diz a proprietária 
Helbia Querichelli Perine. 

No Centro Automotivo, 
os clientes podem contar 
com serviços de suspensão, 
escapamento, pneu, injeção 
eletrônica, alinhamento, ba-
lanceamento, entre outros. 
O Gulão trouxe também 
para Indaiatuba um novo 
serviço onde o alinhamen-
to é feito por computador. 
“Deixamos de oferecer o 
balanceamento a laser e 
passamos a oferecer o com-
putadorizado, o que dá mais 
confiança para nossos clien-
tes”, explica Helbia.

De acordo com a pro-
prietária, o novo sistema foi 
implantado devido a alguns 
clientes reclamarem que es-
tavam sendo lesados ou enga-
nados por algumas empresas. 

“Com esse novo serviço o 
cliente poderá ver, pela tela 
do computador, como o carro 
está e como ele ficará”, expli-
ca. “O consumidor sai com 
um relatório do carro, sobre 
o serviço que foi prestado. 
Assim não tem mais dúvida”, 
ressalta Helbia. 

Ainda de acordo com 
Helbia, o valor do alinha-
mento computadorizado não 
é muito mais alto que a laser. 
“Apesar de ser outro tipo de 
serviço, conseguimos manter 
um preço justo para nossos 
clientes. Com esse novo sis-
tema além de o cliente sair 
satisfeito, ele tem garantia de 
que o alinhamento foi feito 
de forma correta”, explica.

Manutenção 
Para o final de ano, o 

Gulão Centro Automotivo 
está pronto para receber seus 
clientes com a manutenção 
preventiva. “É importante 
lembrar que a manutenção é 
necessária para evitar maio-
res problemas com o carro”, 
alerta Helbia. “Além de evitar 
transtornos, a manutenção no 
carro garante mais segurança 
e economia no seu bolso.” 

O Gulão Centro Auto-
motivo está localizado na 
Avenida Ário Barnabé, 1.829, 
no Jardim Morada do Sol. O 
atendimento é feito de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 18 
horas, e aos sábados, das 8h 
às 13 horas.

Quatro alunos do Colégio 
Objetivo Indaiatuba con-
quistaram medalhas nos últi-
mos dias. Duas na Olímpiada 
de Matemática da Unicamp 
(OMU) e duas na Olimpíada 
Brasileira de Robótica.

O aluno Giuliano Panta-
rotto Semente, do 2º ano do 
Ensino Médio, ganhou a me-
dalha de ouro e o aluno Felipe 
Mourad Pereira, do 1º ano do 
Ensino Médio, conquistou a 
medalha de bronze, na Olim-
píada de Matemática da Uni-
camp. Essas foram as primei-
ras medalhas do colégio nesta 
categoria. “A cada conquista 
a satisfação aumenta e se 
torna maior por ser esta uma 
olimpíada de nível altíssimo, 
da qual participam apenas os 

melhores alunos do País!”, 
comemora a mantenedora do 
Colégio Objetivo Indaiatuba, 
Loide Rosa.

As outras duas medalhas 
de bronze foram conquistadas 
na prova teórica da Olimpíada 
Brasileira de Robótica pe-
los alunos Vinícius Riguetto 
Alves e Sofia Santi de Brito, 
ambos do 9º ano. Esta foi a 
terceira medalha conquistada 
por Sofia, somente este ano. 
Ela ganhou medalha de bron-
ze na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e também na 
Olimpíada Brasileira de Quí-
mica Júnior. A aluna começou 
a participar das aulas olímpi-
cas quando estava no 7º ano 
e soma até o momento cinco 
medalhas. “Gosto de partici-

par das olimpíadas científicas 
porque gosto de aprender 
coisas diferentes, de me desa-
fiar. Eu também sei que essa 
experiência é importante e 
pode me ajudar no futuro. Não 
sei ainda o que quero fazer, 
mas já penso sim em entrar 
nas melhores universidades”, 
afirma Sofia.

Até o momento, o Colégio 
Objetivo Indaiatuba conta-
biliza 28 medalhas e 4 men-
ções honrosas conquistadas 
somente este ano. O Colégio 
aguarda o resultado de outras 
três olimpíadas nas quais 
têm alunos finalistas, como a 
Olimpíada Brasileira de Física 
(OBF), a Olimpíada Paulista 
de Física (OPF), e o Torneio 
Virtual de Química (TVQ).

Alunos do Objeti-
vo conquistaram 
medalhas de ouro e 
bronze na Olimpíada 
de Matemática
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Cão farejador ajuda a 
localizar drogas em Itaici

FATAL

ROUBADOS

DURANTE O DIA

Motociclista morre após colidir contra cavalo

Guarda localiza carga 
milionária de celulares 

Jovem é assaltada por 
casal no meio da rua 

FOTOS: COMANDO UNO

COMANDO UNO

O Canil  da Guarda 
Civil auxiliou na 
localização de cerca 

de 500 porções de drogas, 
que estavam escondidas 
numa mata no Jardim Itaici. 
A operação aconteceu na 
manhã de terça-feira, dia 18, 
e terminou ainda na prisão 
do ajudante David Diego de 
Morais, de 25 anos. 

Os guardas informaram 
que realizavam patrulha-
mento pelo bairro quando 
avistaram Morais saindo de 
um mato e se dirigindo a 
uma casa abandonada. Em 
revista pessoal, os guardas 
localizaram com o ajudante 
um pedaço de maconha e R$ 
100 em notas pequenas. 

Como o local já é conhe-
cido como ponto de tráfico 
de drogas, os guardas solici-
taram o apoio do Canil. Os 
cães farejadores iniciaram 
então busca pela mata da 
região e não demoraram em 
localizar uma sacola com 
386 papelotes de cocaína, 
50 papelotes de maconha, 39 
pedras de crack, sete pape-
lotes de haxixe e um pedaço 
de maconha. Também foram 
localizados um rádio Nextel 
e um telefone celular. 

Ques t ionado sobre  a 
or igem da  droga  e  dos 
celulares, Morais assumiu 
que havia assumido a “bi-
queira” e que iria revender 
os entorpecentes. 

Diante disso, o ajudante e as 
drogas foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia. No distri-

to a autoridade policial retificou 
a voz de prisão diante da con-
dição de flagrante do acusado. 

Morais foi para Cadeia Pública 
de Campinas, onde ficará a 
disposição da Justiça.

Canil foi chamado para auxiliar na procura pela droga, em Itaici

No local os guardas localizaram aproximadamente 500 pinos de droga

O trânsito de Indaiatuba fez mais uma 
vítima na noite do último domingo, dia 16.  
O metalúrgico Willians Fortuna da Silva, 
de 27 anos, morreu após colidir sua moto 
contra uma égua na Rua Cônego Ciriaco 
Scaranello, no Jardim Mato Dentro. 

Segundo informações da Guarda 
Civil, um chamado realizado para o 
Centro de Operações, Atendimentos 
e Despachos (Coad) informou sobre 
o acidente. No local, os guardas cons-
tataram que a motocicleta da vítima 
havia colidido contra o animal, que 
se encontrava também caído ao chão. 

A ambulância  foi  acionada e 
encaminhou a vítima até o Hospi-
tal Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), porém a mesma já chegou à 
unidade em estado de óbito. 

Reincidência
Silva é a 25ª vítima de acidente 

fatal só neste ano e a terceira em 
menos de um mês. Há duas semanas 
os irmãos Josemar Neres dos Santos, 
de 32 anos, e Hemerson Neres dos 
Santos, de 29 anos, foram atropela-
dos por vários veículos na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). 

De acordo com informações da 
Polícia Rodoviária, ao chegarem 
ao local constaram os dois corpos 
na rodovia e a alguns metros, no 
acostamento, a moto em que os ir-
mãos estavam. Segundo o médico 
da concessionária que administra 
a Rodovia SP-75, ao chegarem ao 
local as vítimas já haviam entrado 
em óbito.

Homens da Guarda Ci-
vil localizaram na tarde de 
sexta-feira, dia 14, uma car-
ga de celulares avaliada em 
R$ 1,6 milhão. Os produtos 
estavam no interior de uma 
van, localizada na Rua José 
da Silva Maciel, antiga 5, no 
Jardim Morada do Sol. 

As suspeitas é que os 
produtos haviam sido rou-
bados na Rodovia Castelo 
Branco. Isso porque in-
formações do sistema de 
monitoramento via satélite 
indicavam que um veículo 
Mercedes Benz com pla-
cas de Porto Alegre – RS, 
carregado com uma carga 
valiosa de celulares havia 
sido roubado na rodovia. 

O sistema também apontou 
que o mesmo veículo estaria 
circulando por Indaiatuba. 

A Guarda Civil foi então 
acionada e iniciou patrulha-
mento pelas ruas da cidade 
e obteve êxito ao chegar 
a antiga Rua 5 do Jardim 
Morada do Sol. Segundo 
informações da GC, a carga 
foi encaminhada à Delega-
cia de Polícia e transferida 
posteriormente para Jundiaí, 
onde as investigações de-
vem prosseguir. 

A reportagem do Mais 
Expressão contatou a dele-
gacia de polícia de Jundiaí 
que, até o fechamento da 
matéria, não divulgou no-
vidades sobre o caso.

Uma vendedora de 27 
anos foi assaltada no meio 
da rua, no início da tarde 
de sexta-feira, dia 14, no 
Ja rd im Umuarama.  Um 
casal, em uma moto, parou 
ao lado da vitima e de porte 
de arma de fogo subtraiu 
a bolsa com R$ 2,5 mil, 
dinheiro que a jovem ha-
via acabado de receber da 
empresa em que trabalha. 

Em depoimento, a aju-
dante contou que estava 
pela Rua Francisco Deni 
quando foi abordada pelo 
casal,  que trafegava em 

uma moto modelo Twister. 
De posse de arma de fogo, 
a passageira anunciou o 
roubo e solici tou que a 
vítima entregasse a bolsa 
com o dinheiro que havia 
recebido. 

Assustada, a vendedora 
entregou a mochila e os 
assa l tan tes  fugi ram em 
direção Centro/Bairro. A 
ajudante informou que o 
condutor vestia bermuda 
de cor escura e sapatos 
modelo coturnos e que a 
passageira possuía cabelos 
curtos. 

Carga avaliada em R$ 1,6 milhão foi encontrada no Morada do Sol
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PM apreende mais de 400 kg de drogas
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Produtos falsificados são destruídos 
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Na manhã de ontem, 
dia 20, o Ministério 
Público (MP) em 

parceria com a Prefeitura 
realizou a destruição de 
aproximadamente 500 mil 
CDs e DVDs falsificados e 
mais de 100 máquinas de 
caça níqueis. A ação faz 
parte da campanha Pirataria 
é Crime, lançada na semana 
passada pelo MP, a Polícia 
Militar, Polícia Civil, Pre-
feitura e Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai).

Os produtos foram ar-
recadados ao longo de três 
meses, em operações das 
forças de segurança. Após a 
destruição, os produtos serão 
encaminhados ao Centro de 
Reciclagem onde serão sepa-
rados e reutilizados. 

De acordo com o pro-
motor de justiça e assessor 
de Articulação Institucional 
da Presidência do Conse-
lho Nacional do Ministério 
Público, Michel Betenjane 
Romano, a ação é importante 
para que a população veja 
que a pirataria é crime e está 
sendo combatida. “É preciso 
que se tenha ciência que não 
importa se você compra um 
ou 100 CDs, de alguma for-
ma você está financiando o 
crime”, explica. 

Romano destacou tam-
bém que há alguns anos os 
produtos originais realmente 

eram pouco acessíveis, o que 
impulsionou o consumo de 
artigos pirateados. Porém, 
ele afirma que essa não é 
a realidade atual e que não 
é mais uma desculpa para 
comprar produtos falsifica-
dos. “O produto pirata não 
é barato à toa, é por que não 
existem custos com empre-
sas, funcionários, impostos 
e muitas vezes existe um 
trabalho escravo por trás 
de tudo. Isso quer dizer que 
sem os impostos pagos por 
essa fabricação, o dinheiro 
que seria revertido para a 
cidade em forma de escolas, 
hospitais e outros serviços, 
não existe.” 

Segundo Secretário de 
Segurança, Alexandre Gue-
des Pinto, em 2012 os artigos 
falsificados foram utilizados 
para a confecção de artesa-
nato em projetos sociais. Já 
as mais de 2 mil máquinas 
caça níqueis apreendidas na-
quele ano, foram destruídas. 

No ano passado os produ-
tos pirateados foram nova-
mente doados para entidades 
sociais para confecção de ar-
tesanato. Já em 2014, todos as 
apreensões foram destruídas. 

Campanha 
A campanha Pirataria é 

Crime foi lançada no último 
dia 13 e tem como objetivo 
conscientizar quem compra 
artigos falsificados ou co-
mercializa esses produtos.  
Até o dia 23 deste mês a 
campanha irá espalhar car-

tazes pela cidade e folders 
visando alertar e informar a 
população. 

Já dos dias 24 a 28 de 
agosto haverá 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 fisca-
lizar com tolerância zero. 
Todos os produtos que não 
apresentarem nota fiscal de 
compra e também não ofe-
recerem aos consumidores 
nota fiscal de venda, serão 
recolhidos e apreendidos”, 
garante. “Que fique claro que 
não será somente o contra 
CD e 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 considerado pirata e 
será alvo da nossa atuação”, 
alerta.

A Operação Tolerância 
Zero contará com o apoio 
das forças policiais, que fa-
rão a ação de repressão aos 
locais mapeados. Se consta-
tado o crime de pirataria, a 
Prefeitura fará a cassação do 
alvará do estabelecimento, o 
Ministério Público proces-
sará e encaminhará para a 
Justiça julgar e determinar as 
punições cabíveis, que tem 
pena mínima de dois anos.

A Polícia Militar apreen-
deu na tarde quarta-feira, dia 
19, quase meia tonelada de 
drogas em uma residência do 
Jardim São Conrado. Além 
dos entorpecentes, os policiais 
encontraram armas e produtos 
químicos usados para o refino 
da droga. Um homem, identi-
ficado apenas como P.J.S., de 
35 anos, acabou sendo preso. 

Uma denúncia realizada 
via Centro Operações da Po-
lícia Militar (Copom) levou 
os policiais até a Rua José de 
Campos, antiga 78, do Jardim 
São Conrado. Na residên-
cia, os policiais localizaram 
442 kg de maconha, 1 kg de 
haxixe, uma pistola nove mi-
límetros, diversas munições, 
celulares, uma balança de 
precisão, além de diversos 
produtos químicos usados 
para mistura da droga. Todo 
o material foi encaminhado 
no mesmo dia para Campinas. 

Em entrevista ao jornal 
Mais Expressão, o coman-
dante da Polícia Militar de 
Indaiatuba, capitão Jesus 
André Alves, disse que o 
apoio da população foi fun-
damental na apreensão. “As 
forças de segurança não 
podem estar em todos os 

lugares, por isso a popu-
lação tem que nos ajudar 
realizando denúncias, como 
nesse caso. Os moradores 
desconfiaram e acionaram 
através do telefone 190 e 
tivemos êxito em tirar das 
ruas essa grande quantidade 
de drogas”, conta. 

O comandante explicou 
que em janeiro deste ano foi 
traçado um plano de ação 
no combate ao tráfico de 
drogas no Município, um 
complemento do Programa 
Viver. Além de intensificar 

o patrulhamento em locais 
conhecidos como ponto de 
tráfico, uma forte campanha 
para contar com o apoio da 
população foi realizada. “As 
pessoam entenderam que 
elas precisam ajudar, elas 
também fazem parte desta 
operação, pois todos juntos 
somos mais fortes contra o 
tráfico”, ressalta. 

Com esta apreensão, mais 
de uma tonelada de drogas já 
foi retirada de circulação pela 
Polícia Militar, de janeiro a 
novembro deste ano.

Operação destruiu aproximadamente 500 CDs e DVDs e 100 máquinas caça níqueis

P.J.S de 35 anos que estava na residência, foi preso por tráfico de drogas
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Partidas das semifinais do 
Amador Lidi ocorrem domingo 

Ciclismo conquista as primeiras medalhas

Mais Expressão

ABERTOS 

LIDI 

SCS/PMI

Quatro times iniciam 
a disputa rumo a 
grande final da Pri-

meira Divisão do Campeo-
nato Amador, competição 
promovida pela Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatubana 
(Lidi). Os confrontos de ida 
das semifinais acontecem no 
próximo domingo, dia 23, 
com os dois jogos marcados 
para o campo da Osan.

A primeira partida acon-
tece às 11 horas, com o 
clássico entre Operário e 
Ponte Preta de Itaici. Mais 
tarde, às 15h30, o confronto 
será entre Estrela do Norte e 
União Paraná.

No confronto de volta, 
marcado para o próximo dia 
30, também no Osan, as par-
tidas se invertem. Estrela do 
Norte e União Paraná jogam 
às 11 horas e Ponte Preta e 

Operário às 15h30. Tanto a 
Ponte Preta quanto o União 
Paraná jogam com a vanta-
gem do empate. 

A Macaca de Itaici garan-
tiu a classificação após ven-
cer, no domingo, dia 16, o já 
eliminado Santa Cruz pelo 
placar de 3 a 0. Com isso, 
o time terminou a primeira 
fase na primeira colocação, 
com 23 pontos ganhos.

Já seu adversário, o Ope-
rário conseguiu a última 
vaga para as semifinais de-
pois de desbancar, também 
no domingo, o LBC por 4 
a 0, time que também já 
não tinha mais chances de 
classificação no certame 
e acabou sendo rebaixado 
para a Segunda Divisão do 
Amador. O Operário termi-
nou a primeira fase na quarta 
colocação, com 20 pontos. 

Com 21 pontos somados, 
o União Paraná terminou 
a primeira fase na segunda 

colocação. A classificação 
a próxima fase foi garantida 
no último final de semana, 
quando a equipe venceu o 
Jardim Brasil por 2 a 1. As 
equipes fizeram confronto 

CONQUISTA A equipe de peteca de Indaiatuba garantiu 
o vice-campeonato para o Município no Brasileiro da 
modalidade, realizado entre sexta-feira e domingo, de 14 
a 16, em Goiânia. Competindo entre 180 atletas de sete 
estados, a dupla de indaiatubanos Rodrigo Silva e Gabriel 
Pachelli garantiu a medalha de prata na categoria Infantil 
A. Já Kevin Scacchetti e Vitor Schmidt subiram ao pódio 
com a medalha de bronze na categoria Juvenil. A cidade 
de Indaiatuba também foi homenageada na abertura da 
competição pelo presidente da Confederação Brasileira 
de Peteca, Márcio Cardoso.

direto por uma vaga e, quem 
ganhasse, estaria classifi-
cado. 

Já o Estrela do Norte ter-
minou na terceira colocação, 
com 21 pontos. Na última 

Estrela do Norte é a única das três equipes que ainda não venceu a Primeira Divisão do Amadorzão, organizado pela Lidi

Equipe de handebol venceu Botucatu por 38 a 18 na partida de estreia nos Jogos Abertos

rodada, com as duas equipes 
brigando por uma vaga nas 
semifinais, o Estrela venceu 
o União Agrícola Cardeal 
por 2 a 0. 

Ainda na rodada do últi-
mo final de semana, o Elias 
fez 5 a 1 no Bandeirantes, 
mas ambos já estavam re-
baixados para a Segunda 
Divisão em 2015. O outro 
confronto terminou em 2 a 
1 para o Unidos Bahia sobre 
o Atlético.

Alerta 
Na noite de segunda-fei-

ra, dia 17, as quatro equipes 
semifinalistas se reuniram 
na sede da Lidi para definir 
as diretrizes de disputa da 
próxima fase. 

Além de definirem as 
datas, horários e local das 
partidas, a diretoria da Lidi 
também alertou os clubes 
sobre o uso de fogos de 
artifício nos jogos, o que 
em Indaiatuba é proibido e 
amparado por uma Lei Mu-
nicipal. Segundo a entidade, 
quem desacatar a determina-
ção os clubes serão punidos 
pela entidade. 

A equipe local de ciclis-
mo conquistou as primeiras 
medalhas de Indaiatuba na 
disputa dos Jogos Abertos do 
Interior. A competição estadu-
al teve seu pontapé inicial no 
começo da semana e termina 
no próximo dia 29, na cidade 
de Bauru. 

Na quarta-feira, dia 19, na 
disputa válida pela Segunda 
Divisão, Indaiatuba teve sua 
primeira conquista nos Aber-
tos. Na Velocidade por equipe, 
a medalha de prata veio com 
as ciclistas Ana Rafaela Ko-
sak e Daniela Lionço, com o 
tempo de com o tempo final 
de 39”332.

Nas provas de ontem, dia 
20, novamente Daniela Lionço 
se destacou. A ciclista voltou 
a subir ao pódio ao conquistar 
a medalha de bronze na cate-
gorial Velocidade Individual. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o treinador da 
equipe local, Armando Ca-
margo, mostrou-se confiante 
com a equipe local. "Tenho 
certeza que ficaremos entre 
os três primeiros colocados 
na classificação geral no fe-
minino”, diz. “Já no masculino 
não tivemos tempo suficiente 
para se preparar, visto que 
não iríamos disputar os Jogos 
e fomos convidados faltando 

poucos dias para o início da 
competição.”

A equipe de ciclismo com-
petiu ontem, mas até o fecha-
mento na matéria não se tinha 
informações sobre os resul-
tados. O grupo local também 
disputa provas hoje e sábado, 
dias 21 e 22. 

Estreia 
Também estrearam com 

vitórias para a cidade as equi-
pes de handebol masculino, 
que venceu Botucatu por 38 
a 18, e malha, que derrotou 
Fernandópolis por 30 a 20. 

Indaiatuba participa da 2ª 
divisão dos Jogos Abertos do 

Interior nas modalidades atle-
tismo (19 a 22 de novembro), 
capoeira (27 e 28 de novem-
bro), ciclismo (19 a 24 de 
novembro), futsal (23 a 29 de 
novembro), ginástica artística 
(23 a 28 de novembro), han-
debol (19 a 25 de novembro), 
karatê ( 19 e 20 de novembro), 
malha (19 a 25 de novembro), 
natação (23 a 26 de novem-
bro), taekwondo (25 e 26 de 
novembro) e xadrez  (24 a 29 
de novembro).  

A cidade está sendo repre-
sentada por 168 competido-
res, num grupo formado por 
200 participantes, incluindo a 
comissão técnico 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), karatê (feminino e 
masculino), taekwondo (femi-
nino e masculino), handebol 
(masculino), futsal (mascu-
lino), xadrez (feminino), gi-
nástica artística (masculino), 
malha (masculino), ciclismo 
(masculino) e ginástica artís-
tica (feminino).
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Após eliminação, Sub-20 do 
Primavera já pensa na Copinha

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Copa Loucos Por Esporte de Futsal – Aifa

Rodada amanhã, dia 22, no ginásio da Sol-Sol

Horário      Partida 
12h50      Elite/Tigres Azuis x Humble/Cidão lanches
13h50   Sol-Sol B/Marquinhos Tintas x Flamengo/Merc. 2 irmãs
14h40      Futsal Futuro x Manchester/JR Despachante
15h30      União Tribuna x Borussia/XII de Junho
16h20      Shalke 83/Betão Motos x Parque Indaiá

Rodada amanhã, dia 22, no ginásio do Carlos Aldrovandi 

Horário  Partida 
12h50  Grillos/Independente x NBF/Padaria Líder
13h50  Atletas de Cristo/Uniton x Meninos do G5
14h40  Cebi Brasil x Galáticos
15h30  Sol-Sol/Grupo Marquinhos x GA Marcenaria/Tamandaré 
16h20  Treze Amigos – Itu x Vila Mercedes 

Resultados da última rodada 
Parque Indaiá 4 x 0 União Tribuna B
Shalke 83/Betão Motos/T. Tintas 8 x 3 C.A. Futsal 
Humble/Cidão Lanches 2 x 7 Galáticos
Cebi Brasil 5 x 5 EC Elite/Tigres Azuis
União Tribuna A 5 x 1 Atletas de Cristo/Uniton
Meninos do G5 1 x 2 Borussia/XII de Junho
Procam/Auto Center 3 x 4 Vila Mercedes
Treze Amigos – Itu 2 x 2 ML Informática/Marquinhos Tintas
Manchester/JR Despachante 8 x 2 NBF/Padaria Líder
Futsal Futuro 3 x 0 Grillos/Independente 
Sol-Sol/Marquinhos Futsal 2 x 0 Sol-Sol B/Marquinhos Tintas
GA/Dinamite/Tamandaré Tintas 1 x 1 Flamengo/Merc. 2 /
Marquinhos Tintas 

Campeonato de Futebol de Minicampo - Clube 9 de Julho

Resultados da última rodada 
PCB Informática 1 x 0 Jornal Exemplo
DD Max 0 x 2 Jacitara 
Tecnosemillas 2 x 3 UnexFort
Colégio Meta 3 x 0 LG Vacker
2G Bebidas 4 x 2 Marmoraria Uchôa
Ice Bears 1 x 3 De Cor Flex
Atlântico Soluções 5 x 1 JR Celulares
Dominium 3 x 0 Hidráulica Diclace 
Fonte: Clube 9 de Julho

Campeonato Amador – Série B (Aifa)

Final domingo, dia 23, no campo da Osan

Horário Partida
9 horas  Independente B x Estrela FC
Fonte: Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa) 

JEAN MARTINS

Após ser eliminado na 
Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista, 

a equipe Sub-20 do Esporte 
Clube Primavera já pensa na 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior, que começa a ser dis-
putada em janeiro de 2015. A 
46ª edição da Copinha contará 
com 104 times, todos nacionais, 
divididos em 26 grupos. O atual 
campeão do certame é o Santos. 

A divulgação das sedes e 
grupos foi feita pela Federa-

Grupo A (Tanabi) 
Tanabi
Paraná
Itapemirim-ES 
Mirassol

Grupo B (São José do Rio Preto) 
América-SP
Grêmio
Confiança 
Rio Preto

Grupo C (Catanduva) 
Catanduvense
Goiânia
Náutico 
Ponte Preta

Grupo D (Lins) 
Linense
Santos
Penapolense 
Babaçu-MA

Grupo E (Presidente Prudente) 
Grêmio Prudente
Bahia
Audax 
Comercial-MS

Grupo F (Bauru)
Noroeste
Fluminense
Comercial-PI 
Luverdense

Confira os grupos da Copa São Paulo

ção Paulista de Futebol (FPF) 
na última sexta-feira, dia 14. 
Indaiatuba será uma das sedes 
do campeonato. O Fantasma da 
Ituana está no Grupo O e não 
terá “vida” fácil na competição.

O time de Indaiatuba enfren-
tará a forte equipe do Cruzeiro, 
o ABC de Natal e Araguaína de 
Tocantins. O presidente Sérgio 
Trinca diz ser um grupo difícil, 
mas acredita em seu grupo. “É 
uma incógnita a participação de 
ABC e Araguaína, mas o Cru-
zeiro é tradição, é complicado 
jogar contra eles”, analisa. “Por 

outro lado temos uma equipe 
boa, com elenco melhor do que 
os grupos que participaram das 
últimas duas Copinhas.”

Na disputa do ano passado, 
a equipe do Primavera venceu 
a Ponte por 1 a 0, perdeu para 
o CRB de Alagoas e empatou 
em 1 a 1 com o Fortaleza. Com 
os resultados, o Tricolor de 
Indaiatuba acabou eliminado 
logo na primeira fase. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o técnico Márcio 
Souza prometeu que o time 
irá mais longe no próximo 
ano. “Estamos com um grupo 
que chegou a semifinal de um 
Campeonato Paulista, o que 
não é fácil, e certamente tere-
mos um desempenho melhor”, 
diz. “Acredito que, na teoria, o 
Cruzeiro seja o principal adver-
sário. Mas a Copa São Paulo é 
uma competição complicada, 
pois a maioria dos times se 
prepara durante o ano todo.”

Eliminação 
O grupo que representará 

o Primavera é o mesmo que 
disputou a Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista Sub-20 e 
que foi eliminado nas semifi-
nais do Campeonato Paulista. 

No primeiro confronto, em 
casa, o Fantasma acabou derro-
tado por 1 a 0 para a Portuguesa 
Santista. Na partida de volta, 
realizada sábado, dia 15, em 
Santos, o confronto terminou 

empatado em 1 a 1, resultado 
que garantiu o time da Baixada 
na final do Certame.

Para o presidente Sérgio 
Trinca, a equipe Sub-20 do 
Tricolor de Indaiatuba tinha 
plena chances ser campeã. 
“Temos um time superior a 
Portuguesa, mas deixamos 
escapar a vaga no jogo de 
ida, em casa, quando perde-
mos muitas oportunidades de 
gol”, ressalta. 

Após a eliminação, o gru-
po ganhou uma semana de 
férias e retorna aos trabalhos 
na tarde de segunda-feira, dia 
24. O elenco profissional se 
apresenta no mesmo dia, mas 
pela manhã. 

Segundo Márcio Souza, 
os treinos iniciam já no co-
meço da semana. “Vamos 
realizar um trabalho físico 
de dez dias, o que não ti-
vemos durante a disputa do 
Campeonato Paulista, além 
do treinamento tático e com 
bola”, conta o treinador, o 
qual ressaltou também o bom 
desempenho de seus atletas. 
“Eles (jogadores) estão de 
parabéns. Chegaram a uma 
semifinal de Paulista, o que 
é muito difícil. Não era nem 
para disputarmos o cam-
peonato, mas aceitamos o 
desafio. Tivemos alguns pro-
blemas, principalmente com 
a parte física. Mesmo assim 
superamos os desafios.”

A equipe de luta de braço de Indaiatuba garantiu mais quatro 
títulos da Copa Brasil de Luta de Braço. Os pódios vieram, nos 
braços direito e esquerdo, com Tatiane Faria (categoria 60kg 
sênior feminino), Damaris Malaquias (categoria 65kg sênior 
feminino), Filipe Ducas (categoria 60kg sênior masculino) e 
Inar Florenziano (categoria 70kg sênior masculino). As dispu-
tas ocorrem no sábado e domingo, dias 15 e 16, em Fortaleza.

Grupo G (São Carlos) 
São Carlos
Botafogo
XV de Piracicaba 
Itabaiana

Grupo H (Leme) 
Lemense
Fortaleza
Botafogo-SP 
Independente-PA

Grupo I (Araraquara) 
Ferroviária
Ceará
Monte Azul 
Gama

Grupo J (Limeira)
Inter de Limeira
Palmeiras
Murici-AL 
Desportiva Ferroviária-ES

Grupo K (Sumaré) 
Sumaré
Sport
Paulista 
Cacerense-MT

Grupo L (Itu) 
Ituano
Internacional
São Bento 
Galícia

Grupo M (Paulínia) 
Paulínia
Coritiba 
RB Brasil 
São Jose-AP

Grupo N (Atibaia) 
Atibaia
Vitória
Portuguesa 
Porto-PE

Grupo O (Indaiatuba) 
Primavera
Cruzeiro
ABC 
Araguaína

Grupo P (Taubaté) 
Taubaté
Vasco da Gama 
Araxá 
Serrano-BA

Grupo Q (Osasco) Grêmio
Osasco
Flamengo
Sampaio Correa 
Vilhena

Grupo R (Taboão da Serra) 
Taboão da Serra
América-MG
Santa Cruz 
Chapecoense

Grupo S (Águas de Lindoia) 
Desportivo Brasil
Atlético-GO
Avaí 
Paysandu

Grupo T (São Bernardo) 
São Bernardo
Atlético-MG
Sete de Setembro-AL 
Unaí-DF

Grupo U (Ilhabela)
Criciúma
Vila Nova-GO
Guarani 
São Jose´-RS

Grupo V (São José dos Campos) 
São José
São Paulo, 
4 de Julho-PI 
São Raimundo-RR

Grupo W (Barueri)
Barueri
Corinthians
Rio Branco-AC 
Guaicurus-MS

Grupo X (capital) 
Nacional
Goiás
Rio Claro 
Botafogo-PB

Grupo Y (Guarulhos)
Flamengo-SP
Atlético-PR
São Caetano  
Palmeira-RN

Grupo Z (capital)
Juventus
Figueirense
Santo André 
Tarumã-AM  

Fonte: Federação Paulista de Futebol 

Márcio acredita numa boa campanha na Copinha
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Antônio de Pádua promove evento artístico

Cultura promove nova edição 
do Sarau Todas Palavras

PROJETO

SARAU

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Orquestra de Indaiatuba 
se apresenta na Câmara

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal 
será palco de mais 
uma apresentação da 

Orquestra de Indaiatuba. O 
evento, gratuito a toda popu-
lação, acontece a partir das 
20 horas de amanhã, dia 22. 
Dessa vez, o espetáculo musi-
cal contará com a participação 
do violonista Emerson Biaggi 
como solista convidado. 

O tema da apresentação 
será “Alma Brasileira”, a 
qual contará com grandes 
obras de compositores des-
taques no século 21, como 
Villa-Lobos, Radamés Gnatti 
e Santino Parpenelli. “A di-
ferença dessa apresentação 
para as anteriores, é que nesta 
queríamos fazer algo apenas 
com músicas brasileiras, mas 
sem ser algo estereotipado”, 
explica o regente e diretor ar-
tístico da orquestra, Paulo de 
Paula. “Foi um mês de ensaio 
para que tudo esteja afinado 
no sábado.”

Três grandes obras estão 
na programação: Quarteto de 
Cordas nº 1, de Heitor Villa 
Lobos, que será apresentada 
em uma versão para orquestra 
de cordas. A peça está dividi-
da em seis partes, alternando 
movimentos lentos, de caráter 
lírico e outros mais rápidos, 
que remetem a canções po-
pulares e folclóricas. Ao final 

de sua obra, o autor exalta o 
folclore brasileiro, reprodu-
zindo, através de sua música, 
os pulos de um saci. 

A outra obra a ser apresen-
tada, de autoria de Radamés 
Gnattali, será o Concerto para 
Viola e Orquestra de Cordas, 
que foi escrito em 1967, e 
provavelmente trata-se da obra 
mais importante do gênero es-
crita por um compositor brasi-
leiro para o instrumento. A for-
te presença da música popular 
brasileira pode ser notada nas 
melodias e, sobretudo, no uso 
das fórmulas rítmicas típicas 
da música nacional, tanto no 
solo da viola, quanto no acom-
panhamento da orquestra. 

Para fechar a noite, a obra 
Dansa Nordestina, de Santino 
Parpinelli - que manteve a 
grafia original usando 'dansa' 
ao invés de 'dança' -, inspirada 
na música nordestina, identi-
ficada pelos ritmos Baião e 
Xaxado. A obra foi escrita ori-
ginalmente para contrabaixo 
e será apresentada na versão 
do próprio compositor para 
orquestra de cordas.

Apresentação 
Além dos 17 instrumen-

tistas, pela primeira vez o 
violonista Emerson De Biaggi 
será o solista convidado da 
Orquestra de Indaiatuba. “

Segundo Paulo, a expecta-

tiva é de bom público durante 
apresentação de sábado. “Te-
nho certeza que quem vier vai 
ver um espetáculo fantástico. 
Com base em apresentações 
nos meses passados, estamos 
tendo uma adesão muito boa, 
o pessoal tem enchido a Câ-
mara”, conta.  

A apresentação da Orques-
tra de Indaiatuba acontece 
na Rua Humaitá, 1.167, no 
Centro. A apresentação é 
uma realização da AMOJI e 
Secretaria Municipal da Cul-
tura, e conta com o apoio de 
Mundo Enem e Aveloz. Mais 
informações sobre a orquestra 
no site www.orquestradein-
daiatuba.org.br.

Sobre a Orquestra Jovem de Indaiatuba
Fundada há 10 anos, por 

iniciativa da Prefeitura de 
Indaiatuba e da Secretaria 
Municipal de Cultura, como 
Orquestra Jovem de Indaiatu-
ba, passando, em 2008, a ser 
denominada como Orquestra 
de Indaiatuba, devido ao 
desenvolvimento musical de 
seus integrantes, tem como 

principal objetivo permitir 
a população o acesso a arte, 
através de apresentações que 
estimulem e enriqueçam a 
vida musical da comunidade. 
Desde sua fundação, é man-
tida pela Associação Mante-
nedora da Orquestra Jovem 
de Indaiatuba (AMOJI), que 
é uma sociedade civil, sem 

fins lucrativos, dedicada ao 
desenvolvimento musical da 
cidade, promovendo ativi-
dades de formação que vão 
desde a iniciação musical 
até a capacitação e qualifi-
cação profissional de jovens 
instrumentistas. Atualmente 
a Orquestra de Indaiatuba é 
formada por 20 instrumen-

tistas e regida pelo maestro 
Paulo de Paula. Além dos 
concertos regulares na cida-
de, o grupo vem se apresen-
tando em diversas cidades do 
Estado, entre elas Vinhedo, 
Serra Negra, Jaguariúna, Sal-
to, Monte Verde, Piracicaba, 
Pindamonhangaba, Itapira e 
São Paulo.

Orquestra de Indaiatuba apresenta amanhã espetáculo com músicas nacionais

Antônio de Pádua apresenta o projeto "Corrente do Bem, Espiral de Luz e Paz"

Danças Urbanas se apresenta no Sesi, com entrada gratuita 

Os alunos do Ensino 
Médio da Escola Estadual 
Professor Antônio de Pá-
dua Prado apresenta hoje, 
dia 21, às 19h30, o projeto 
artístico “Corrente do Bem, 
Espiral de Luz e Paz”. O 
evento acontece na sede 
da escola na Rua Serafim 
Gilberto Candello, 1.139, 
no Jardim Morada do Sol. 

A entrada para o evento 
é gratuita, porém a organi-

zação do projeto pede para 
que os visitantes participem 
levando 1 Kg de alimento 
não perecível que serão 
destinados à instituições da 
comunidade.

De acordo com a vice-dire-
tora da escola, Dilma Claudio 
da Silva, o objetivo do projeto 
é incentivar o protagonismo 
juvenil potencializando as 
habilidades e competências 
dos alunos e desenvolver 

ações que valorizem a paz e o 
respeito, bem como o espírito 
de solidariedade.

Para mais uma edição do 
projeto, Dilma diz que espera 
uma atividade emocionante 
com o prestigio da comuni-
dade. “Esperamos um evento 
significativo com a partici-
pação de todos, de modo a 
valorizar nossas ações e ofe-
recer um momento de lazer e 
cultura”, explica.

No evento, o público 
poderá prestigiar o coral 
com alunos do 1º e 2º ano 
do Ensino Médio. Além de 
dança, teatro e banda musi-
cal realizado pelos alunos 
do 3º da escola. 

O projeto “Corrente do 
Bem, Espiral de Luz e Paz” 
conta com uma equipe de 
coordenação, além do en-
volvimento de todos os 
alunos do período noturno.

A Secretaria Municipal de 
Cultura promove na próxima 
quinta-feira, dia 27, mais uma 
edição do Sarau Todas Pala-
vras. O evento acontece no 
Casarão Pau Preto, a partir das 
19 horas, com entrada gratuita. 

O Sarau tem como objetivo 
na formação do público leitor e 
no fomento da cena literária em 
Indaiatuba. É um evento onde 
as pessoas se encontram para 
se expressar ou se manifestar 
artisticamente. 

Quem tiver interesse em 
participar do Sarau através da 
leitura para a plateia pode se 
inscrever pelo e-mail cultura@
indaiatuba.sp.gov.br e escolher 
um trecho de obra literária de 
qualquer gênero, com dura-

ção média de 10 minutos. As 
vagas são limitadas conforme 
a disponibilidade de horário. 
Para maiores informações (19) 
3894-1867.

A palavra Sarau tem origem 
no termo latino serus (relativo 
ao entardecer) porque aconte-
cia, em geral, no fim do dia. 
Muito comuns no século XIX, 
os saraus vêm sendo resgata-
dos como forma de fortalecer 
a identidade da comunidade, 
promover a integração de forma 
descontraída, despertar a sensi-
bilidade das pessoas e estimular 
o gosto pela literatura e outras 
vertentes artísticas.

O Casarão Pau Preto está 
localizado na Rua Pedro Gon-
çalves, 477, Jardim pau Preto.  

Danças Urbanas se 
apresenta no Sesi

ATRAÇÃO

No próximo dia 28 de no-
vembro, às 19h30, o Serviço 
Social da Indústria (Sesi) de 
Indaiatuba recebe o grupo 
“Danças Urbanas Contemporâ-
nea”. O evento é gratuito e livre 
para todos os públicos.

Divertido e inovador, o 
espetáculo agrada e envolve 
o espectador de uma forma 
dinâmica e descontraída, pro-
movendo uma identificação 
imediata com suas coreografias 
e seus personagens. 

Por meio de esquetes lúdi-
cas e educativos, o grupo ilustra 

o surgimento e a trajetória do 
estilo locking, criado em 1960, 
e que atravessa as décadas in-
fluenciando várias gerações de 
dançarinos. 

Com um elenco formado 
por estudantes da dança de rua 
desde 2006, busca levar a dança 
urbana aos palcos e teatros de 
uma maneira profissional e edu-
cativa e dar ênfase ao locking. 
Em pouco tempo o Chemical 
Funk se tornou referência na 
área, atuando em diversos 
encontros de cultura urbana e 
projetos culturais.
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Casarão recebe 'Indaiatuba 
em Cores e em Flores' 

Ingressos para o Baile de 
Réveillon já estão à venda

Papai Noel chega ao Jaraguá e inaugura decoração 

EXPOSIÇÃO

CLUBE 9 NATAL

DENISE KATAHIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCULTURA & LAZER
Exposição 'Reciclando 

Ideias' chega à Indaiatuba 
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Cultura Sustentável 
realiza até amanhã, 
dia 22, a exposição 

“Reciclando Ideia” em In-
daiatuba. O evento acontecerá 
na Escola Ambiental Bosque 

do Saber, com entrada gra-
tuita.

A exposição é a primeira 
no País a reunir artistas com 
os mais diferentes trabalhos 
a partir do material reciclável 
e visa chamar a atenção para 
a sustentabilidade, além de 
alertar para a preservação e 

otimização do meio ambien-
te. “É um projeto inédito no 
Brasil que tem o propósito 
de mostrar para o público de 
diversas faixas etárias a arte 
com material reciclável”, 
explica a diretora da Cultura 
Sustentável, Ana Carolina 
Xavier. “A ideia de realizar 
uma exposição com materiais 
recicláveis surgiu observando 
as pessoas nas ruas e o desca-
so que as mesmas têm em não 
jogar o lixo no lugar certo, 
além da falta de consciência 
e conhecimento de muitas 
pessoas que o ‘lixo’ pode se 
transformar”, completa.

O evento apresentará a 
criatividade de cinco artis-
tas que transformam o lixo 
reciclável em arte. “Iremos 
mostrar que com a reutiliza-
ção de materiais recicláveis, 
se adquire responsabilidade 
ambiental e, ao mesmo tem-
po, um objeto de decoração. 
Lembrando que muitos ma-
teriais demoram anos para 
se decompor”, diz a diretora.

Em sua passagem por 
Indaiatuba, os organizadores 
irão atender cerca de 3 mil 
crianças da Escola Ambien-
tal Bosque do Saber, onde 
irão participar de oficinas de 
reciclagem.

A exposição será realizada 
pela Cultura Sustentável com 
o patrocínio da Bemis e apoio 
do Programa de Ação Cultu-
ral do Estado de São Paulo 
(Proac) e da Conecta Cultura. 

Para mais informações 
www.culturasx.com.br/reci-
clandoideias.

Cultura Sustentável
A Cultura Sustentável é 

uma empresa especializada 
em consultoria e produção 
de projetos culturais, sociais, 
ambientais e esportivos. Com 
ampla experiência no mercado, 
apresenta as melhores soluções 
no uso das leis de incentivo, 
por meio de estratégias perso-
nalizadas para cada área, alian-
do comunicação, economia e 
visibilidade às empresas.

Artistas
Arisson Sena cria arte atra-

vés do lixo que encontra na 
rua, esculturas bem elabora-
doras com toques de cor;

Berbela é o "cara" mais 
conhecido da Comunidade Pa-
raisópolis de São Paulo, a sua 
grande habilidade é usar peças 
de metal para transformar em 
grandes esculturas e também 
em objetos de decoração;

Daniel Beato utiliza o pneu 
com sua material prima, reu-
tilizando para criar móveis e 
brinquedos dos mais diversos 
tipos;

Alfredo Borret tem nas 
tampinhas de garrafa sua iden-
tidade, constrói ideias de qua-
dros e remonta quadros famo-
sos, de uma forma sustentável;

Rodrigo Bueno transforma 
locais públicos e instalações 
em grandes jardins.

Arisson Sena cria esculturas através do lixo encontrado na rua

Papai Noel chega amanhã, às 17 horas, no Shopping Jaraguá

O Museu Ca-
sarão Pau Pre-
to, da Fundação 
P r ó - M e m ó r i a , 
sedia até o dia 
1 9  d e  d e z e m -
bro a exposição 
“Indaiatuba em 
Cores e em Flo-
res”. A entrada é 
gratuita e aberta 
ao público de se-
gunda a sábado, 
das 8h às 17 ho-
ras, e aos domin-
gos, das 13h às 
17 horas.

A exposição traz uma 
homenagem à Indaiatuba 
através do olhar da artista 
mineira Regina Marta que 
se inspirou para fazer o res-
gate de cenas tradicionais 
da Indaiatuba antiga. “Tive 
vontade de fazer uma relei-
tura de algumas imagens, 
tentando reconst rui r  as 
cores características de um 
tempo passado. Com suas 
ruas de terra, cavaleiros, 
vendas de secos e molhados 
e seu povo. Temas aborda-
dos e revividos por meio da 
pintura a óleo sobre tela.”

Além da vegetação do 
cerrado, típica da região 
como a planta símbolo da 
cidade, a palmeira de indaiá 
também forma pinceladas 
pela artista. “As folhas e 
frutos parecem sair do solo, 
mas a palmeira pode chegar 
até dois metros de altura”, 
explica. 

Artista
Regina Marta é graduada 

em Educação Artística com 
licenciatura em Artes Plásticas. 
Prosseguiu com seus estudos 
por conta própria, pesquisando, 
traduzindo e experimentando 
técnicas de artistas consagra-
dos. Com este aporte, serviu-
-se de seu repertório pessoal, 
contemplativo em relação à 
natureza, para moldar um estilo 
próprio. Realizou diversas ex-
posições, tanto coletivas quanto 
individuais. Em Indaiatuba, suas 
mostras mais relevantes foram: 
“Flora Brasileira”, exposição 
que fez parte do Agosto das 
Artes - promovido pela Secre-
taria Municipal de Cultura de 
Indaiatuba – e que utilizou o 
espaço da Galeria de Arte do 
Centro Cultural Wanderley Pe-
res e a “Noite das Artes”, evento 
simultâneo ao lançamento do 
livro “Reflexões e Práticas so-
bre uma Filosofia da Pedagogia 
Musical” do Prof. J. Julio Stateri 
na Livraria Laselva.

A magia de Natal está 
prestes a começar no Shop-
-ping Jaraguá Indaiatuba. 
Amanhã, dia 22, o Papai Noel 
chega ao shopping e inaugura 

na praça de eventos do empre-
endimento, e fará atendimento 
ao público diariamente na 
praça de alimentação até o dia 
24 de dezembro. 

Para receber o Papai Noel, 
o Shopping Jaraguá Indaiatu-
ba preparou uma programação 
especial com muita diversão 
e interação com as crianças. 
As atividades começam às 
12 horas com a distribuição 
gratuita de pipoca. Às 16 ho-
ras tem início o teatro infantil 
“Natal de Brincadeiras”, em 
que os pequenos irão dançar e 
cantar músicas natalinas com 
os mais divertidos ajudantes 
do Sr. Noel. 

“Programamos atividades 
especiais para a chegada do 
Papai Noel, com o objetivo de 
divertir as crianças e também 
de despertar o espírito natali-

a decoração natalina, além de 
marcar o início da festividade 
no centro de compras.

O bom velhinho tem a che-
gada prevista para as 17 horas 

no no público presente”, diz 
a coordenadora de marketing 
do Shopping Jaraguá, Cinthia 
Lagranha.  

Crianças, jovens e adul-
tos poderão visitar o Papai 
Noel, fazer seu pedido e 
tirar uma foto de segunda-
-feira ao sábado, das 14 h às 
22 horas, e aos domingos e 
feriados, das 14h às 20 ho-
ras. No dia 24 de dezembro, 
véspera de Natal, o bom ve-
lhinho receberá as crianças 
das 12h às 18 horas.

Enfeites natalinos e per-
sonagens animatrônicos fa-
zem parte do “Belíssimo 
Natal” do Shopping Jaraguá, 
que conta ainda com a pol-
trona do Papai Noel e uma 
grande árvore de Natal mon-
tada na praça de alimentação 
do empreendimento.

Já  estão à  venda os 
ingressos para o Baile de 
Réveillon do Clube 9 de 
Julho, que será realizado 
no dia 31 de dezembro, 
a partir das 22 horas, no 
salão social do clube. 

O valor do ingresso 
para associado é R$ 80 
e  R$ 40 para  cr ianças 
associadas (7 a 14 anos). 
Pa ra  os  conv idados  o 
valor é R$ 130 e R$ 65 
para crianças convidadas 
(7 a 14 anos). Crianças 
menores de 6 anos (as-
sociadas ou convidadas) 
não pagam. Ao todo está 
d i spon íve l  100  mesas 
para o evento.

No cardápio, a entrada 
contará com patês, diver-

sos tipos de queijos, sa-
lame e lombo canadense, 
além de uma variedade 
de saladas. Como prato 
principal, arroz com pas-
sas, arroz branco, peito 
de peru à Califórnia, ma-
minha ao molho madeira, 
rondelle quatro queijos ao 
molho branco e creme de 
lentilha. De sobremesa, 
bolo de nozes com sorve-
te de creme. As bebidas 
serão cobradas à parte, 
mas cada mesa receberá 
como cortesia uma gar-
rafa de espumante.

A animação da festa 
fica por conta da Banda 
Mistura Paulista.  Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3875 9833.
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Cinema

JOGOS VORAZES - A 
ESPERANÇA - PAR-
TE 1 - Lançamento - 
Aventura - Classificação 
14 anos - 123 minutos. 
DUBLADO: Quarta (19) 
a Quarta (26): 14h40 
/ 17h30 / 20h20. LE-
GENDADO: Quarta (19) 
a Quarta (26): 16h00 / 
18h50* / 21h40* *Aten-
ção: na terça, dia 25 , 
não haverá a sessão das 
18h50 e 21h40.

O LUCRO ACIMA DA 
VIDA - Sessão especial 
do Cineclube Indaiatuba 
- Drama - Classificação 
12 anos - 90 minutos. 

JOGOS VORAZES - A 
ESPERANÇA - PAR-
TE 1 - Lançamento - 
Aventura - Classificação 
14 anos - 123 minutos. 
DUBLADO: Quarta (19) 
a Sexta (21): 13h45 / 
16h30 / 19h15 / 22h00
Sábado (22) e Domingo 
(23): 13h45 / 16h30 / 
19h15 / 21h00 / 22h00
Segunda (24) a Quarta 
(26): 16h30 / 19h15 / 
22h00. LEGENDADO: 

Quarta (19) a Quarta (26): 
14h40 / 17h30 / 20h20.

WINTER - O GOL-
FINHO 2 - Estréia 
- Aventura - Classifi-
cação livre - 107 mi-
nutos. Quinta (20) e 
Sexta (21): 15h45. Sá-
bado (22) e Domingo 
(23): 13h30 / 15h45. 
Ingresso promocional 
beneficente para este 
filme: Meia R$ 5,00 - 
Inteira R$ 10,00. Toda 
renda será revertida 
para as creches da Casa 
da Providência

Mais Expressão

DEBI & LÓIDE 2 
- Comédia - Classifi-
cação 12 anos - 100 
minutos .  DUBLA-
D O :  Q u a r t a  ( 1 9 ) , 
Quinta (20),  Sexta 
(21), Segunda (24), 
Terça (25) e Quarta 
(26): 16h10 / 18h50 / 
21h35. Sábado (22) e 
Domingo (23): 14h20 
/  16h10 /  18h50 / 
21h35

INTERESTELAR 
- Ficção - Classifi-
cação 14 anos - 169 
minu tos .  LEGEN-

Esta semana pode trazer algumas dificuldades emocionais, 
principalmente se o nativo não tiver praticado a sua comuni-
cação nos relacionamentos e nos romances em geral. Poderá 
conhecer muitas pessoas e ficar muito instável afetivamente. 
Tenha cuidado. Quanto ao setor financeiro, está facilitado à 
parceria e acordos, desde que tenha cautela e não vá apenas 
pelo impulso. 

O foco de atenção do taurino por esta semana, está ligado a 
sua família, parentes ou lar. É um momento um pouco tenso, 
precisando da famosa paciência taurina. O nativo pode se 
sentir mais fechado aos encontros sociais e preferirá ficar 
mais em casa ou sossegado. Novas oportunidades no serviço 
e apesar do desejo de ficar em casa, sua vida social passa a 
ter um novo ritmo. Novos projetos e novas amizades podem 
surgir.

Muita tensão na vida pessoal do nativo. Poderá sentir um 
forte desejo de mudar seus hábitos, sua maneira de se vestir, 
sua aparência. Romances com pessoas que vem de longe 
estão facilitados por estas semanas. As emoções serão 
profundas, podendo desequilibrar o geminiano. Cuidado 
com sua relação com vizinhos, ou nos estudos.

Muitas preocupações marcam essa semana do canceriano. 
Preocupações no serviço, no lado afetivo e no lado familiar. 
Procure não levar a ferro e fogo os problemas que surgirem 
por estas semanas, pois não duraram muito tempo. Apesar 
de algum transtorno, as relações afetivas tendem a melhorar 
ao fim da semana.  Cuidado com seus gastos principalmente 
com visitas.

O leonino pode sentir uma baixa de vitalidade nesta semana, 
nada muito grave, mas pode vir a deixá-lo sem forças para 
algumas atitudes. É uma semana apropriada para avaliar seus 
relacionamentos. Se sentirá mais focado em sua família em 
sua casa. Momento muito bom para combinar seu lar com seus 
amigos. Promova reuniões em casa com os amigos. Será um 
momento muito especial.

O virginiano estará mais reflexivo e introspectivo que nas 
semanas anteriores, pois estará avaliando muito fortemente 
suas emoções e tudo o que vem sentindo nos últimos seis 
meses. É importante que não comece nada novo, mas termine 
o que começou por estas semanas. Muitas mudanças estarão 
ocorrendo na aparência e nos hábitos do virginiano. 

Esta semana fica mais intensa a idéia de dar segmento e con-
tinuidade aos seus projetos e investimentos. O nativo pode 
sentir a necessidade mais forte e imperativa de melhorar sua 
estrutura material e financeira. No amor, muitas novidades 
tendem a ocorrer. Provável viagem para longe pode ocorrer . 
Cuidado com seus gastos. Economize.

Momento de refletir o que o nativo vem fazendo para me-
lhorar suas metas profissionais. O nativo se sentirá mais 
falante e comunicativo. Alguns podem usar a mente para 
manipular situações. Evite esta tendência, pois logo mais, 
quando os astros mudarem sua posição o efeito do que foi 
feito por estas semanas acontecerá. Pode iniciar um romance 
sólido por estas semanas.

Algumas dificuldades podem ocorrer em seus estudos acadê-
micos, ou em sua vida amorosa, ou com pessoas que vem de 
longe. O momento pede para o nativo de sagitário que perdoe 
fatos e pessoas. E isso pode ser um pouco difícil por hora. 
Esse momento mostra muitas recordações e lembranças que 
afetam sua maneira de pensar e sentir as situações. Momento 
de recolhimento para tomada de decisões.

Seus projetos de vida, suas amizades, suas relações sociais 
tendem a entrar em uma fase que precisa renovar as atitudes 
como lida com esses grupos, pois se não souber lidar com 
isso poderá ter alguma tensão com seus relacionamentos. 
Vida social fica mais agitada e traz novas amizades à sua 
vida. 

O nativo começa a se envolver mais profundamente com 
sua carreira ou com seu trabalho e o momento tende a ficar 
mais leve. Há indícios de finalização de uma fase difícil.  
Sua aparência, seu sucesso e sua visibilidade tendem a me-
lhorar. Agora as portas se abrem para o setor profissional. 
Importante fase para mostrar o que sabe fazer e buscar a 
concretização dos seus projetos pessoais.

O pisciano pode se sentir envolvido com pessoas que vem de 
longe, com viagens, ou empresas, enfim, tudo relacionado 
ao estrangeiro. Ao mesmo tempo, existe uma necessidade 
de desenvolver uma nova filosofia de vida, já que o nativo 
vem ficando uma pilha de nervos já há algumas semanas. Sua 
irritação só piorará as coisas. Não seja pessimista, use sua fé. 
As coisas sempre dão muito certas para o pisciano que tem fé.

Horóscopo de 21 a 27/11 por Alex Costa Guimarães

NACIONAL - Somente 
na Terça (25): 19h30

DEBI & LÓIDE 2 Co-
média - Classificação 
12 anos - 100 minutos. 
DUBLADO: Quarta 
(19) a Quarta (26): 
17h00 / 19h25 / 22h00

TIM MAIA - Drama 
/ Biografia - Classifi-
cação 16 anos - 141 
minutos. NACIONAL 
- Quarta (19) a Quarta 
(26): 16h30 / 19h50

FESTA NO CÉU - 
Animação / Aventura - 
Classificação livre - 95 
minutos. DUBLADO: 
Quarta (19) a Quarta 
(26): 15h05

DADO: Quarta (19), 
Quinta (20),  Sexta 
(21), Segunda (24), 
Terça (25) e Quarta 
(26): 20h00. Sábado 
(22) e Domingo (23): 
17h00 / 20h00

A MANSÃO 
MÁGICA - Anima-
ção - Classificação 
livre - 85 minutos. 
3D DUBLADO: 
Sábado (22) e Do-
mingo (23): 14h05. 
Segunda (24), Terça 
(25) e Quarta (26): 
15h30
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Polo Shopping realiza o Natal Solidário Encerramento do Ano Esportivo do IC 
acontece sábado

Lançamento do site do Ciaspe

Pelo terceiro ano consecutivo, o Polo Shopping de Indaiatuba 
realiza a campanha “Natal Solidário: Todo Mundo é Noel”. A 
ação, realizada em parceria com clientes e instituições da cidade, 
promove a doação de presentes para pessoas assistidas por várias 
entidades sociais de Indaiatuba. Diversas árvores decoradas com 
cartões estarão espalhadas pelos corredores do Shopping, de 14 
de novembro e 21 de dezembro. Os clientes poderão apadrinhar 
uma criança, adolescente ou um adulto escolhendo um cartão, 
comprando um presente e entregando no Posto de Doações que 
ficará localizado próximo ao novo posto de emissão de passa-
portes da Polícia Federal. O Shopping se encarregará da entrega 
dos presentes para as entidades no dia 22 de dezembro.

Os destaques esportivos e os campeões das competições realizadas 
pelo Indaiatuba Clube durante o ano de 2014 serão comemorados no 
próximo sábado, dia 22, quando acontece a festa do Encerramento do 
Ano Esportivo. Com animação da Banda Themplus, o evento começa às 
20 horas e será realizada no Salão Social. Porém, antes da apresentação 
musical, as principais atrações do evento serão os próprios associados. 
Além daqueles que fizeram parte das equipes que participaram das com-
petições realizadas pelo IC durante todo o ano, como os campeonatos 
de futebol, vôlei, basquete, dentre outros, os alunos que se destacaram 
em suas modalidades em 2014 também vão ser homenageados. Infor-
mações sobre os convites podem ser obtidas diretamente na Secretaria 
Social do Clube ou pelo telefone (19) 3834-2399.

Na última quarta-feira, dia 12, Rosa M. dos Santos junto com 
Kleber Patrício, receberam a imprensa local para um chá nas 
dependências do Ciaspe. Na ocasião, foi apresentado o novo site 
da instituição, além de mostrar o novo prédio. Um espaço muito 
lindo, amplo, bonito e bem estruturado, com espaços maravilho-
sos, e que vão deixar a instituição muito melhor, por pelo menos 
uns 20 anos. Atualmente atende 68 usuários, de recém-nascidos 
a adultos e suas famílias. Desde maio de 2014, a sede do Ciaspe 
funciona na Rua Ibatinga, 291, no Jardim Umuarama. Construído 
num terreno cedido pela Prefeitura, as obras do novo prédio teve 
coordenação de Waldemar Fosco e pelo saudoso Antonio Packer, 
com apoio de empresários e comerciantes da cidade.

Novo "O Boticário" em Indaiatuba Nipon com Showroon e desfile de 
volta às aulas

10º Porco no rolete do Lions Clube de 
Indaiatuba

Na tarde de quinta-feira, dia 13, foi  reinaugurada a loja do 
"O Boticário", no Centro, com novo layout da marca, que está 
muito mais chique e elegante. Foram novos displays, nova linha 
de produtos da marca, e a simpatia de sempre das meninas que 
atendem a todos sempre com um lindo sorriso, assim como a 
alegria da gerente Sabrina Stocco e a docilidade e a graça da 
proprietária, Virginia Albanell.

O Lions Clube de Indaiatuba realizou no almoço de 
sábado, dia 15, no Clube XVI de Janeiro, o seu tradicio-
nal “Porco no Rolete”, evento que como sempre foi um 
sucesso.

A Nipon livraria e papelaria realizou no domingo, dia 16, um 
evento pra lá de especial com muitas atrações e promoções, além 
de um desfile de malas, mochilas escolares e outros produtos nesta 
linha de volta às aulas. O evento teve entrada franca para o sho-
wroom, com praça de alimentação, barracas beneficentes, como 
da Volacc, Lar de Velhos, Bolha de Sabão e Educandário Deus e a 
Naturesa. Haviam pratos especiais do Kaliper's, além de sorvestes 
da Arriba, e guloseimas da Nakayoshi. Parabéns Natalia e sua 
equipe, tudo maravilhosamente organizado e um delicioso evento.

La ra  Quer ique l l i  de 
Agostini completou 19 ani-
nhos na ultima sexta feira, 
14, com bolinho para os 
mais chegados, além de seus 
pais Marcello e Silvia e seu 
irmão Giovanni, para com-
pletar uma doçura chamada 
Luna Bonatti Danella.

Dezenove aninhos

Aniversário

Sandro Carotti, recebendo 
os parabéns dos amigos que 
passam na sua Lunaa Loca.

6º Festival da Estúdio em Cena 
promete surpreender com O Rei Leão



23AMais Expressão

Sol Gracia, Nycolas Inácio da Silva, Angela Rodrigues da Silva e Ingrid Silva, 
do buffet que arrasou na festa de lançamento da Miss Stone, no dia 13

Selena Monteiro e Cíntia Lopes no lançamento da nova  coleção de semi 
jóias da Miss Stone no Espaço R, no dia 13

O diretor social do IC, Marcel Del Hoyo, com as mulatas  Valéria, Kátia e 
Monique que se apresentaram na Festa a Fantasia do IC,  no sábado, dia 15

Joana e Maurício do Ateliê Majô  no "Volta as Aulas da Nipon e Cia" 

Humberto Basso e Ana Silvério, na festa a fantasia  promovida pelo 
Indaiatuba Clube, sábado, dia 13

Daniela do Yázigi no "Volta as Aulas da Nipon e Cia" que aconteceu no 
Clube 9 de Julho

Carla Cardoso, no almoço de aniversário dessa colunista, domingo, dia 16

Bia Pascoalini, Maria Izabel Denny Alves, Rose  Silva,  Kátia Brooks e 
Vani Rieder, no coquetel de lançamento da Miss Stone

Bia Pascoalini, da Miss Stone e Ana Paula Silva Santos, do  Espaço Zen, 
no encontro que reuniu as clientes da Miss Stone, dia 13

Os proprietários da Arriba Paleteria no "Volta as Aulas da Nipon e Cia" 
que aconteceu no Clube 9 de Julho

Natália e sua equipe da Nipon e Cia no "Volta as Aulas da Nipon e Cia" 
que aconteceu no Clube 9 de Julho

Marcelo Webster, Osvaldo, Faustão e Eliana, aproveitando o Domingo 
no Restaurante Verona no Indaiatuba Clube
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Equipe da Casa da Moqueca,Talvani, Cleiton, Lucas, Adeloni, Willian e JanaelSalvio Camargo e Rosangela Terem no Restaurante Açafrão

Ronia e Cláudia na Big House

Renato na Big House

Paulo e Janaina no Restaurante Rincão Gaúcho

Neusa Araújo Lima no Restaurante Açafrão

Mariana, Samir e Lorenzo no Restaurante Dom ApolloMarcos no Restaurante Dom Apollo

José com seu neto Pablo na Paleteria ArribaGraziele e Jorge no Restaurante Dom Max

Edivaldo e Andréas no Restaurante Kostela do JaponêsGalera reunida curtindo uma deliciosa noite no Restaurante Dom Max
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Yasmin Victória

Professor Zeca, da Toquinha da Raposa Escolinha Oficial do Cruzeiro, 
com os alunos destaque da Cup de Futebol

Pietra

Equipe Mirim, da Toquinha da Raposa Escolinha Oficial do Cruzeiro, no torneio em Itu

Equipe Mirim da Toquinha da Raposa, Escolinha Oficial do Cruzeiro, na 
premiação da Cup de Futebol

A aluna do Objetivo Noor Vanderborght recebe certificado do Festival 
Interno de Natação da Metodologia Gustavo BorgesNaomi
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Vá conferir as promoções e variedades de máquinas e 
acessórios para costura industrial e residencial na Olimaq. Se 
informe no 3935-3634

Para decorar sua casa não existe nada melhor que a Adelaide 
Decorações. Ela oferece cortinas, persianas, colchas, almofadas e 
papel de parede, além de pisos laminados, telas mosquiteiras e toldos. 
Ligue já e agende um horário sem compromisso. Tudo muito lindo!!!

A Escola Arte 
e m  C e r â m i c a 
Calliopi oferece 
aulas todas as quin-
tas e sextas-feiras. 
Além de passar 
uma tarde agradá-
vel e divertida, você 
faz peças maravi-
lhosas em cerâmica 
com a professora 
Calliopi. Ligue já 
no  3894-8737, (11) 
5521-3989 ou (11) 
5547-0454. E você 
que mora em São 
Paulo, aulas aconte-
cem nas segundas, 
terças e quartas-fei-
ras. Muito bom!!!

Creme de Pa-
paya com Cassis, 
delicioso. Expe-
rimente na Casa 
da Esfiha. Mara-
vilhoso!

Para as festas de final de ano, a Vitorello é uma excelente 
opção. Além da Promoção de 20% da coleção Fitness, que você 
pode aproveitar para presentear, não deixe de conferir a moda 
festa para formaturas e festas em geral. Os vestidos estão super 
modernos e, até o XG. Vale à pena dar uma olhada!

A "A Nova Loja" está 
arrasando com seus vestidos 
de festas (venda ou aluguel) 
variedade incrível de modelos, 
com padronagens ( em renda, 
transparência) e com as cores 
da nova estação. Para forma-
turas, casamentos e festas de 
final de ano, corra pra lá! Você 
vai amar!!

O Le Luh Eventos já é 
sucesso na cidade e região. 
Pudera, o salão é super 
chique com capacidade 
para mil pessoas. Bem lo-
calizado, num dos pontos 
mais nobres da cidade, o 
Parque Ecológico, o Le 
Luh Eventos foi criado 
para atender a todas as 
demandas, sejam particu-
lares ou corporativas, com 
a mesma eficiência, bom 
gosto e refinamento, com 
até privativa sala da noiva 
com spa. É surpreendente! 
Vale destacar também o Le 
Luh Kids, para a festa do 
seu filho ser maravilhosa 
e tranquilidade para você. 
Um espaço único com in-
fraestrutura completa para 
tornar a festa inesquecível. 
Informe-se no 3392-6063, 
com Ariane, Katia ou Beth. 
Dois espaços que superam 
as expectativas!

LE LUH EVENTOS JÁ É SUCESSO EM INDAIATUBA E REGIÃO

Marquinhos, proprietário da Marquinhos Tintas, em recente encontro com amigos
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Paula Tussini, da Vet Life, sempre cuidando 
com muito carinho do seu pet

Will Rufino faz comercial para a Record News
A querida cliente Erica com um novo visual de 
arrasar, kanekalon Alícia Hair

Professor Zeca em curso no Estádio 
Rei Pelé, em Alagoas

Marina, Lilian, Lili e Juliana da CVC Casagrande Turismo

Leandro, Diego, Ana Paula e Adão da Marquinhos Tintas

Curso de NR35 Escoma da Microsol 
Treinamentos

Mateus e Anésia  Ambiel na cerimônia dos cunhados Jonas e Regina Ambiel, que 
aconteceu no sábado, dia 15, no Espaço Cultural Helvétia. Felicidades aos noivos!Carminha, Leandro e Livia da Escola Colo de Vó

Professora Karen Stahl Soler com sua aluna, Julia Zerbini Campag-
nolli, em recente apresentação do Espaço Cultural Stahl Soler

Josi e Diene proprietárias do Josi Porto Cabelo & Beleza. Ligue e agende 
seu horário (19) 3834-4954

As alunas do Objetivo Bruna Freitas, Verônica 
Alvarez e Marcela Franco na micareta do NR, 
durante viagem de formatura dos 9ºs anosAlunos do 9º ano do Objetivo durante viagem de formatura para o Acampamento NR

Mônica Rosa da Silva e Giovana Cordeiro, alunos do Colégio Rodin, 
participam de experimento com foguetes de garrafas pets, construídos 
em sala de aula

Bruno Mota e Matheus Sassa, alunos do Colégio Rodin, participam de 
experimento com foguetes de garrafas pets, construídos em sala de 
aula, durante a disciplina de Ciência Aplicada ao Cotidiano

Patricia Tofole fazendo as unhas e relaxando com escalda pés na 
Carmem Bella Esmalteria

Ensaio Pré-Wedding de Simone + Mateus. Parabéns casal, este final 
semana se concretiza o momento tão esperando por vocês. A Fotografia 
a Dois deseja muitas felicidades!
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PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

CADERNO DE NEGÓCIOS

*AP01470 CIDADE NOVA - LANÇAMENTO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / WC / 
LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / TEMOS OPÇÕES PARA INVESTI-
DORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA + PARCELAS 
FINANCIADO PELA CAIXA / FASE FINAL DE ACABAMENTO / 
1º. ANDAR R$ 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. / VENTILADORES 
DE TETO / ED.COM SALÃO E PISCINA. LOCAÇÃO R$ 
SOB CONSULTA

*SL01306 OFFICE PREMIUM - SALA COM 40m² E WC 
EM CENTRO EMPRESARIAL COMPLETO INCLUINDO 
POUPATEMPO E SHOPPING DE SERVIÇOS. R$ 1.500,00 
+ COND. + IPTU

SL01155 JD.DOS COLIBRIS - SALÃO COM AT.150m² E 
AC.110m² MAIS COZ. E 3WC(1 P/ DEFICIENTE) RECUO 3 
VAGAS. R$ 1.650,00 + IPTU

SL01151 JD.FLORIDA - SALÃO COM 90m² MAIS WC E AS. 
R$ 1.000,00 + IPTU

CA09586 JD.RECANTO DO VALLE - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / 2WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.500,00 + IPTU

CA09620 CIDADE NOVA - AT.250m² - 2 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ. / COPA / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 
1.800,00 + IPTU

CA09599 JD.DO VALLE II -  2 DORM.(SUITE) / SALA / LA-
VABO / COZ. / AS / EDICULA / GAR.2 VAGAS. R$ 2.000,00 
ISENTO IPTU

CA09304 JD.REGINA - AT.288m² AC.213m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ. / WC / AS / EDICULA 
/ CHUR. / ALARME / CERCA ELET. / AQUEC.SOLAR / GAR.2 
VAGAS. R$ 2.500,00 + IPTU

CA09512 VL.TODOS OS SANTOS - AT.200m² AC.120m² - 3 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS /  GAR.2 VAGAS. 
R$ 2.500,00 + IPTU

CA09552 JD.DO VALE - AT.125m² AC.115m² - 3 DORM.(SUITE 
PLANEJ.) / SALA / COZ. + ARM. + COOK TOP + FORNO / WC 
/ AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.600,00 + IPTU

CA09570 PQ.DAS NAÇÕES - AT.125m² AC.120m² - 2 
DORM.(SUITE) / SALA / COZ. + ARM. / COPA / WC / AS / 
GAR.2 VAGAS / PISO PORCELANATO. R$ 1.600,00 + IPTU

SL01166 JD.VALENÇA - SALÃO COM 50m² MAIS WC E 
COPA. R$ 1.300,00 + IPTU

SL01357 JD.ELDORADO - SALÃO DE ESQUINA COM 60m² 
E WC. R$ 1.400,00 ISENTO 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 – AT.150m² AC.100m² - 2 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU
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A L U G U E L - ) 19 9.9344-2290

V E N D A S - ) 19 9.9344-2403

AP0637 - 53 M² - COND. MONTE VERDE
2 DORM., SALA 2 AMB., BHº SOCIA, COZ. PLANEJ., 1 VG. 
R$ 233.000,00

TE0283 – 150 M² - COND. JD. VENEZA - LOCALIZAÇÃO PRIVILE-
GIADA, 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, 
CHURRASQ., FORNO E FOGÃO CAIPIRA, FORNO DE 
PIZZA, QUINTAL, EDÍC., POÇO ART., 5 VG. R$ 960.000,00 

CA0610 - 150 M² - ALDROVÂNDIA
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., BHº SOCIAL, COZ. 
AMERICANA, QUINTAL, 2 VG. R$ 290.000,00

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 VG. 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 MOBILIADA - 3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, 
BANHEIRO SOCIAL, SALA 2 AMBIENTES, VARANDA, COZ., 
PLANEJ., ÁREA DE SERV., QUINTAL, DIVERSAS VG, CX. 
D’AGUA 7MIL L. R$ 2.700,00 + Cond. + IPTU
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R$ 1.600,00 - Centro - 2 dormi, 1 suíte, banheiro, 
sala 2 ambientes,cozinha (planejada) portaria 
24hrs, elevador.
R$ 1.600,00 - Edifício Duettodi Maria - 3 dormi, 
1 suíte, sacada, banheiro, sala, cozinha, area de 
serviço, garagem .
R$ 1.700,00 - Edificio Aororoama - 3 Dormi, 1 
suíte, 2 banheiros, sala, sala de estar, lavabo, 
cozinha 2 garagens. 
R$ 1.700,00 - Edifício Portal das Flores - 3 Dormi, 
sacada, 1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço,
R$ 1.800,00 - Cidade Nova - 3 Dormi, 1 suíte, 3 
banheiros, sala, sala de estar, cozinha, area de 
serviço, garagem coberta, elevador.
R$ 2.000,00 - Edifício Kellen - 3 Dormi, 1 suíte, 
sacada, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem 
R$ 2.000,00 - Cidade nova - 3 dormi, suíte , 
sacada, banheiro, sala , sala de estar, garagem. 
R$ 2.000,00 - Edifício Torres da Liberdade - 3 
Dormi, suíte, sacada, wc, sala 2 ambientes, coz-
inha, AS, 2 garagens.
R$ 2.200,00 - Dueto di Maria - 3 dormi, 1 suíte, 
sacada, banheiro, sala 2 ambientes, cozinha, area 
de serviço, 2 garagens, cerca elétrica.
R$ 2.300,00 - Edifício Dueto de Mariah - 3 Dormi, 
1 suíte, sacada gourmet, sala 2 ambientes, copa, 
garagem, piscina, sauna, churrasqueira, varanda, 
cerca elétrica, portão eletrônico.

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

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

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

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

CASAS

R$ 800,00 – Jd. Morada do Sol - 1 dormi sala, 
cozinha, área de serviço, garagem.
R$ 990,00 – Superior - 3 dormi, sala, cozinha, 
sacada, banheiro, área de serviço
R$ 1.000,00 - Pq Das Nações - 2 Dormi, Sala, 
Cozinha, 2 Banheiros, sacada, Área de serviço, 
Garagem (Moto)
R$ 1.000,00 - Santa Cruz - 2 Dormi, sala, banheiro, 
cozinha, área livre, 1 garagem, área de serviço, 
quintal.
R$ 1.000,00 - Monte Verde - 1 Dormi, 1 suíte, sala 
(ar cond.) cozinha (Plane) área de serviço (com 
armário) Garagem
R$ 1.100,00 - Belo Horizonte - 2 dormi, sala, ban-
heiro, cozinha, 1 garagem, área de serviço, quintal
R$ 1.200,00 - Morada do Sol - 2 Dormi, 1 WC, 
sala, 1 Cozinha, 1 Garagem (Moto) Área de ser-
viço, Quintal.
R$ 1.250,00 - Belo Horizonte - 2 dormi, 1 suíte, 
banheiro, sala, garagem, área de serviço, quintal.
R$ 1.500,00 - Morada do Sol - 2 Dormi, 1 Suíte, 
banheiro, sala, cozinha, Garagem (Grande) área 
de serviço.
R$ 1.500,00 – Colibris - 3 Dormi, 1 Suíte, banheiro, 
sala, cozinha, 2 Garagens, portão eletrônico.
R$ 1.600,00 - Sobrado JD Pedroso - 3 Dormi, 
1 suíte, sacada, banheiro,sala, cozinha, área de 
serviço, 2 garagens, varanda,quintal.
R$ 1.600,00 - JD Colibris - 2 Dormi, 1 Suíte, 
sacada, sala, cozinha, área livre, 1 garage , área 
de serviço Portão eletrônico.
R$ 1.700,00 - Cond. Maria Bonita - 3 Dormi, 1 
suíte, banheiro, sala, cozinha, copa, garagem, 
piscina, quintal, área de serviço.
R$ 1.700,00 - JD Colibris - 3 Dormi, 1 suíte com 
closet , 2 salas, cozinha (planejada), 3 Garagens , 
área de serviço, churrasqueira, quintal.
R$ 1.800,00 - Terras de Itaici - 2Suites, banheiro, 
lavabo, sala 2 ambientes, sala, cozinha, area livre, 
3 garagens, varanda, quintal.
R$ 1.800,00 - Vila Rubens - 3 Dormi, 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 Garagens.
R$ 1.800,00 - Cidade Nova II - 3 Dormi, 1 Suíte, 
banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 garagens, 
quintal, cerca elétrica, portão eletrônico.
R$ 2.000,00 - JD Aquarius - 3Domi, 1 suíte, 1 
banheiro, sala, cozinha, area livre, 2 garagens, area 
de serviço, quintal.
R$ 2.000,00 - JD Ki Oto - 3 Dormi, 1 suíte, sacada, 
4 banheiros, sala, cozinha (planejada) 3 Garagens, 
churrasqueira, quintal, despensa, area de serviço, 
quintal, portão eletrônico.
R$ 2.200,00 - Condomínio Veneza JD Pedroso - 2 
dormi, 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, copa, area 
livre, 2 garagens, churrasqueiras.
R$ 2.400,00 - Residencial das lagos na marginal 
- 3 dormi, 1 suíte, 3 banheiro, 2 salas para 2 am-
bientes, cozinha (armário), 2 garagens, 1 piscina 
churrasqueiras, quintal.
R$ 2.500,00 - JD Regina - 3 dormi, 1 suíte, ban-
heiro, 1 sala 2 ambiente , area de serviço, cozinha 
(Planejada) area livre, 3 garagens, quintal cerca 
elétrica, portão eletrônico, churrasqueira.
R$ 2.500,00 - Pq Boa Esperança - 3 Dormi, 1 
suíte, 1 sala 2 ambientes, cozinha, copa, area livre, 
4 garagens, area de serviço, 1 dormi de emprega.
R$ 2.500,00 - Condomínio Vilário de Itaici - 3 

banheiro, cozinha (planejada) com fogão, area de 
serviço, 1 garagem.
R$ 1.000,00 - Edifício Bosque Indaiá - 2 Dormi, 
banheiro, sala, sala 2 ambientes, garagem.
R$ 1.000,00 - Edifício Mirim II - 2 Dormi, sal, coz-
inha, area de serviço, garagem.
R$ 1.000,00 - MDS - 2 dormi, sala, sacada, banheiro, 
cozinha, area livre, garagem.
R$ 1.000,00 - Monte Verde - 1 Dormi, 1 suíte, sala 
(ar cond.) coz. (Plane) area de serviço (com armário) 
Garagem
R$ 1.200,00 – Mirin 2 - 2 dormi, sala, cozinha, 
garagem.
R$ 1.300,00 - Edifício Ana Elisa - 2 Dormi, sala 2 
ambientes, portaria 24 as .
R$ 1.300,00 - Edifício Portal das Flores - 3 Dormi, 
sacada, banheiro, sala, cozinha, area de serviço, 
area livre, garagem, piscina, churrasqueira.
R$ 1.500,00 - Edifício Anda Luz bloco Sevilha - 3 
dormi, suíte 2 sacada, sala, cozinha, area de serviço, 
2 garagens coberta, piscina, sauna, cerca elétrica.
R$ 1.500,00 - JD São Paulo - 3 dormi, suíte, sacada, 
3 banheiros, sala, cozinha, area de serviço, area 
livre 2 garagens.
R$ 1.500,00 - Portal das Flores - 3 Dormi, sacada, 
banheiro, sala, sala 2 ambientes, cozinha, garagem . 
R$ 1.500,00 - JD Aquarius - 2 Dormi, suíte, sacada, 
banheiro,sala, cozinha, area de serviço, garagem. 

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

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

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

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

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

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

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

SALAS E SALÕES 

R$ 700,00 - MDS - Are Total 40M² 2 WC 
R$ 900,00 - Jucelino Kubcheck - Area Total 40M² 
1 WC 
R$ 1.000,00 - MDS - Area Total 65M² 1 WC 
R$ 1.000,00 - PQ Das Nações - Area Util 78M² 2 
WC, 2 Vagas Garagem.
R$ 1.000,00 – Califórnia - Area Total 60M² 2 WC, 1 
Cozinha, 1 Sala (Pequena)
R$ 1.000,00 - JD Adriana - Area Util 30M²1 WC.
R$ 1.100,00 - JD Do Vale - Area Total M²40 1 WC 
Lavanderia, Vaga Garagem
R$ 1.200,00 - Vila Brizola - Area Total 70M² 1 WC, 
Area Until 50M²
R$ 1.200,00 – MDS - Area Total 60M² 1 WC.
R$ 1.200,00 - JD Hubert - Area Total 50m² 1 WC 
R$ 1.200,00 – MDS - Area Total 60M² 1 WC.
R$ 1.250,00 - JD Alice - Area Total 65M 1 WC Copa.
R$ 1.300,00 - Vl Georgina - Area Total 50m² 1 WC.
R$ 1.500,00 - MDS - Area Total 55M² 2 WC. 
R$ 1.500,00 - Cidade Nova - Area Total 40M² 1 WC.
R$ 1.600,00 - Sta Cruz - Area Útil 65M² 2 WC, 
Cozinha.
R$ 1.700,00 - Jd Regina - Area Total 120M² . 
R$ 2.000,00 - JD Paulista - Area Total 196M² 2 WC.
R$ 3.000,00 - Maria Helena - Area Total 125M² 2 WC.
R$ 3.000,00 - Centro - Area Total 105M² 2 WC.
R$ 3.500,00 – Distrito - Area Total 300M² 4 WC.
R$ 3.500,00 - JD Esplanada - Area Total 135M² 2 
WC, 2 Salas.

APARTAMENTOS

R$550,00 - JD Regina - 1 Dormi, 1 banheiro, sem 
garagem. 
R$ 900,00 - Solar dos Girassóis - 2 Dormi, sala, 
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APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA LOCAÇÃO 
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 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

COND. VICTORIA 3DORM,1 SUITE, COZINHA, WC, SAL, 
VAGA PARA 1 AUTO. ÀREA DE LAZER COM PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, QUADRA ESPORTIVA, PORTARIA 

24HORAS. R$380.000,00 - REFERÊNCIA: AP00032

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

PERMUTA COM CHÀCARA COM CASA EM 
INDAIATUBA. Referência: CA00126

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

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

EXCELENTE SALÃO COMERCIAL 
COM MEZANINO, AS,2 WC, 

R$2.500,00 REFERÊNCIA: SL00008

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

ÓTIMO SALÃO 
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

OTIMO SALÃO 
COMERCIAL COM 
100M2 AC 2WC E 

ESTACIONAMENTO 
PARA 4 AUTOS.

R$1.800,00
Referência: 

SL00013

SALÃO EM 
ÓTIMA LOCAL 
COM 2 WC E 

COZINHA. 
R$ 2.200,00 

Ref: SL00011

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 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/ 3D. SENDO 1 ST, SALA, COZ. PLA-
NEJ., LAV. COBERTA C/ ARM., WC SOCIAL, QUINTAL, 
CANIL, GAR. P/ 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, VA-
RANDA, VAGA PARA AUTO. R$1.400,00 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
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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 COMER-
CIAL C/ 40M² E WC. R$700,00 +IPTU

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

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

CASA ALUGA 

JD. TANCREDO NEVES – CA02568 - CASA DE 
FUNDO (SOBRADO) 1D, COZ, WC, LAVAN E VAGA 
P/ MOTO. R$ 700,00 (IPTU E ÁGUA INCLUSOS)

V. BRIZOLA - 03 COMODOS C/ WC. R$ 780,00

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

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

JD. PRIMAVERA -  02 DOR (01 SUITE), SALA, 
COZ, WC, LAVAN E 02 VAGAS. R$ 1.500,00 + 
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 - 02 DOR(01 
SUITE), SALA, COZ, WC, LAVAN E 03 VAGAS. 
AT:140M²/ AC:70M² R$300.000,00 (ACEITA PER-
MUTA)

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, A.S, 2 
VAGAS, VARANDA GOURMET C/ CHUR, AQUE-
CIMENTO Á GAS E LAZER COMPL. R$ 316.000,00

TERRENO VENDA 

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – TR00707 - 250m² 
C/ CASA NOS FUNDOS (2 DOR, SALA, COZ, WC). 
RUA DOMACIR STOCCO, 869. PODE DIVIDIR.

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

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

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, COZ, 
WC, LAVAN + ESTACIONAMENTO QUE CABE 
CAMINHÃO, TRATOR, MÁQUINAS AGRÍCO-
LAS ETC. RUA DOMACIR STOCCO JR. 871. 
ALUGUEL 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

JD. JULIANA – AP00662 - 03 DOR, SALA, 
COZ, WC, A.S E 01 VAGA. R$1.200,00 + 
COND+IPTU 

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

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

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 1.000,00 
+ Iptu
SL00016 – Centro – Salão – AC: 60m² c/ wc e coz R$ 1.500,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e cozinha, prox a 
Av. Tamandaré .R$ 1.800,00 + Iptu
SL00077 – Ed. Kennnedy Office – Sala c/ AU: 40m² c/ wc – portaria e 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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CH00199 –ALTO DO BELA VISTA: 1.100M² TERR. 285M² 
CONST. 2 SUITS, SALA, COZ. PLAJ. LAVAND. DISPENS. ESCRT. 
PORTÃO ELETRO. EDICULA C/ CHURRQ PLANJ. PISCINA, 
CHURRQ, POMAR, 6 VAGAS, VIVEIRO, CANIL R$ 700.000,00. 
( PERMUTA COM CASA DO MESMO OU MAIOR VALOR ) 

VENDA

CASAS EM BAIRROS: 

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.1 CA106 – JD. MORUMBI: 125M² TERR. 60M² CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. 
C/ GABINETE, LAVAND. WC R$ 260.000,00.
P.4 0036 - PQ. DAS NAÇÕES: 250M² TERR. 160M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. COPA, LAVAND. WC, PORTÃO ELETRO. DORMT DE EMPREG. 
CHURRQ. R$ 450.000,00.
P.2 CA039 – JD. PAULISTA: 150M² CONST. 170M² TERR. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. 2 VAGAS R$ 270.000,00. 
P.2 CA035 – MONTE VERDE: 125M² TERR. 110M² CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. 
WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 300.000,00. 

CHACARAS:

CHA014 – VALE DO SOL: 1.000M³ TERR. 500M² 
CONST. 4 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, DIS-
PENS. PISCINA, CHURRQ. VARANDA R$ 550.000,00. 
CHA042 – SANTA ELISA (ITUPEVA): 1.228M² TERR. 
120M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. AMER. 
LAVAND. R$ 360.000,00 
P.2 CHA014 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 500M² 
CONST. 4 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, DIS-
PENSA. AQ SOLAR, PISCINA, CHURRQ. LAREIRA 
R$ 550.000,00 
P.2 CHA023 – PQ. DAS BANDEIRAS: 1.000M² TERR. 
216M² CONST. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, 
CHURRQ. R$ 400.000,00 
P.2 025 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² TERR. 460M² 
CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. COPA, CHURRQ. ( 
TODA MOBILIADA) R$ 585.000,00 

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, GA-
RAG, 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 PLA-
NEJADA, 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, VA-
RANDA,  1 VAGA. R$1.100,00 + COND + IPTU

EDIF PORTO BELO -  2 DORM PLANEJADOS, 1 SUITE, 
SALA, COZ PLANEJADA, DESPENSA, WC, 1 VAGA. 
R$1.100,00 + 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, LAVANDERIA, 1 VAGA. R$1.100,00 + COND + IPTU

TEMOS EXCELENTES SALAS 
COMERCIAS NO OFFICE PREMIUM 

TEMOS GALPÕES COMERCIAS IDEAIS 
PARA SUA EMPRESA CONSULTE-NOS

TEMOS TERRENOS A 
PARTIR DE R$ 75.000,00 

ULTIMAS UNIDADES, 
NÃO FIQUE DE FORA

JD. MORUMBI: 132M² TERR. 80M² CONST. 2 DORMS, 
SALA, COZ. LAVAND. WC, 4 VAGAS R$ 270.000,00 
(PERMUTA C/ CHACARA OU CASA ). 

CASAS EM CONDOMINIO: 

P.1 077 – MORADAS DE ITAICI: 161M² TERR. 75M² 
CONST. 2 DORMS, C/ ARMAR. SALA, COZ. CHURRQ. 
340.000,00 
P.2  001 – COND. GUARANTÃS: 130M² TERR. 96M² 
CONST. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. COZ. DIS-
PENS. CHURRQ, R$ 360.000,00  (ACEITA TERRENO).
P.1 074 – VISTA VERDE: 175M² TERR. 170M² CONST. 
3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVABO, ESCRIT. 
CHURRQ. 2 VAGAS R$ 530.000,00. 

TERRENOS EM BAIRROS: 

P.113 – JD. VENEZA: 150M² TERR. R$ 110.000,00 
P.1 114 – JD. ALICE: 150M² TERR. R$ 150.000,00 
P.1 112 – JD. UNIÃO: 150M² TERR. R$ 110.000,00 
P.1 116 – ESPLANADA: 300M² TERR. R$ 225,000.00
ALTO DE BELA VISTA: 1.250M² R$ 300.000,00 TER-
RENO P/ CHACARA. 

TERRENOS EM CONDOMINIO: 

TEC074 – JD. DOS IMPÉRIOS: 150M² TERR. R$ 
110.000,00
TEC075 – MONTREAL: 150M² TERR. R$ 140.000,00 
TEC066 – BRESCIA: 200M² R$ 170.000,00 

APARTAMENTO: 

P.1 AP009 – JD. BASSOLI (CAMPINAS): R$ 8.000,00 
DE ENTRADA + 30 PARCELAS DE R$ 1.070,00 + 
R$ 40,00. 
P.2 AP033 – JD. MARINA: 80M², 2 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. WC, CHURRQ. VARANDA, 1 VAGA, R$ 
290.000,00. 
AP039 – CIDADE NOVA: 76M², 2 DORMS PLANJ. S/ 1 
SUIT. SALA 2 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. PORTÃO 
ELETRO. 2 VAGAS R$ 310.000,00. 
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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, gara-
gem 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 clo-
set), 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 dormitórios (3 suítes 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 banhei-
ra), 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.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.

CHÁCARAS

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 dorms(2sts 
máster), sala de jantar, estar e TV, coz. Planejada, lavabo, wc social, 
lavanderia, piscina, campo de futebol, churrasqueira.
COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, edícula, piscina, churrasqueira.

SITIO

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

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas, recepção, 2 wc(1 para 
cadeirante), coz, dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), sala, coz, 
copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, sala de 
estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, wc, salão com 
80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 ambientes, 
coz.com a/e, dispensa, dorm. de empregada com wc, garagem, local 
para festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e, sala ampla, 
coz.planejada, wc, lavanderia, churrasqueira, garagem, cerca elétrica, 
portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, as, garagem.
JD.AMERICA – R$1.900,00 – 3dorms(1st), sala, coz. Com a/, wc, 
edícula com wc e churrasqueira, garagem.
VL.SORIANO – R$2MIL – 3dorms(1st c/closet), sala, coz, lavanderia, 
2 wc, edicuala c/ churrasqueira, garagem para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, churrasqueira, 
garagem.
JD.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$1.300,00 - 2 dorms(1st com closet), 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.

Vl. VITORIA – R$1.000,00 – kitnet com garagem e mobília.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 2dorms(1st), sala, coz, lavan-
deria, varanda grande, 1 vaga de garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm, 1 quartinho, sala, coz, 
wc, as, entrada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 1dorm, sala, coz, wc, garagem.

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$1.200,00 – 2Ds, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, wc, 
as com wc, 2 vagas de garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz planejada, 
2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com aramarios, sala, coz 
com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

JD.BRASIL - R$900,00 –80m² com wc
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 50m², wc, pia com gabinete.
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e 2 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 ambien-
tes, cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com 
portão eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² R$ 850.000,00
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
CH2171 – Lagos de Shanadú – 04 dorms(02st), sala 03 am-
bientes, cozinha, despensa, lavanderia, piscina, churrasqueira 
e edícula nos fundos AT/ 5.000m². AC/ 400m² R$ 850.000,00.

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

CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 
ambientes, escritório, cozinha, lavanderia,piscina, churrasqueira 
AT/ 450m² .AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% em permuta
CA0144 – Vilagio de Itaici – 02 dorms(01 st.),sala.,cozinha, 
lavanderia 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, lava-
bo, cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.
CA0017 – GUARUJA (Enseada) – 03 suites, sala 02 ambientes, 
cozinha com AE, lavanderia, área de lazer completa com piscina 
5 x 5 AT/ 300m² AC/ 300m² R$ 1.000.000,00.(Casa situada na 
Av. Atlântica. PERMUTA POR IMÓVEL DE IGUAL VALOR NO 
MOSTEIRO OU VALE)
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 
02 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira 
AT/1.000m² AC/500m² R$ 1.200.000,00.
CA2379 – Residencial Montreal – 03 dorms(01 st), sala, la-
vábo, cozinha , lavanderia, aq.solar, ar condicionado, garagem 
04 autos AT/175m² .AC/164m² R$ 590.000,00. Aceita 30% em 
permuta.

ÁREA – VENDE
AR0001 – Indaiatuba (estrada Indaiatuba/Itupeva) – 20 al-
queires 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 privile-
giada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 800,00 m²
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 250.000,00 (Troca por 
apartamento de igual valor) 
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 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 400.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) 1.000m² R$ 220.000,00
TE0043 – Jardim dos Laranjais 3.000m² R$ 220.000,00

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

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

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 
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TERRENOS 

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

CASAS LOCAÇÃO

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

CASAS VENDA

Pq. Boa Esperança – 3 D. Sendo 1 suíte, 
sala, WC, copa e cozinha – 330.000,00 – 
Aceita proposta ou troca por apartamento.
Tancredo Neves – 5 cômodos na frente e 2 
no fundo – R$250.000,00 troca por terreno.
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na fren-
te e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00 
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem 
para 2 carros - próximo ao Parque Ecológico 
–  R$ 270.000,00  
Jd. Paulista - 2 D., sala, cozinha – R$ 
250.000.00  
Lauro Bueno – 2 D., sala, cozinha – aceita 
permuta – R$220.000,00

CASAS - VENDE-SE

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

CASAS – ALUGA-SE

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

TERRENOS-VENDE-SE

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

CHÁCARA-VENDE-SE

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

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

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

VERIFIQUE OUTRAS 
OPÇÕES E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

FINANCIAMOS IMÓVEIS COM 
LOCALIZAÇÃO E ACABAMENTO À SUA 

PREFERÊNCIA. CONSULTE-NOS.

CHÁCARAS 

Recanto Viracopos – Chácara com casa, 2 
D., sala, WC, cozinha, 1000m² - R$1100,00 
aluguel / R$330.000,00 venda. 
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, Carde-
al, 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



Mais Expressão14B

VENDA E LOCAÇÃO
 
Sobrado Jd. Itamaracá 3 dorm. sendo 
01 suíte armário embutido em dois dorm, 
sala, copa, cozinha, área de serviço 
garagem para dois carros. Venda R$ 
300.000,00 Locação R$ 1.500,00 + IPTU 
esse ano R$ 46,00 
 
Sobrado Jardim Regina 3 dormitórios 
sendo 01 suíte com banheira hidro-
massagem armários planejados, sala 
dois ambientes, lavabo, cozinha com 
armários planejado, área de serviço, 
churrasqueira, garagem para 3 carros. 
Venda R$ 636.000,00  Locação R$ 
2.500,00 + IPTU
 
Imóvel comercial Centro Área útil 390 
m²  Térreo recepção 1, recepção 02, 03 
salas, Piso superior 05 sala, 2 wc. Venda 
R$ 1.600.000,00 Locação R$ 8.000,00
 

VENDA
 
Sobrado Jardim Bela Vista Área Total 
250 m² Área construída 160 m². Térro 01 
dorm, sala cozinha americana, piscina, 
churrasqueira. Piso superior 03 dorm. 
R$ 375.000,00

Casa e salão comercial Cidade Nova Área 
Total R$ 472 M² Salão 80 m² 02 wc, Casa 3 
dorm, sala, cozinha, copa, 2 wc, vaga para 
6 carros. R$ 1.000.000,00

LOCAÇÃO 

Salão Centro 90 m², 2 wc. R$ 2.500,00
 
Salão para locação 2 wc adaptado para de-
ficiente, próximo Pq. Ecológico. R$ 2.500,00
 
Apartamento Torres da Liberdade - 3 dorm 
sendo 01 suíte, 01 dorm. reversível com 
armários planejado, sala dois ambientes, 
cozinha com armários planejado, área de 
lazer com piscina, churrasqueira, ofurô, mini 
pista de skate. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU
 
Imóvel comercial no centro 6 sala, 4 wc, 
próximo ao shopping Jaraguá. R$ 6.000,00
 
Salão Morada do Sol 197 m² R$ 5000,00
 
Galpão Industrial American Park Área 
Total 2000 m² Área Construída 1259 m², 
Pavimento térreo  960,79m²  mezanino es-
critório  163,42, mezanino depósito 135,35 
m², área livre 1039 m² pé direito 10 m. R$ 
20.000,00  + IPTU esse ano R$ 659,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás

Auto Mecânica

Auto Escola Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Barbearia Beleza
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil

Elétrica Ferro Velho

Decorações Decorações

Comida Japonesa Cópias

Eventos

ChurrasqueirasCelular



Mais Expressão 23B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina

Odontologia Padaria Papelaria Poços Artesianos

ManutençãoLavanderia

LanchesInformática JóiasImobiliária
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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

½ Oficial de Caldeiraria: Ensino 
médio completo. Noções de caldei-
raria e solda.
Administrador de Redes: Técnico 
em  Sistema da Informação. Co-
nhecimentos gerais em sistemas 
operacionais de servidores, redes de 
protocolos TCP/IP, backup, anti-ví-
rus, ferramentas de gerenciamento/
inventário de rede. Experiência com 
implantação de Windows Server e 
Linux, SQL e progress.
Ajudante de Armazém (2º Turno): 
Ensino fundamental completo. Ex-
periência como ajudante de carga e 
descarga de materiais. Conhecimento 
em matemática básica.
Ajudante Geral: Desejável expe-
riência em lavagem de carros e/ou 
caminhões. Residir em Indaiatuba.
Ajudante Geral: Ensino fundamental 
completo. Noções de trabalhos indus-
triais / montagens. 
Ajudante de Motorista: Alfabetizado. 
Irá trabalhar com carga e descarga 
de caminhões, conferência de notas 
fiscais e auxiliar o motorista. Conheci-
mento em matemática básica. Residir 
em Indaiatuba.
Ajudante de Produção: Ensino 
fundamental completo. Desejável 
experiência em indústria de papelão 
e madeira. Ter disponibilidade  para 
horas extras. Residir em Indaiatuba.
Almoxarife: Ensino médio completo. 
Experiência em almoxarifado, esto-
que e afins. Conhecimento em FIFo, 
componentes e notas fiscais. Curso 
de Empilhadeira.
Armador: Ensino fundamental com-
pleto. Conhecimento em leitura e 
interpretação de projetos, corte e do-
bra de ferro e armação de ferragens. 
Residir em Indaiatuba, Cardeal, Elias 
Fausto, Monte Mor e Hortolândia (Jd. 
Amanda).
Analista Financeiro: Ensino médio 
completo. Conhecimento em contas a 
pagar, receber e conciliação bancária. 
Assistente Contábil: Curso técnico 
ou superior (completo ou cursando) 
em Contabilidade ou afins. Experiên-
cia em escritório contábil. Residir em 
Indaiatuba, Itupeva, Cardeal, Elias 
Fausto, Salto ou Campinas.
Assistente Comercial: Ensino médio 
completo. Experiência em vendas 
internas. 
Atendente Comercial: Experiência 
em atendimento ao cliente e vendas. 
Disponibilidade de horário. 
Auxiliar de Esteticista: Ensino médio 
completo. Auxiliará os processos de 
estética e limpeza. Não é necessária 
experiência.
Auxiliar de Montagem (Construção 
Civil): Experiência como servente em 
construção civil. Residir no estado 
de São Paulo e ter disponibilidade 
para viagens.
Auxiliar de Produção: Ensino fun-
damental completo. Vivência em 
metalúrgica (aço).
Auxiliar de Produção: Ensino médio 
completo. Curso de “Metrologia” e 
“Interpretação de Desenho”. Técnico 
em Mecânica será um diferencial. 
Experiência em indústria. Residir em 
Indaiatuba.
Auxiliar de Solda: Ensino médio 
completo. Curso profissionalizante 
completo de Soldagem. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.

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 com-
pleto. Não é necessária experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE CONTABILIDADE – 
Código 12020: Formação superior 
completo. Experiência em consolida-
ção, finanças e contabilidade. Residir 
em Indaiatuba ou Campinas. 
ANALISTA DE PROJETOS - Có-
digo 7912: Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica ou áreas afins. Experiência 
em administração de projetos de 
peças automotivas. Possuir japonês 
fluente e inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR - 
Código 8761: Graduação em TI ou 
áreas afins. Experiência em suporte 
a sistemas, usuários, consultas SQL, 
desenvolvimento e/ou implantação 
de sistemas. Desejável conhecimen-
to em integração Oracle ou SAP. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA FISCAL JR – Código 
11877: Cursando superior em Ad-
ministração, Ciências Contábeis ou 
áreas afins. Experiência em impostos 
indiretos, faturamento de DANFE, 
etc. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE CONTROLA-
DORIA – Código 9968: Cursando 
Ciências Contábeis. Desejável ex-
periência em controladoria. Conhe-
cimento em inglês e Excel. Residir 
em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 
– Código 10399: Desejável Ensino 
Médio completo. Experiência em 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 Contá-
beis, Administração ou áreas afins. 
Experiência em cálculo de impostos, 
lançamentos de notas fiscais de en-
trada e interpretação de legislação. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PCP (PCD - Oportu-
nidade para Pessoa com Deficiên-
cia.) – Código 6504: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ATENDENTE – Código 11301: 
Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência na função. 
Disponibilidade para o 2° turno. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Códi-
go 11812: 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 
– Código 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 tubula-
ções 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. 
FRESADOR CNC – Código 11635: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em programação, preparação e 
operação de centro de usinagem 
horizontal (portal). Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itu. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
- Código 9744: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em manutenção 
mecânica e hidráulica preventiva 
e corretiva. Residir em Indaiatuba, 
Elias Fausto, Monte Mor ou Capivari. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Código 11067: Ensino Médio 
completo. Experiência em monta-
gem de máquinas e equipamentos. 
Disponibilidade para viagens. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO – 
Código 11664: Desejável Ensino 
Fundamental completo. CNH C. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE EXTRUSORA – 
Código 11631: Desejável Ensino 
Médio completo. Experiência em 
extrusora de ração. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR (A) DE VENDAS – 
Código: 12165: Desejável Ensino 
Médio completo e experiência na 
função. Residir em Itu.
SUPERVISOR DE FUNDIÇÃO – 
Código 11097: Formação superior 
completa. Experiência na função. 
Residir a região de Indaiatuba.  
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
11773: Desejável formação Técnica 
em Eletrônica ou áreas afins. Ex-
periência em montagem de painéis 
elétricos. Desejável conhecimento 
em inversores de frequência, con-
troladores de temperaturas, PLC, 
motores, manutenção de máquinas e 
equipamentos e pneumática. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 
Código 9920: Formação Técnica 
em Informação ou áreas afins. 
Experiência em manutenção de 
notebooks. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Campinas. 
VENDEDOR TÉCNICO – Código 
8124: Formação superior completa. 
Experiência em vendas de equi-
pamentos 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.

Caldeireiro: Ensino médio completo. 
Amplo conhecimento em processos 
de caldeiraria. 
Carpinteiro (URGENTE): Ensino fun-
damental completo. Experiência na 
função e conhecimentos em cálculos 
simples, adição ou contagens. Residir 
em Indaiatuba, Elias Fausto, Cardeal, 
Monte Mor, Rafard e Hortolândia (Jd. 
Amanda).
Consultor(a) de Vendas Internas: 
Ensino médio completo (desejável 
ensino superior). Experiência em 
vendas, preferencialmente na área de 
telemarketing. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Cardeal ou Elias Fausto.
Empregada Doméstica: Experiência 
em cozinha, limpeza e cuidado com 
roupas (lavar e passar).
Estagiário em Eventos: Ensino 
técnico ou superior em Eventos ou 
afins. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana.
Extrusor: Ensino médio completo. 
Amplo conhecimento em todo o 
processo de extrusão (extrusora 
balão - segmento plástico). Residir 
em Indaiatuba.
Motorista D: Ensino fundamental 
completo. CNH categoria D. Expe-
riência como motorista de caminhão 
baú e bons conhecimentos na região 
da capital de SP.
Operador de Empilhadeira: Ensino 
fundamental completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
Operador Multifuncional (Pessoa 
Com Deficiência-PCD): Ensino 
médio completo e laudo médico. 
Desejável experiência em indústria.
Operador Multifuncional: Ensino 
médio completo. Conhecimento na 
área de almoxarifado (noções), fer-
ramentas de qualidade e informática. 
Desejável que já tenha atuado na área 
da indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio com-
pleto. Experiência em pintura líquida 
e revólver de pintura.
Recepcionista (Pessoa Com Defi-
ciência-PCD): Alfabetizado. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Recepcionista Bilíngue: Ensino 
médio completo. Inglês ou japonês 
fluente. Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itupeva.
Soldador: Ensino médio completo. 
Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Experiência na função.
Técnico em Edificações: Ensino 
técnico ou superior completo. Ex-
periência em construção civil. Co-
nhecimento 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. 
Torneiro Mecânico (2 vagas): En-
sino médio completo. Conhecimento 
em leitura e interpretação de desenho. 
Experiência em manuseio de torno 
mecânico convencional. 
Tratorista: Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Monte Mor, 
Elias Fausto, Cardeal, Rafard ou 
Hortolândia (Jd. Amanda).
Vendedor: Ensino médio completo. 
Experiência em vendas internas 
(indústrias). Conhecimento em me-
talurgia será um diferencial.

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

AUXILIAR DE COZINHA: Para 
ajudar no preparo de alimentos, 
limpeza e organização da cozinha, 
auxiliando o cozinheiro. 
AUXILIAR DE LIMPEZA: Para atuar 
na limpeza e organização de setores 
comerciais e industriais. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Experiência com hidráu-
lica e elétrica e conhecimento em 
construção civil. 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (mas-
culina): Possuir experiência em 
indústrias, com disponibilidade para 
horas extras e turno.. 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO (femi-
nina): Possuir experiência em indús-
trias, com disponibilidade para horas 
extras e possuir condução própria.
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO: Com experiência no setor de 
Atendimento aos clientes e telefone 
informando serviços prestados pela 
empresa.
A S S I S T E N T E  F I N A N C E I -
RO: Experiência  em toda roti-
na financeira,contas a pagar e 
receber,noção em compras e fatu-
ramento.
ESTAGIO DE LOGISTICA: Cursan-
do ensino superior em Logística 1º ou 
2º Semestre.
FATURAMENTO:Com conhecimen-
to na área e flexibilidade de uso de 
sistemas.
LIDER DE LOGISTICA: Com experi-
ência em liderança na área logística, 
armazém, expedição, movimentação 
de materiais, etc. e com experiência 
em operação de empilhadeira.
MEIO OFICIAL MECANICO: Auxiliar 
na  manutenção preventiva e/ou 
corretiva em máquinas de produção.

MECANICO DE MANUTENÇÃO 
C: Efetuar manutenção preventiva 
e/ou corretiva em máquinas, des-
montando, recuperando, montando, 
lubrificando e testando e/ou substi-
tuindo os componentes mecânicos/
eletrônicos.
Instalar máquinas ou equipamentos 
novos ou proceder ao remanejamen-
to dos mesmos, quando da mudança 
de processos produtivos.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: 
Corte, dobra e polimento do aço, 
serigrafia, inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, lapidação 
e polimento de vidros, corte policar-
bonato, corte e lixamento de peça em 
vidro, pré-forno.
PROJETISTA DE MOVÉIS: Expe-
riência com projetos de moveis de-
sejável conhecimento em TopSolid 
PROJETISTA MECÂNICO: Expe-
riência em Projetos de Máquinas e 
dispositivos industriais, Elaboração 
de Lista de Materiais e detalhamento 
para fabricação das peças. Possuir 
Nível Técnico em Mecânica ou 
Mecatrônica ou Curso de projetista. 
RECEPCIONISTA: Para atuar em 
Hotel, com disponibilidade de ho-
rários.
RECEPCIONISTA FOLGUISTA: 
Com disponibilidade para turnos, 
para cobrir folgas.
SOLDADOR: Com experiência em 
Solda TIG, MIG, MAG e solda Oxi 
- acetilênica. Desejável Curso de 
Solda, Curso de Desenho Mecânico.
VENDEDOR EXTERNO: Para 
atuar  em prospecção de Clientes 
e atendimento personalizado.
Conhecimento na região de Indaia-
tuba e Campinas. 
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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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CLASSIFICADOS

Casa na Cecap - 01 D., 
sala, coz., dispensa. WC, 
lavand., garag. p/ 02 carros, 
edícula com 03 cômodos e 
wc nos fundos,  R$ 420.000, 
00. Troca com chácara em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
P/ 02 carros, edícula c/ 03 
cômodos e WC nos fundos, 
R$ 390.000, 00. Troca com 
chácara em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil. Aceita per-
muta em apartamento na 
cidade  F. 98144-9224 
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 
24hs - 3 D. c/ armários (Sen-
do 1 suite), sala 2 amb, coz. 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garag. 
R$ 500.000,00 F.3834-8948
Cond. Montreal - com  3 
D. (1st), sala, coz, WC so-
cial, lavand.,1 vaga de ga-
rag. coberta. R$ 389 mil F. 
98136-7331
Cond. Montreal - OPOR-
TUNIDADE - Casa no Cond. 
Montreal R$ 420.000,00 - 3 
D., sendo 1 suite, 1 banhei-
ro, 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. 
americana, sala 2 amb., 
2 vagas de garag. -  R$ 
580.000,00 F. 98372-0000
J d .  E l d o r a d o  -  R $ 
270.000,00 2 D., sala , 
coz. planejada, banheiro F. 
98144-9224

Cond. Terra Nobre - 3 
suítes, sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cober-
tos), 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.  V is ta  Verde  - 
OPORTUNIDADE - R$ 
450.000,00 - 3 D, sendo 1 
suíte, 1 banheiro, sala e 2 
vagas de garag. - AT 175 m² 
AC 105 m² F. 98372-0000
Guarujá (Enseada) – 03 
suítes, sala 02 amb., coz. 
com AE, lavand., área de 
lazer completa com piscina 
5x5 AT/ 300m² AC/ 300m² 
R$ 1.000.000,00.(Casa 
situada na Av. Atlântica. 
Permuta por imóvel de igual 
valor no Mosteiro ou Vale) 
F. 99887-7771 
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., Wc e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em 
terreno de esquina frente 
para avenida sendo co-
mercial) R$ 270.000,00 F. 
99887-7771
Jd. Europa - R$ 600.000,00 
- Excelente casa no, terreno 
de 600m² F. 98372-0000
Jd.  Monte Verde:  R$ 
3 0 0 . 0 0 0 , 0 0  F .  3 8 1 6 -
7401/3875-6226 c/ Allyne
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, coz, 
WC, AS, varanda, quintal,2 
salas comerciais, WC, ga-
rag. para 2 carros R$ 370 
mil F. 98136-7331
Jd. Morada do Sol - 03 
casas no mesmo terreno, 
moradia ou aluguel, espao 
para 3 carros. Ótima loca-
lização R$ 370 mil. Aceito 
negociação F. 99433-3007 
/ 3935-2376 c/ José 

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. 
Pq. das Nações - 250m², 
próx. Ao Sesi e Polo Shop-
ping, 3 D., sala, coz., área 
na frente e no fundos e + 1 
cômodo no fundo. Valor a 
combinar F. 99452-9644
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
Res. Amstalden  -  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 permu-
ta por casa em Indaiatuba. 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Vila Florença (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 298 mil. Aceita-se 
financiamento, estuda-se 
terreno como parte de pa-
gamento. F. 3875-0469 / 
99751-9921
Vila Suíça - Residência com 
3 suíte (1 máster com clo-
set), AT 500m2, AC 269m2, 
mais 1 suíte no térreo e 1 
suíte para empregados, ar 
cond., aquec., toda equipa-
da com armários, acab. de 
primeiríssima, capelinha 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.

Jd. Morada do Sol: R$ 
275.000,00 F. 99736-9154 
c/ Lucilene
J d .  M o r u m b i :  R $ 
268.000,00 F. 98339-8183 
c/ Camila
Jd. Paulistano com 3 D. 
(1st),sala,coz,wc social, 
lavan., garag. para 2 carros 
R$ 280 mil F. 98136-7331
J d .  P r i m a v e r a :  R $ 
250.000,00 F. 99736-9154 
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 proprie-
tário, F. 99444-9415 
M. do Sol – Rua 58 belís-
sima casa com 02 D., sala, 
coz, WC social, lav., garag. 
p/2 autos + 01 Cômodo c/ 
WC nos fundos, quintal, jar-
dim em lote de 250m². Valor 
imperdível R$ 380.000,00. 
AC. financiamento F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-
3294 
M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 01 
suíte, sala, coz., Wc social, 
lav., em abrigo cob., gar. 
p/ 02 autos em estrutura 
p/ sobrado R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 aceita lote no ne-
gócio, 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 ga-
rag. no pav. inferior, docu-
mentada. Aceita financ. R$ 
230.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 

Villagio de Itaici – 02 D. 
(01 st.) sala, coz., lavand. 
AT/150m² AC/ 105m² R$ 
385.000,00 F. 9.9887-7771

Alugo - sobrado, 03 d., 2 
wc,, 2 COZ., 2 vaga, sala, 
áreas,  Rua Armando Sales 
de Oliveira, 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 - 03 D ( 1st), sala, 
coz, 2 wc, lav, 3 vagas. 
R$ 1.500,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Leandra. 
Cecap – CA02616 - 01 D., 
sala, coz, 01 WC, A.S e 
quintal separado R$ 880,00 
F. 38752215 Imobiliária
Centro – 02 D, sala, coz, WC, 
lav. R$ 1.200,00. F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Leandra.  
Centro - R$ 1.300,00 - Am-
plo 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 - Am-
plo 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 locali-
zação, 4 D., 6 salas, ótimo 
para casas de repouso, clí-
nicas - AT 479 m² AC 222 
m² F. 98372-0000
Cidade Nova I  - CA0609 
- 250 m² - 2 D., sala, WC, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.100,00 + IPTU F. 3392-
0333

Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 sts. 
(1 americana), sala 2 amb., 
lavabo, cz., AS, quintal, jd., 
churrasq., pisc., 04 vagas 
garag. R$ 4.200,00+ Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. 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. Villagio di Itaici – 
Casa em condomínio, com 
2 D, sala dois amb., WC 
social, coz. com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 + 
cond. e IPTU F. 7829.3854 
Id 55*94*16871
Cond. Vista Verde - CA0519 
- 175 m² - Térrea nova c/ 3 
D. (1 st), sala 2 amb., cz. 
americ., WC, AS, varanda 
gourmet c/ churras., 3 vagas 
garag. R$ 2.600,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Jd. Alice - CA0351 - 125 
m² - 3 D. (1 st), WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Califórnia – 03 D ( 1st), 
sala, coz, lav, 1 vaga. R$ 
1.200,00. F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Leandra. 

Jd. Califórnia CA02601 
- 02 D., coz, WC, lavan + 
estacionamento que cabe 
caminhão, trator, máquinas 
agrícolas etc. Rua Domacir 
Stocco Jr. 871. Aluguel 
a combinar F. 38752215 
Imobiliária
Jd. do Sol – 03 D ( 1st), 
sala, coz, lav, 2 vaga. R$ 
1.450,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Leandra. 
Jd. do Valle II-  02 D (1st), 
sala, coz c/ armários, wc, 
lav, 1 vaga p/ moto. R$ 
1.250,00. F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Leandra.  
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 – 02 D(1st), 
sala, coz, WC, lav, edícula, 
02 vagas R$ 1.700,00 F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra. 
Jd. Monte Verde – 02 
D, sala, coz, WC, lav, 02 
vagas. R$ 1.200,00. F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra. 
Jd. Morada do Sol –  02 
D, sala, coz, WC, quin-
tal, 1 vaga. R$ 800,00. F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra. 
Jd. Morada do Sol – 03 D, 
sala, coz, WC, lav, 1 vaga. 
R$ 1.200,00.  F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Leandra.  
Jd. Nova Indaia -  02 
D (1st), sala, coz c/ ar-
mários, wc, lav, 2 vagas. 
R$1.300,00. F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Leandra.  
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 
D., 1 suite planejada , 1 la-
vabo , 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  do rm,   ga rag .  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
Jucelino Kubitscheck – 03 
D ( 1st), sala, coz, lav, 1 
vaga. R$ 1.400,00 F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Leandra. 
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., pis-
cina, 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
Rua – 58 (sem garag.) ex-
celente casa com 03 D. 
e demais dependências, 
com sacada (pavimento 
superior) R$900,00 + IPTU 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ garag. R$ 
900,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Villagio D`Amore - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3 D. 
(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948
Vl. Maria Helena – CA1381 
- 1 D., coz, WC e sem garag. 
Rua Caiapo, 37 casa 5 R$ 
700,00 + IPTU F. 38752215 
Imobiliária

Apto - Florianópolis (Itape-
ma) – mobiliado, 03 D., (01 
st), sala, coz., lavand., chur-
rasq. na varanda 130m² R$ 
400.000,00 F. 99887-7771
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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
Jd. Paulista – 02 D, sala, 
coz, WC, lav, 01 vaga R$ 
800,00 + encargos F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Le-
andra. 
Jd. Pedroso – 03 D, sala, 
coz, WC, lava, 01 vaga 
R$ 900,00 + encargos. F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra. 
Jd. Pedroso – 02 D, sala, 
coz, WC, lav, 01 vaga e Por-
taria 24 horas. R$ 1.100,00 
+ encargos. F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Leandra.
Vl Maria Helena – 02 D, 
sala, coz, WC, lav, 01 Vaga. 
R$ 1.200,00 + encargos. F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra. 
Jd. Pau Preto – Novo 03 D 
(1st), sala 2 amb, coz c/ ar-
mários, WC, varanda gour-
met, 02 vagas. R$ 1.300,00 
+ encargos. F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Leandra. 
Cond. Fernanda – AP0467 
– 154,33 m² - 3 D. (1 st), sala 
2 amb., sacada, cz. planej., 
WC, AS planej., WC serv., 2 
VG. R$ 1.700,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

Apto Gran Vil le  -  R$ 
270.000,00, 3 D., todos com 
suíte; sala de estar, 63m; 
garag. para um  carro F. 
98144-9224
Centro - Apto Térreo , Cen-
tro, 2 D., sala coz., wc social 
e wc de serviço, área de 
serviço , excelente locali-
zação. Prédio 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
Jd. Morumbi -  2 D., sala de 
estar e TV, coz, wc,lavand.,1 
vaga de garag. coberta 
R$138 mil F. 98136-7331
Jd. Pau Preto – OPORTUNI-
DADE - 3 D., sendo 1 suíte, 
2 vagas de garag., 2 salas, 
D., com armários planejados, 
coz. planejada, área de ser-
viço, D. e WC de serviço  R$ 
650.000,00  F. 98372-0000
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 
lazer completa. Entrada 
á partir de R$ 10.000,00. 
Últimas unidades, obras 
já iniciadas F. 9-8339-8183 
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. Gara-
gem para 02 carros. Área de 
lazer completa. Entrada de 
R$ 20.000,00 F. 983398183 
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 Edifício Tuiuti - 02 D., 
(01 suíte), sala, coz., WC e 
lavand., 01 vaga de garag. 
R$ 2.000,00 F. 99279-1177 
Apto prox. ao Centro - 
ideal para comissárias (os) 
c/ 1 dor, sala, coz., WC. R$ 
900,00 + Cond + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Jd. América – 02 D, sala, 
coz, área de serv. R$ 850,00 
F. 3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra. 

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 planej., corredor c/ 
roupeiro, 2 vagas garag. 
subsolo. R$ 2.300,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 
- 70 m² - 2 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
gourmet, 1  vaga garag. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Murici - AP0578 - 47 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 
1 vaga garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Torre de Málaga - 
CO0006 - 130 m² - Cober-
tura com 3 D. (1st), sala 
2 amb., varanda, WC, cz. 
Planej., AS, mezanino, va-
randa 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. pla-
nej., 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 - Cecap – Salão co-
mercial 400 m², ótima locali-
zação R$ 4.000,00 F. 3816-
7401/ 3875-6226 c/ Leandra.
Aluga - Centro - Salão co-
mercial com 50 m² no centro 
da cidade R$ 1.200,00 F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra.
Aluga - Centro - Salão co-
mercial com 70 m² no centro 
da cidade R$ 1.500,00. F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra.
Aluga - Jd. América – Salão 
comercial 85 m², de esquina, 
ótima localização R$3.000,00 
F. 3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra.
Centro - R$ 1.700,00 - Sa-
lão comercial, com 70 m², 
sendo 1 recepção, 3 salas, 
wc e área de serviço, locali-
zado no centro da cidade  F. 
98372-0000
Centro – Sala comercial 
com mezanino, 1 vaga de 
estacionamento, 55 m² R$ 
1.700,00 00 – F. 7829-3854 
/ Id 55*94*16871
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente 
localização F. 3016-2888 Kelly

Centro – Sala comercial, 
esquina, ótima localiza-
ção 50 m² R$ 1.550,00 
F .  7 8 2 9 - 3 8 5 4  –  I d 
55*94*16871.
Centro – Salão comercial, 
24 de maio 100 m² - R$ 
5.000,00 00 F. 7829-3854 
/ Id 55*94*16871.
Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 Escritório 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, coz., amplo terreno 
para estacionamento ou 
operação, com capaci-
dade para ent rada de 
caminhão F. 98372-0000
Passa-se o ponto Loja 
de Salgados MONTADA 
Jd. Colonial Venda R$ 
23.000,00 | Aluguel R$ 
700,00 – Acei ta  car ro 
no negócio. Falar com 
Alexandre F.3329-1906/ 
7809-1001/ 99322-2032
Passo o Ponto Bazar 
e Papelaria no centro, 
vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. Aluguel 
R$1.650,00 F. 3875-2215
Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edi f . 
Office Premium. F. 3016-
2888 Kelly
Vendo – Varejão e Mer-
cearia - R. José Estanis-
lau Ambiel, 672 - Esq. 
c/ R. Custódio Candido 
Carneiro Jd. Morada do 
Sol. Aceito carro como 
parte de pagamento R$ 
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 resfria-
mento, 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 mezani-
no 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., varan-
da, 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 – OPOR-
TUNIDADE - R$ 60.000,00 
– Aceita carro no negócio 
ou fazemos permuta com 
terreno. F: 3016- 1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/  94*2168/ 
3935-1372

Chácara próx. ao Vale 
do Sol – Oportunidade – 
5.000m²  com água no fun-
do 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 Viraco-
pos - R$ 420.000 - Chácara 
Com casa de 3 d., sala am-
pla, coz. americana, piscina.  
AT 1000 m². Fácil acesso F. 
98372-0000
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara murada 
c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 
amb., cz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Sítio -Videira – 50.000m² 
sítio formado com casa de 
05 suítes, sala 03 amb., 
lavabo, coz. com despensa, 
dependência de empre-
gada, piscina e casa de 
caseiro AC/  600m² R$ 
3.000.000,00
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Rib .  Grande-SP -  04 
a lque i res  c /  02  casas 
s imp les  de  04  cômo -
dos cada uma,  lavou-
ra, bosque, 02 tanques 
com peixes,abastecidos 
c o m  á g u a  e m  f o r m a 
de  b ica ,  luz ,  água de 
mina, a 60km do centro 
de Ribeirão Grande-SP 
R$240 .000 ,00 .  Ace i ta 
troca com casa em In-
daiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997. Estuda 
parcelamento direto com 
o proprietário
Terras de Itaici – Chácas 
com 4 D. Sendo 1 suíte, 
coz. ampla, churrasq. e 
piscina. AT. 1720 m² R$ 
765.000,00 F. 98372-0000
Vale das Laranjeiras – 
Chácara – At. 3890 m² 
- Casa c/ 3 D, sendo 1 suí-
te, sala de esta com pé di-
reito 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 locação f inais de 
semana. Troca por casa 
em Indaiatuba F. 3017-
2608/ 99762-7997.
Vendo ou troco -  Sítio 
com 5 1/2 alqueiros, pas-
tos cercados com mou-
rão tratado em eucalipto, 
água tratada e encanada 
da  mina .  Casa com 4 
cômodos avarandada, 
energia eletrica, 01 paiol, 
1 cocheira p/ gado e 10 
c a b e ç a s .  R e g i ã o  d e 
Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatu-
ba (estrada Indaiatuba/
Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para 
rodovia F. 9.9887-7771

Vendo - àrea de 20.000m² 
com represa nos fundos, 
escriturada a 5 km do as-
falto R$ 360.000,00. Aceita 
permuta de menor valor F. 
999453-3758 

2 balcão expositor, 1 frio , 1 
quente, c/ vidro trincado e pre-
cisando 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.
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 Indaiatu-
ba 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 
2008/2008, 1.4, econoflex, 
com alarme, trio elétrico e 
CD, com alarme. Prata F. 
99119-1817 c/ Adão

Fiat Siena EDX 1.6 - 98 - 
direção hidráulica, rodas 
de liga leve aro 14’, travas 
nas quatro portas, vidro 
eletr. dianteiro, volante 
c/ regulagem de altura, 
desembaçador do vidro 
traseiro, luz para leitura 
trazeira, retrovisor com re-
gulagem interna radio AM/
FM e CD/MP3 R$ 9.000,00 
F. 98224-1473 c/ Antônio / 
98114-3885 c/ Danieli
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 completa, 14 
lugares, licenciada, IPVA. 
Negocia, troca: maior ou 
menor valor F. 3875-2215 / 
99696-8732 Imobiliária
Vendo - fusca 1970 - azul, 
motor 1300 doc. Ok R$ 
1.500 (refazer pintura) ou 
troca por carro utilitário 
F. 3934-6330 Sebastião / 
99703-1602 José Carlos
Vendo - fusca 1975 - azul, 
motor 1300L doc. Ok R$ 
4.000 ou troca por carro 
utilitário F. 3934-6330 Se-
bastião / 99703-1602 José 
Carlos
Vendo - Gol Plus - 86/86 - 
álcool, doc. Ok, R$ 5.000,00 
F. 3894-1801 c/ Admilson
Vendo F 250 - Cabine du-
pla, diesel, cor prata, prepa-
ra para trailer. R$ 90.000,00 
F. 9.9921-4690

CG 150 - 2013 - preta par-
tida eletrica, Flex, freio a 
disco 15mil Km , Doc. Ok 
conservada R$ 6.200,00  F. 
99282-0945 ou 98914-9260
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

Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado R$ 210.000,00 F. 
98372-0000
Av. Visconde de Indaiatu-
ba – Terreno de amplo (660 
m²) cercado em esquina, 
com escritório e 2 salas R$ 
6.000,00 F. 98372-0000
Barcelona: Loteamento 
aberto com localização pri-
vilegiada próximo ao parque 
ecológico. F: (19) 98339-
8183 c/ Camila.
Bréscia: Terreno em condo-
mínio fechado á partir de R$ 
157.000,00 F. 99736-9154 
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 
Única: Terreno com 150 m² 
de 97.000,00 F. 98339-8183 
c/ Camila
Cond. Village Terras de 
Indaiá: Terrenos á partir de 
900,00 o m² F. 99314-7121 
c/ Vanderlei.
Jd Esplanada II - 2 lotes 
lado a lado 360 m² cada lote, 
valor R$ 220.000,00 cada 
lote. Parte alta F. 7829.3854  
Id 55*94*16871
Jd. Califórnia – TR00707 - 
250m² c/  casa nos fundos, 
2 D. ,sala, coz, WC. Rua 
Domacir Stocco Jr., 869 F. 
3875-2215 Imobiliária.
Jd. do Império -TR00711 
- 150m², quadra 13, lote 
54 cond. Aceita carro no 
negócio R$ 115.000,00 F. 
3875-2215 Imobiliária 

Jd. dos Laranjais - 3.000m² 
R$ 220.000,00 F. 9.9887-
7771
Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$ 400.000,00 F. 99887-
7771
Jd. Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 99279-1177
Jd. Paradiso - 03 lotes jun-
tos 708m², 550m² e 420m² 
R$ 800,00 m² F. 99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² 
próximo ao parque eco-
lógico  R$ 180.000,00 F. 
98372-0000
Loteamento Monte Carlo 
– quadra N, lote 23, área 
150m², lote residencial. Ter-
reno escriturado R$ 100 mil 
pelo lote F. 99720-4160
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. 99736-9154 c/ Lucilene.
Maritacas: Loteamento 
aberto com terrenos á partir 
de R$ 111.000,00 F. 99314-
7121 c/ Vanderlei.
Monte Carlo: Loteamento 
aberto R$ 83.500,00 F. 
99314-7121 c/ Vanderlei.
P q .  d a s  B a n d e i r a s 
-   1.000,00 m² total R$ 
260.000,00 F. 7808-3727
Sabiás: Loteamento aberto 
á partir de 150 m². Entrada 
R$ 10.000,00 parcelado em 
2x F. 99779-3589 c/ Caio.
Temos áreas para lote-
amentos em Indaiatuba, 
Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localidades. 
F: 99752-2170/ 94*2168
Terra em Indaiatuba R$ 
60,00 o m²- ótima topografia 
de frente com a rodovia. 
mim F: 99205-4322/ 99763-
8709/ 94*2166/ 94*2168/ 
3935-1372
Terreno em Salto – 300m² 
LOTEAMENTO FECHADO – 
Estrada do Lajeado (Concre-
base) OPORTUNIDADE R$ 
90.000,00. 40% de entrada 
+ parcelas. F: 3016- 1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/  94*2168/ 
94*2166/ 3935-1372
Terreno Industrial - 5.200 
m² R$ 500,00 m² F. 99887-
7771
Terreno no Distrito Indus-
trial - com 11.000m² R$ 
2.000.000,00 F. 98136-7331
TERRENOS - Em lotea-
mentos fechados e abertos 
com entrada de 20% e par-
celamentos à longo prazo. 
F. 3875 0469 / 99751 9921 
creci 65362.

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera, 
1 controle, HD interno de 
80 giga e 30 jogos dentro 
do HD interno último lan-
çamentos R$ 1.100,00 F. 
98247-4690 tim

Ofereço-me - cabelereira 
e manicure à domicílio F. 
99332-1128 / 3935-0499 
recado.
Ofereço-me  como dia-
rista com experiências e 
indicações F. 99266-1617/ 
98116-0546 
Ofereço-me como profes-
sor de Inglês (aos sábados 
de manhã) do ínicio do 
nível básico até nivel inter-
mediário. F. 99240-3570
Ofereço-me para colo-
cação de pisos e reves-
timentos F. 99189-7302 
c/ Clóvis
Ofereço-me para passear 
com cachorros.  Tenho 
referências F.3875-4942 / 
99616-7070 c/ Rita
Ofereço-me para traba-
lhar como azuleijista pe-
dreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do 
alicerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me para traba-
lhar 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 traba-
lhar como cuidadadora de 
idoso horário noturno F. 
3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de crian-
ças e idosos ou diarista, 
com qualidade, referen-
cias  a mais de 20 anos no 
mercado ante e pós obras. 
Compromisso, preço jus-
to tenho disponibilidade 
de horários F. 38011916 
/ 999301477 Vera
Ofereço-me para traba-
lhar como diarista, cos-
tureira, casa de família 
ou motorista particular F. 
99560-8281 c/ Raquel
Ofereço-me para traba-
lhar como faxineira em 
casa de família F. 3835-
1581 / 99745-3375 c/ Nair
Precisa-se de Corretores 
- Entrar em Contato com 
Márcio F. 7808-3727 / 
89*22754
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