
Primavera demite técnico 
Márcio Souza, do Sub-20

Finalistas do Amador da 
Lidi saem no domingo

Parada de Natal acontece 
amanhã com novidades

Saae descarta novo rodízio 
no abastecimento de água

Descontos podem chegar a 70 %

Registro começa a 
ser feito no Haoc

Polícia Civil prende 
casal por tráfico

Comércio abre 
até mais tarde

Idoso não resiste e 
morre no hospital

ADEUS 

DECISÃO BLACK FRIDAY

EVENTO 

ESTIAGEM 

NASCIMENTO DUPLA COMPRAS ATROPELAMENTO 

O Cartório de Registro 
Civil de Indaiatuba começou 
a oferecer o serviço de Reg-
istro de Nascimento dos 
recém-nascidos, gratuita-
mente,  no Hospital  Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). 

A desempregada Veron-
ice dos Santos, de 40 anos, 
e o auxiliar de limpeza Clau-
dinei dos Santos, de 40 anos, 
foram presos pela Polícia 
Civil enquanto transporta-
vam drogas da cidade de 
Monte Mor para Indaiatuba.

Uma semana após praticamente garantir a permanência do 
técnico Márcio Souza no comando da equipe Sub-20, a diretoria 
do Primavera voltou atrás e demitiu o treinador. 

O comércio de Indaiatuba 
começa a funcionar em horário 
especial a partir de segun-
da-feira, dia 1º de dezembro, 
em virtude do Natal. É o que 
informa a Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai).

O comerciário Adelki Cos-
ta, de 78 anos, morreu após 
ser atropelado gravemente por 
uma moto enquanto atraves-
sava a Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, na 
Marginal do Parque Ecológi-
co, próximo ao Parque Mall.

Com dados do Caged, comparativo foi feito com o mesmo período do ano passado

A quinta edição da Black Friday acontece hoje, dia 28. Diversas lojas participam da ação, cujos descontos ofereci-
dos chegam a 70%. No entanto, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) ressalta que o consumidor 
precisa ficar atento ao regulamento de cada empresa e à qualidade dos produtos ofertados. 
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Saldo de empregos fica negativo em outubro 
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Dezembro, mês dos gastos extras Você acredita que, 
com a atual situação 
econômica, o 
presente de Natal 
será melhor?

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

Radares dia 29/11 a 05/12

Editorial EnqueteArtigos

Praticamente estamos em dezembro, o último mês 
do ano e período em que as despesas chegam a dobrar. 
São gastos com presentes de Natal, com festas e com 
aquela viagem programada desde o começo do ano.

Tudo é válido, mas há de se pensar duas vezes 
antes de sair gastando e iniciar o ano de 2015 com o 
pé-esquerdo, ou seja, no vermelho e até mesmo passar 
o ano no quadro de inadimplentes.

Há de se pensar ainda: se dezembro é mesmo o 
mês dos gastos extras, janeiro também. É quando 
temos que pagar IPTU, IPVA, além dos famosos e 
conhecidos reajustes. 

Por isso vale à pena pesquisar e comparar preços, 
e porque não até pechinchar. Aquela camisa perfeita 
para a mãe pode ser mais barata numa outra loja. O 
mesmo pode acontecer no preço da cervejinha e da 
carne, quando comparados de um mercado para outro.

Muitos se empolgam na hora de ir às compras em 
dezembro, por conta do benefício do 13º salário. Mas 
se para muitos a quantia a mais é um auxílio para os 
gastos em dezembro, para os especialista é sim, um 
auxílio, mas para pagar as dívidas e impostos do co-
meço do ao seguinte. 

Enfim, os presentes de Natal, o churrasquinho e 
até aquela viagem devem estar na “lista de afazeres” 
para dezembro. Mas tudo deve ser feito de forma 
moderada.

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

“Devido essa crise econômica aca-
bei sendo demitido e no momento 
estou desempregado, por isso esse 
Natal não vou comprar presente 
de Natal para ninguém”, Marcelo 
Valentim, 45 anos, desempregado

“Neste ano o presente será razoável. 
Pretendo gastar entre R$ 50 a R$ 
80”, Robson Correa Lopes, 17 
anos, estudante

“Não comprei ainda, mas já pesqui-
sei. Acredito que os presentes neste 
ano estão mais caros, por isso não 
irei poder gastar muito”, Camila de 
Souza Lima, 26 anos, dona de casa

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

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

PIMENTA TAMBÉM ARDE EM NÓS
Como o mundo dá voltas,.Tenho um amigo de longa data. O avô dele veio da Itália no início do 

século XX,  trabalhou muito, comprou terras na região de Ourinhos; o pai herdou as terras, adquiriu 
mais e hoje é um fazendeiro bem-sucedido.O meu amigo,  é filho único. Aproveitou muito bem a 
condição financeira da família e foi à luta,  estudou na USP, com graduação, mestrado e doutorado,  
mora na capital e é professor universitário bem-sucedido. Sempre nos demos muitíssimo bem, mas 
também sempre tivemos posições muito distintas quando o assunto é política social. Ele, socialista ao 
extremo! Talvez até por influência de sua formação acadêmica. Eu, nem tanto... Por tal motivo travamos 
duras discussões no último período pré-eleitoral. Duras, mas respeitosas e produtivas. Dias trás ele me 
telefonou e o diálogo foi mais ou menos assim:- Ele: João, você precisa me ajudar! - Pois não.- Ele: O 
MST montou campana na frente da fazenda do meu pai, em Ourinhos, e estão ameaçando invadi-la. 
Eles podem fazer isso? -  É claro que podem! Aquelas pessoas só estão exercendo o direito delas de 
ter seu próprio pedaço de terra! Isso é reforma agrária! É o socialismo que você tanto defende! - Ele: 
Mas eles são bandidos! Meu pai me disse que estão até armados! - Eu: Não! Você está equivocado! 
São pessoas de bem, honestas, trabalhadoras, mas que não tiveram as mesmas oportunidades que você 
teve!- Ele: É verdade. Eu tive oportunidades, mas isso foi graças ao trabalho duro de meu avô e de meu 
pai. Não é justo tomarem o patrimônio da família desse jeito! - Eu: É justo sim! Aliás, isso tem um nome 
técnico: “justiça social”. É considerar os interesses da coletividade menos favorecida em detrimento da 
individualidade burguesa. - Ele: Mas meu pai nunca foi burguês! - Eu: Ah! Então está fácil! Fala para 
seu pai atravessar a rodovia e explicar isso aos membros do MST. - Ele: (risos sonoros)Em resumo: 
socialismo nos olhos dos outros é refresco!Depois dessa conversa demos boas gargalhadas juntos. 
Eu, da revolta do meu amigo em relação a uma política que ele defendeu a vida toda; ele, do cinismo 
que empreguei na conversa. ele autorizou essa divulgação, preservando-se os nomes.Por fim, arranjei 
um advogado da região de Ourinhos para defender os interesses da família. NARRADO PELO DR. 
JOÃO LUIZ BALDISERA FILHO  QUE TRABALHA MAIS DE 15 HORAS DIÁRIAS. ALÉM 
DE BRILHANTE ADVOGADO É PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. Ultimo treinamento Leader 

Training da Signa  do ano 05-06 e 07-12-2014. Faça sua inscrição pelo site - www.
signatreinamentos.com.br , telefone 019-38757898

Há segurança em negócios internacionais?

As indenizações por assédio moral: como são calculadas
Quanto vale a honra de uma pessoa? A dor, a tristeza, o sofrimento, o sentimento de humilhação, 

de diminuição no ambiente de trabalho, tem preço?
Como já vimos nos artigos anteriores, a desmoralização, o constrangimento e a humilhação sofri-

das por um trabalhador são passíveis de compensação financeira.
Todo o trabalhador que foi vítima de assédio moral e, em um processo judicial conseguir pr-

ovar tal fato, tem direito a uma indenização pecuniária; importante ressaltar que o dano moral, em 
princípio, não necessita ser provado, mas a ocorrência dos fatos que o ensejam deve ser demonstrada. 

É necessário, ainda, que ações dirigidas sejam capazes de, considerado o homem médio, 
afetar a honra objetiva e subjetiva do trabalhador, porquanto não são indenizáveis o mero 
dissabor ou o simples aborrecimento que não advém de ato ilícito (ou de abuso de direito), 
mas sim tem origem nas contrariedades individuais impostas pela vida ou pelo mercado de 
trabalho capitalista contemporâneo.

A legislação trabalhista não contêm critérios para a definição do valor de indenização por dano 
moral, tornando-se delicada a tarefa do julgador para mensurar o dano experimentado pelo trabalha-
dor que sofreu assédio moral eis que a dor moral, por dizer respeito a bem não material - integridade 
psíquica, não pode ser estimada monetariamente, servindo a indenização para a vítima como forma 
de compensação pela agressão sofrida e, ao agressor, como meio de punição, além de inibir novas 
condutas agressivas (reincidência), seja com o mesmo empregado, seja com outros.

Dessa forma, o valor da indenização por danos morais deve atender ao seu caráter dúplice, ou 
seja, compensatório (à vítima) e pedagógico (ao agressor) e, em regra, leva-se em conta a extensão 
dos danos sofridos pela vítima e sua condição socioeconômica, a gravidade da conduta do ofensor, 
seu grau de culpa e sua capacidade econômica. 

O juiz deve decidir o valor da indenização com prudência e bom senso e em atenção aos critérios 
da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que a vítima não receba valor exorbitante a ponto de 
caracterizar enriquecimento injusto, repudiado pelo nosso ordenamento jurídico e o responsável pelo 
pagamento da indenização não sofra drástica redução em seu patrimônio.

A reparação por dano moral decorrente de assédio moral tem caráter indenizatório e, pois, o valor 
recebido não está sujeito à incidência de descontos fiscais e previdenciários e, ainda, por ter origem 

na relação de emprego, são aplicadas as regras dos créditos trabalhistas em geral 
para o cálculo dos juros de mora, ou seja, incidem desde o ajuizamento da ação 
e a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou 
de alteração do valor (Súmula 439 do Tribunal Superior do Trabalho).

Em negociações internacionais entre empresas, não pode haver as surpresas que ouvimos 
falar sobre “compras via internet”. Apesar disso, mesmo nas transações entre empresas existem 
surpresas, quando uma das partes não cumpre o acordo. O descumprimento mais comum é o de 
“prazo de entrega”; em segundo lugar o “atraso no pagamento”; e outros como: qualidade e es-
pecificação técnica do produto diferente da adquirida, má funcionalidade, danos no transporte, 
etc.   Que atitude qualquer das partes pode tomar para ressarcimento de suas perdas? Como eu 
cobro de um exportador os prejuízos que seu atraso de entrega impôs à minha empresa? Como 
obtenho ressarcimento de um pagamento de um produto desconforme com minha compra? 
Sendo exportador, como asseguro o recebimento do valor que envio em meu despacho?   Todas 
essas questões estão contempladas na legislação de comércio internacional, mas para exercê-
las é necessária uma ação judicial internacional que custa caro e tarda mais do que se pretende 
esperar. Uma assessoria especializada em negócios internacionais sabe orientar políticas e pro-
cedimentos que garantam a empresa brasileira a tranquilidade de conduzir seus negócios com 
mais segurança e em assegurar êxito em suas negociações. São providências simples, mas que 
precisam estar formuladas de acordo com a legislação pertinente para que seus direitos sejam 
assegurados.  A Câmara Int´l de Comércio possui uma Corte Int’l de Arbitragem para julgar 

ações provenientes de negócios mau conduzidos ou concluídos em 
conflito. Para acessá-la é preciso contratar um advogado especializado e 
envolver custos, às vezes, não contemplados no ressarcimento esperado. 
Por isso tudo é fundamental estabelecer cautelas desde o primeiro passo 
na negociação e conduzi-la bem em todas as fases, pois, independente-
mente do nível de insatisfação ou prejuízo, nada é pior do que se ter que 
pagar uma conta surpresa por qualquer negócio mau realizado.

“Esse ano o Natal deve ser mais 
especial e já estou a procura dos pre-
sentes de Natal”, Francisco Josiano, 
27 anos, auxiliar geral

“Ainda não pesquisei preços dos 
presentes, mas esse ano não pretendo 
gastar muito”, Márcia Andreia da 
Silva, 27 anos, dona de casa

Edward Santos - Consultor de 
negócios internacionais da 
BRTRADE LTDA.
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Emprego tem saldo 
negativo em outubro
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Inscrição para 
concurso é prorrogado 

NATAL ILUMINADO 

Vacina contra paralisia infantil e sarampo termina hoje
IMUNIZAÇÃO 

A Secretaria Municipal de 
Saúde continua com a com-
panha de vacinação contra a 
paralisia infantil e sarampo, nos 
postos de saúde. As vacinas 
estarão disponíveis até hoje, 
dia 28. No último sábado, dia 
22, o segundo dia 2º Dia ‘D’ da 
campanha ocorreu nas unidades 
de saúde e polos do Programa 
Saúde da Família (PSF), que 
abrir das 8h às 17 horas, para  
fazer a imunização. 

Até sábado foram vacina-
das 8.391 crianças, um total de 
76,36%. Também foram mi-

nistradas contra a Poliomielite 
um total de 9 mil doses, cerca 
de  72,07%. 

Indaiatuba tem aproxima-
damente 11.119 crianças e ob-
jetiva imunizar 95% contra 
Pólio e Sarampo. Estão sendo 
imunizadas todas as crianças 
entre seis meses a quatro anos 
contra Paralisia Infantil e de um 
ano a quatro anos, onze meses 
e 29 dias. 

A meta é atingir uma cober-
tura vacinal de 95% das crianças 
nesta faixa etária em pelo menos 
80% dos municípios do Estado.

A taxa de emprego de In-
daiatuba fechou o mês 
de outubro com saldo 

negativo no comparativo com o 
mesmo período do ano passado, 
segundo dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE). 
Neste ano ao todo os setores 
do Município realizaram 3.111 
contratações e 3.308 demissões, 
totalizando assim um saldo ne-
gativo de -197 empregos. 

Já no mesmo período do 
ano passado o cenário foi dife-
rente, foram 3.410 contratações 
e 2.856 demissões, um saldo 
positivo de 554. 

A construção civil foi o se-
tor que mais demitiu, com 431 
(55,61%) desligamentos contra 
344 (44,39%) contratações. No 
ano passado foram 41,37 admis-
sões e 58,63 demissões. 

Os setores que prestam ser-
viços vêm logo em seguida, 
com 1.233 (54,20%) desliga-
mentos contra 1.042 admissões. 
E o comércio foi o terceiro 
setor que mais demitiu, com 
840 desligamentos contra 859 
contratações. Em 2013 foram 
50,10% e 51,78% contratações 
e 49,9% e 48,22% demissões, 
respectivamente. 

A indústria de transforma-
ção contratou 1.109 e demitiu 
806, já no ano passado foram 
1.020 e 968 respectivamente. 
A extrativa mineral contratou 

A Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai) prorro-
gou o prazo de inscrições 
do concurso de iluminação 
e decoração de residência 
Natal Iluminado 2014. Os 
interessados terão até o dia 
12 de dezembro para entrar 
no site da Prefeitura ou ir 
pessoalmente à Aciai para 
se inscreverem. 

Todas as residências da 
cidade poderão participar 
menos apartamentos e pré-
dios.  Serão premiados os 
cinco melhores colocados: 
5º lugar: um aparelho de 
som; 4º lugar: um fogão; 3º 
lugar: um tablet; 2º lugar: 
uma geladeira; 1º lugar: 
uma TV de 42 polegadas.

Após as inscrições co-
meça uma nova etapa no 
período de 13 a 21 de de-
zembro, em que uma co-
missão avaliadora sairá à 
noite para fotografar as 
residências devidamente 
inscritas. É indispensável 
que as casas estejam com 
a iluminação acesa, por-
que serão desclassificadas 
aquelas que, durante este 
período, estiverem com a 
iluminação apagada. A co-
missão avaliadora é forma-
da por: Antônio da Cunha 
Pena; Rick Ueda; Boanerges 
Gonçalves; Vania Pavanelli 
e Cecília Myoko Myagawa.

As casas inscritas visi-
tadas receberão uma nota 
de avaliação, segundo os 
critérios estabelecidos pela 
comissão. As residências 

Cadastro pode ser feito até o dia 12 de dezembro, no site da Prefeitura 
ou na Aciai

que obtiverem as melho-
res pontuações receberão 
premiação. As visitas serão 
aleatórias. Não haverá agen-
damento prévio. Os critérios 
de avaliação serão: criati-
vidade; harmonia e beleza. 

Além da premiação do 
primeiro ao quinto coloca-
do, todos os participantes 
irão concorrer a uma moto 
zero quilômetro da Honda. 
A entrega dos prêmios acon-
tecerá no dia 15 de janeiro 
de 2015, às 10 horas, na 
sede da Aciae, localizada 
rua Bernardino de Campos 
111, Centro. De acordo com 
o presidente da Aciai, Jair 
Alfredo Sigrist, a intenção é 
despertar o espirito natalino 
na cidade além de movimen-
tar o comércio. “Esse ano a 
cidade será enfeitada mais 
cedo e queremos que toda 
cidade entre no espirito de 
Natal, além de movimentar 
o comércio local. Um dos 
atrativos para esse ano é o 
sorteio da moto e a previsão 
é tenhamos mais inscrições 
do que da última vez que 
o concurso foi realizado”, 
comenta Jair. 

Para o secretário de De-
senvolvimento, Renato Sto-
chi, a Prefeitura visa apoiar 
o comércio com essa ação. 
“O nosso intuito é apoiar o 
comércio. Vamos fortalecer 
a divulgação para que mais 
casas possam participar, 
fazendo com que a cidade 
fique mais decorada para a 
melhor época do ano para o 
comércio”, diz Renato.

duas pessoas e demitiu 7 e a ad-
ministração pública não admitiu 
nem desligou ninguém. 

Já o setor de serviços in-
dustriais e atividades públicas 
fechou o outubro deste ano 
em positivo, contratando 37 
pessoas e desligando 18. No 
mesmo período do ano passado 
o cenário foi outro, 45 demis-
sões e 34 admissões.    

Por fim a Agropecuária, 
Extração Vegetal, Caça e 
Pesca fechou o mês com 19 
admissões e 12 demissões, 
e o setor de serviços gerais 
demitiu 2.856 pessoas contra 
3.410 contratações. No ano 
passado os setores contrataram 
8 e 3.336 pessoa e demitiram 
15 e 3.353, respectivamente. 

De acordo com o secretário 
municipal de Desenvolvimento 

Renato Stochi os números de 
outubro ficaram abaixo, porém 
se comparado de janeiro a outu-
bro deste ano o saldo é positivo. 
“O importante é comparar o ano 
inteiro e neste ponto estamos 
positivos, ou seja, admitimos 
mais e demitimos menos. Em 
média 60% da população eco-
nômica ativa está empregada 
e está registrada, ou seja, cerca 
de 130 mil pessoas de 200 mil 
habitantes”, explica. 

Stochi também destacou que 
os números negativos do mês de 
outubro não refletem realmente 
pessoas desempregadas, pois 
muitas vezes o trabalhador 
deixou um emprego e logo foi 
admitido em outro. 

O secretário afirma que 
mesmo em um período não 
muito positivo da economia 

brasileira, não ocorreram 
grandes demissões em massa. 
“As férias coletivas são uma 
medida para um período de 
baixa produção, para conter 
gastos e evitar demissões e é o 
que muitas empresas tem feito 
para não demitir. No entanto é 
importante ressaltar que mui-
tos fatores que influenciam na 
economia estão fora do nosso 
alcance, como importações e 
exportações, são coisas a nível 
nacional”, diz. 

Anual
No comparativo de janeiro 

a outubro de 2014 e 2013, neste 
ano foram 31.476 admissões e 
31.287 desligamentos, contra 
32.204 contratações e 28.450 
demissões no mesmo período 
do ano passado. 

Criação de empregos foi menor em outubro, quando comparado com o mesmo mês no ano passado   
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Desenvolvimento inicia cadastro para catálogo das indústrias 2015
CADASTRO
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Transporte 
Na mesma Sessão, uma das 
indicações do vereador Ger-
vasio Aparecida da Silva 
(PP) pede para que sejam 
instaladas placas indicativas 
com o número da linha nas 
laterais e traseiras dos coleti-
vos da cidade. Muitas vezes, 
atrasados, os passageiros 
correm até o coletivo, vão até 
a frente do ônibus para ver a 
linha e depois entram no veí-
culo. Com as placas laterais, 
a informação aos passageiros 
seria facilitada. 

Pode? 
Já o vereador Maurício Baro-
ni (PMDB) pede para que seja 
intensificada a fiscalização 
das bicicletas motorizadas 
adaptadas. Essas bicicletas, 
adaptadas com motores, vi-
rou uma febre na cidade e 
um problema também. Isso 
porque na maioria das vezes 
são pilotadas por menores 
de idade, sem capacete, sem 
iluminação frontal ou traseira 
e pior, na contramão. Alguma 
providência precisar ser to-
mada, antes que ocorrências 
mais sérias aconteçam. 

Compras 
Começa hoje, dia 28, o fa-
moso Black Friday, quando 
muitas lojas e sites comer-
cializam seus produtos com 
descontos. Porém, diferente 
dos Estados Unidos, onde o 
evento teve início, aqui no 
Brasil deram aquele “jeitinho 
brasileiro”, e muitos sites 
não são confiáveis e alguns 
produtos na verdade não tem 
nenhum desconto, apenas ti-
veram seus valores dobrados 
e depois descontados. Por 
isso, mais do que importante é 
fazer suas compras em lojas e 
sites conhecidos e confiáveis.

Economia 
Tá certo que a chuva vem 
caindo com frequência em 
Indaiatuba, mas não quer 
dizer que estamos livre do 
sofrimento da falta d’água 
ou do retorno de um novo 
rodízio. Chove-se na cidade, 
mas para valer à pena tem que 
chover também nas cabecei-
ras das mananciais. Por isso, 
“gastões de plantão”, lavar o 
carro toda semana ou a calça-
da com a mangueira ainda não 
nos pertence.

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

CAMPANHA o Novembro Azul, 
mês que visa conscientizar os 
homens sobre a importância de 
realizar os exames de prevenção 
contra o câncer de próstata, foi 
lembrado na última Sessão Ordiná-
ria da Câmara, realizada na última 
segunda-feira, dia 25. Na ocasião, 
todos vereadores usaram o laci-
nho azul, com o bigode no meio, 
símbolo da campanha. Os laços 
foram oferecidos pelo Serviço de 
Previdência e Assistencial Social 
dos Funcionários Municipais de 
Indaiatuba (Seprev).  

O presidente da Câma-
ra, o vereador Luiz 
Alberto Pereira, o 

Cebolinha (PMDB, se reuniu 
mais uma vez com represen-
tantes da Empresa Metro-
politana de Transportes Ur-
banos de São Paulo (EMTU 
– Regional São Paulo), para 
discutir melhorias na linha 
Indaiatuba à Campinas. O 
encontro aconteceu na manhã 
de terça-feira, dia 25. 

Cebolinha foi acompanha-
do pelo diretor do Departa-
mento de Transporte Coletivo 
(DTC), Silvio Roberto Lima, 
e do representante dos usu-
ários de Transporte Público, 
prestado pela Viação Bo-
navita, Sebastião Pereira de 
Carvalho.  A reunião foi rea-
lizada com o gerente regional 
da EMTU, Edson Zilão e com 
o chefe do Departamento de 
Fiscalização, José Eduardo 
Toledo Cruz Junior.

Novamente a pauta da 
reunião foi baseada nas re-
clamações dos usuários com 
os constantes atrasos dos ôni-
bus e desvios de rotas. Outra 
solicitação dos passageiro é 
uma maior fiscalização nos 
serviços.

Na ocasião, o represen-
tante dos usuários, Sebastião, 
entregou ao gerente da EMTU 
vários documentos com recla-
mações. Ele também relatou 
as dificuldades enfrentadas 
pelos usuários do serviço.

Em resposta, os represen-
tantes da EMTU alegam que 

colocaram fiscais em dias al-
ternados, e que os carros que 
não cumpriram as exigências 
foram multados. 

Zilão também ressaltou 
que é necessário que as pes-
soas entrem no site da EMTU  
http://www.emtu.sp.gov.br/ e 
formalizem a reclamação. A 
reclamação também pode ser 
feita via Ouvidoria, através 
do número 0800 724 05 55. 
Apenas a partir da reclamação 
oficializada através desses 
canais de comunicação com 
a empresa, é possível tomar 
providências.

 
Rebate

Mesmo com as justificati-
vas, Cebolinha salientou ain-
da que os usuários não podem 
continuar sendo prejudicados 
por um serviço que não está 
funcionando. O vereador vol-
tou a enfatizar os problemas 

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento informa que 
iniciou o cadastro para catálogo 
das indústrias 2015. As empresas 
interessadas em participar podem 
fazer o cadastro no site da Prefei-
tura através do link http://www.
indaiatuba.sp.gov.br/desenvolvi-
mento/industria-comercio-e-ser-
vicos/catalogo-das-industrias/
cadastro/. A inscrição é gratuita 
e deve ser feita até o dia 20 de 
fevereiro de 2015.

De acordo com o secretário 
municipal de Desenvolvimen-

enfrentados pelos usuários 
das linhas, principalmente 
a falta de ônibus, a falta de 
respeito com os horários e o 
desvio de itinerários.

Embora os representantes 
da EMTU tenham colocado 
suas dificuldades e também 
todas as atividades desen-
volvidas para melhorar a 
qualidade dos serviços pres-
tados, Cebolinha pediu ainda 
mais empenho e com isso os 
representantes da EMTU se 
comprometeram a aumentar a 
fiscalização, para pelo menos 
três vezes por semana.

“Foi colocado durante a 
reunião que neste momento 
as multas são de baixo valor, 
uma vez que este serviço está 
sendo prestado através de 
uma permissão precária, no 
entanto, a partir de fevereiro 
de 2015 passa a vigorar o 
contrato de concessão com 

to, Renato Orlando Stochi, o 
objetivo do catálogo é divulgar 
as empresas existentes no muní-
cipio e os produtos produzidos, 
além dos insumos utilizados 
para produção. 

Ao se cadastrar, as empresas 
contam com um espaço para 
divulgação de seus dados, lo-
gomarca, produtos e insumos, 
além de utilizar o catálogo para 
localizar empresas de seu inte-
resse para futuras negociações. 

O Catálogo é direcionado 
apenas para as empresas do setor 

um aumento expressivo no 
valor das multas. Vamos con-
tinuar lutando e trabalhando 
na busca de bons serviços”, 
garante o vereador Ceboli-
nha.

Para Cebolinha, o trans-
porte intermunicipal conti-
nuará sob a mira da Câmara 
de Indaiatuba e uma nova 
reunião será marcada pos-
teriormente para que sejam 
analisadas as meditas adota-
das para conter as falhas no 
serviço. “Solicitamos que os 
usuários continuem avalian-
do os serviços, que façam as 
reclamações utilizando as 
vias oficiais porque, sem elas, 
a própria empresa fica sem 
dados estatísticos para agir 
diante do problema; e isso só 
fica registrado se o usuário 
usar o serviço 0800 ou o site 
da empresa para reclamar”, 
ressalta.

industrial que estão instaladas 
em Indaiatuba. Organizado por 
setores, a publicação facilita a 
identificação das indústrias e, 
o mais importante, é confec-
cionado e distribuído de forma 
gratuita sem nenhum custo para 
as participantes. A primeira ver-
são do Catálogo das Indústrias 
foi em 2011.

Mais informações pelos 
telefones (19) 3834-9360 / 
3834-9369 ou pelo endereço 
eletrônico desenvolvimento@
indaiatuba.sp.gov.br.

Reunião realizada com representantes da EMTU solicitou novamente melhorias

Link para inscrições gratuitas já está disponível no site da Prefeitura

ROSE PARRA-ACS/CMI
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NATAL 

INFRAESTRUTURA 

TRÂNSITO 

Cartório oferece registro
de nascimento no Haoc

Ciaspe promove Bazar de Natal em dezembro

Escola municipal
dever se reformada 

Acesso ao Rêmulo
Zoppi é liberado 

DENISE KATAHIRA                                                   
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA - SCS/PMI

GIULIANO MIRANDA - SCS/PMI

O Cartório de Registro 
Civil de Indaiatuba 
começou a oferecer 

o serviço de registro de nas-
cimento dos recém-nascidos, 
gratuitamente, no Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). O atendimento já está 
funcionando e pode ser solici-
tado de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 11 horas.

De acordo com o diretor 
geral do Haoc, Edmir Debe-
raldini, o atendimento ofere-
cido é uma adequação a um 
Provimento da Corregedoria 
Nacional de Justiça para uni-
formizar e aperfeiçoar o regis-
tro de nascimento antes da alta 
hospitalar da mãe ou da crian-
ça. “O hospital disponibilizou 
uma sala para que o cartório 
possa realizar este serviço, 
assim como os mecanismos 
necessários, como acesso à 
internet, computador, impres-
sora e scanner. Este cartório é 
denominado ‘Unidade Interli-
gada’, para conectar o hospital 
aos serviços de registro civil, 
e não é considerado sucursal, 
pois se relaciona com diversos 
cartórios”, explica. 

Em entrevista, o diretor 
geral disse que espera que o 
serviço seja aprimorado cada 

vez mais. “Queremos poder 
dispor aos pais um serviço 
ágil e de qualidade”, enfatiza. 

Para o oficial de registro 
civil, José Emygdio de Car-
valho Filho, o serviço facilita 
na hora de registrar o bebê. 
Além disso, o oficial enfatiza 
que o serviço é oferecido de 
forma gratuita. “O registro 
pode se feito pelo pai, mesmo 
que a mãe e/ou o bebê ainda 
não tenham tido alta médica”, 
explica. Filho ressalta ainda 
que é importante os pais es-
tarem munidos de todos os 
documentos necessários na 
hora do registro de nascimen-
to do filho.

Para registrar o recém-nas-
cido, os pais devem apresentar 
documentos originais (RG ou 
CNH), Declaração de Nascido 
Vivo, e sendo casados, a Cer-
tidão de Casamento original. 
O serviço de registro é feito 
dentro do hospital, porém os 
pais também podem fazê-lo 
no próprio cartório, localizado 
na Rua 7 de setembro, 329,  no 
Jardim Pau Preto. 

De acordo com o Cartório 
de Registro Civil de Indaiatu-
ba, é feito uma média de 200 
Registros de Nascimento por 
mês. Somente no Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc) a média é de 175 
nascimentos por mês.

Nos dez primeiros dias de 
funcionamento, o cartório do 
hospital registrou nove recém-
-nascidos. 

Primeiro Registro
O casal Simone Cezar San-

tana e Daniel Paes Filho foi o 
primeiro a efetuar o Registro 
de Nascimento no hospital. 

Pais pela segunda vez, Beatriz 
nasceu no dia 15 de novem-
bro, às 12h04, e o registro foi 
feito no dia 17 de novembro. 

Para a mãe, o novo serviço 
foi aprovado. “Acho eficaz 
o procedimento de realizar 
o Registro de Nascimento 
dentro do próprio hospital”, 
declara Simone.

Beatriz foi a primeira recém-nascida a ser registrada pelo cartório no Haoc

Verba arrecadada no Bazar será revertida na manutenção dos programas

Obra em escola terá investimentos no valor de R$1.989.683,57 

Acesso ao Rêmulo Zoppi foi inaugurado durante a semana 

O Centro de Inclusão e As-
sistências às Pessoas com Ne-
cessidades Especiais (Ciaspe) 
realiza no próxima segunda-
-feira, dia 1º de dezembro, o 
Bazar de Natal. O evento será 
realizado na Lafeé Cafeteria, 
na Rua Dom Pedro I, 240, no 

A Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Engenharia 
emitiu a Ordem de Serviços 
para a obra de ampliação da 
Escola Municipal de Educa-
ção Básica (Emeb) Professo-
ra Maria Albertina Bannwart 
Berdu, localizada no Jardim 
Carlos Aldrovandi. A obra 
recebe investimentos no 
valor de R$1.989.683,57.

A Emeb que fica na ave-
nida Ângelo Bertelli Neto, 
992, ganhará salas de recre-
ação e multiuso, biblioteca, 

Os condutores de veículos 
que trafegam pela avenida 
engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé - Marginal Esquerda 
já podem acessar o Jardim 
Rêmulo Zoppi pela nova via 
aberta pela Secretaria de Obras 
e Vias Públicas em parceria 
com a Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente. 
O antigo acesso foi fechado 
quarta-feira, dia 26.

Antes da obra, os condu-

bairro Cidade Nova, e terá 
início a partir das 14 horas, 
com entrada gratuita. 

De acordo com o presiden-
te do Centro, Edson Mitsuru 
Murai, no bazar serão comer-
cializados artesanatos con-
feccionados por voluntários, 

sala de Informática, duas 
salas de apoio pedagógico, 
sanitários novos, depósito 
e uma sala de Educação 
Física, além de uma casa 
de zeladoria. No total serão 
567,76 m² de área de am-
pliação.

A empresa Luxor En-
genharia, Construções e 
Pavimentação Ltda., que 
é a vencedora da licitação 
para execução da obra, terá 
o prazo de 12 meses para 
concluir os serviços. 

tores de veículos precisavam 
fazer uma curva acentuada 
para acessar a Rua das Camé-
lias ou a rua Helena Tomasi, o 
que tornava o trecho perigoso, 
principalmente para veículos 
pesados. “Com as mudanças 
que fizemos, tornamos o tre-
cho bem mais seguro e com 
maior fluidez ao trânsito”, 
reforça o secretário munici-
pal de Urbanismo e do Meio 
Ambiente, José Carlos Selone.

mães e assistidos. “A verba 
arrecadada será revertida para 
a manutenção de nossos pro-
gramas de inclusão social e 
escolar”, explica.

O bazar também tem como 
objetivo divulgar o Ciaspe. 
“Queremos neste dia propor-
cionar momentos de descon-
tração entre os voluntários e a 
população, além de divulgar a 
nossa entidade para as pessoas 
que forem nos prestigiar”, 
disse Murai. 

Para a edição deste ano, 
o presidente tem uma grande 
expectativa. “Esperamos que a 
população de Indaiatuba pres-
tigie mais esse evento do Cias-
pe e esperamos cerca de 100 
pessoas para o bazar”, enfatiza. 

Para mais informações 
basta entrar em contato pelo 
telefone (19) 3894-5351 ou 
através do e-mail ciaspe@
terra.com.br.

No Bazar de Natal realiza-

do no ano passado, cerca de 80 
pessoas prestigiaram o evento 
e foi arrecado o valor de R$ 
4,7 mil. O dinheiro foi utili-
zado para o pagamento do 13º 
salário dos seus funcionários.

Ciaspe
Fundado em 22 de Junho 

de 2003, o Centro de Inclusão 
e Assistências às Pessoas com 
Necessidades Especiais (Cias-
pe) foi criado por um grupo de 
pais de crianças e adolescentes 
especiais e por voluntários. 
Hoje a entidade atende cerca 
de 68 assistidos, desde recém-
-nascidos a adultos, além de 
suas famílias.

Os assistidos do Ciaspe 
contam com programas de-
senvolvidos para dar apoio e 
incentivo à família, atendi-
mento multidisciplinar, apoio 
à inclusão escolar, no mercado 
de trabalho e na inclusão so-
cial. (Denise Katahira) 
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Passarela será construída sobre o Rio JundiaíAlunos arrecadam mais de 2,7 mil litros de leite 

Saae descarta retorno de rodízio
DA REDAÇÃO
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DIVULGAÇÃO 

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 
(Saae) descartou a 

possibilidade de um novo 
rodízio de abastecimento 
em Indaiatuba, pelo menos 
até o final do ano. Segundo 
o órgão, o volume de água 
disponível é suficiente para 
manter o abastecimento, no 
entanto ressalta que a popu-
lação precisa continuar eco-
nomizando para que a medida 
não precise ser reaplicada. 

Segundo o Índice Plu-
viométrico do Saae, até o 
momento foram registrados 
186 milimetros de chuva, 
140 mm a mais que no mês 
passado. No entanto, é impor-
tante ressaltar que é preciso 
que chova nas cabeceiras dos 
rios, o que muitas vezes não 
acontece e por isso os rios 
podem continuar em baixa 
mesmo em dias chuvosos. 

De acordo com o Saae, 
com a chuva que caiu esta 
semana, os mananciais estão 
com vazão normalizada e as 
represas particulares, que 

cia, pois caso haja uma nova 
estiagem o órgão afirma que 
só será possível manter um 
abastecimento normal por 30 
dias. Passado esse período, 
medidas alternativas preci-
sariam ser tomadas. 

Já para que a situação se 
normalize totalmente, Saae 
estima que é preciso uma 
média mensal de 120 mm 
de chuva para os próximos 
quatro meses. 

 
Medidas 

Visando se precaver de 
futuros problemas hídricos, 
o Saae planeja realizar um 
estudo especializado para 
detectar nascentes de água. 
De acordo com a assessoria 
de imprensa do órgão, estu-
dos preliminares estão sendo 
realizados para que seja feito 
o encaminhamento da soli-
citação. 

Também acaba de ser 
concluído um estudo sobre 
a possibilidade do uso de 
água subterrânea através da 
perfuração de poços, porém 
verificou-se que não há água 
suficiente para o abasteci-
mento público.

vinham sendo utilizadas no 
abastecimento da cidade, fo-
ram novamente fechadas para 
que melhorem seus níveis, e 

atualmente estão em 70%. 
O balanço do consumo de 

novembro só poderá ser feito 
no final de semana, porém o 

órgão afirma que desde julho, 
período de grande estiagem 
e comparado com o mesmo 
período do ano passado, o 

consumo diminuiu. Porém o 
Saae pede que a população 
continue economizando e 
usando a água com consciên-

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas iniciará a 
construção de uma passarela 
metálica para passagem de 
pedestres sobre o rio Jun-
diaí. A ponte ficará loca-
lizada no final da alameda 
Coronel Antonio Estanislau 
do Amaral, no bairro Itaici.  

Para a construção da 
passarela, será investido o 
valor estimado de R$ 597 
mil.

Estudantes dos cursos de 
Logística e Recursos Huma-
nos do Centro Universitário 
Nossa Senhora do Patrocínio 
(Ceunsp) fizeram uma campa-
nha de arrecadação que supe-
rou todas as expectativas. Em 
apenas uma semana, foram 
doados mais de 2.730 litros de 
leite longa vida, já repassados 
para o Centro de Apoio ao 
Portador de Câncer Mais Vida 
e Solidariedade. 

O leite foi entregue no últi-
mo dia 19 para representantes 
da entidade em Itu, a assistente 
social Eliane Braga e a psi-
cóloga Sandra Fini. Segundo 

A licitação para a contra-
tação de empresa que exe-
cutará a obra foi aberta no 
último dia 18 e o edital pode 
ser acessado gratuitamente 
através do site da Prefeitura 
- www.indaiatuba.sp.gov.br. 

Os envelopes com as 
propostas  das empresas 
interessadas em participar 
da licitação deverão ser 
entregues no Departamento 
de Protocolo, localizado no 

Paço Municipal, até às 13 
horas do dia 8 de dezembro. 
A abertura será às 13h30 do 
mesmo dia, na sala do De-
partamento de Licitações, 
também no Paço Municipal. 
Conforme consta no edital, 
a empresa vencedora terá o 
prazo previsto de dez meses 
para a execução da obra.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3834-9085.

Saae estima que para resolver situação é preciso que chova aproximadamente quatro meses seguidos

Licitação para contratação da empresa que executará a obra está aberta

Foram doados mais de 2.730 litros de leite longa vida durante campanha

elas, o leite será dividido entre 
as quatro sedes da ONG Mais 
Vida, Itu, Indaiatuba, Voto-
rantim e Bragança Paulista. 
Sandra explica que o leite é 
muito consumido durante o 
tratamento pois a ele é dissol-
vido um suplemento alimentar 
muito importante para garantir 
a resistência do paciente.

 A entidade foi criada em 
2005 e auxilia com alimentos, 
como cestas básicas, frutas, 
verduras e legumes, medica-
mentos, materiais diversos e o 
suplemento. A entidade tam-
bém oferece suporte de serviço 
social, psicólogo, nutricionista, 

fisioterapeuta, terapias ocupa-
cionais, terapias alternativas e 
atendimento jurídico.

Segundo a aluna de Lo-
gística, Luana Barbosa, a 
ideia da campanha surgiu 
a partir de um trabalho de 
imersão no Terceiro Setor para 
a disciplina de Humanismo 
e Responsabilidade Social, 
ministrada pela professora 
Mirian Vicente, responsável 
pelo Projeto Humanismo e 
Responsabilidade Social, de-
senvolvido desde 2010 pelo 
CEUNSP. “Fizemos um tra-
balho de campo para conhecer 
como a instituição funcionava 
e entendemos que algo maior 
tinha que ser feito. Daí surgiu 
a ideia dessa mobilização”, 
conta a universitária. A inicia-
tiva contou ainda com o apoio 
dos coordenadores Kelly De-
canini Fidelis (Logística) e 
Glauco Eros Zambonini (RH).

Luana revela que outra 
campanha de arrecadação já 
teve início, de lacres de lata de 
alumínio que serão repassados 
para a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Salto para troca por 
cadeiras de rodas
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Comércio amplia horário de atendimento para o Natal
COMPRAS 
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Black Friday começa 
hoje e Procon pede atenção  
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A quinta edição da 
Black Friday, even-
to que promete pro-

moções nas compras nos 
comércios, principalmente 
na internet, acontece hoje, 
dia 28. Diversas lojas par-
ticipam da ação, cujos des-
contos oferecidos chegam 
a 70%. No entanto, a Fun-
dação de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon) 
ressalta que o consumidor 
precisa ficar atento ao re-
gulamento de cada empresa 
e à qualidade dos produtos 
ofertados.

A ação promocional é 
originária dos Estados Uni-
dos e tem como objetivo 
limpar o estoque das lojas. 
Desde 2009 a Black Friday 
vem sendo realizada em 
Indaiatuba e de acordo com 
o Procon, até o momento 
nenhuma reclamação foi 
registrada relacionada à 
promoção. 

Mesmo assim, segundo 
o coordenador do órgão em 
Indaiatuba, Wilson José dos 
Santos, a recomendação é 
que em caso de problema 
com as compras os consu-
midores devem formalizar 
a reclamação. 

Os consumidores devem 
pesquisar os preços cobra-
dos antes da promoção, isto 
pode ser feito nos sites de 
busca além das páginas das 
empresas,  analisar a descri-
ção do produto e comparar 
com outras marcas e impri-
mir ou salvar todos os do-
cumentos que comprovem 
a oferta e a confirmação do 

pedido. 
Outro fator importante, 

segundo o Procon, é obser-
var a qualidade do que está 
sendo comprado, visto que 
por se tratar de um mega 
evento os consumidores 
enfrentam filas para adquirir 
os produtos. “Caso a loja 
não anuncie ao consumi-
dor quais são os defeitos e 
o risco que o mesmo está 
assumindo ao adquirir este 
produto, o mesmo está su-
jeito às mesmas garantias”, 
explica o coordenador. 

Nas compras pela inter-
net, a dica é pesquisar se o 
site é confiável. “Desconfie 
sempre de ofertas com preço 
muito abaixo do mercado e 
promoções duvidosas. An-
tes de realizar a compra pela 
internet, certifique-se que 
seu computador dispõe de 
um bom antivírus, evitando 
que seus dados pessoais, 
senhas de cartão de crédito e 
outros dados sejam copiados 
por programas maliciosos”, 
destaca Santos. 

No si te  da Fundação 
Procon é possível consultar 
a lista dos sites mais recla-
mados ou que já registraram 
problemas, basta acessar o 
link www. sistemas.procon.
sp.gov.br/evitesite/list/evi-
tesites.php.

O coordenador destaca 
que os consumidores que 
comprarem na Black Friday 
terão os mesmos direitos, 
que compras feitas  em outro 
período. Apenas é preciso fi-
car atento se a liquidação for 
de produtos com defeito ou 
de mostruário, e que esteja 
descrito na nota fiscal, já que 
isso pressupõe que o consu-

midor está ciente de estar 
adquirindo produto com 
alguma avaria, e posterior-
mente não poderá reclamar. 

É bom lembrar que em 
compras online o consu-
midor está amparado pelo 

art igo 49 do Código de 
Defesa do Consumidor, que 
garante o direito de desistir 
ou cancelar a compra em 
até sete dias a partir da data 
da aquisição. Esta medida 
é válida para compras pela 

internet, correio, telefone e 
a domicílio, ou seja, todas 
as aquisições realizadas 
fora do estabelecimento 
comercial.

Para maiores informações 
e reclamações basta ir até o 

Procon Indaiatuba, que aten-
de de segunda a sexta-feira 
das 8 horas às 17 horas, na 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, 2.263, no Jardim Kyo-
to, ou pelo telefone 3834-
7601 e 3835-6200. 

Lojas físicas em Indaiatuba participam do evento
Pela primeira vez o Polo 

Shopping participa da Bla-
ck Friday, serão cerca de 
30 lojas e os descontos vão 
de 10% à 30%. A promoção 
ocorre hoje, dia 28, porém 
algumas lojas estenderão 
até o domingo, dia 30. "O 
objet ivo é  es t imular  os 
consumidores a antecipa-
rem suas compras de Natal, 
adquirindo bons produtos 

com preços  espec ia i s" , 
explica a gerente de ma-
rketing shopping, Andrea 
Fernandes. Já o Shopping 
Jaraguá não participará da 
Black Friday

Já a  Magazine Luiza 
realiza a promoção tam-
bém hoje em todas as lojas 
físicas do país e no e-com-
merce. Todos os setores da 
loja, como smartphones, 

notebooks, games, eletro-
portáteis, TVs, lavadoras 
de roupas, móveis, entre 
outros,  estarão em pro-
moção. “A Black Friday 
cresceu muito na internet 
e  vem ganhando  maior 
relevância nas lojas físi-
cas, por isso, faremos uma 
ação integrada. É uma boa 
opção para quem deseja 
aprove i ta r  as  o fe r tas  e 

antecipar as compras de 
Natal”, explica a diretora 
de Marketing Multicanal 
da marca, Ilca Sierra, 

No sábado, dia 29,  a 
r ede  t ambém p repa rou 
algumas ofertas especiais 
para quem não conseguiu 
aproveitar as promoções da 
Black Friday, seja nas lojas 
físicas ou no site  www.
magazineluiza.com.br.

Procon de Indaiatuba alerta a população na hora de comprar qualquer produto na promoção do Black Friday

O comércio de Indaiatu-
ba começa a funcionar em 
horário especial a partir 
de segunda-feira, dia 1º 
de dezembro, em virtude 
do Natal. É o que informa 
a Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai)

As lojas funcionarão nos 
dias 1º, 2, 3 e 4 de dezem-
bro até às 20 horas. Nos 
dias 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 22 e 23 o co-
mércio atenderá os clientes 
até às 22 horas. 

Já aos sábados, dias 6, 
13 e 20 os clientes poderão 
realizar suas compras até às 
18 horas. No domingo, dia 
21, as lojas também estarão 
aberta até às 18 horas. Já no 
dia 24, véspera de Natal, o 
comércio atenderá os clien-
tes até às 18 horas e no dia 
31, até às 12 horas.

Para  o  pres idente  da 
Aciai, Jair Alfredo Sigrist, 
a expectativa são as me-
lhores. “Esperamos que o 
movimento seja bom com 
o horário estendido para 

atendimento ao cliente”, 
disse. 

Sigrist também acredita 
que o movimento de clien-
tes já deve ser maior na 
segunda-feira. “Como hou-
ve pagamento da primei-
ra parcela do 13º salário, 
acredito que o movimento 
já deve ser maior a partir 
do dia 1º”, enfatiza. “Além 
disso, o movimento com 
certeza deverá ir aumento 
conforme for se aproximan-
do a data comemorativa”

(Denise Katahira)
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Colégio oferece período 
integral e novidades para 2015

Alunos do Yázigi participam 
do jantar de Ação de Graças

DENISE KATAHIRA                                                  
maisexpressao@maisexpressao.com.br

FOTO: YÁZIGI INDAIATUBA

DIVULGAÇÃO

O Yázigi Indaiatuba 
realizou na noite 
de ontem, dia 27, 

no San Andress, o jantar 
de Ação de Graças .  Na 
ocasião, foi oferecido aos 
alunos, pais, funcionários 
e fornecedores uma noite 
agradável, onde o objetivo 
do encontro foi o agradeci-
mento pela vida, natureza 
e saúde. 

O evento que acontece 
todos os anos foi um dos 
momentos mais esperados. 
“Para nós o jantar de Ação 
de Graças tem um valor 
muito grande, pois acaba 
integrando a família dos 
nossos alunos e dos nossos 
fornecedores”, ressalta a 
diretora do Yázigi Indaia-
tuba,  Lucimara Andria-
ni. “É um momento onde 
reunimos a comunidade 
da escola para agradecer. 
Agradecer pela vida, pela 
natureza, pela saúde, pelos 
pais, por nossos fornecedo-
res. É uma comunhão para 
dizer obrigada”, enfatiza.

Para Lucimara, o jantar 
foi um evento de afetivi-
dade, onde os convidados 
poderão apreciar uma ex-
posição feita pelos alunos 
de 9 a 13 anos. A mostra 
reuniu trabalhos feitos pe-
los alunos ao longo do ano, 
quando o tema escolhido 
foi Disney. “Nossos alunos 
escolheram o seu persona-
gem preferido e trabalha-
ram o idioma falando não 
somente no personagem, 
mas também da famíl ia 
dele”, explica. “Além dis-
so, os alunos percorreram 
o salão durante o even-
to para entrevistar pais e 
amigos em inglês”, conta 
Lucimara.

 Oscar Yázigi
Na próxima segunda-

-feira, dia 1º de dezembro, o 
Yázigi Indaiatuba promove 
o Oscar Night Yázigi, onde 
vídeos produzidos pelos 
alunos serão apresentados 
no Cine Topázio.

Os vídeos foram produ-
zidos pelos próprios alunos, 
onde trabalharam desde o 
script até a edição e finali-
zação. “O projeto tem como 
objetivo usar o idioma para 
uma finalidade e inserir os 
alunos na profissão”, expli-
ca Lucimara. 

Green Friday
O Yázig i  Indaia tuba 

está participando do Gre-
en Friday 2014 e oferece 
descontos de 30% para to-
dos os cursos da unidade. 
Quem quiser aprender um 
novo idioma deve se dirigir 
hoje, dia 28, até a escola. 
Para mais informações (19) 
3875-0206.

Criado em 2013, o Gre-
en  F r iday  –  mov imen-
to colaborativo – reúne 
Ins t i tu ições  de  Ensino, 
l ivrarias e organizações 
que propõe cursos que vão 
oferecer descontos de pelo 

menos 30% em suas ações 
e livros ligados à susten-
tabilidade.

O Yáz ig i  Inda ia tuba 
está localizado na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, 340, 
no Jardim Esplanada. 

Exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano

O Colégio Montreal já 
oferece o período integral 
aos seus alunos, mas garante 
que 2015 estará cheio de 
novidades. Os pais poderão 
contratar de uma até cinco 
vezes por semana, com al-
ternativas de horário de no 
mínimo 8 e no máximo 12 
horas por dia.

No período integral os 
alunos contam com acom-
panhamento de tarefas e 
também com momentos 
para a brincadeira. Entre 
as atividades direcionadas 
estão as aulas de expressão 
corporal e música, para os 
alunos do mini e maternal, 
e as aulas de introdução à 
arte, à música, ao esporte, 
ao teatro literário e o clube 
de ciências, para os alunos 
acima de 3 anos.

“No clubinho de ciên-
cias, os alunos do integral  
relacionam os conteúdos ao 
cotidiano   e as outras áreas 
do conhecimento. Realizam 
diversos experimentos, inte-
ragindo e ampliando o seu 
conhecimento científico”, 
explica a professora Ana 
Claudia Neumeister. “As-
sim, os alunos participam 
de diversos projetos, nos 
quais a prática, a vivência 
e as experiências são cons-
tantes, sempre respeitando 
o brincar e, principalmente, 
a infância”, conclui a coor-
denadora.

Ainda no período in-
tegral os alunos fazem as 
refeições de almoço e lan-
che, preparados na escola, 
com a supervisão de uma 
nutricionista.

Alunos do período integral contam com tarefas e brincadeiras
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Acidentes de trânsito
e roubos registram queda
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ESTRUTURAAJUDA

Semáforo começa a funcionar na Vargas Campanha de Doação de
Sangue acontece amanhã O novo semáforo instalado 

na Avenida Presidente Var-
gas, no acesso ao Parque São 
Lourenço, já está funcionando 
desde a tarde de quarta-feira, 
dia 26. O equipamento integra 
a obra de reformulação do 
trânsito que foi realizada no 
trecho que fica na confluência 
da rua Eduardo Faizano, na 
Vila Homero. Os trabalhos 
foram realizados pela Secre-
taria de Obras e Vias Públicas 
em parceria com a Secretaria 
de Urbanismo e do Meio 
Ambiente.

O semáforo conta com 
três fases, com passagem 
livre para os condutores de 
veículos que seguem na ave-
nida no sentido bairro-centro. 
São duas faixas de passagem 
livre e uma faixa para os con-
dutores que querem entrar no 
bairro, sentido Parque São 
Lourenço ou que querem fazer 
o retorno.

O trecho que é acesso à 
Vila Homero, ao Parque São 
Lourenço e Jardim São Paulo 

A Prefeitura por meio da 
Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec) 
realiza amanhã, dia 29, a cam-
panha de doação de sangue 
em parceria com o Centro de 
Hematologia e Hemoterapia 
da Unicamp (Hemocentro). 
As doações poderão ser feitas 
das 9h às 12 horas. 

O evento também conta 

era um dos pontos da cida-
de que ainda apresentavam 
problemas no trânsito nos 
horários de pico. “Com as 
mudanças que fizemos no 
local, poderemos garantir 
maior fluidez no trânsito e 
mais segurança aos usuários 
da via”, reforça o secretário 
Municipal de Urbanismo, José 
Carlos Selone.

com o apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde, que dis-
ponibiliza uma ambulância 
durante todo o período de do-
ação, seguindo assim normas 
da Unicamp.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de do-
cumento oficial com foto. Ter 
entre 16 e 67 anos, 11 meses 
e 29 dias. Não estar em jejum 

Conforme explicou Selo-
ne, as obras no local incluem 
o recuo do canteiro entre a 
Vargas e a Rua Antonio Fari-
nello, que é paralela à avenida, 
e também o alargamento da 
avenida nas proximidades da 
confluência com a Eduardo 
Faizano para a abertura de 
uma terceira faixa de rola-
mento.

e evitar apenas alimentos gor-
durosos nas quatro horas que 
antecedem a doação.

Além disso, não poderá 
doar candidatos que estiver 
fazendo algum tipo de trata-
mento, uso de medicamento, 
estiver gripado, ter tomado 
vacina contra a gripe comum 
há mesmo de 30 dias, não 
tiver parceiro (a) fixo (a), pe-
sar menos de 50 quilos, tiver 
feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior, fumar horas 
antes, etc.

A Fiec mantém parce-
ria com a empresa Corpus e 
faculdade Max Planck que 
contribuem com os lanches e 
sucos oferecidos aos doadores, 
o desjejum ou após a doação.

No dia também haverá o 
cadastramento de candidatos 
para doação de medula óssea.Doação de sangue ocorre sempre no último sábado do mês

Novo equipamento começou a funcionar na última quarta-feira 

Dados da Secretária 
de Segurança Públi-
ca do Estado (SSP) 

apontam uma redução nos 
casos de lesão corporal cul-
posa por acidente de trânsito 
e roubos em geral. As taxas 
correspondem ao mês de ou-
tubro, no comparativo com o 
mesmo mês do ano passado. 
Entre os aumentos estão os 
crimes de estupro e furtos 
em geral. 

De acordo com o balanço, 
em outubro foram registrados 
48 casos de lesão corporal no 
trânsito e no mesmo período 
de 2013 foram 52 ocorrên-
cias, uma redução de 5,76 %. 
Também houve queda nos nú-
meros de homicídio culposo 
por acidente de trânsito, que 
baixou de três casos para dois.

Os índices de Lesão cor-
poral culposa apresentou 
redução de 21,3% caindo de 
14 casos para 11. Já nos casos 
de roubo em geral a redução 
foi de 16,8%  caindo de 71 
casos para 59. 

O balanço também apon-
tou queda nos crimes de ho-
micídio culposo por acidente 
de trânsito, que baixou de três 
casos para dois. Nos números 
de tentativa de homicídio que 
baixou de dois casos em outu-
bro do ano passado, para um 
no mesmo período deste ano. 
O furto de veículos, também 
baixou um caso também. 

Já entre os crimes que 
registraram aumento estão: 
homicídio doloso, que apre-
sentou queda de uma ocor-
rência; estupro que subiu de 
dois para cinco casos; tráfico 
de entorpecentes  com 11 ca-
sos em 2013 e 25 no mesmo 
mês deste ano; e furtos em 
geral, que registrou aumento 
de 5,25%, com 128 casos em 
2013 e 135 em 2014. 

Os crimes homicídio do-
loso por acidente de trânsito, 
homicídio culposo, latrocínio 
e roubo a banco não registra-
ram ocorrências no mês de 
outubro de 2013 e no mesmo 
mês de 2014. 

União 
O secretário de segu-

rança Alexandre Guedes 
Pinto destacou que a baixo 
nos índices de deve à união 
das forças de segurança do 
Município que possibilita 

O balanço refere-se ao mês de outubro de 2014, comparado ao mesmo período do ano passado 

um maior poder de ação. 
Também destacou o uso da 
tecnologia e apoio do Centro 
de Operações Integradas 
(COI), que realiza monito-

ramento constante de todas 
as áreas da cidade. 

A reportagem do jornal 
Mais Expressão  tentou 
contato com o comandante 

da Polícia Militar, o capitão 
Jesus André Alves, mas até 
o fechamento da matéria o 
mesmo não foi encontrado 
e não retornou aos contatos. 
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Projeto arrecada cabelo para ajudar 
mulheres em tratamento do câncer
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OBJETIVO DENGUE 

Natal foi o tema do Sarau 
Cultural realizado pelo colégio

Saúde realiza trabalho educativo com imobiliárias

DIVULGAÇÃO

DEUZENI CEPPOLINI SCS /PMI

O Projeto Tesoura Sem 
Ponta, presente em 
Indaiatuba desde 

maio deste ano, está arreca-
dando cabelo e doações para 
a confecção de perucas para 
mulheres, crianças e adoles-
centes que fazem tratamento 
de quimioterapia. 

De acordo com a respon-
sável pelo projeto em Indaia-
tuba, Larissa Elizabeth de 
Barros Brito, o projeto é novo 
e está organizado em etapas. 

A primeira delas, que se 
encerra neste domingo, dia 
30, consiste em arrecadar 
doações de cabelos. “As pes-
soas que quiserem ajudar de-
vem procurar um dos nossos 
salões parceiros, que podem 
ser conhecidos através do 
nosso site tesourasemponta.
com, e agendar um horário. 
Importante lembrar que o 
corte é gratuito”, explica 
Larissa. 

A segunda etapa tem 
como objetivo arrecadar 
doações em dinheiro para a 
confecção das perucas. As 
doações podem ser feitas 
em dinheiro ou adquirindo 

um colar do projeto no valor 
de R$ 20. “Nós temos um 
grupo de voluntários que 
nos ajuda. Quem tiver inte-
resse em ser voluntária pode 
entrar em contato conosco”, 

diz Larissa. 
Na terceira etapa serão 

confeccionadas as perucas 
e na quarta será realizada a 
entrega. “Já passa de 200 do-
ações de cabelo desde o início 

do projeto”, revela.
Segundo a idealizadora 

do projeto, a pessoa que pre-
cisa da peruca faz o contato 
e, após análise do caso, a 
peruca é entregue na casa da 

solicitante. 
Para Larissa, é uma satis-

fação poder ajudar mulheres 
que se tratam contra o câncer. 
“O cabelo é símbolo de vai-
dade e beleza e o projeto veio 

para cuidar dessas mulheres”, 
revela. 

Ainda de acordo com a 
responsável do projeto, todos 
os tipos de cabelos podem 
ser doados. “Aceitamos com 
química, liso, enrolado, loiro, 
ruivo”, explica. 

Para mais informações 
falar Larissa através do tele-
fone (19) 98870-6701 ou elo 
e-mail lebbrito@gmail.com.

Projeto
Tesoura Sem Ponta é um 

projeto filantrópico que tem 
como objetivo elevar a auto-
estima e esperança às crian-
ças e mulheres que estão em 
tratamento contra o câncer, 
através de perucas confeccio-
nadas a partir de doações. O 
foco do projeto são crianças 
e adolescentes, pois lidam 
com a doença de uma forma 
mais delicada, já que ainda 
estão na fase de descoberta 
do mundo e sofrem com a 
diferença, principalmente, na 
aparência.

Para conhecer mais so-
bre o projeto acesse o site 
www.tesourasemponta.com 
e as redes sociais facebook/
tesourasemponta e @ajude-
tesourasemponta.

Tesoura Sem Ponta tem como objetivo cuidar da autoestima de mulheres em tratamento

O Colégio Objetivo de 
Indaiatuba realizou no último 
dia 19 de novembro, o Sarau 
Cultural que reuniu alunos e 
professores do Ensino Fun-
damental 2, bem como fami-
liares e convidados. O tema 
escolhido foi o Natal.

De acordo com a pro-
fessora de Interpretação e 
Produção de Texto, Eliza-
beth Bicudo, a proposta foi 
desenvolver trabalhos que 
levassem os alunos à refle-
xão sobre essa data come-
morativa. “Propusemos essa 
reflexão aos alunos e eles 
entenderam a mensagem e 
se envolveram de verdade na 
realização dos trabalhos”, co-
menta. “O maior exemplo foi 
a iniciativa dos alunos dos 6ºs 
anos que se mobilizaram para 
doar brinquedos, produtos de 
higiene pessoal e até doces às 
instituições da cidade”, disse.  

O movimento solidário 
dos alunos resultou na doação 

de 360 pacotes de presente 
entregues às instituições: As-
sociação Beneficente Abid, 
Cirva, Ordem Espiritualista 
Bezerra de Menezes, o Dis-
pensário Antônio Frederico 
Ozanan – Vicentinos e Cen-
tro Comunitário Itaici.

Além de envolver o espíri-
to de Natal nos alunos, o Sarau 
também foi um momento para 
apresentar os trabalhos de 
produção textual dos alunos 
do Ensino Fundamental II. 

Para Cristiane Duarte, 
mãe do aluno Pedro Duarte, 
do 8º ano, o Sarau Cultural 
é uma oportunidade ímpar 
para o desenvolvimento dos 
jovens. “É uma emoção ver 
o engajamento deles, a von-
tade de fazer! Admiro essa 
cultura do Sarau que oferece 
música, dança, a oportunida-
de de encontrar um escritor, 
de coreografar, de produzir. 
É tudo tão completo, acho 
incrível!”, conta.

O Programa de Controle 
da Dengue da Secretaria de 
Saúde iniciou os trabalhos de 
planejamento das atividades de 
prevenção e controle do Aedes 
Aegypti com empresários e 
responsáveis pelas imobiliárias 
e corretores de imóveis.

Durante visita à primeira 
imobiliária, o coordenador do 
Controle da Dengue, Odenir 
Sansão Pipeta, explicou para a 
responsável qual era o propó-
sito da visita e o que deve ser 
feito com relação aos imóveis 
que estão sob a responsabili-
dade da empresa para aluguel 
e venda. “Através do acom-
panhamento sistemático da 
situação epidemiológica de 
casos confirmados de dengue 
do município e da Região 
Metropolitana de Campinas 
de 2013/2014, requer a cola-
boração de toda a sociedade 
na intensificação da prevenção 
na eliminação dos criadouros 
e educação continuada das 
ações rápidas”, diz. “O pe-
ríodo de maior intensidade 

biológica do Aedes Aegypti é 
entre outubro à abril, épocas 
de chuva e oferta de criadou-
ros, sendo que o período dos 
casos confirmados da doença 
permanece entre janeiro a 
julho, com maior pico entre 
Abril e Maio e de acordo com 
esses dados precisamos reali-

zar ações eficazes para evitar 
casos da doença no nosso 
município”, explica Pipeta. 

O assessor e agente de 
Saúde, Ulisses Bernardinetti, 
explicou que os imóveis para 
locação e venda, são uma 
preocupação para a Vigilân-
cia em Saúde, por não haver 

morador ou visitas periódicas, 
podendo conter possíveis cria-
douros do mosquito. “Diante 
dessas informações desenvol-
vemos o chaveiro checklist no 
combate a dengue, com orien-
tações práticas a seguir, onde 
a chave do imóvel deverá ser 
anexada”, ressalta.

O Programa de Controle da Dengue da Secretaria de Saúde visitou ontem a primeira imobiliária
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Estudantes participam 
de recreações e reforçam 

o espírito natalino
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Indulimp oferece o que há de 

melhor em produtos de limpeza  

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Indulimp Produtos 
de Limpeza está no 
mercado de Indaia-

tuba desde 1998 e oferece 
aos seus clientes o que há 
de melhor em produtos de 
higiene e acessórios de lim-
peza. 

A empresa atende tanto 
o varejo quanto o atacado, 
porém de acordo com o 
proprietário Yoshihiro João 
Yamate,  tem como público 
alvo as instituições corpo-
rativas que usam os itens 
em grande escala, como 
condomínios,  empresas, 

Os alunos dos Jardins 1 e 
2, da Educação Infantil dos 
Colégios Cata-Vento e IPEC, 
de Indaiatuba participaram de 
um acantonamento realizado na 
sede das escolas. Os estudantes 
participaram de recreações como 
caça ao tesouro e guerra de tra-
vesseiros, além de assistirem a 
espetáculos circenses e natalinos. 

Durante o acantonamento 
os alunos receberam uma visita 
especial do Papai Noel, que re-
cebeu cartinhas com os pedidos 
de presentes. 

Para a diretora dos colégios 
Léia Perini, esse tipo de ação é 
um convite para que as crianças 
compreendam a importância das 
datas festivas de fim de ano, além 
de uma ocasião para estimular o 

amadurecimento. “A atividade 
propôs enaltecer a essência do 
Natal, que são o amor e a so-
lidariedade. O acantonamento 
também busca incentivar a inde-
pendência e a socialização das 
crianças”, destaca.

E no próximo dia 12 de de-
zembro será a vez dos alunos 
do 1º ao 5º ano do Ensino Fun-
damental participarem de um 
acantonamento de fim de ano. 

Mais informações sobre os 
colégios Cata-Vento e IPEC, que 
estão com matrículas abertas, po-
dem ser obtidas pelos telefones: 
(19) 3875-4731 e 3885-2771 
ou, no colégio Cata-Vento, lo-
calizado na Rua Armando Salles 
de Oliveira, 623, Centro, em 
Indaiatuba (SP). 

Alunos dos Jardins 1 e 2 vivenciaram experiência emocionante e divertida

DIVULGAÇÃO

hospitais, restaurantes, entre 
outros.  “Temos uma grande 
variedade de produtos para 
atender nossos clientes”, 
diz. “Temos desde produtos 
de higiene até acessórios 
para ajudar na limpeza do 
ambiente”, completa. 

Na Indulimp os clientes 
podem encontrar uma diver-

sidade de produtos como li-
xeira, contêiner, porta copo, 
porta papel toalha, estrado, 
baldes, mop pó, carrinhos de 
limpeza, escova de limpeza, 
limpadores de vidro, coleta 
seletiva, caixa para pilhas 
e baterias, entre outros. 
“Sempre temos novidades a 
oferecer para nossos clientes 

e os melhores preços”, disse. 
Além disso, Yamate ressalta 
que a empresa oferece entre-
ga gratuita.

A Indulimp Produtos de 
Limpeza está localizada na 
Rua 24 de Maio, 2250. Par-
que Boa Esperança, Indaia-
tuba. Telefone para contato 
(19) 3875-9883.

Indulimp oferece 
produtos e acessórios 
para empresas insti-
tucionais

Empresa está localiza-
da na Rua 24 de Maio, 
2250, Parque Boa 
Esperança
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Polícia Civil prende casal que 
transportava drogas para Indaiatuba

ROUBO

ESTELIONATO

SP-75

IMPRUDÊNCIA 

Entregadores perdem carga 
de R$ 18 mil em assalto 

Idosa cai em golpe do cartão trocado

Vigilante tem moto roubada 
no acostamento 

DIVULGAÇÃO 

ANDERSON FREITAS 

A desempregada Vero-
nice dos Santos, de 40 
anos, e o auxiliar de 

limpeza Claudinei dos Santos, 
de 40 anos, foram presos pela 
Polícia Civil enquanto trans-
portavam drogas da cidade de 
Monte Mor para Indaiatuba. 
O casal foi detido na tarde de 
segunda-feira, dia 24, e com 
eles foram encontradas porções 
de maconha, cocaína e crack. 

Os policiais do Setor de 
Investigações Gerais (SIG) 
realizavam investigações sobre 
o tráfico de drogas, quando 
receberam a informação que 
um casal morador da cidade 

de Monte Mor estaria vindo 
para Indaiatuba transportando 
drogas em um Fusca azul. Os 
entorpecentes seriam comercia-
lizados no Município e também 
em Monte Mor. 

Os investigadores localiza-
ram o automóvel trafegando 
pela rodovia SP-101, na altura 
do trevo que dá acesso à Indaia-
tuba. Uma equipe então reali-
zou a abordagem do automóvel, 
dirigido por Santos e ao seu 
lado estava a esposa, Veronice. 
Questionados, ambos negaram 
que estavam transportando 
drogas e nada foi encontrado 
durante revista feita no veículo. 

No entanto, ao serem ques-
tionados novamente pelos in-
vestigadores, Veronice admitiu 

Um motorista de 65 anos 
e um ajudante de 54 foram 
assaltados na manhã de 
segunda-feira, dia 24, após 
realizarem uma entrega de 
perfumes trazidos de Salto 
para Indaiatuba. As vítimas 
foram rendidas por três 
indivíduos armados e fica-
ram em poder de dois deles 
por horas. Os assaltantes 
fugiram levando a carga 
avaliada em R$ 18 mil. 

Em depoimento, as víti-
mas contaram que vinham 
de Salto entregar os per-
fumes e quando passavam 

pelo Jardim Oliveira Ca-
margo foram abordados 
pelo trio de assaltantes. 
Eles desceram do carro, 
dois deles anunciaram o as-
salto e entraram no veículo 
das vítimas. 

O motorista contou que 
os assaltantes informaram 
que queriam apenas a car-
ga e que abandonariam o 
veículo e as vítimas logo 
em seguida.  Após mais 
de  duas  horas  andando 
pela cidade, os assaltantes 
foram à cidade de Monte 
Mor, onde abandonaram o 

veículo, ainda com a chave 
no contato, e fugiram com 
a carga. 

De acordo com o mo-
torista, há 11 anos ele faz 
o mesmo trajeto e nunca 
havia sido assaltado. Ele 
destacou ainda que a dupla 
era muito calma e pare-
ciam profissionais, e que 
em momento algum houve 
agressão ou ameaças. Após 
algum tempo da fuga dos 
assaltantes, as vítimas se 
encaminharam à delegacia 
para elaboração do Boletim 
de Ocorrência (BO).

Uma aposentada de 72 
anos teve o cartão de crédito 
trocado por um estelionatá-
rio na tarde de sexta-feira, 

dia 21. Segundo a vítima, 
o homem foi até sua casa 
se passando por um fun-
cionário municipal e disse 

que estava fazendo um re-
cadastramento. O suspeito 
solicitou os dados da apo-
sentada e pediu seu cartão 

de crédito. 
Sem desconfiar de nada, 

a aposentada passou seus 
dados e entregou o cartão. 

Porém, quando o homem foi 
embora, a aposentada notou 
que o cartão havia sido tro-
cado por outro cujo nome do 

titular era Aristides Poli. A 
a vítima conseguiu cancelar 
o cartão e não sofreu maio-
res prejuízos.

Um vigilante de 40 anos 
foi assaltado na manhã de 
sábado, dia 22, ao parar no 
acostamento da Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), 
para colocar uma capa de 
chuva. A vítima foi aborda-

da por um veículo branco de 
onde saíram dois homens. 
Simulando estarem arma-
dos, a dupla anunciou o 
assalto e obrigou o vigilante 
a entregar a moto. 

Sem relutar, o vigilante 

entregou as chaves e um 
dos homens tomou a direção 
da mesma e fugiu sentido 
Campinas. O vigilante não 
soube dar detalhes sobre 
os assaltantes nem a placa 
do carro. 

Um motociclista foi atingido por um Ônibus da Viação Indaiatubana ao não respeitar a sina-
lização de pare e avançar a via na Avenida Ário Barnabé, no Jardim Morada do Sol. O acidente 
aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 20, e a vítima foi socorrida ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc). A motocicleta foi recolhida ao pátio.

que trazia no sutien quatro 
porções de cocaína, que seriam 
posteriormente revendidas. 
Diante da confissão da esposa, 
Santos relatou que havia mais 
drogas escondida no terreno 
ao lado da chácara onde mora. 

No local, os policiais 
tiveram êxito em localizar 
mais 1,392 kg de maconha, 
100g de crack e 600g de 
cocaína. A dupla contou 
que guardava a droga para 
um homem de nome Thiago, 
que seria o suposto patrão, 
porém não souberam dar 
mais informações sobre o 
homem.  Diante dos fatos o 
casal recebeu voz de prisão 
e a droga foi encaminha para 
o Distrito Policial.Droga foi encontrada em roupa intima da detida e em terreno baldio



15A

POLÍCIAVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Mais Expressão

Guarda prende homem em flagrante por roubo 

Suicídio é registrado no 
Jardim Umuarama

Guarda Civil de Iperó 
faz visita ao COI

AÇÃO

MORTE

EXPERIÊNCIA

Idoso não resiste a 
atropelamento e morre
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COMANDO UNO

O comerciário Adelki 
Costa, de 78 anos, 
morreu após ser atro-

pelado gravemente por uma 
moto enquanto atravessava 
a Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na Marginal 

Já no sábado, dia 22, um 
desentendimento familiar 
quase culminou em morte 
no Jardim São Conrado. O 
ajudante Evandro de Pontes 
Santos, de 24 anos, tentou 
matar a cunhada a facadas 
enquanto ela dormia. A ví-
tima, uma atendente de 24 
anos, foi socorrida, recebeu 
atendimento e teve alta no dia 
seguinte. O autor foi preso. 

A Polícia Militar foi acio-
nada até o local e ao chegar 
se deparou com populares 

contendo o autor das fa-
cadas. O irmão de Santos 
informou aos policiais que 
o mesmo se envolveu com a 
irmã de sua mulher, a vítima, 
e que a mesma engravidou, 
porém provocou um aborto. 

Após o fato, a mulher te-
ria ido embora para Sergipe 
e desde então Santos vinha 
ameaçando a vítima, dizen-
do que como não conseguiu 
matar a ex- namorada, iria 
matar a atendente. 

Na noite de sábado, San-

tos esteve na residência e 
aparentava comportamento 
natural, porém durante a 
noite, enquanto a atendente 
dormia, o autor invadiu o 
quarto e deferiu facadas no 
seio direito da vítima. O 
autor foi contido pelo irmão 
e ambos entraram em luta 
corporal. 

Após desarmar Santos, 
o irmão acionou a Polícia 
Militar.  O autor do cri-
me tentou fugir, porém foi 
contido por vizinhos até a 

chegada da polícia. Santos 
confessou ter tentado matar 
a cunhada e diante da con-
fissão recebeu voz de prisão 
e foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Campinas.  

A atendente foi socor-
rida por familiares e le-
vada a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), sendo 
transferida posteriormente 
para o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), 
onde foi atendida e teve alta 
no dia seguinte.

do Parque Ecológico, próximo 
ao Parque Mall. O acidente 
ocorreu no início da noite de 
quinta-feira, dia 20, e a vítima 
chegou a ser socorrida, porém 
não resistiu e faleceu por volta 
das 10 horas do dia seguinte. 

Segundo a Guarda Civil, 
o idoso atravessou a avenida 
fora da faixa de pedestres. 

A motocicleta conduzida 
por uma cobradora de 26 
anos, que trafegava no sentido 
Bairro/Centro, não conseguiu 
parar e acabou atropelando 
Costa. 

O idoso teve fratura ex-
posta na perna e a GC pre-
cisou acionar o Helicóptero 
do Águia, da Polícia Militar, 

para socorrer a vítima. Costa 
foi encaminhado ao hospital, 
porém não resistiu aos feri-
mentos e faleceu por volta das 
10 horas da sexta-feira, dia 21. 

A motociclista sofreu ape-
nas ferimentos leves. Este foi 
o 26º acidente fatal registrado 
no trânsito de Indaiatuba, o 
segundo em duas semanas.

Ajudante tenta matar cunhada a facadas

Adelki Costa, de 78 anos, atravessava a rua quando foi atropelado pela moto

Homens da Guarda Civil 
prenderam o pedreiro José 
Cristiano Martins, de 34 anos, 
em flagrante por roubo a uma 
residência no Jardim Renata. 
A ocorrência foi registrada na 
tarde desta quarta-feira, dia 26. 
Martins ainda tentou fugir pelo 
telhado das casas vizinhas, 
porém foi detido na rua que faz 
fundo ao local do crime. 

Segundo a GC, por volta 
das 16 horas, uma denúncia 
dava conta que um roubo esta-
va em andamento na Rua João 
Schetrini. Viaturas se desloca-

ram para o local e ao olharem 
pela grade da casa, avistaram 
Martins ainda no interior da 
residência. 

Antes que os guardas pu-
dessem surpreender o assaltan-
te, o pedreiro viu as viaturas e 
pulou no muro da casa fugindo 
pelo telhados das residências 
vizinhas. 

Porém, ao chegar à rua que 
faz fundo com o local assalta-
do, Martins foi surpreendido 
e preso pela Guarda Civil. Em 
seus bolsos havia o celular da 
proprietária da casa e, no te-

lhado, os guardas encontraram 
uma aliança e chaves. 

Após a prisão do pedreiro, 
a dona da casa contou que foi 
ameaçada com uma tesoura 
pelo assaltante. A arma não 
foi encontrada, tampouco os 
R$ 14 que o assaltante subtraiu 
da vítima. 

Durante a fuga o pedreiro 
acabou quebrando o pé, por 
isso, após receber voz de pri-
são, o mesmo passou por aten-
dimento médico. Na sequência 
ele foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Campinas.

Uma mulher de 31 anos se suicidou na madrugada de segun-
da-feira, dia 24, na Rua Ibitinga, no bairro Jardim Umuarama. 
A vítima identificada como M.C.M.F tirou a própria vida por 
meio do enforcamento, segundo informações da Guarda Civil. 

A mulher era solteira, foi sepultada no Cemitério Municipal 
Parque dos Indaiás na manhã de terça-feira, dia 25.

O Centro de Operações e 
Inteligência (COI) da Guarda 
Civil de Indaiatuba recebeu 
na semana passada a visita de 
representantes da segurança 
da cidade de Iperó. Estive-
ram na base a secretária de 
Governo Joyce Helen Simão 
e o comandante operacional 
da GC do município Ronaldo 
Messias. 

A visita foi acompanha-
da pela diretora interina da 
Guarda Civil, a subinspetora 

Marilsa Aparecida de Souza 
e pelo coordenador do COI, 
subinspetor, Milton de Jesus 
Martins. “É de extrema im-
portância essa troca de experi-
ência e conhecimento entre as 
corporações das duas cidades. 
Mostramos a nossa estrutura 
para eles e o subinspetor Jesus 
apresentou as ferramentas tec-
nológicas que temos a nossa 
disposição para o combate a 
criminalidade em nosso mu-
nicípio”, explica Marilsa. 

O pedreiro José Cristiano Martins, de 34 anos, foi preso em flagrante pelo roubo

A visita ao COI de Indaiatuba ocorreu na semana passada
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Finalistas do Campeonato Amador
da Lidi saem no domingo 

Society do Clube 9 chega às semifinais Copa Loucos tem decisão na 3ª Divisão 

Mais Expressão

DECISÃO AIFA 

FOTOS: LIDI 

AIFA

O domingo, dia 30, 
será de decisão 
na Primeira Divi-

são do Campeonato Ama-
dor, competição organi-
zada pela Liga Regional 
Desportiva Indaiatubana 
(Lidi). Os dois confron-
tos ocorrem no campo da 
Osan, às 11h e às 15h30, e 
vão definir os finalistas da 
edição 2014 do “Amador-
zão” da Lidi. 

Na busca pelo “caneco” 
da competição Estrela do 

Norte e Ponte Preta estão 
com um pé na grande fi-
nal. No último domingo, 
dia 23, pelas partidas de 
ida das semifinais, a Ma-
caca de Itaici fez 2 a 0 no 
Operário, enquanto que o 
Estrela do Norte bateu o 
União Paraná por 3 a 2.

Já  no domingo,  nos 
jogos de volta, o União 
Paraná enfrenta o Estrela 
do Norte às 11 horas, en-
quanto que Ponte Preta x 
Operário duelam a partir 
das 15h30. O Estrela do 
Norte pode até perder por 
um gol de diferença. Já a 

Ponte Preta pode perder 
por dois, por conta do re-
sultado da partida de ida e 
pela campanha na primeira 
fase.     

A Macaca de Itaici ga-
rantiu a classificação na 
próxima fase após ven-
cer, na última rodada, 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 
Operário conseguiu a úl-
tima vaga para as semifi-

nais depois de desbancar, 
também no domingo, o 
LBC por 4 a 0, time que 
não tinha mais chances de 
classificação no certame 
e acabou sendo rebaixado 
para a Segunda Divisão 
do Amador. O Operário 
terminou a primeira fase 
na quarta colocação, com 
20 pontos. 

Com 21 pontos soma-
dos, o União Paraná ter-
minou a pr imeira  fase 
na segunda colocação. A 
classificação para a próxi-
ma fase foi garantida com 
a vitória sobre o Jardim 

Brasil por 2 a 1. 
Já o Estrela do Norte 

terminou na terceira co-
locação, com 21 pontos. 
Na última rodada, com as 
duas equipes brigando por 
uma vaga nas semifinais, 
o Estrela venceu o União 
Agrícola Cardeal por 2 a 0. 

Artilharia 
Na briga pela artilharia 

do certame, Cleiton fez 
12 gols pelo Santa Cruz, 
equipe já está eliminada na 
competição. Também fora 
do embate, Edgar, do LBC, 
vem logo em seguida com 

dez gols. Com chances de 
alcançar a artilharia, Lucas 
Cavalcanti, do Estrela do 
Norte, fez nove gols. 

Quem também pode 
alcançar a artilharia, mas 
com poucas chances, é 
Eronildo, do Operário, 
com cinco gols. 

Para as partidas de-
cisivas, a Lidi reitera a 
proibição de soltar fogos 
de artifício nos jogos, o 
que em Indaiatuba é am-
parado por Lei Municipal. 
Segundo a entidade, quem 
restringir a determinação 
será punido pela entidade.

Ponte Preta está bem próximo de disputar mais um título do Campeonato Amador da Lidi Estrela do Norte pode chegar, pela primeira vez, a final da Primeira Divisão do “Amadorzão”

Sol-Sol enfrenta o Cebi Brasil no Carlos Aldrovandi, valendo uma vaga na final  da Primeira Divisão

Oito confrontos marcam 
as sefimifinais do Campeona-
to de Futebol de Minicampo 
2014 do Clube 9 de Julho. As 
disputas acontecem domingo, 
dia 30, a partir das 8 horas, 
com jogos nos campos 1, 2 
e 3. Os confrontos são váli-
dos pelas categorias Adulto, 
Veterano, Máster e Super 
Máster. 

Os primeiros jogos ocor-
rem pelo Super Máster. Às 
8 horas, no campo 1, jogam 
2G Bebidas x Fisioterapia 

Esportiva Calonga. No mes-
mo horário, mas no campo 2 
e pelo Máster, o duelo será 
entre Jacitara x DD Max. 

A outra partida do Su-
per Máster será às 9h30, no 
campo 1, entre De Cor Flex 
Vidros e Esquadrias x Mar-
moraria Uchôa. Também às 
9h30, pelo Máster, no campo 
2, o confronto será entre Une-
xfort PCB Informática. 

Pelo Veterano, às 9h15 e 
no campo 3, o embate acon-
tece entre Lubeka x Vizzent 

Calçados. Mais tarde, às 
10h30, no mesmo campo e 
categoria, o Pantheon In-
corporadora joga contra o 
Cachorrão Auto Center. 

Outras duas partidas acon-
tecem também às 10h30, 
ambas pela categoria Adul-
to. No campo 1, o Atlântico 
Soluções duela contra o Do-
minium Empreendimentos; 
enquanto que no campo 2, 
JR Celulares e Nova Opção 
Turismo “brigam” por uma 
vaga na final. 

A Terceira Divisão da 
Copa Aifa Loucos por Es-
portes de Futsal, organizada 
pela Associação Indaiatuba-
na de Futebol Amador (Aifa) 
chega a sua grande final. O 
confronto decisivo acontece 
amanhã, dia 29, no ginásio 
do Carlos Aldrovandi, às 
16 horas, colocam frente a 
frente Shalke 83/Betão Mo-
tos/Tamandaré Tintas x Vila 
Mercedes Futsal. 

Na  p r ime i r a  f a se ,  o 
Shalke terminou na primei-
ra colocação do Grupo B, 
com 18 pontos, com sete 
vitórias em sete jogos. Nas 
semifinais, o time venceu o 
Parque Indaiá pelo placar 

de 11 a 6. 
Já a Vila Mercedes en-

cerrou sua participação na 
primeira fase com 19 pon-
tos, na segunda colocação 
com da Chave D. Ao todo 
foram seis  vi tórias ,  um 
empate e uma derrota. Para 
chegar a grande final, o time 
venceu, por 5 a 3, a equipe 
do Treze Amigos de Itu.

Ainda no ginásio do Car-
los Aldrovandi, acontecem 
duas partidas válidas pela 
Primeira e Segunda Divisão. 
Às 13h50, pela Série B, O 
Meninos do G5 joga contra 
o Gri l los/Independente. 
Mais tarde, às 14h50, Sol-
-Sol/Grupo Marquinhos 

Futsal x Cebi Brasil duelam 
por uma vaga na final da 
Primeira Divisão.

Palco 
Outros dois confrontos 

decisivos estão marcados 
para o ginásio da Sol-Sol. 
Às 14h50, o Hum ble/Cidão 
Lanches duela conta o Fla-
mengo/Mercearia 2 Irmãs/
Marquinhos Tintas. O con-
fronto é válido pelas semi-
finais da Segunda Divisão. 

Logo em seguida,  na 
decisão por uma das va-
gas na final, às 15h50, o 
tradicional União Tribuna 
enfrenta o Manchester/JR 
Despachante.
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Uma semana após 
praticamente garantir 
a permanência do 

técnico Márcio Souza no 
comando da equipe Sub-20, a 
diretoria do Primavera voltou 
atrás e demitiu o treinador. Há 
um mês da estreia na Copa 
São Paulo de Futebol Junior, 
a diretoria corre agora atrás 
de um substituto, o qual pode 
sair do elenco profissional. 

Na semana passada, em 
entrevista ao Mais Expres-
são, o diretor de futebol do 
Primavera, Wagner Venta-
roli, praticamente garantiu o 
nome de Souza no comando 
do time Sub-20, também em 
2015.

Mas no começo da se-
mana, o treinador acabou 
sendo dispensado. “Os dire-
tores conversaram certinho 
e decidiram que seria melhor 
dispensá-lo”, revela o diretor 

de futebol, que preferiu não 
entrar em mais detalhes sobre 
a saída do treinador.

O técnico Márcio Souza 
disse, em entrevista, estar sur-
preso e chateado com o Prima-
vera, clube que ficou por dois 
anos. “Estava tudo certo para 
continuar, mas na sexta-feira 
(dia 21) me chamaram e dis-
seram que não continuaria no 
cargo por questões políticas”, 
conta. “Me senti usado pelo 
clube pois, além de profissio-
nal, eu era um colaborador. 
Além de ser o  responsável por 
montar o time Sub-20, que não 
tinha estrutura alguma para 
disputar uma competição, fui o 
intermediador da parceria en-
tre a Magnum e o Primavera.”

 Souza esteve no comando 
do time Sub-20 na disputa 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão, quando sua 
equipe acabou eliminada nas 
semifinais para a Portuguesa 
Santista. O treinador também 
atuava como auxiliar técnico 

da equipe principal e, em 
alguns jogos, comandou a 
equipe.   

O treinador, que já passou 
pelas equipes do Guarani, 
Sumaré, Campinas e União 
Barbarense, já iniciou os con-
tatos em busca de nova opor-
tunidade em outro clube. 

No lugar de Souza, quem 
atualmente treina a equipe, 
que voltou de férias na última 
segunda-feira, dia 24, é Renato 
Creato, técnico das categorias 
de base do Fantasma da Ituana. 

Agora, a diretoria prima-
verina corre atrás de um novo 
treinador, uma vez que falta 
praticamente um mês para a 
estreia do time na Copa São 
Paulo. A solução pode ser 
caseira: o nome do experiente 
meia Júlio César foi cogitado, 
uma vez que o atleta já pensa 
em encerrar a carreira. “Houve 
uma sugestão, por ele ser da 
‘casa’. Estamos analisando 
alguns nomes, mas ele é sim 
uma das opções.” Segundo 

Ventaroli, o elenco realiza os 
treinos físicos atualmente. 

Principal 
Assim como o Sub-20, 

o time profissional também 
se reapresentou na última 
segunda-feira e, sob o coman-
do do técnico José Luis Drey, 
já se prepara para a disputa do 
Campeonato Paulista da Série 
A3, previsto para iniciar em 
fevereiro de 2015.

Em entrevista, o diretor de 
futebol do Fantasma preferiu 
não entrar em detalhes quanto 
a renovação de contrato e a 
contratação de novos jogado-
res. “Quando tudo estiver cer-
to vamos chamar a imprensa 
e divulgar os nomes”, garante 
Ventaroli. 

A única saída confirmada 
é a do zagueiro Vinícius que 
no próximo ano jogará nos 
Emirados Arábes. O zagueiro 
defenderá as cores do Massan 
Bisarja, time da Segunda Di-
visão no país. Técnico Márcio Souza diz estar chateado com a decisão da diretoria

Natação conquista o vice-campeonato nos Abertos

As equipes masculina e 
feminina de natação 
ADI/Secretaria Mu-

nicipal de Esportes conquis-
taram o vice-campeonato do 
78º Jogos Abertos do Interior, 
que estão sendo disputados 
na cidade de Bauru. No total, 
foram 16 medalhas, sendo três 
de ouro, cinco de prata e oito 
de bronze. 

As medalhas vieram com: 
Eliantony Souza (ouro nos 
50m costas), Eliantony/Adria-
no/Gustavo/Rafael (medalha 
de prata nos 4x100m livre), 
Gustavo Girotto (prata) nos 
200m borboleta, Isabella 
Marconi (bronze nos 100 e 
nos 200m costas), Isabella/
Michelle/Carolina/Natalia 
(bronze nos 4x100m medley), 
Michelle Palhares (ouro nos 

400m medley), Natalia Be-
cker (prata nos 50m costas e 
ouro nos 200m medley), Nata-
lia/Carolina/Isabella/Michelle 
(bronze nos 4x200m livre)

Foram medalhistas ainda: 
Nicholas Theunissen (prata 
nos 400m medley e bronze 
nos 200m peito), Renata Bur-
gos (bronze nos 50m livre), 
Renata/Carolina/Michelle/
Nicole (prata nos 4x100m 
livre), Thiago Vinhas (bronze 
nos 100m costas), Thiago/
Nicholas/Gustavo/Adriano 
(bronze nos 4x100m medley). 

Outra conquista veio com 
a equipe de handebol masculi-
no, que garantiu a medalha de 
bronze. O grupo derrotou Pre-
sidente Prudente pelo placar 
de 31 a 25, sob a coordenação 
do treinador Pedro Bulgarelli. 

O ciclismo também con-
quistou medalhas nos Jogos 
Abertos. Na velocidade por 
equipe, a medalha de prata 
veio com as ciclistas Ana 
Rafaela Kosak e Daniela 
Lionço, com o tempo de com 
o tempo final de 39”332. Da-
niela Lionço subiu ao pódio 
pela segunda vez, depois 
de conquistar a medalha de 
bronze na categoria Veloci-
dade Individual. 

Até quarta-feira, dia 26, 
Indaiatuba estava na oitava 
colocação na classificação por 
pontos e em quarto no quadro 
de medalhas, com 18 medalhas 
de ouro, 12 pratas e 12 bronzes. 

Participação 
As equipes indaiatuba-

nas de ginástica artística 

encerraram sua participação 
nesta quarta (26) nos Jogos 
Abertos com o 7º lugar no 
masculino e 8º lugar no 
feminino.  Considerados 
os “caçulinhas” da com-
petição, os atletas foram 
elogiados pelo diretor do 
Esporte de Alto Rendimento 
da Secretaria Municipal de 
Esportes, Rafael de Oliveira 
e Silva, pelos resultados. 
“Estas equipes são muito 
novas, com faixas etárias 
entre 9 e 10 anos em sua 
maioria, compondo um gru-
po iniciado há dois anos. 
Assim, mesmo não tendo 
ficado no pódio ou conquis-
tado medalhas, tiveram um 
ótimo desempenho e termi-
naram a competição com 
uma posição surpreendente 
no ranking geral, em vista 
do alto nível técnico dos 
concorrentes disputando as 

próxima edição. Parabenizo 
os atletas Katia Diniz, Naor 
Neto, Paulo Jorge Valverde, 
Daniel Carbonez e Anderson 
Fidelis”, afirma.

Já a malha finalizou sua 
participação com o 4º lugar 
no ranking geral por equi-
pes. O futsal masculino 
realizou ontem, dia 27, par-
tida válida pelas quartas de 
final contra o Osasco, mas, 
apesar do empenho do time 
e da campanha de vitórias 
ao longo da competição, 
acabou sendo derrotado 
por 6 a 2, finalizando sua 
participação nesta edição 
dos jogos.

Permanecem competindo 
em Bauru as equipes indaia-
tubanas de capoeira e xadrez. 

Informações e resultados 
podem ser acompanhados 
no site oficial www.jogo-
sabertosbauru2014.com.br

categorias sub 14 e sub 16, 
todos estão de parabéns”, 
destacou. A coordenação é 
dos treinadores Bruno Gar-
cia e Cristiane Loriato. 

Silva ressalta também a 
participação da equipe de ta-
ekwondo que, apesar de não 
ter pontuado nesta edição, 
fez uma boa estreia em seu 
primeiro ano na competição, 
após a surpreendente classi-
ficação nos Jogos Regionais. 
A treinadora Thaisa Legião, 
que coordena a modalidade 
ao lado de André Davanço, 
aponta que “é um grupo jo-
vem e novo no meio compe-
titivo, enfrentando atletas e 
técnicos campeões mundiais, 
vices e de seleção brasilei-
ra. O nível técnico estava 
altíssimo e a equipe se saiu 
muito bem, foi uma valiosa 
experiência e esperamos 
voltar com força renovada na 

Equipes masculina e feminina de natação ficaram com o vice dos Jogos Abertos, em Bauru

Handebol masculino conquistou o bronze nos jogos
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3ª Parada de Natal acontece 
amanhã com novidades

SCS/PMI

REPRODUÇÃODIVULGAÇÃO

Ciaie sedia dois espetáculos neste domingo Última edição do Tardes do 
Rock acontece domingo 

TEATRO SHOW

O primeiro desfile da 3ª 
Parada de Natal de 
Indaiatuba acontece 

amanhã, dia 29, na Avenida 
Francisco de Paula Leite, em 
frente ao Boulevard da Ce-
cap, às 20 horas. O segundo 
desfile está marcado para 
acontecer no próximo dia 6, 
na Marginal Esquerda do Par-
que Ecológico, próximo ao 
Barco da Raia de Remos, com 
início também às 20 horas.

De acordo com o secre-
tário de Urbanismo e do 
Meio Ambiente, José Carlos 
Selone, a Parada deste ano 
promete muitas novidades. 
“A terceira edição trará car-
ros totalmente novos e figu-
rinos ainda mais elaborados”, 
revela. Para o desfile são 
esperadas, em cada dia, cerca 
de 30 a 35 mil pessoas. “Es-
peramos que a população de 
Indaiatuba prestigie o evento, 
pois estamos nos empenhan-

do bastante para fazer melhor 
a cada ano”, ressalta Selone. 

Ao longo dos três anos de 
realização da Parada, Selone 
diz que o desfile inovou as 
comemorações de Natal do 
Município. “Poucas cidades 
do País promovem paradas de 
Natal e Indaiatuba está entre 
elas. A cidade é a única da 
região a promover esse tipo de 
evento e a aceitação do públi-
co tem sido muito boa”, conta. 

Devido a aceitação dos 
indaiatubanos, o desfile dei-
xou de ser realizado no centro 
da cidade e este ano será no 
Parque Ecológico. Selone 
conta ainda que o público não 
pode perder o evento, pois a 
qualidade do desfile evoluiu 
muito. “A novidade deste ano 
sem dúvida são os carros. 
Tanto o tamanho quanto as 
condições técnicas estão bem 
melhores”, enfatiza. 

Para a realização da 3ª 
Parada de Natal estão envol-
vidas cerca de 600 pessoas, 
além das Secretarias de Urba-

nismo e do Meio Ambiente, 
de Obras e Vias Públicas, em 
parceria com as secretarias de 
Cultura, Esportes e Educa-
ção, e apoio das secretarias 
de Segurança Pública, Saú-
de, Governo e Comunicação 
Social e grupo de Jazz do 
Colégio Candelária.

Desfile
A 3ª edição da Parada 

de Natal de Indaiatuba será 
composta por cinco carros que 
dividirão cada tema do desfile, 
e conta com 600 participantes 
entre crianças e adultos. 

O desfile levará ao públi-
co a magia de natal através 
de anjos,  pastores,  pre-
sépios, bonecos de neve, 
soldadinhos de chumbo, 
bailarinas, além claro da 
presença do Papai Noel, re-
nas e trenós. Tudo com mui-
ta iluminação e ao som de 
músicas natalinas.  “Orien-
tamos as pessoas a chegarem 
no horário, pois seremos 
pontuais”, avisa Selone.

O teatro do Centro de 
Apoio à Educação de In-
daiatuba (Ciaie) receberá 
neste domingo, dia 30, dois 
espetáculos que prometem 
encantar e animar o público: 
“Frozen Num Conto de Na-
tal” e o stand up “Sem Cen-
sura” com Sérgio Mallandro.

Ás 14 horas, o teatro será 
palco de mais um espetáculo 
infantil, “Frozen Num Conto 
de Natal”. Crianças de todas 
as idades poderão assistir 
uma apresentação especial 
de Natal, que reunirá um 
elenco de vozes originais e 
que contará com atuações 
emocionantes, além de can-

A Secretaria Municipal 
de Cultura realiza neste 
domingo, dia 30, a última 
edição do projeto Tardes do 
Rock 2014. O evento acon-
tece a partir das 18 horas, na 
Concha Acústica localizado 
no Parque Ecológico, com 
apresentações gratuitas. 

Para encerrar a edição 
2014, as bandas Ambitions 
of Freedom, Corruptos e 
Onzevolutie sobem ao pal-
co, oferecendo ao público 
uma opção gratuita de lazer.

De acordo com a Secre-
taria as bandas que quiserem 
participar dos próximos 
eventos,  que acontecem 
sempre no último domingo 
do mês, podem enviar um 
e-mail para a Secretaria de 
Cultura no endereço cultu-
ra@indaiatuba.sp.gov.br. 

O  tex to  deve  con te r 
nome, estilo, nome do res-
ponsável, endereço, telefo-
ne e e-mail dos integrantes, 
além do histórico da banda. 
Para mais informações (19) 
3894-1867.

Sobre as bandas
Ambitions of Freedom - 

formada em 2011, o grupo 

começou tocando covers  e 
passou a compor músicas 
próprias. Em 2012 lançou 
seu primeiro EP, intitulado 
Above the Expectations, 
com faixas como My Falling 
e Reflection. Já dividiram 
o palco com bandas de 
renome como Raimundos, 
Dead Fish, Sepultura e The 
Forest, além de vencer a 
edição do FECA Festival 
2014. 

Corruptos  –Em 2008 
conquistou o 2º lugar no 
Festival de Rock da Secre-
taria Municipal de Cultura 
com a música O Mundo Não 
Gira ao seu Redor. Aposta 
no estilo Hard Rock em 
covers de bandas como Bon 
Jovi,  Whitesnake, Scor-
pions e Iron Maiden. 

OnzEvolutie – a banda 
de Campinas se formou 
em 2011, ensaiando e com-
pondo músicas próprias e 
tem como estrutura estilos 
como o metal core, new 
metal e hard core, com in-
fluências de nomes como 
System of Down, Trivium, 
Bullet for My Valentiny, 
Chevelle e Gloria (alterna-
tivo/nacional).

3ª Parada de Natal promete encantar crianças e adultos com a magia do Natal

ções encantadoras e efeitos 
especiais como neve, fuma-
ça, strobo e laser.  

Truques de ilusionismo 
prometem tornar a apresen-
tação mais lúdica para as 
crianças e adultos que pres-
tigiarem o espetáculo. 

Os ingressos para o tea-
tro da Frozen já podem ser 
adquiridos na loja Etiqueta 
Kid´s ou pelo site www.in-
gressofacil.com.br. O valor 
para crianças de 2 a 12 anos é 
de R$ 20. Crianças menores 
de 2 anos não pagam, porém 
devem permanecer no colo 
dos pais durante o espetá-
culo. Para meia-entrada o 

valor é de R$ 25 (conforme 
lei) e R$ 50 inteiro. Para 
quem não é beneficiário da 
meia-entrada, poderá estar 
adquirindo o ingresso no 
valor de R$ 25 doando um 
litro de leite de caixinha no 
ato da compra. 

Malandro 
Já às 19 horas, o humoris-

ta Sérgio Mallandro se apre-
senta pela primeira vez em 
Indaiatuba com o seu stand 
up “Sem Censura”. Sucesso 
na TV e nos palcos, Sérgio 
Mallandro diverte a plateia 
revivendo seu passado, desde 
sua estreia na televisão com 

o apresentador Silvio Santos, 
passando por suas participa-
ções na TV Globo, além de 
contar suas histórias hilárias. 

E para quem quiser pres-
tigiar o stand up já podem 
adquirir os ingressos na loja 
L’afisa, Cantinho nobre pas-
téis e pela internet através do 
site www.bilheteriarapida.
com.br. O valor para meia-
-entrada é R$ 35 (conforme 
lei). No promocional ante-
cipado o valor é de R$ 50 e 
os ingressos são limitados e 
estarão à venda até véspera 
do evento ou enquanto durar 
o lote. O valor inteiro é R$ 
70. Indicação 14 anos.

Sérgio Mallandro se apresenta pela primeira vez em Indaiatuba Espetáculo especial de Natal será apresentado no dia 30 de novembro
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Exposição de Orquídeas ocorre em Indaiatuba Kika Baldasseirine encerra o Menu Musical 

Alunos realizam apresentação final
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Indaiatuba recebe Revirada 

Cultural com atrações gratuitas
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba recebe a partir 
de hoje, dia 28, a 5ª edi-
ção da Revirada Cultural 

da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), com atra-
ções gratuitas que incluem 
espetáculos de rua e curta-
-metragem. O evento segue 
até amanhã, dia 29, sempre 
com entrada gratuita.

De acordo com a Secreta-
ria de Cultura, Erika Hayashi 
Kikuti, o evento tem como 
objetivo oferecer à população 
uma mostra de diferentes ex-
pressões culturais apresentadas 
por artistas locais. “Um dos 
destaques fica por conta da 
estreia do curta-metragem ‘Ul-
tima Página’, produzido pelos 
alunos da oficina gratuita de 
roteiros de Cultura, coordena-
da por Marcos Otero”, conta. 

Para os dois dias, Erika diz 
que a expectativa é grande. 
“Esperamos casa cheia, com 
a população prestigiando nos-
sos artistas”, enfatiza. Outras 
atrações da 5ª Revirada Cul-

de Cultura trabalha fortemente 
para oferecer durante todo o 
ano eventos gratuitos, seja na 
área musical, de dança, teatro, 
leitura, artes plásticas, enfim, 
todas as expressões artísticas.” 

A 5ª Revirada Cultura 
RMC acontece com apoio 

da Secretaria Municipal de 
Cultura e realização da Câ-
mara Temática de Cultura 
da Região Metropolitana de 
Campinas, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Cultu-
ra. Mais informações através 
do telefone (19) 3894-1867.

tural incluem espetáculo de 
rua e apresentações musicais.

Para Erika o evento é im-
portante tanto para a comuni-
dade como para a cidade. “O 
acesso à cultura é um dever do 

poder público e um direito do 
cidadão. Ao ter contato com 
a arte em suas vertentes mais 
diversas, crianças, jovens e 
adultos de todas as idades 
expandem seus horizontes, 

enriquecem sua formação e 
até mesmo descobrem novos 
talentos, se expressando e 
exercendo a cidadania em 
toda sua plenitude”, salienta. 
“Por esta razão a Secretaria 

Estreia do curta-metragem ‘Última Página’ da oficina de roteiro está entre atrações

Exposição Nacional de Orquídeas reunirá mais de mil tipos de flores da espécie

Alunos se apresentam hoje na Escola Sylvia Teixeira Camardo Sannazzaro

A Associação Indaiatu-
bana de Orquidofilos (AIO) 
realiza a partir de hoje, dia 
28, a 2ª Exposição Nacional 
de Orquídeas de Indaiatuba. 
O evento será realizado até 
domingo, dia 30, no salão 
social do Clube 9 de Julho, 
com entrada gratuita. O 
acesso aos visitantes se dará 
hoje, a partir das 19 horas; 
amanhã, dia 29, das 9h às 21 
horas; e no domingo, das 9h 
às 17 horas. 

De acordo com a orga-
nizadora do evento, Elaine 
Stahl, a exposição contará 
com a participação de mais de 
30 cidades e 200 expositores. 
“O evento é para todos os pú-
blicos, desde expositores até 
apreciadores. Na exposição 
os visitantes poderão apreciar 
cerca de 1,1 mil orquídeas”, 
ressalta. 

Aexpectativa é que nesse 
ano tenha um público maior, 
uma vez que o evento con-
tará com mais plantas, mais 
expositores e mais vendedo-
res. “Queremos promover a 
integração entre regiões e o 
público que são fã de orquí-
deas”, conta Elaine. 

Ainda neste ano, haverá 
uma avaliação do júri onde 
as plantas serão avaliadas. 
O júri será formado por pro-
fissionais capacitados pela 
Coordenadoria das Associa-
ções Orquidófilas do Brasil 
(Coab). As orquídeas que 
conseguirem melhores notas 

serão expostas em um pódio.
Mais informações no Clu-

be 9 de Julho, pelo telefone 
(19) 3875-9833, ou no Sindi-
cato Rural de Indaiatuba, no 
(19) 3875-9112.

O Clube 9 de Julho está 
localizado na Avenida Presi-
dente Vargas, 2.000.

A cantora Kika Baldassei-
rine fecha a agenda do Menu 
Musical do Shopping Jaraguá, 
no próximo domingo, dia 30. 
O show começa a partir das 
12h30, com entrada gratuita, 
na praça de alimentação do 
empreendimento. 

Acompanhada pelo violão 
de Jarbas Santana, Kika inter-
preta os grandes compositores 
e grandes intérpretes como 
Elis Regina, Tom Jobim, 
Maria Gadu, entre outros 
nomes, e mostra seu diferen-
cial garantindo horas de boa 

música aos frequentadores do 
Shopping. 

Dona de um carisma con-
tagiante, a artista envolve 
o público e faz com que o 
momento de domingo em 
família e com os amigos se 
torne ainda mais inesquecível. 

Alunos do projeto Ofi-
cina Culturais realiza a 
apresentação final hoje, dia 
28, às 14 horas, na Escola 
Municipal Sylvia Teixeira 
Camargo Sannazzaro. O 
evento contará com apre-
sentação de capoeira, dança 
e coral com a participação 
de 260 crianças e adoles-
centes de escola pública de 
Indaiatuba.

As Oficinas Culturais 
foram oferecidas para crian-
ças e adolescentes da rede 
pública do ensino funda-
mental (2º e 3º anos) e todos 
têm como objetivo buscar o 
desenvolvimento da sensibi-
lidade artística dos alunos, 

além de despertar a imagi-
nação e a musicalização. 

O projeto conta  com 
o patrocínio da Fundação 
John Deere, através da Lei 

de Incentivo à Cultura Fe-
deral, Rouanet, desenvol-
vido pela Direção Cultura, 
e também com o apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba.

Programação

Hoje, dia 28, às 20 horas – 
Casarão Pau Preto
Exibição do curta-metragem 
“Ultima Página” – fruto da 
oficina gratuita de roteiros 
oferecida pela Secretaria de 
Cultura e coordenada por 
Marcos Otero.  A autoria 
é dos alunos Lilian Leticia 
Rodrigues Marques, Sérgio 
Eduardo Del Corso e Rob-
son Fernandes de Souza. No 
elenco estão Santo Veiga e 
a atriz Erika Domingos, que 
mora em Indaiatuba e que está 
também no elenco de Memó-
rias de Papel, de Paulo Evans. 
Parte das filmagens aconte-
ceu na estação ferroviária de 
Indaiatuba, com tomadas de 
cena também em Mairinque 
e Campinas.

Amanhã, dia 29 - Praça 
Dom Pedro II
9h – Orquestra de Viola Cai-
pira da Secretaria Municipal 
de Cultura

10h – Peça “O Desejo de Ca-
tirina” – Cia Os Itinerantes. 
Inspirado na lenda do Auto do 
Bumba Meu Boi, o espetáculo 
mistura em seu enredo drama 
e comédia, em uma fusão de 
teatro, dança, música e poesia. 

11h – A Velha Arte do 
Samba.O grupo traz o me-
lhor do bom e velho samba, 
da seresta, do choro, res-
saltando os grandes com-
positores como Nelson Ca-
vaquinho, Geraldo Pereira, 
Pixinguinha, entre outros. 
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Cinema

JOGOS VORA-
ZES - A ESPE-
RANÇA - PAR-
TE 1 - Aventura 
- Classificação 14 
anos - 123 minutos. 
DUBLADO: Quin-
ta (27) a Segunda 
(1º): 15h10 / 17h35 
/ 20h20. Terça (2) e 
Quarta (3): 15h10 / 
19h10. LEGENDA-
DO: Quinta (27) a 
Segunda (1º): 16h00 
/ 18h50 / 21h45. 
Terça (2) e Quarta 
(3): 18h50 / 21h45

DEBI & LÓIDE 2 - 
Comédia - Classifi-
cação 12 anos - 100 
minutos. DUBLA-
DO: Quinta (27) a 

IRMÃ DULCE - 
Drama / Biografia - 
Classificação 10 anos 
- 95 minutos. NACIO-
NAL  - Quinta (27) 
a Quarta (3): 15h15 / 
17h30 / 20h00.

JOGOS VORAZES 
- A ESPERANÇA - 
PARTE 1 - Aventura 
- Classificação 14 anos 
- 123 minutos. DU-
BLADO: Quinta (27) 
a Quarta (3): 15h50 
/ 19h15 / 21h50. LE-
GENDADO: Quinta 
(27), Sexta (28), Se-
gunda (1º), Terça (2) 
e Quarta (3): 17h50 / 
20h50. Sábado (29) e 
Domingo (30): 14h20 / 
17h50 / 20h50.

WINTER - O GOL-
FINHO 2 - Aventura 
- Classificação livre 
- 107 minutos. DU-
BLADO: Somente Sá-
bado (29) e Domingo 
(30): 14h40.

DEBI & LÓIDE 
2 - Comédia - Classi-
ficação 12 anos - 100 
minutos. DUBLADO: 
Quinta (27),  Sexta 
(28), Segunda (1º), 
Terça (2) e Quarta 
(3): 16h20 / 18h50 / 
21h25. Sábado (29) e 
Domingo (30): 14h00 
/  16h20 /  18h50 / 
21h25

INTERESTELAR 
- Ficção - Classifica-
ção 14 anos - 169 mi-
nutos. LEGENDADO: 
Sexta (28) a Quarta 
(3): 17h05 / 20h30.

Mais Expressão

Nesta semana o ariano pode iniciar a reforma de seus projetos 
profissionais, mudanças em seu local de trabalho ocorrem, e 
seus contatos (incluindo relacionamentos) com pessoas que 
vem de fora ou com estrangeiros ficam facilitados. Pelo fato 
das situações fluírem em sua vida, nesta fase, cuidado apenas 
para não ficar exageradamente eufórico. Seja racional. Se tiver 
alguma doença, esta semana favorece a cura, ou ao seu bem-estar.

O taurino estará vivendo grandes mudanças em sua aparência, 
em seus hábitos e possivelmente sua vida emocional e financeira 
também pode sofrer alterações. As preocupações nesse momento 
são com sua vida financeira. Se tiver empregados pode ter que 
trocar de funcionários ou ter algumas dificuldades com eles.
Esse momento exige um pouco de determinação, pois poderá 
ter que se afastar de algumas pessoas.

O geminiano estará muito focado em sua vida social, para os 
encontros, para as festas e aos relacionamentos. Já de algumas 
semanas atrás mostra que o nativo está tendo algumas pos-
sibilidades de firmar um relacionamento em que ele se sente 
bem envolvido.Mudanças em suas amizades, pode ser que 
surjam novos amigos, de forma inesperada (principalmente 
para o fim desta semana).

Semana bem agitada para o trabalho do canceriano. Muitas 
mudanças podem ocorrer, desde o início de uma nova fase, até 
mesmo receber convites para iniciar um novo tipo de trabalho, 
ou desenvolver novos projetos. Seus contatos profissionais ou 
com colegas de trabalho melhoram bastante. Sua saúde dá sinais 
de melhoras. Evite estressar com as coisas. Mantenha a calma.

Semana focada nos relacionamentos, sendo bem provável que o 
leonino inicie um relacionamento (se estiver sozinho), ou  passe a 
ter mais intensidade em alguma ligação que possua e ainda esteja 
fraquinha. No trabalho, o nativo precisaria aprender a renovar 
alguma situação que vive. Assim poderá ter melhores progressos. 
Sua família ainda é um foco delicado.

O virginiano tem durante esta semana, sua atenção direcionada 
ao passado, ás recordações de seus romances e familiares, po-
dendo até mesmo iniciar novas questões caseiras como reformas 
de casa, compra ou venda de imóveis. Relacionamento com 
familiares podem trazer algumas dificuldades. As emoções ficam 
mais equilibradas principalmente a partir do final de semana. 

Quanta agitação na vida do libriano: novos contatos, troca de 
informações , várias conversas com pessoas diferentes, estudos 
trazendo novas perspectivas... Mesmo que fique cansado, você 
sentirá dificuldades para dar uma pausa nesta semana, há muito 
que fazer. A fase onde os librianos conseguem mudar seus ser-
viços dentro do emprego ou mudar de emprego, ainda continua. 
Portanto, não estranhe se as oportunidades ainda vierem bater 
a sua porta.

O escorpiano está recebendo um influxo para melhorar sua 
vida financeira, poderá receber proposta para realizar alguns 
trabalho extras e isso pode trazer alguns benefícios. Portanto, 
irão surgir propostas. Procure se envolver em novos projetos, 
em sua vida material. O nativo precisa apenas se cuidar para 
evitar que sua teimosia vire caso de transtorno. Aprenda a 
soltar quando preciso for.

Alguns sagitarianos ainda enfrentam seu inferno astral, mas 
para uma maioria, surge uma nova fase em seus relacionamen-
tos, o nativo tem a opção de iniciar um novo relacionamento 
ou melhorar o que já tem. O comum é o nativo que estiver 
solteiro, conseguir desenvolveer um relacionamento de forma 
mais prazerosa. Financeiramente ainda não é uma boa fase, 
mas boas novidades estão chegando.

O capricorniano está em pleno inferno astral e, portanto 
pode se sentir um pouco mais  fechado, reflexivo e emo-
tivo que antes. Muitas lembranças podem repovoar sua 
cabecinha trazendo a percepção do que deveria ter feito 
e deixou de fazer ou viver em função de alguns valores 
pessoais. Um forte cansaço pode pegar o nativo, tenha 
cuidado com sua saúde.

A vida social do aquariano tende a se normalizar. O nativo 
encontra facilidades para participar de movimentos, e os 
compromissos podem surgir. Novas amizades surgem e as 
antigas podem ser renovadas. Existem, facilidades para 
trabalhar com grupos e em equipes. Momento de alegrias 
e divertimentos, aproveite. Reabasteça seu interior, pois 
logo precisará entrar em recolhimento, mais a frente.

O pisciano tem, neste momento, sua carreira e vida pro-
fissional em destaque. Seus projetos começam a dar bons 
resultados. Sua forma de agir sofreu uma mudança e agora 
está começando a aplicar o que aprendeu nessa reforma 
interna. Daí a vida está se tornando mais leve. Seu principal 
foco ainda é seu ambiente de trabalho. Seja espirituoso.

Horóscopo de 21 a 27/11 por Alex Costa Guimarães

Segunda (1º): 16h45 
/ 19h15 / 21h30. 
Terça (2) e Quarta 
(3): 16h45 / 21h30

TIM MAIA - Dra-
ma / Biografia - 
Classificação 16 
anos - 141 minu-
tos. NACIONAL 
- Quinta (27) a Do-
mingo (30): 16h25 / 
19h50. *Excepcio-
nalmente este filme 
não será exibido na 
segunda (1º), terça 
(2) e quarta (3)

FESTA NO CÉU - 
Animação / Aven-
tura - Classificação 
l ivre -  95 minu-
tos.  DUBLADO: 
S o m e n t e  S á b a -
do (29),  Domin-
go (30) e Segunda 
(1º): 14h50
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Saúde realiza campanha ‘Fique 
Sabendo’

Almoço Gaúcho

Baile do Hawaii do Clube 9
1º Bazar Solidário da Gabriel 

‘Paella Mineira’

Polo realiza conscientização sobre o 
câncer de próstata

Trabalhos do Rotary Club em Indaiatuba

Almoço no El Tranvía Parrillada 
Campinas

Amistoso de Rugby Masculino e Femininino – 
Tornados X Portuguesa e Impacto!!!

A Prefeitura reali-
za de 1º a 5 dezembro, 
mais uma campanha 
“F ique  Sabendo” , 
com a finalidade de 
reduzir o número de 
diagnósticos tardios 
e suas consequências 

à infecção pelo vírus HIV/Aids. A campanha faz parte das 
ações do Programa Nacional e Estadual de DST/Aids e Se-
cretaria Municipal da Saúde através do Programa Municipal 
DST/HIV/Aids. Quem participar da campanha fará o teste 
rápido, que permite em apenas meia hora, que o paciente 
conheça o resultado e receba o serviço de aconselhamento 
necessário. O teste é distribuído gratuitamente pelo Minis-
tério da Saúde e é utilizado devido a sua agilidade e pra-
ticidade. O Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas 
funciona no Hospital Dia, atende de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 17 horas, localizado na Avenida Visconde de 
Indaiatuba, Vila Vitória. O telefone para informações é 19 
3825-6440. Têm em seu quadro 12 profissionais sendo: três 
técnicas de enfermagem, uma farmacêutica, uma de serviço 
social, uma psicóloga, três médicas Infectologistas e duas 
Dermatologistas.

O Polo Shopping 
Indaiatuba promove 
amanhã, dia 29, um 
mutirão de conscien-
tização sobre identi-
ficação precoce e tra-
tamento do câncer de 
próstata. A ação será 
realizada em parceria 
com ONGs e institui-
ções de ensino da cida-
de. Os serviços serão 
oferecidos das 10h às 
21 horas no lounge em 
frente à Drogasil.

O restaurante Parrillada El Tranvía do Iguatemi Cam-
pinas, que traz para a região o estilo típico uruguaio de 
preparar um saboroso churrasco, realizou um almoço de 
apresentação à imprensa na última segunda-feira, dia 24. 
Uma deliciosa experiência gastronômica, que reproduz um 
pedacinho do Uruguai no Brasil. Instalado no Shopping 
Iguatemi, decorado com extremo bom gosto, e contando 
sempre com a simpatia dos proprietários A casa é um 
grande sucesso!

O Indaiatuba Rugby Clube - Tornados recebeu a equipe 
masculina do Portuguesa Rugby e Feminina do Impacto 
Rugby, para amistosos, na tarde de sábado, dia 23, no 
campo Bela Vista. Os Tornados venceram a Portuguesa 
nesse amistoso por 80 x 7. Avanti, Tornados!

O 8º Almoço Gaúcho do Lar São Francisco, desta vez feita 
em espaço novo, teve como sempre muita comida boa, sobre-
mesas deliciosas e muita alegria e beneficência.

O Clube 9 de Julho re-
alizou na noite de sábado, 
dia 22, seu tradicional Baile 
do Hawaii. Como tradição, 
mesmo com a ameaça de 
chuva, o clube estava lotado. 
Foi uma noite extremamente 
agradável e divertida, com 
linda decoração de Jimmy 
Silva, muita gente bonita e 
alegre. Valeu a noite.

Na última sexta-feira, dia 21, aconteceu a finalização dos 
trabalhos de orientação vocacional e profissional, na Escola 
Carlos Tancler, projeto de Rotary em Avenida de Serviços 
Profissionais, com Sérgio Lelli e Alair Lelli. O encerramento foi 
realizado pelo presidente do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, 
José Zumbini Junior, com entrega de certificados. Já no sábado, 
dia 22, aconteceu o evento do Rotary Club de Indaiatuba, em 
parceria com o Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, que contou 
com a participação do Rota Kids e do Rotaract, no Parque 
Corolla, na campanha de vacinação contra Polio e Sarampo.

Amanhã, dia 29, das 10 
às 19 horas, acontece o 1º 
Bazar Solidário da ONG 
Gabriel. O evento será re-
alizado no Espaço Lual 
Eventos, na Rua Pedro Gon-
çalves, 1.041, no Centro. A 
proposta da Gabriel é reali-
zar um bazar diferenciado. 
Além de comprar roupas, 
sapatos, artigos de cama, 
mesa e banho, bijuterias em 
porcelana, artigos de patchwork e outros produtos novos ou em 
ótimas condições de uso, os participantes poderão relaxar com 
momentos de diversão e cuidados especiais para sua pele e corpo. 
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Alunos do 2º ano da tarde, prontos para a diversão na Casa de ChocolateA aluna do Objetivo, Letícia, durante excursão à Casa de Chocolate

Láisa Daltio  estava linda no desfile de verão, com sua faixa de Miss Estado

Fraldinha da Escola Oficial do Cruzeiro

Coordenadora Elaine, apresentou uma Contação de História para a 
Educação Infantil do Colégio Meta

Alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

A linda Miss Juvenil 2014, Larissa Anacleto Barbosa

Equipe LEGO Colégio Meta recebe instruções do representante Beto, 
para o torneio
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Warley, Cris e Warley no Restaurante Casa da Moqueca

Lúcio Araújo e Bruno Rosa no Restaurante Moqueca

Luiz Lara na Big House

Lucimara e José no Restaurante Dom Max Lizandra e Júlia na Paleteria Arriba

Gustavo, Rafael e Henrique no Restaurante Kostela do Japonês

Cida, Carol, Munise, Daniele, Keila e Tamires, equipe da Sorveteria Indaiá Camila Vieira e Douglas Hartman no Restaurante Rincão Gaúcho

Alexandre no Restaurante Açafrão

Mariana e Rosana, da Robiel Indaiatuba, almoçam no Restaurante Dom Apolo, com Clientes  do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e 
São Paulo, que vieram participar do Treinamento de Unidades Injetoras
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Máquinas eletrônicas você só encontra na Olimaq. Vá conferir!

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!!!

Aconteceu último dia 26, 
a inauguração da Finesse, 
exclusiva em vestidos de 

noiva, vestidos sociais para 
eventos em geral e aces-
sórios. Tudo para noiva, 

madrinhas e debutantes. In-
finidade de vestidos longos 

super chiques, e vestidos 
de noiva deslumbrantes. A 

loja é um luxo, de muito 
bom gosto. Parabéns Jeane, 

Vânia e Karina, e sucesso 
neste novo empreendimen-

to. Adorei!! A loja fica na 
Rua 15 de Novembro, 995. 

Vale a pena conhecer!!

Le Luh Eventos, magnífico!

FINESSE É INAUGURADA 

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

Maravilhosos vestidos de noiva e sociais, 
A Nova Loja é uma excelente opção. Você 
pode alugar ou comprar. Modelos variados 
com as cores mais lindas da nova estação. 
Você vai se encantar. Corra para espiar!!

Continua a Promoção Fitness com 20% 
de desconto.  Para presentear neste Natal é 
uma excelente opção. E não deixe de conferir 
a Nova Coleção Verão que está arrasando, 
principalmente a moda festa para formaturas 
e festas de final de ano. Você vai adorar!

Kibe Cru, carne selecionada com trigo integral, hortelã, cebola, 
temperos árabes preparados da maneira tradicional. Simplesmente 
divino. Vá experimentar, só na Casa da Esfiha!
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Josy Apis cuidando das mãos e relaxando com escalda pés, na 
Esmalteria Carmem BellaEquipe da escola Colo de Vô

Joana, do Ateliê Majô, com seu 
filho Diego, no Desfile de Verão 
da Polo Eventos no Le Luh Eventos

Ernesto e Lu, da Shoe Shop, no Desfile de Verão da 
Polo Eventos no Le Luh Eventos

Eli, do Colégio Adventista, no Desfile de Verão da 
Polo Eventos no Le Luh Eventos

Janete com as colaboradoras do Almoço Gaúcho do Lar São Francisco 
de Assis

Janete com a equipe Gaúcha de Música e Dança, no Almoço Gaúcho do 
Lar São Francisco de Assis

Ganhadores dos brindes, que a escola de idiomas Influx sorteou, no 
Almoço Gaúcho do Lar São Francisco de Assis

Sanã e Luzia no Baile do Hawaii do Clube 9 de Julho

Marquinhos e Shirlei Randi no animado Baile do 
Hawaii do Clube 9 de Julho

Joana e Maurício no Baile do Hawaii do Clube 9 
de Julho

Jimmy Silva curtindo o tradicional Baile 
do Hawaii do Clube 9 de Julho

Cely Garcia e sua filha Amelice no Baile do Hawaii do Clube 9 de Julho
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Munize Bigatto, Larissa Servelim e sua mascote Cristal no desfile que 
aconteceu no Le Luh

Éssio, Lucas, Igor e Alexandre no Sarau Cultural do ObjetivoVictória, professora Beth, Natália e Ivan no Sarau Cultural do Objetivo

Professor Luiz Carlos faz discurso de abertura da 3ª Feira Cultural do 
Colégio Meta para os pais

A noiva Fernanda Donofrio em seu dia no WR Hair Stylists

Juvenil da Escola Oficial do Cruzeiro

Grace Kelly Sena ainda mais linda com Alícia Hair

Alunos do Ensino Médio apresentaram a Pirâmide Nutricional na 3ª 
Feira Cultural do Colégio Meta

Colégio Meta recebe a visita do Artista Lawrence “Last” Prado reno-
mado artista da Cidade de Indaiatuba, para apresentar na prática a 
técnica do Grafite de Rua aos alunos

FOTO PIERI IMAGENS FOTO PIERI IMAGENS

Encontre na loja 
Lucia Ramos 
Lingerie, lindos 
conjuntos para 
você ficar ainda 
mais bela. Visite 
a loja e confira 
na Rua Silvia 
Waldemarin, 
258 - Jardim 
Tropical

Equipe super competente da Bono Pneus

Felizes da vida, o casal Tânia e Lalau estiveram na "casa" dos palmei-
renses, para curtir o maravilhoso show de Paul McCartney

Helena Ribeiro e Lis Medeiros, formandas do 9º ano do Ensino Funda-
mental do Colégio Rodin
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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. / VENTI-
LADORES 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

AP0495 - COND. TORRE VIENA
3 DORM., SENDO 1 ST., LAVABO, SALA 2 AMB., COZ. 
PLANEJ., ESCRIT., ÁREA SPA C/ CHURRASQUEIRA, HIDRO., 
2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 540.000,00 

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 

CA0588 - 150 M² - COND. MONTREAL RESIDENCE
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA, BANHEIRO SO-
CIAL, COZINHA AMERICANA, QUINTAL, CHURRASQUEIRA, 
2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 450.000,00

SO0443 - 150 M² - COND. FLAMBOYANT
3 DORM. PLANEJ., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB. C/ HOME, LAVABO, 
COZ. C/ ARM., DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL GRAMADO, ESPAÇO 
GOURMET C/ CHURARSQ, FORNO DE PIZZA, 2 VG. R$ 500.000,00

TE0003 – 150 M² - MONTREAL RESIDENCE - TERRENO 
PLANO E SIMÉTRICO - "PARTE ALTA"
ENTRADA: R$ 20.000,00 + 420 PARCELAS (FINANC. CAIXA)

APARTAMENTO CASA

TERRENOS

SOBRADO

CHÁCARA

SALÃO

SL0053 - 50 m² - VL. MARIA
SALÃO COM 1 BHº SOCIAL. R$ 1.300,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP0614 - 84 m² - COND. MAROC
3D., SENDO 1 ST C/ ARM., SALA 2 AMB., VARANDA, COZ. E AS. PLANEJ., 
CORREDOR C/ ROUPEIRO, 2 VG SUBSOLO. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU

AP0531 - 69,89 m² - COND. SAN PIETRO
2 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., COZ., ÁREA DE 
SERV., 1 VG. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU

AP0177 - 62 m² - COND. SPAZIO ILLUMINARE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., SACADA, COZ. 
C/ GABINETE, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.300,00 + Cond. + IPTU

AP0467 - 154,33 m² - CONDOMÍNIO FERNANDA
03 DORMITÓRIOS PLANEJADOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA 2 
AMBIENTES, SACADA, BANHEIRO SOCIAL, COZINHA PLANE-
JADA, ÁREA DE SERVIÇO PLANEJADA, BANHEIRO SERVIÇO, 
2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 1.700,00 + Cond. + IPTU 

AP0578 - 47 m² - COND. MURICI
2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA 
DE SERVIÇO, 1 VAGA DE GARAGEM. R$ 950,00 + Cond. + 
IPTU

CASAS

CA0496 - 476,54 m² - COND. BEIRA DA MATA 
3 DORMITÓRIOS, SENDO 2 SUÍTES, (1 AMERICANA), SALA 2 
AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, QUINTAL, JARDIM, CHUR-
RASQUEIRA, PISCINHA, 04 VAGAS DE GARAGEM 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, 
BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., VARANDA, COZ., PLANEJ., ÁREA 
DE SERVIÇO, QUINTAL, DIVERSAS VG, CAIXA D’AGUA 7MIL L. 
R$ 2.700,00 + Cond. + IPTU

03BMais Expressão
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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

Jardim Califórnia – Casa 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, edícula, 2 vagas 

garagem, totalmente reformada R$ 1.300,00

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

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

Cond. Amstaldem - Casa com 4 suítes, suíte 
máster com closet e hidro sacada, copa, 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 CONCEI-
ÇÃO COM 2 DORMITÓRIOS, WC, AS, 

COZINHA, SALA, VAGA PARA 1 AUTO. 
R$1.100,00 - Referência: AP00045

SOBRADO EM BAIRRO NOBRE SEN-
DO 3 DORMITORIOS,1 SUITE,SALA, 

COZINHA,VAGA COBERTA PARA 4 AUTO 
R$460.000,00. ACEITA PERMUTA COM 

CHÁCARA COM CASA EM INDAIATUBA. 
Referência: CA00126

CHÁCARA COM AT 1000MTS, C/ EDÍCULA, 
FOGÃO A LENHA, CHURR., CASA C/ 3 DORM., 

1 SUITE C/ CLOSET, COZ. TODA PLANEJ., 
SALA DOIS AMB., ESCRIT., JD, VAGAS 

COBERTAS P/ 5 AUTOS. AC. PERMUTA. 
R$580.000,00 Referência: CH00008

JARDIM ESPLANADA II CASA NOVA 
AC190M COM ACABAMENTO DE 
PRIMEIRA SENDO 3 SUÍTES, WC,

LAVABO, COZINHA, COPA, SALA AMPLA, 
GARAGEM PARA 3 AUTOS R$680.000,00 

Referência: CA00104

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

OTIMO SALÂO 
COMERCIAL COM 
100M2 AC 2WC E 
ESTACIONAMEN-
TO PARA 4 AU-
TOS.R$1.800,00

Referência: 
SL00013

OTIMA CASA 
NO CENTRO 

3 DORMITORIO, 
1 SUITE, SALA, 

COZINHA, 
GARAGEM PARA 3 
AUTO. R$2.600,00 

Referência: CA00134

ALTOS DA BELA VISTA COND. FECHADO 
TERRA NOBRE SOBRADO NOVO C/ ACAB. 
DE PRIMEIRA: 4 STE, WC, LAVABO, COZ. 

TODA PLANEJADA, AS, COPA, SALA 2 AMB., 
AREA DE LAZER C/ CHURR., VAGA P/ 3 

AUTO. R$1.200.000,00 Referência: CA00105

CASA EM BAIRRO NOBRE JD. ESPLANADA, C/ 
4 DORM. 2 SUITES, SENDO 1 STE MASTER C/ 

CLOSET, HIDRO, ARMÁRIOS E SALA ÍNTIMA, SALA 
2 AMB., COZ. PLANEJ., JD. DE INVERNO, VARANDA, 

CHURR., ÁRVORES FRUTÍFERAS, GAR. P/ 4 AU-
TOS. R$ 1.200.000,00 AC 300M2 AT 600M2 ( VENDA) 

R$ 4.500,00 ( LOCAÇÃO) Ref: CA00120

CASA EM BAIRRO NOBRE JD. ESPLANADA, C/ 4 DORM. 
2 STES, SENDO 1 STE MASTER C/ CLOSET, HIDRO, 

ARMÁRIOS E SALA ÍNTIMA, SALA 2 AMB., COZ. PLANEJ., 
JD. DE INVERNO, VARANDA, CHURR., ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, GAR. P/ 4 AUTOS. R$ 1.200.000,00 AC 300M2 AT 
600M2 (VENDA) R$ 4.500,00 (LOCAÇÃO) Ref: CA00120

CASA BEM LOCALIZADA COM
2 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, AS, 

GARAGEM COBERTA R$1.000,00 
REFERÊNCIA: CA00130

APTO EM OTIMA LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO 
A SAÍDA DA CIDADE DE INDAIATUBA SEN-

TIDO CAMPINAS E SALTO COM 2 DORMITÓ-
RIOS, WC, COZ., AS, SALA, VARANDA, VAGA 

PARA AUTO. R$1.400,00 Ref.: AP00044

UM DOS MELHORES PRÉDIOS 
RESIDENCIAIS DA CIDADE, COM APAR-
TAMENTO DE 3 DORMITÓRIOS, SENDO 
UMA SUÍTE - FAÇA-NOS UMA OFERTA - 

R$ 550.000,00 Referência: AP00034

CARLOS ALDROVANDI - C/ 3 CÔMODOS 
ACABADOS NOS FDS SENDO 1 DORM., 

WC, AS, COZ., NA FRENTE PROJETO P/ 1 
SOBRADO C/ 2 DORM., WC, SALA, COZ., 
GARAGEM R$210.000,00 Ref.: CA00086

Jardim Marina - casa próximo ao centro 
3 dorm, 1 suíte, wc, cozinha americana, 
AS, churrasqueira coberta, sala ampla, 

garagem coberta para 2 auto. 
R$400.000,00 Referência:CA00071

CASA NOVA PROXIMO AO CENTRO 
COM 3 DORMITORIO, SUITE, 

SALA, COZINHA, VAGA COBERTA
PARA 2 AUTO. R$430.000,00 

Referência: CA00090

Casa com 3 dorm, 1 st, wc, cozinha, sala, 
vaga para dois auto coberta em ótima 

localização. R$370.000,00 
Referência: CA00092

Casa Nova, belo acab., c/ piso de cerâmica, frente c/ 
grafiato, gar. p/ 2 carros prep. p/ portão eletr., jd. iluminado 
c/ acend. autom., textura na sala de TV e luz dec. de led c/ 

acend. autom., coz. estilo amer. c/ pia e gab., 2 quartos sen-
do 1 ste e 2 wcs c/ para-ducha, fundo cob. c/ pia e gabinete 

novos e lava. coberta. R$1.450 Referência: CA00133
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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 CO-
MERCIAL COM 40M² E BANHEIRO R$700,00 
+IPTU

CENTRO- SL00276 - SALA COM 25M², 
VENTILADOR, BANHEIRO E 01 VAGA. 
R$ 1.100,00

CASA ALUGA 

JARDIM TANCREDO NEVES – CA02568 
- CASA DE FUNDO (SOBRADO) 01 DOR-
MITÓRIO, COZINHA, BANHEIRO, LAVAN-
DERIA E VAGA P/ MOTO. R$ 700,00 (IPTU 
E ÁGUA INCLUSOS)

PARQUE SÃO TOMAZ DE AQUINO – 
CA1438 - 01 DORMITÓRIO, SALA, BANHEI-
RO, ÁREA DE SERVIÇO E VAGA PARA 
MOTO. R$800,00

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 
PERMUTA)

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

APARTAMENTO VENDA

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

JD.MORUMBI AP00605 - 02 DOR, SALA, C0Z, 
WC, A.S 01 VAGA.
ÁREA DE LAZER PORT 24h. R$150.000,00

ITAICI – AP00625 - 03 DOR, SALA,COZ, WC, 
LAVAN E 01 VAGA. R$235.000,00

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

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

TERRENO VENDA 

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

TERRENO JD VALENÇA – TR00719 - TERRE-
NO 135M² R$ 150.000,00

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

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

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 DOR, COZ, WC, 
LAVAN + ESTACIONAMENTO QUE CABE CAMI-
NHÃO, TRATOR, MÁQUINAS AGRÍCOLAS 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, LAV. E 01 VAGA. R$ 900,00 + COND + 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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CA00781s – JD. MORUMBI: 132M² TERR. 80M² 
CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 4 
VAGAS R$ 270.000,00 ( PERMUTA POR CHACARA 
OU CASA DO MESMO VALOR ).

VENDA

CASAS EM BAIRROS: 

P.2 CA013 – JD. MORADA DO SOL: 3 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. R$ 250.000,00.
CA00781s – JD. MORUMBI: 132M² TERR. 80M² CONST. 2 DORMS, SALA, COZ. 
LAVAND. WC, 4 VAGAS R$ 270.000,00.  
CA00420s – JD. DOS COLIBRIS: 150M² CONST. 105M² TERR. 3 DORMS S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. WC, 2 VAGAS R$ 290.000,00.
P.2 CA141 – JD. REGENTE: 125M² TERR. 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. AMER. 
LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 320.000,00.
P.2 CA199 – JD.  REGINA: 125M² TERR. 114M² CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 340.000,00.
P.2 CA098 – JD. BOM PRINCIPIO: 241M² TERR. 153M² CONST. 3 DORMS S/ 
1 SUIT. C/ CLOSET, SALA 2 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. WC, LAVABO, EDIC. 
CHURRQ. 3 VAGAS. R$ 440.000,00.

CHA027 – TERRAS DE ITAICI: 3 DORMS, / 1 SUIT C/ 
CLOSET E HIDRO, SALA, COZ, COPA, PORTÃO ELE-
TRO. QUARTO DESPEJ. EDICUL. CHURRQ. + FOGÃO 
E FORNO, 3 VAGAS R$ 680.000,00. 
CH00199s – ALTO DO BELA VISTA: 1.100M² TERR. 
285M² CONST. 2 SUITS C/ HIDRO, SALA, COZ. PLANJ. 
LAVAND. DISPES. ESCRIT. PORTÃO ELETRO. AQUE-
CED. EDIC. PISCINA, CHURRQ. POMAR, ALARME, 6 
VAGAS. R$ 700.000.00.

APARTAMENTOS: 

AP00152s – GRAN VILLE: 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA 2 
AMB. COZ. 1 VAGA R$ 280.000,00. 
054 P.2 – PORTAL DO SOL: 2 DORMS, SALA, COZ. 
PLANJ. LAVAND. WC, 2 DORMS, 1 VAGA R$ 270.000,00. 
053 P.2 – MARINO: 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 
WC, 1 VAGA R$ 270.000,00.
AP00145s – SPAZIO ILUMINARE: 2 DORMS, SALA, COZ. 
PLANJ. PISCINA,  1 VAGA, R$ 255.000,00. 

LOCAÇÃO CASA

JD PEDROSO – 3 DORM, 1 STE, SALA, COZ, WC, 
GARAGEM P/2 CARROS. R$1.440,00 C/ IPTU INCLUSO
CONDOMINIO EM FRENTE AO POLO SHOPPING – 
SENDO 3 DORM, 1 STE, SALA, COZ, COPA, WC SOCIAL, 
GARAG P/4 CARROS. R$1.600,00 + COND + IPTU
CONDOMINIO EM FRENTE AO PARQUE ECOLOGI-
CO – CASA TODA MOBILIADA C/ 2 DORM,  SALA, 
COZ, WC SOCIAL, GARAG P/2 CARROS. R$1.700,00 
+ COND + IPTU
PQ DAS NAÇOES – CASA BEM ESPAÇOSA C/ 3 DORM, 
1 STE, SALA, COZ, WC SOCIAL, EDICULA C/ DORM + 
WC, GARAG P/5 CARROS. R$1.800,00 C/ IPTU INCLUSO
VILA RUBENS – CASA EXCELENTE C/ 3 DORM, 1 
C/ ARMARIO, SALA 2 AMB, COZ PLANEJADA, WC 
SOCIAL, EDICULA C/ CHURRASQUEIRA, GARAG. 
R$2.800,00 + IPTU 
TERRAS DE ITAICI – EXCELENTE CHACARA C/ 4 
DORM, 1 STE, SALA 2 AMB, COZ PLANEJADA, WC 
SOCIAL, EDICULA C/ CHURRASQ, PISCINA, LAVAND, 
GARAG. R$2.900,00 + COND + IPTU

JD AMERICA – CASA EXCELENTE C/ 3 DORM, 1 STE 
C/ ARMARIO, SALA 2 AMB, COZ PLANEJADA, WC 
SOCIAL, EDICULA, GARAG, PORTÃO ELETRONICO. 
R$3.200,00 + IPTU 

LOCAÇÃO APARTAMENTO

EDIF ALVARO LORENZETTI (PROX A RODOVIARIA)– 
1 DORM, SALA, COZ, WC. R$900,00 +IPTU+COND
EDIF SOLAR DOS GIRASSOIS (PROX A VILA SUI-
ÇA)– 2 DORM, SALA, COZ, WC, VARANDA, 1 VAGA. 
R$900,00 +IPTU+COND
VILA DAS PRAÇAS (PROX AO SESI)– 2 DORM, 
SALA 2 AMB, COZ AMERICANA, WC. R$1.000,00 
+IPTU+COND
SPAZIO ILLUMINARE (PQ SÃO LOURENÇO)– 2 
DORM, 1 STE, SALA, COZ, WC, 1 VAGA. R$1.100,00 
+IPTU+COND
EDIF PORTO BELO (PROX A AV VARGAS)– 2 DORM 
PLANEJADOS, 1 STE, SALA, COZ, WC, 1 VAGA. 
R$1.300,00 +IPTU+COND
EDIF PORTAL DAS FLORES (PROX AO SHOP 
POLO)– 3 DORM, SALA, COZ, WC, SACADA, 1 VAGA. 
R$1.400,00 +IPTU+COND
VILE DE FRANCE (PQ SÃO LOURENÇO)– 3 DORM, 
1 STE, SALA 2 AMB, COZ, WC, 1 VAGA. R$1.700,00 
+IPTU+COND
EDIF RAQUEL (PROX AO PQ ECOLOGICO)– ALTO 
PADRÃO C/ 3 DORM, 1 STE C/ CLOSET, COZ 
PLANEJADA, DORM + WC DE EMPREG, 2 SALAS, 
VARANDA GOURMET C/ CHURRASQ, AQ SOLAR, 2 
VAGA. R$2.700,00 +IPTU+COND.

TEMOS TERRENOS A 
PARTIR DE R$ 75.000,00 

ULTIMAS UNIDADES, 
NÃO FIQUE DE FORA

CASAS EM CONDOMINIO:

CA00775s – VISTA VEDE: 175M² TERR. 158M² 
CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. C/ CLOSET. SALA 
2 AMB. COZ. LAVAND. WC, LAVAB. DISPENS. 
CHURRQ. + FORNO, 2 VAGAS R$ 530.000,00.
CA00245s – COND. LAGÔA: 208M² TERR. 75M² 
CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. PLANJ. 
PISCINA, CHURRQ. GARAG. R$ 430.000,00.

TERRENOS EM BAIRROS: 

TE00164 – JD. ALICE: 150M² TERR. R$ 150.000,00.
TE00167 – JÁ. ESPLANADA: 300M² TERR.  R$ 
225.000,00
TE00166 – JD. ESPLANADA: 360M² TERR. R$ 
240.000,00
TE00168 – JD. DAS MARITACAS: 220M² TERR. R$ 
150.000,00 

TERRENOS EM CONDOMINIO:

TE00159s – TERRA MAGNA: 360M² TERR. R$ 
225.000,00 
TE162s – JD. DOS IMPÉRIOS: 150M² TERR. R$ 
110.000,00 
TE00153s – MONTREAL: 150M² TERR. R$ 150.000,00 

CHACARAS: 

CHA036 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 200M² 
CONST. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA 3 AMB. COZ. 
PLANJ. LAVAND. WC, DISPENS. ESCRIT. QUAR-
TO DESPEJ. DORMT DE EMPREG. CHURRQ. 4 
VAGAS R$ 580.000,00 ( ACEITA IMÓVEL ATÉ R$ 
400.000,00 ). 
CH00019 – VALE DO SOL: 1.000M² TERR. 500M² 
CONST. 4 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 
DISPENS. AQUEC. PISCINA, CHURRQ. GARAG. 
LAREIRA R$ 550.000,00.
CHA021 – ITUPEVA: 1.000M² TERR. 200M² CONST. 
2 DORMS, SALA, COZ. ( CASA NOVA ) R$ 400.000,00 
( ACEITA IMÓVEL NO MESMO VALOR ). 
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

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

COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3Ds(1st c/ banheira), sala 
de estar, coz, wc social, lav., lavabo, churr., quintal, gar. 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 
garagem coberta.

TERRENOS

LOTES COND.QUINTAS DA TERRA COTA DE 1200 M² Á 
2062M²  R$ 300,00 O M²

LOTES JARDINS DOS SABIÁS DE 150M² APARTIR DE R$90 
MIL  COM R$10 MIL DE ENTRADA

TE.05 – JD.MARINGA – R$300 MIL – 320m²
TE.08 – TERRAS DE ITAICI – R$265 MIL – 1000m²
TE.12 – JD.MORADA DO SOL – R$110 MIL – 125m².
TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – 150m², com planta aprovada 
para comercio, fundos e laterais fechados, garagem para 4 carros. 
VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².

CHACARAS
      
COD.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL – 
4dorms(1st), sala de estar c/lareira, sala de jantar, varanda, copa, 
coz americana, 6wc, edicual, piscina, churrasqueira, fogão á lenha, 
campo de futebol, salão de jogos, garagem.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar e jantar, 
coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, churrasqueira, portão 
eletrônico, aquecedor solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster), sala de jantar, estar e TV, coz. Planejada, lavabo, wc social, 
lavanderia, piscina, campo de futebol, churrasqueira.

COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, edícula, piscina, churrasqueira.

SITIO

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

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas, recepção, 2 wc(1 
para cadeirante), coz, dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), sala, coz, 
copa, AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, sala 
de estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, wc, salão 
com 80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 ambientes, 
coz.com a/e, dispensa, dorm. de empregada com wc, garagem, 
local para festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e, sala 
ampla, coz.planejada, wc, lavanderia, churrasqueira, garagem, cerca 
elétrica, portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, as, garagem.
JD.AMERICA – R$1.900,00 – 3dorms(1st), sala, coz. Com a/, wc, 
edícula com wc e churrasqueira, garagem.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
quintal, 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, wc externo, garagem coberta.
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 – 2 dorms, 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.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORDA DO SOL – R$2.500,00 – 90m², wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m², wc, área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m², coz, escritório, 2 wc, porta de vidro.
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, wc.

SALAS

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

GALPÃO

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

 

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

CHÁCARAS VENDE
CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, pis-
cina, 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 am-
bientes, 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 aque-
cida, 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 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para rodovia.
AR0002 - Parque da Grama – 11 alqueires à R$ 15,00m² 
 

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

Apto0008 – Florianópolis (Itapema) - 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira na varanda AT/ 130m² .R$ 
400.000,00

TERRENO VENDE
TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 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

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Beleza Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Elétrica

Ferro Velho

Decorações

Decorações

Centro Automotivo Comida Japonesa Cópias

Eventos Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina

Odontologia Padaria Papelaria Poços Artesianos

ManutençãoLavanderia

LanchesInformática Jóias
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteProjetosPousada Litoral Norte



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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

Administrador de Redes: Técnico em  
Sistema da Informação. Conhecimentos 
gerais em sistemas operacionais de 
servidores, redes de protocolos TCP/IP, 
backup, anti-vírus, ferramentas de geren-
ciamento/inventário de rede. Experiência 
com implantação de Windows Server e 
Linux, SQL e progress.
Ajudante de Armador: Ensino fun-
damental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba, Cardeal, 
Elias Fausto, Monte Mor e Hortolândia 
(Jd. Amanda).
Ajudante de Armazém (2º Turno): En-
sino fundamental completo. Experiência 
como ajudante de carga e descarga de 
materiais. Conhecimento em matemática 
básica.
Ajudante de Armazém (1º Turno): En-
sino fundamental completo. Experiência 
como ajudante de carga e descarga de 
materiais. Conhecimento em matemática 
básica.
Ajudante Geral (cadastro): Desejável 
experiência em lavagem de carros e/
ou caminhões. Residir em Indaiatuba.
Ajudante Geral: Ensino fundamental 
completo. Noções de trabalhos indus-
triais / montagens. 
Ajudante de Produção: Ensino funda-
mental 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.
Analista de Custos e Formação de 
Preço: Conhecimento nas rotinas admi-
nistrativo/financeira, custos, formação de 
preço e apuração de resultados, opera-
ções logísticas (armazenagem, logística 
interna e transporte). Conhecimento 
básico em impostos/alíquotas voltados 
ao setor logístico. Idiomas: Inglês fluente. 
Desejável japonês.
Armador: Ensino fundamental com-
pleto. Conhecimento em leitura e inter-
pretação de projetos, corte e dobra de 
ferro e armação de ferragens. Residir 
em Indaiatuba, Cardeal, Elias Fausto, 
Monte Mor e Hortolândia (Jd. Amanda).
Assistente/Analista Financeiro: Ensi-
no médio completo. Conhecimento em 
contas a pagar, receber e conciliação 
bancária. 
Assistente Contábil: Curso técnico ou 
superior (completo ou cursando) em 
Contabilidade ou afins. Experiência em 
escritório contábil. Residir em Indaiatuba, 
Itupeva, Cardeal, Elias Fausto, Salto ou 
Campinas.
Assistente Comercial: Ensino médio 
completo. Experiência em vendas 
internas. 
Atendente Comercial: Experiência 
em atendimento ao cliente e vendas. 
Disponibilidade de horário. 
Auxiliar de Limpeza (FEM/MASC): 
Ensino fundamental. Vivência nas ativi-
dades de limpeza. Residir em Indaiatuba. 
Escala 2x1 (disponibilidade de horário).
Auxiliar de Limpeza: Ensino fundamen-
tal. Vivência nas atividades de limpeza. 
Disponibilidade de horários e para traba-
lhar aos finais de semana.
Auxiliar de Montagem (Equipamen-
tos): Ensino médio completo. Experi-
ência em montagens de equipamentos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
Auxiliar de Produção: Ensino funda-
mental completo. Vivência em meta-
lúrgica (aço).

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL – Código 10530: 
Ensino Fundamental completo. Não 
é necessária experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
ANALISTA DE CONTABILIDADE – 
Código 12020: Formação superior 
completo. Experiência em consolida-
ção, finanças e contabilidade. Residir 
em Indaiatuba ou Campinas. 
ANALISTA DE CONTAS A RECE-
BER JR. – Código 12248: Desejável 
formação superior completa. Experi-
ência na função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE PROJETOS - Có-
digo 7912: Formação superior em 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica ou áreas afins. Experiência em 
administração de projetos de peças 
automotivas. Possuir japonês fluente 
e inglês intermediário. 
ANALISTA DE SUPORTE JR - Có-
digo 8761: Graduação em TI ou 
áreas afins. Experiência em suporte 
a sistemas, usuários, consultas SQL, 
desenvolvimento e/ou implantação de 
sistemas. Desejável conhecimento em 
integração Oracle ou SAP. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
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 CONTROLADORIA 
– Código 9968: Cursando Ciências 
Contábeis. Desejável experiência 
em controladoria. Conhecimento em 
inglês e Excel. Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 
– Código 10399: Desejável Ensino 
Médio completo. Experiência em ma-
nutenção predial (troca de lâmpadas, 
torneiras, máquinas de refrigeração, 
etc.). Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PCP (PCD - Oportuni-
dade para Pessoa com Deficiência.) 
– Código 6504: Ensino Médio comple-
to. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ATENDENTE – Código 11301: Ensi-
no 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 – Có-
digo 7372: Ensino Médio Completo. 
Experiência em vendas externas. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
COORDENADOR DA QUALIDADE – 
Código 12360: Desejável graduação 
em Engenharia. Experiência na fun-
ção. Desejável inglês fluente. Green 
Belt ou Black Belt. Residir na região 
de Indaiatuba. 
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 – Códi-
go 11628: Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em tubulações 
de ar, água, gás e/ou esgoto. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – Có-
digo 10992: Cursando superior em 
Administração ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 
FRESADOR CNC – Código 11635: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em programação, preparação e opera-
ção de centro de usinagem horizontal 
(portal). Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - 
Código 9744: Ensino Médio completo. 
Experiência em manutenção mecânica 
e hidráulica preventiva e corretiva. 
Residir em Indaiatuba, Elias Fausto, 
Monte Mor ou Capivari. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Código 11067: Ensino Médio 
completo. Experiência em montagem 
de máquinas e equipamentos. Dispo-
nibilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO – Có-
digo 11664: Desejável Ensino Fun-
damental completo. CNH C. Residir 
em Indaiatuba. 
OPERADOR DE EXTRUSORA – Có-
digo 11631: Desejável Ensino Médio 
completo. Experiência em extrusora 
de ração. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. 
OPERADOR (A) DE VENDAS – Có-
digo: 12165: Desejável Ensino Médio 
completo e experiência na função. 
Residir em Itu.
ORÇAMENTISTA – Código 12249: 
Desejável formação superior. Experi-
ência em custos e formação de pre-
ços. Residir na região de Indaiatuba. 
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 – Có-
digo 9920: Formação Técnica em In-
formação ou áreas afins. Experiência 
em manutenção de notebooks. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Campinas.
TÉCNICO EM QUÍMICA – Código 
12176: Formação Técnica em Quí-
mica. Desejável experiência no seg-
mento químico. Residir em Indaiatuba. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO – Código 12357: Forma-
ção Técnica completa. Experiência na 
função. Inglês intermediário. Residir 
na região de Indaiatuba.  
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.

Auxiliar de Produção: Ensino médio 
completo. Curso de “Metrologia” e “In-
terpretação de Desenho”. Técnico em 
Mecânica será um diferencial. Experiên-
cia em indústria. Residir em Indaiatuba.
Auxiliar de Solda: Ensino médio com-
pleto. Curso profissionalizante completo 
de Soldagem. Residir em Indaiatuba.
Carpinteiro (URGENTE): Ensino funda-
mental completo. Experiência na função 
e conhecimentos em cálculos simples, 
adição ou contagens. Residir em In-
daiatuba, Elias Fausto, Cardeal, Monte 
Mor, Rafard e Hortolândia (Jd. Amanda).
Consultor(a) de Vendas Internas: En-
sino médio completo (desejável ensino 
superior). Experiência em vendas, pre-
ferencialmente na área de telemarketing. 
Residir em Indaiatuba, Salto, Cardeal ou 
Elias Fausto.
Empregada Doméstica (URGENTE): 
Experiência em cozinha, limpeza e 
cuidado com roupas (lavar e passar). 
Estagiário em Eventos: Ensino téc-
nico ou superior em Eventos ou afins. 
Disponibilidade para trabalhar aos finais 
de semana.
Extrusor: Ensino médio completo. Am-
plo conhecimento em todo o processo 
de extrusão (extrusora balão - segmento 
plástico). Residir em Indaiatuba.
Motorista D: Ensino fundamental 
completo. CNH categoria D. Experiên-
cia 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), ferramentas 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 Defici-
ência-PCD): Alfabetizado. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Recepcionista Bilíngue JAPONÊS: 
Ensino médio completo. Japonês fluente. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itupeva.
Recepcionista Bilíngue INGLÊS: 
Ensino médio completo. Inglês fluente. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itupeva.
Soldador: Ensino médio completo. 
Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Experiência na função.
Técnico em Edificações: Ensino téc-
nico ou superior completo. Experiência 
em construção civil. Conhecimento em 
tabela de protensão, tabela de controle 
de peças, tabelas de traços e tabelas de 
manutenção de equipamentos. Vivência 
em liderança de equipe e gestão de 
pessoas. 
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 (indús-
trias). Conhecimento em metalurgia será 
um diferencial.

Estamos cadastrando currículos 
para todas as áreas
Preferencialmente:

SOLDADOR // AUXILIAR DE PINTU-
RA // AUXILIAR DE MONTAGEM
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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 co-
zinha, auxiliando o cozinheiro. 
AUXILIAR DE LIMPEZA: Para 
atuar na limpeza e organiza-
ção de setores comerciais e 
industriais. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Experiência com 
hidráulica e elétrica e conheci-
mento em construção civil. 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO 
(masculina): Possuir experiên-
cia em indústrias, com disponibi-
lidade para horas extras e turno.. 
AJUDANTE DE PRODUÇÃO 
(feminina): Possuir experiência 
em indústrias, com disponibilida-
de 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.
CONTADOR: Certificar-se do 
registro preciso e apropriado e 
análise de receitas, despesas, 
ativos e passivos relativos a 
contabilidade financeira e de 
custos.Reconciliar discrepân-
cias contábeis e financeiras 
através da coleta e análise de 
informações de contas.Prepa-
rar balancetes, demonstrações 
de perdas e lucros e outros 
relatórios contábeis/financeiros 
em bases periódicas (principal-
mente mensal e anual).

ESTAGIO DE LOGISTICA: 
Cursando ensino superior em 
Logística 1º ou 2º Semestre.
LIDER DE LOGISTICA: Com 
experiência em liderança na 
área logística, armazém, ex-
pedição, movimentação de 
materiais, etc. e com experiência 
em operação de empilhadeira.
MEIO OFICIAL MECANICO: 
Auxiliar na  manutenção preven-
tiva e/ou corretiva em máquinas 
de produção.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: 
Corte, dobra e polimento do 
aço, serigrafia, inspeção de 
qualidade, conferencia de me-
didas, lapidação e polimento 
de vidros, corte policarbonato, 
corte e lixamento de peça em 
vidro, pré-forno.

RECEPCIONISTA: Para atuar 
em Hotel, com disponibilidade 
de horários.
RECEPCIONISTA FOLGUIS-
TA: Com disponibilidade para 
turnos, para cobrir folgas.
SOLDADOR: Com experiência 
em Solda TIG, MIG, MAG e 
solda Oxi - acetilênica. Dese-
jável Curso de Solda, Curso de 
Desenho Mecânico.
TEC. DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO: Promover e con-
duzir atividades de  conscien-
tização, educação e orientação 
dos colaboradores para pre-
venção de acidentes e uso de 
EPI`S.
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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 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ALMOXARIFE
Cursando Ensino Médio, com 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ATENDENTE DE LOJA
Com Ensino Médio Completo, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
BALCONISTA DE AÇOUGUE
Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na fun-
ção, possuir disponibilidade de 
horário escala 6X1. Residir em 
Indaiatuba.
ELETRICISTAS LINHA VIVA 
E MORTA
Com Ensino Fundamental Com-
pleto, curso de NR 10 e carteira 
de habilitação categoria B,C,D 
ou E, possuir experiência na 
função e conhecimentos padrão 
CPFL. Com disponibilidade de 
mudanças de cidade. Residir 
em Campinas, Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
ENGENHEIRO DE PROCES-
SOS
Graduação em Engenharia 
de Produção, Mecânica ou 
Mecatrônica, inglês nível inter-
mediário, com experiência na 
função e conhecimentos em 
Pró-Engineer, para atuar no 
desenvolvimento de projetos 
de máquinas, equipamentos e 
dispositivos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA
Candidato cursando a partir do 4º 
semestre Engenharia Mecânica, 
Produção ou Mecatrônica, para 
atuar na área de projetos possuir 
conhecimentos em Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO(A) DE TI
Candidato cursando a partir do 
2º semestre Superior em TI, 
desejável conhecimentos na 
área de informática, para atuar 
no suporte a usuário. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTOQUISTA
Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
Ensino Médio Completo, dese-
jável Ensino Técnico em Artes 
Gráficas, com experiência na 
função possuir conhecimentos 
em impressão em sacos de 
papel com visor. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE LOGÍSTICA
Cursando Superior em Logís-
tica, com o curso de Operador 
de Empilhadeira e possuir ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE REFRIGE-
RAÇÃO
Candidato com Ensino Médio 
Completo, curso de Refrigera-
ção, com experiência na função 

e noções de elétrica industrial. 
Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO
Com Ensino Médio Completo, 
com experiência na função, ma-
nutenção preventiva, corretiva e 
preditiva de máquinas e equipa-
mentos, possuir conhecimentos 
em equipamentos hidráulicos e 
pneumáticos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
MÉDICO DO TRABALHO
Com experiência na função, 
possuir disponibilidade de ho-
rário. Residir em Indaiatuba, 
Itu ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIO-
NAL
Cursando Ensino Médio, com 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADORA DE CAIXA
Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE EMPILHA-
DEIRA
Com Ensino Médio Completo, 
com experiência na função e ter 
trabalhado com empilhadeira a 
gás. Residir em Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
NUTRICIONISTA
Candidata com curso Técnico 
em Nutrição Completo ou curso 
Superior, com experiência na 
função, em cozinha industrial 
ou comércio. Residir em In-
daiatuba, Cardeal, Elias Fausto 
ou Salto.
PORTEIRA
Com Ensino Fundamental , 
com experiência na função e 
disponibilidade para trabalhar 
em escala 12x36. Residir em 
Indaiatuba.
PROMOTOR DE CARTÃO
Ensino Médio Completo, com 
disponibilidade para trabalhar 
em horário de escala. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
REPOSITOR
Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE PRODU-
ÇÃO 
Com curso Superior ou curso 
Técnico em Solda, desejável 
inglês técnico, com experiência 
em processo de soldagem, Tig, 
Arame Tubular, Eletrodo Reves-
tido, Arco Submerso, possuir 
conhecimentos em montagem 
de equipamentos pesados e tu-
bulação. Residir em Campinas, 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA SHOPPING
Com Ensino Médio Completo, 
com disponibilidade para tra-
balhar em horário de escala. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
VENDEDOR EXTERNO
Ensino Médio Completo, com 
experiência em vendas de equi-
pamentos de soldagem e corte 
como tochas mig/mag,tig, má-
quinas de solda eletromecânica, 
máquinas de solda inversoras 
e multiprocessos. Residir na 
região do ABC e possuir dispo-
nibilidade 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 car-
ros, edícula com 03 cômo-
dos 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 (Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz. planej, 
lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garag. R$ 
500.000,00 F.3834-8948
Cond. Montreal - com  3 
D. (1st), sala, coz, WC 
social, lavand.,1 vaga de 
garag. coberta. R$ 389 mil 
F. 98136-7331
Cond. Montreal - OPOR-
TUNIDADE - Casa no Cond. 
Montreal R$ 420.000,00 - 3 
D., sendo 1 suite, 1 banhei-
ro, sala e 2 vagas de garag. 
- AT 150 m² AC 104m² F. 
98372-0000
Cond. Portal das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
máster, todas com saca, 
1 wc social, lavabo, área 
de luz, coz. americana, 
sala 2 amb., 2 vagas de 
garag. -  R$ 580.000,00 F. 
98372-0000

Cond. Terra Nobre - 3 suítes, 
sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos, 
(2 cobertos), edícula com 
churrasq. sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos (2 cobertos), 
edícula com churrasq., área 
com espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Vila das Palmeiras: 
R$ 300.000,00 F. 3816-7401/ 
3875-6226 c/ Allyne
Cond. Vista Verde - OPOR-
TUNIDADE - R$ 450.000,00 
- 3 D, sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, 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 Mos-
teiro ou Vale) F. 99887-7771 
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., Wc e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em 
terreno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 
270.000,00 F. 99887-7771
Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 
2 D., sala , coz. planejada, ba-
nheiro F. 98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000
Jd. Monte Verde:  R$ 
300 .000 ,00  F .  3816-
7401/3875-6226 c/ Allyne
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, coz, 
WC, AS, varanda, quintal,2 
salas comerciais, WC, garag. 
para 2 carros R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Morada do Sol - 3 casas 
no mesmo terreno, moradia ou 
aluguel, espaço para 3 carros. 
Ótima localização 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 proprie-
tário com 50% de entrada. 
Pq. das Nações - 250m², próx. 
Ao Sesi e Polo Shopping, 3D., 
sala, coz., área na frente e no 
fundos e + 1 cômodo no fundo 
e quintal grande. Valor a com-
binar F. 99452-9644
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372
Res. Amstalden  -  R$ 
850.000 - Casa 3 suítes, sala 
2 amb., com área de luz, coz. 
planejada, piscina, churrasq., 
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 + 45 parcelas de R$ 
412,00. Ac. permuta 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 closet), 
AT 500m2, AC 269m2, mais 
1 suíte no térreo e 1 suíte 
para empregados, ar cond., 
aquec., toda equipada com 
armários, acab. de primeirís-
sima, capelinha ou casa de 
bonecas, torre de vigilância, 
varanda, jardins e muito mais, 
garag. p/ 4 carros, portões 
eletr. e entrada privativa (te-
mos 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 belíssima 
casa com 02 D., sala, coz, 
WC social, lav., garag. p/2 
autos + 01 Cômodo c/ WC 
nos fundos, quintal, jardim 
em lote de 250m². Valor im-
perdível 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 
negócio, estuda parcela-
mento 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 Oli-
veira, 1606 Cidade Nova R$ 
1.300 F. 3875-9335 horário 
comercial
Casa em Cond. em frente ao 
Polo Shopping c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz, WC, garag. 
R$ 1.600,00 + Cond + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly
Casa toda mobiliada em 
Cond. Fechado c/ 2 D., sala, 
coz., WC e área de lazer c/ 
piscina. R$ 1.700 + Cond + 
IPTU F. 3016-2888 Kelly
Cecap - 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 quin-
tal 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 - Amplo 
apto, Centro, 3 D., 1 wc e 1 
wc de serviço, coz. ampla, 
sala, e área de serviço F. 
98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apto,  2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e 
área de serviço, 1 vaga de 
garag. F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente localiza-
ção, 4 D., 6 salas, ótimo para 
casas de repouso, clínicas 
- AT 479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
Cidade Nova I  - CA0609 - 
250 m² - 2 D., sala, WC, cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 1.100,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 sts. 
(1 americana), sala 2 amb., 
lavabo, cz., AS, quintal, jd., 
churrasq., pisc., 04 vagas 
garag. R$ 4.200,00+ Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Bougainvil le - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st c/ 
closet), pavimento inf.: lava-
bo (todos os WC’s. c/ armário 
planej.), sala 2 amb. c/ pé 
direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e AS 
c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (armário 
planej.), aquec. solar, quin-
tal, área de lazer, 6 vagas 
garag. R$ 4.000,00 + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Casa Bella - CA0479 
- 106,40 m² - 3 D. (1 st c/ 
closet), WX, lavabo, sala 2 
amb., varanda, churrasq., 
jd., cz. americana planej. c/ 
coifa., 3 vagas garag. R$ 
3.000,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 
24hs - 3D.(Sendo 1 suite c/ 
armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garag. 
R$ 2.300,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Cond. Montreal - CA0517 - 
150 m² - 3 D. (1st), WC, cz. 
americana, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. Ótimo 
acabamento. R$ 420.000,00 
F. 3392-0333
Cond. Mosteiro de Itaici - 
CA0586 - 125 m² - 2 D., WC, 
sala 2 amb., cz. c/ arm., AS, 
2 vagas garag. R$ 1.500,00+ 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Pq. Dos Guarantãs 
– SO0382 - 130 m²  - 3 D. (1 
st), WC, lavabo, sala 2 amb., 
cz. c/ gabinete, desp., AS, 
quintal, churrasq., 4 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333

Cond. Pq. dos Guarantãs 
- SO0383 - 139,61 m² - 3 
D. (1 st), lavabo, WC social, 
sala 2 amb., cz., despen-
sa, AS, quintal, churrasq., 
02 vagas de garag. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts 
(1 st c/ closet e varanda), 
todos os D. e WC’s com 
armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escrit., copa, 
cz. planej., AS, depósito/D. 
ext., edícula com churrasq., 
piscina, quintal, aquec. so-
lar, ar condicionado, 4 va-
gas garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, 
sendo 1 c/ closet e varanda, 
1 c/ varanda (todos os D. e 
WC’s c/ armário planej.), 
lavabo, sala 2 amb., es-
crit., copa, cz. Planej., AS 
c/ gabinete, depósito, D. 
ext., edícula c/ churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici – 
Casa em condomínio, com 
2 D, sala dois amb., WC 
social, coz. com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 + 
cond. e IPTU F. 7829.3854 
Id 55*94*16871
Cond.  Vista  Verde - 
CA0519 - 175 m² - Térrea 
nova c/ 3 D. (1 st), sala 
2 amb., cz. americ., WC, 
AS, varanda gourmet c/ 
churras., 3 vagas garag. R$ 
2.600,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Alice - CA0351 - 125 
m² - 3 D. (1 st), WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Califórnia – 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 Doma-
cir 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. Itamaracá - SO0407 - 
250 m² - 2 D. (1 st), sala, 
copa, WC, cz., edícula c/ 
D., AS, 3 vagas garag. R$ 
1.700,00 + IPTU  F.3392-
0333
Jd. 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/ armários, 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
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CLASSIFICADOS
Centro - Apto Térreo , Centro, 
2 D., sala coz., wc social e wc 
de serviço, área de serviço , 
excelente localização. Pré-
dio c/ portaria 24 horas R$ 
220.000,00 F. 98372-0000
Jd. Eldorado - com 2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331
Jd. Morumbi -   2 D., 
sala de estar e TV, coz, 
wc,lavand.,1 vaga de ga-
rag. coberta R$138 mil F. 
98136-7331
Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D., sendo 
1 suíte, 2 vagas de garag., 
2 salas, D., com armários 
planejados, coz. planejada, 
área de serviço, D. e WC de 
serviço  R$ 650.000,00  F. 
98372-0000
Res. Soho - 3 D. (1 suíte), 
coz., sala 2 amb., área 
serv., wc social, 2 vagas 
garag., varanda, completa 
área de lazer. Entrada + 
transf. dívida (financia). À 
vista R$ 465.000,00 por 
R$ 425.000,00. Direto c/ o 
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.
Vendo ou troco Apto no 
Cond. Soho - 3 D. F. 7801-
5378 / 3825-0298

Jd. Santa Rita c/ 3 D., 
sendo 1 suíte, sala, coz 
planejada, WC, ar cond. no 
dorm,  garag. R$ 1.900,00 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Jd. São Paulo – CA01971 
- 01 D., sala, copa, coz, 
WC, A.S, garag. R$ 990,00 
+ IPTU F. 38752215 Imo-
biliária
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
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
Res. Cocais - SO0426 - 

120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c/arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Rua – 58 (sem garag.) 
excelente 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 ga-
rag. 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
Apto Gran Vil le  -  R$ 
270.000,00, 3 D., todos 
com suíte; sala de estar, 
63m; garag. para um  carro 
F. 98144-9224

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
Vista Verde: Apto em lo-
cal privilegiado c/ 03 D 
(01st) sala, cz, área de serv. 
Garagem 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
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. América – 02 D, sala, 
coz, área de serv. R$ 
850,00 F. 3816-7401/ 3875-
6226 c/ Leandra. 
Jd. Paulista – 02 D, sala, 
coz, WC, lav, 01 vaga 
R$ 800,00 + encargos F. 
3816-7401/ 3875-6226 c/ 
Leandra. 
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/ armários, WC, varanda 
gourmet, 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

Cond. Fonte de Trevi - 
AP0587 - 80 m² - 3 D. (1 
st), sala 2 amb., cz., WC, 
AS, 2 vagas garag. R$ 
1.200,00 + Cond. + IPTU.  
F. 3392-0333
Cond. Maroc – AP0614 – 
84 m² - 3 D. (1 st c/ arm.), 
sala 2 amb., varanda, cz. 
e AS planejadas, corredor 
c/ roupeiro, 2 vagas garag. 
subsolo. R$ 2.300,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond.  Grand V i l le  - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 - 
70 m² - 2 D. (1st), sala 2 amb., 
WC, cz., AS, varanda gour-
met, 1  vaga gar. 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 .  P lace  V iew - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. (1 st 
/ arm.), WC, sala 02 amb., 
cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 va-
gas 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

Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 
1 recepção, 3 salas, wc e área 
de serviço, localizado no cen-
tro da cidade  F. 98372-0000
Centro – Sala comercial 
com mezanino, 1 vaga de 
estacionamento, 55 m² R$ 
1.700,00 00 – F. 7829-3854 
/ Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, 
esquina, ótima localização 50 
m² R$ 1.550,00 F. 7829-3854 
– Id 55*94*16871.
Centro – Salão comercial, 
24 de maio 100 m² - R$ 
5.000,00 00 F. 7829-3854 / 
Id 55*94*16871.

Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 Escritório co-
mercial, sendo 1 sala, wc, 
coz., amplo terreno para 
estacionamento ou operação, 
com capacidade para entrada 
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 carro 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$1.650,00 
F. 3875-2215
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente 
localização F. 3016-2888 
Kelly
Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edif. Office 
Premium. F. 3016-2888 Kelly
Vendo – Varejão e Mer-
cearia - R. José Estanis-
lau Ambiel, 672 - Esq. c/ R. 
Custódio Candido Carneiro 
Jd. Morada do Sol. Aceito car-
ro como parte de pagamento 
R$ 40.000,00 F. 99562-8405 
/ 99858-5100
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 de 
250 gramas, 2 de 150 gra-
mas mais periféricos: 1 bom-
ba, 1 torre de resfriamento, 
1 talha, 1 estufa, 1 balança. 
F: (11) 98362-9657/ (11) 
2429-6353
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CLASSIFICADOS
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., varanda, cz. 
planej., WC, AS, quintal, 
diversas VG. R$ 2.700,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Aluga - Videiras de Itaici – 
Chácara com 3 D., sendo 1 
suíte máster, salas de estar, 
jantar e TV, coz. e área de 
serviço planejada, piscina, 
portão eletrônico e alarme 
R$ 3.000,00 F. 98372-0000
Chácara em Salto – a partir 
de 1.000m² – OPORTUNI-
DADE - R$ 60.000,00 – Acei-
ta carro no negócio ou faze-
mos 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 - Chá-
cara 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
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para loca-
ção finais de semana. Troca 
por casa em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997.

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 FECHA-
DO – Estrada do Lajeado 
(Concrebase) OPORTUNI-
DADE 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 In-
dustrial - 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 - 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.  F. 
99607-4522 c/ Gisele 
Bazar e Papelaria no cen-
tro: vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. R$ 50 mil, 
aluguel R$ 1.650 F. 3875-
2215 / 99696-8732.
Cozinha industrial, no Jd 
Pau Preto AT: 150 m² AC 
90 m². R$ 1.800 F. 98372-
0000.

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 - 01 cama casal 
estilo colonial madeira em-
buia c/ colchão, 01 DVD, 01 
Rack Pequeno, 01 máquina 
de costura portátil F. 99379-
2957 c/ Lourdes
Vendo - Bicicleta usada, 
marca Scott Aspect. Ótimo 
estado, o valor é de R$ 
2.000 faço por R$ 1.000 F. 
99623-6274
Vendo - Empresa no ramo 
de decoração em Indaiatu-
ba F. 7818-6716 c/ Junior
Vendo - Impressora HP 
Office Jet 4500 R$ 400 F. 
99623-6274
Vendo - máquina de costu-
ra Singer c/ motor e pedal 
R$ 100 f. 3017-6860 C/ 
Zenaide
Vendo - Máquina de frango, 
(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 fa-
cebook 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
Fiesta - 95 - branco, 2 
portas, VH, DH, R$ 6.000 
F. 99195-6822
Fiorino - caminhonete - 92, 
verde, alcool, doc. Ok F. 
99783-2900
Palio - 2000 - 1.0 branco, 4 
portas R$ 11.000 F. 99195-
6822
Pálio - 2007 - 1.0 cinza, 2 
portas R$ 16.000 F. 99195-
6822
Van Transit Ford (nova) 
ano 2013 completa, 14 
lugares, licenciada, IPVA. 
Negocia, troca: maior ou 
menor valor F. 3875-2215 / 
99696-8732 Imobiliária

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

Rib. Grande-SP - 04 alquei-
res c/ 02 casas simples de 
04 cômodos cada uma, la-
voura, bosque, 02 tanques 
com peixes,abastecidos 
com água em forma de 
bica, luz, água de mina, a 
60km do centro de Ribeirão 
Grande-SP R$240.000,00. 
Aceita troca com casa em 
Indaiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997. Estuda 
parcelamento direto com o 
proprietário
Sítio -Videira – 50.000m² 
sítio formado com casa de 
05 suítes, sala 03 amb., 
lavabo, coz. com despensa, 
dependência de empre-
gada, piscina e casa de 
caseiro AC/  600m² R$ 
3.000.000,00
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 suíte, 
sala de esta com pé direito 
alto, coz. planejada, área de 
churrasq. com wc, piscina, 
campo de futebol e pomar 
R$ 850.000,00 estuda-se 
permuta por apto ou casa 
com 3 D. em Indaiatuba F. 
98372-0000
Vendo ou troco -  Sítio 
com 5 1/2 alqueiros, pas-
tos cercados com mourão 
tratado em eucalipto, água 
tratada e encanada da 
mina. Casa com 4 cômodos 
avarandada, energia eletri-
ca, 01 paiol, 1 cocheira p/ 
gado e 10 cabeças. Região 
de Guapiara R$ 280 Mil F. 
98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatuba 
(estrada Indaiatuba/Itu-
peva) – 20 alqueires a R$ 
10,00m² frente para rodovia 
F. 9.9887-7771

Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado R$ 210.000,00 F. 
98372-0000
Av. Visconde de 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 con-
domínio fechado á partir de 
R$ 157.000,00 F. 99736-
9154 c/ Lucilene.
Cardeal - OPORTUNIDA-
DE - Misto em novo Lote-
amento Liberado par cons-
truir - 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  Laran ja is  - 
3.000m² R$ 220.000,00 F. 
9.9887-7771
Jd .  dos  Laran ja is  - 
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. 
Terreno 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 
condomínio 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.

Titan 150 KS - 2008 - azul, 
doc ok F. 3834-6330 Se-
bastião / 99703-1602 José 
Carlos

1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por 
R$ 200,00 - F. 3835-5918 
ou 9927-32955
Vendo - PS3 fat 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 - cabelerei-
ra 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 pro-
fessor  de Ing lês (aos 
sábados de manhã) do 
ín ic io  do níve l  básico 
até nivel intermediário. 
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 t ra-
balhar como azuleijista 
pedreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do 
alicerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro, ca-
sado, 2 filhos F. 98894-
5045 c/ Josemar
Ofereço-me para traba-
lhar como ciudadora de 
idosos, mensal, diário ou 
folguista F. 99339-6343 
c/ Divina
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadadora de 
idoso horário noturno F. 
3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me  para t ra-
balhar como cuidadora 
de crianças e idosos ou 
diarista, com qualidade, 
referencias  a mais de 20 
anos no mercado ante e 
pós obras. Compromisso, 
preço justo tenho dispo-
nibilidade 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 t ra-
balhar  como fax inei ra 
em casa de famíl ia F. 
3835-1581 / 99745-3375 
c/ Nair
Precisa-se de Correto-
res - Entrar em Contato 
com Márcio F. 7808-3727 
/ 89*22754
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