
Encarregado é morto por 
colega em loteamento

Primavera já tem confrontos 
definidos para 2015

UPA completa um ano com 
mais de 200 mil atendimentos

Cidade comemora 
184 anos na terça

Município busca 
lei para bicicletas 

Natal deve ‘aquecer’ 
vendas no comércio

HOMICÍDIO SAÚDE

CALENDÁRIO 

ANIVERSÁRIO CLANDESTINAS 

VENDAS 

Indaiatuba comemora na 
próxima terça-feira, dia 9, 184 
anos de existência. Entre as ativ-
idades que marcará a data, será 
realizada uma Sessão Solene na 
Câmara, a partir das 19h30, para 
a entrega de títulos a Funcionário 
Padrão da administração pública.

A Prefeitura está estudando 
a criação de uma legislação 
para regulamentar as bicicletas 
elétricas clandestinas, veículos 
que contam com motor de di-
versas origens não original de 
fábrica. Já foram identificadas 
cerca de 30 bicicletas.

O Natal está chegando e 
anima os lojistas do comér-
cio local, uma vez que é a 
principal data para o varejo. 
Para tanto o comércio já 
está pronto para receber os 
clientes que estão à procura 
de presentes.

Os Correios lançaram ontem, dia 4, em Indaiatuba, o primeiro Complexo de Cartas e Encomendas (CCE) do Estado de São Paulo. O evento contou ainda com a presença do 
ministro das Comunicações Paulo Bernardo Silva. O Centro contará com 950 trabalhadores e possui uma capacidade. 
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Centro de Distribuição dos Correios é inaugurado 

JME 

DIVULGAÇÃO

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) completa 
um ano no próximo domingo, dia 7, com mais de 200 mil 
atendimentos. Durante um ano de funcionamento, a unidade 
já atendeu cerca de 261.681 pacientes, entre eles consulta 
médica (pediatria/clínica/odontologia) e observação.
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Transporte público Você acha que 
Indaiatuba 
necessita de mais 
uma empresa de 
ônibus?

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

Radares dia 06 a 12/12

Editorial EnqueteArtigos

Está mais do que claro que o transporte coletivo 
em Indaiatuba está defasado, precisa de uma mudança 
urgente, e essa melhoria pode vir da instalação de mais 
um empresa em nossa cidade. 

Esqueçamos constantes quebras nos veículos, até 
mesmo com ônibus soltando as rodas. Vamos tentar 
esquecer a forma às vezes indelicada que os funcionários 
(não são todos) da empresa responsável pelo transporte 
coletivo tratam seus passageiros, em especial aos idosos 
e portadores de necessidades especiais. 

O problema atual é simples: demanda maior do que 
a oferta. As linhas, em determinados horários, estão 
com seus ônibus cheios, com as pessoas esprimidas. 
E convenhamos, pagar R$ 3,20 para andar apertado, 
sem espaço sequer para respirar, não é nada agradável 
e muito injusto.

Essa pode ser a última chance da atual empesa aumen-
tar sua frota, melhorar seu serviço na cidade, evitando 
a necessidade de uma segunda empresa. Mas por outro 
lado, a mesma viação já teve chances demais de mudar 
esse cenário, mas fazer de conta que o problema não era 
com ela sempre foi mais conveniente. 

Enfim, o indaiatubano necessita de um transporte de 
qualidade, é direito previsto na Constituição. Mudanças 
são mais do que necessárias, ou se aumenta a frota e 
ofereça um serviço de qualidade, ou se abra concessão 
para mais uma empresa de transporte. 

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

“Acredito que precisa não só de 
mais uma empresa de ônibus, mas 
também de motoristas responsáveis, 
pois já cai saindo do ônibus. Acho 
que muitos não têm paciência com 
pessoas da terceira idade”, Jane 
Ribeiro, 65 anos, aposentada.

“Precisaria de pelo menos mais duas 
empresas para atender a demanda. 
Há muito atraso nos horários dos 
ônibus”, Antônio Ponte, 54 anos, 
aposentado.

“Tem que ter sim mais uma empresa 
de ônibus, pois vive lotado. Muitas 
vezes faço a viagem inteira até a mi-
nha casa em pé. Se tivesse mais uma 
empresa iria dar mais conforto e aten-
deria melhor os usuários”, Rejanete 
Vicente, 36 anos, vigilante.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

POVO DESTE LUGAR
Alguns dias nas nossas vidas somos os que aprendem outros dias somos aqueles que ensinam outros 

dias descobrimos que nada sabemos. Certo dia, os moradores do vilarejo quiseram pregar uma peça 
em Nasrudin. Já que era considerado uma espécie meio indefinível de homem santo, pediram-lhe para 
fazer um sermão na mesquita.Ele concordou.Chegado o tal dia, Nasrudin subiu ao púlpito e falou: 
"Ó fiéis! Sabem o que vou lhes dizer?" "Não, não sabemos", responderam em uníssono. "Enquanto 
não saibam, não poderei falar nada. Gente muito ignorante, isso é o que vocês são. Assim não dá 
para começarmos o que quer que seja", disse o Mullá, profundamente indignado por aquele povo 
ignorante fazê-lo perder seu tempo. Desceu do púlpito e foi para casa. Um tanto vexados, seguiram 
em comissão para, mais uma vez, pedir a Nasrudin fazer um sermão na Sexta-feira seguinte, dia de 
oração. Nasrudin começou a pregação com a mesma pergunta de antes. Desta vez, a congregação 
respondeu numa única voz: "Sim, sabemos". "Neste caso", disse o Mullá, "não há porque prendê-
-los aqui por mais tempo. Podem ir embora." E voltou para casa. Por fim, conseguiram persuadi-lo 
a realizar o sermão da Sexta-feira seguinte, que começou com a mesma pergunta de antes. "Sabem 
ou não sabem?" A congregação estava preparada. "Alguns sabem, outros não." "Excelente", disse 
Nasrudin, "então, aqueles que sabem transmitam seus conhecimento para àqueles que não sabem." 
E foi para casa. Que os preparativos para o Natal seja repletos de sonhos e conquistas.  Hoje esta-

mos iniciando nosso treinamento Leader Training Signa e também realizando 
o último treinamento do ano. www.signatreinamentos.com.br - 019-3875-7898

PRESTAÇÕES IN NATURA NO CONTRATO DE TRABALHO

PAELLA

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

A origem da palavra SALÁRIO vem do latim Salarium Argentum, que significa pagamento em sal. 
Isso porque na época do Império Romano, os soldados e os domésticos eram pagos com Sal, pois o Sal 
era uma iguaria muito cara e poderia ser facilmente trocada por alimentos, vestuários, armas, etc.

Atualmente, a palavra Salário tem como conceito a “Parcela regular atribuída ao exercício/ desempenho 
das funções no âmbito de um emprego/ trabalho”.

Vale lembrar, que o Salário é o que torna a relação de emprego onerosa, pois o empregado presta os 
serviços e em contraprestação recebe o Salário.

A legislação trabalhista considera o Salário aquela importância fixa ou variável (trabalho por produ-
ção, por exemplo) estipulada em contrato que deve ser paga ao empregado pela prestação de serviços.

Nesse sentido a CLT, amplia o efeito do Salário a outras parcelas chamadas in natura que por força 
do contrato de trabalho é fornecida pelo empregador.

A CLT trata de distinguir as parcelas in natura das que não são consideradas como salário, vejamos 
algumas:

Parcelas de natureza salarial – a alimentação, vestuário, carro, residência, etc.
Parcelas de natureza não salarial, mas são consideradas utilidades – vestuário, equipamentos fornecidos 

PARA o trabalho, educação em estabelecimento de ensino próprio ou terceiros, transporte destinado ao 
deslocamento para o trabalho e retorno, assistência médica hospitalar, odontológica, etc.

Nesse contexto, pode-se diferenciar se uma parcela é ou não considerada in natura se é fornecida 
PELO trabalho e não PARA o trabalho.

O efeito disso na remuneração é a soma do salário e da utilidade para fins de reflexos em outras verbas 
trabalhistas, vejamos um exemplo:

O empregado que recebe R$ 1.000,00 de salário e é beneficiário de residência fornecida pelo em-
pregador, ou pago o aluguel deste local no valor de R$ 600,00. O custo dessa moradia será considerado 
parcela em utilidade para fins de reflexos, portanto, para as demais verbas, será considerado o salário de 

R$ 1.600,00, que incidira o FGTS, 13º salário, Férias acrescidas de 1/3, etc.
 Concluindo, toda prestação paga a título de utilidade PELO trabalho e que não 

tenha participação no custeio pelo empregado, deve ser considerado salário para fins 
de reflexos nas demais verbas trabalhistas.

A Paella e um dos pratos mais conhecidos do mundo.
A Paella (pronunciar "paelha" como os espanhóis e não "paeja" como os argentinos!) tem sua 

origem, como o arroz, no extremo oriente. O arroz é uma herança gastronômica deixada pelo longo 
período de dominação árabe na região. Hoje, mais que um mero hábito de consumo, pode-se mesmo 
definir como sendo devoção que o espanhol dedica ao cereal.

Dizem que o nome Paella surgiu do hábito dos camponezes, que após longos períodos no campo, 
ao chegarem saudosos das suas esposas preparavam esse delicioso prato "Para ella".

Mas a  Paella é um prato festivo, mais famoso e tradicional da culinária espanhola, que os Espa-
nhóis saboreiam em datas marcantes como: casamentos, aniversários, batizados, feriados religiosos 
e finais de semana. Seu preparo segue todo um ritual, pouco alterado desde a sua criação.

Trata-se de um prato sofisticado pela plástica de sua apresentação e de ponto delicado, por isso 
seu preparo deve seguir rigorosamente as instruções. "Paella" é coisa de homem. Quando saíam 
de madrugada para o trabalho, nos séculos XVI e XVII, os camponeses da região de Valência, na 
Espanha, levavam os ingredientes para preparar sua refeição. Ainda de manhã, capturavam um coe-
lho ou pato selvagem, caracóis nativos e colhiam legumes da estação. Ao meio dia, reuniam-se em 
torno do fogo e iniciavam o ritual do almoço. Era um momento de sociabilidade e congratulação.

Na língua Valenciana, a frigideira é chamada paella e é daí que vem o nome do mais famoso prato 
da cozinha espanhola. A paella, no mais, é uma frigideira na qual se eliminou o cabo e se colocou 
no seu lugar duas asas para suportar o peso do manjar.

 O formato facilitava o cozimento do arroz e dos ingredientes, por ficarem distribuidos por igual. 
Atualmente esta panela também é conhecida como "paellera", principalmente para diferenciar o 
utensílio do prato.

O diâmetro da "paella" varia de acordo com a quantidade dos convidados: 25 cm para 2 a 3 
pessoas, 30 cm para 3 a 4, 35 cm para 5 a 6, 40 cm para 6 a 8 e assim por diante.

Além do arroz eram adicionados ingredientes típicos do campo, tais como carne de caça, princi-
palmente lebre e coelho, vagem e ervilhas. O ingrediente que mais caracteriza a Paella é o açafrão 
- especiaria retirada de uma flor, que dá ao arroz o colorido amarelado.

Passado o tempo foram acrescidos outros ingredientes, principalmente os frutos do mar. Hoje, 
há uma diversidade de receitas e a Paella Valenciana passou a ser um prato misto, composto de 
carnes e frutos do mar.

Só mais tarde acrescentou-se o tomate, ingrediente originário da América, que chegou à Espanha 
após a viagem de Cristóvão Colombo, e o frango, nobre e caro demais para os padrões rurais da 
época. Ao migrar para outras regiões, a receita sofreu interessantes aculturações.

Surgiram a "paella marinera", feita com peixe e frutos do mar; a "paella mista", à base de peixe, 
frutos do mar e carnes e a "negra", com tinta de lula. Além disso, apareceram "paellas" apenas com 

verdura, alcachofra, fígado ou morcela. Existe também uma variante da "paella" 
com massa, a "fideuà". O nome vem de "fideo", que em espanhol significa aletria, 
macarrão.

Ao ser considerado pronta, a "paella" torna-se o centro da refeição. O ideal é 
que os presentes se sirvam à vontade, pois o clima que envolve gula e sociabili-
dade é o charme desse prato. 

“Precisa sim de mais empresa de 
ônibus, para melhorar o atendimento 
aos usuários e evitar super lotação”, 
Gilvânia Dias de Oliveira, 39 anos, 
técnica de enfermagem. 

“Lá no Morada do Sol tem ônibus de 
hora em hora, mas em outros bairros 
demoram mais tempo entre uma linha 
e outra. Por isso acho necessário mais 
uma empresa para poder atender a to-
dos, principalmente na hora de pico”, 
Marceli Vitória, 18 anos, atendente.
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Correios lançam Centro
de Distribuição em Indaiatuba 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br
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Novembro registra maior índice do ano 
CHUVA 

Os Correios lançaram 
ontem, dia 4, em In-
daiatuba, o primeiro 

Complexo de Cartas e Enco-
mendas (CCE) do Estado de 
São Paulo. O centro será res-
ponsável pelo “tratamento” 
de cartas de todo o interior 
do Estado e pelas encomen-
das das cidades da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). O evento contou 
ainda com a presença do 
ministro das Comunicações 
Paulo Bernardo Silva.  

O complexo conta com 
área de administração, salas 
médicas, setor de segurança, 
tratamento de encomendas 
entre outros setores, dis-
tribuídos em um espaço de 
175 mil m², sendo 45 mil m² 
de área construída. O CCE 
também realizará o reapro-
veitamento da água da chuva 
e tratará o próprio esgoto. 

Entre funcionários con-
tratados e terceirizados, 
o centro contará com 950 
trabalhadores e possui uma 
capacidade de “tratar” 6 
milhões de objetos por dia, 
sendo 100% das cartas das 
cidades do interior do Es-
tado e objetos de algumas 
cidades da região. 

A implantação do com-
plexo tem como objetivo 
auxiliar o centro existente 
na cidade de Valinhos e que 
atualmente realiza a maior 
parte das distribuições da 

região. A partir de agora, o 
complexo de Valinhos deve 
receber apenas encomendas 
de grandes clientes. 

À reportagem do Jornal 
Mais Expressão, o presidente 
dos Correios Wagner Pinheiro 
de Oliveira explicou que a 
escolha por Indaiatuba se deu 
pela proximidade com o Ae-
roporto Internacional de Vi-
racopos, que acaba de passar 
por uma ampliação em suas 
operações. As mudanças vão 
de encontro com as próximas 
metas da empresa, que visa 
focar no transporte de cargas. 

O presidente também 
destacou que o CCE terá 
impacto na agilidade da 
distribuição de objetos e 

na economia da região. “O 
complexo tratará em sua 
maioria da distribuição de 
cartas e de objetos, princi-
palmente eletrônicos, para 
a região. Aqui será recebi-
do, separado e distribuído 
para os locais de origem, 
implicando em geração de 
emprego desde contratados 
até terceirizados”, explica. 

O CCE faz parte da revi-
talização pelo qual a empre-
sa passa visando uma redu-
ção de custos, melhoria de 
qualidade e eficiência nos 
serviços. As mudanças se 
iniciaram em 2011, quando 
a estatal passou a ampliar 
suas atividades para o ramo 
de postais eletrônicos, fi-

nanceiros e de logística 
integrada. Os investimentos 
devem atingir os R$ 900 
milhões até 2017 e devem 
ser construídos mais 14 
complexos operacionais 
e ampliar outros seis, em 
pontos estratégicos do país. 

Segurança 
Além de integrantes do 

Grupo Correios, também 
esteve presente no evento o 
ministro das Comunicações 
Paulo Bernardo Silva que 
precisou responder à ques-
tionamentos sobre a falta 
de segurança que os cartei-
ros e entregadores sofrem. 
Muitos destes profissionais 
inclusive se recusam a rea-

lizar algumas entregas sem 
a escolta de seguranças. 

Em coletiva, o Ministro 
informou que tem acompa-
nhado esses casos para ver o 
que será possível fazer, po-
rém afirmou que os assaltos 
sofridos pelos entregadores 
e carteiros não são culpa da 
empresa, mas sim uma ques-
tão de segurança pública. 

Para minimizar o proble-
ma, Silva disse que o Minis-
tério realizou um convênio 

com a Polícia Federal para 
rastrear as encomendas e 
ressaltou que não condena 
os trabalhadores que se recu-
sam a entregar em referidos 
locais. “A culpa não é do 
trabalhador ou dos Cor-
reios, são de quem precisa 
garantir a segurança destes 
trabalhadores. Não compete 
ao Ministério das Comuni-
cações garantir a segurança 
do CCE ou de qualquer outro 
local”, DIZ. 

Papai Noel 
segue até segunda-feira
Os Correios recebem até 

segunda-feira, dia 8, as cartas 
das crianças que querem ter 
seus desejos apadrinhados pe-
los voluntários. Podem partici-
par do projeto crianças até dez 
anos e as cartas precisam ter 
sido escritas a mão e entregues 
nas agências dos Correios. 

Os pedidos devem ser 
simples, como bonecas, bo-
las, joguinhos e bichinhos de 
pelúcia. A campanha Papai 
Noel dos Correios comemora 
em 2014 seus 25 anos e tem 
como principal objetivo res-
ponder às cartas das crianças 
que escrevem ao Papai Noel 
e, sempre que possível, aten-
der aos pedidos de presentes 
daquelas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social. Nos últimos três anos, 
em todo o País, foram rece-
bidos 3,1 milhões de cartas 

e desse total, 1,9 milhão de 
cartas atendiam aos critérios 
da campanha e quase 74% de 
foram adotadas (1,4 milhão).

“É sempre uma alegria 
termos uma campanha que 
começou por iniciativa dos 
empregados. A empresa, jun-
tamente com seus trabalhado-
res e trabalhadoras, tem agora 
esse compromisso de receber 
as cartinhas que as crianças 
escrevem para o Papai Noel e 
ajudar a encontrar padrinhos 
nas diversas regiões do Brasil 
para realizar esses sonhos” 
destacou o presidente dos 
Correios Wagner Pinheiro.

Em Indaiatuba as car-
tas devem ser entregues nos 
Correios do Jardim Morada 
do Sol, situado dentro do 
Center Jeans. E na unidade 
da Rua Cerqueira Cesar, 793, 
no Centro. 

Centro possui 175 mil m² e irá tratar de 6 milhões de objetos por dia, entre cartas e encomendas

O mês de novembro foi 
o período mais chuvoso 
de 2014, segundo o Índice 
Pluviométrico do Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto (Saae). Nos 30 dias do 
mês choveu cerca de 190 
milímetros, volume sufi-
ciente para culminar no fim 
do rodízio de abastecimento 
adotado em outubro. 

Já no comparativo com 
os últimos cinco anos, este 

um bom volume, porém 
destacou que as represas 
seguem com apenas 70% 
de sua capacidade. Para 
voltarem a ficar 100% ou 
perto disso é preciso que 
chova uma media de 120 
mm nos próximos quatro 
meses,  que a população 
cont inue economizando 
água e que não ocorrem 
novos períodos de seca 
intensa. (Da redação)

foi terceiro novembro com 
maior volume de chuvas. O 
mais chuvoso foi em 2009, 
com um volume de 210,1 
mm, seguido por 207,7 mm 
em 2011. 

Em novembro de 2010 
choveu 87,0, em 2012 ape-
nas 79,0 mm e no ano passa-
do foram cerca de 115 mm. 

A reportagem do Jornal 
Mais Expressão também 
comparou novembro com 

os outros meses de 2014. 
Nos três primeiros meses 
os números foram relativa-
mente bons, com 145,4 mm 
de chuva em janeiro, pouco 
mais de 65 mm em fevereiro 
e em março o segundo maior 
volume do ano, foram 177,9 
mm. 

Já nos meses seguintes, o 
Município viveu um intenso 
período de seca. Em abril 
choveu 58 mm, em maio 

caiu para 30,4 mm e em ju-
nho apenas 0,9 mm, o pior 
volume do ano. Em julho 
houve uma leve recuperação 
e os índices registraram 26,6 
mm e em agosto 19,6 mm. 

Em setembro, o volume 
de chuva voltou a subir e 
foram registrados 74,2 mm, 
porém em outubro caiu para 
20,7 mm o que fez com que 
o Saae adotasse o rodizio 
de abastecimento para uma 

parte da população. A me-
dida durou cerca de 20 dias 
e foi aplicado apenas para a 
Zona Norte da cidade. 

Após as chuvas que ocor-
reram na primeira semana 
de novembro o órgão sus-
pendeu a medida, porém 
continuou pedindo o uso 
consciente da água. 

A  a s se s so r i a  de  im-
prensa do Saae informou 
que o novembro choveu 
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Transporte coletivo é 
discutido na Câmara

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA-ACS/PMI

Providência 
Segunda-feira, dia 1º, foi dia 
de Sessão Ordinária da Câ-
mara. Apenas dois projetos 
foram apresentados, uma foi 
retirado e o outro aprovado. 
Com isso o destaque ficou 
mesmo para as Moções e 
Indicações. Destaque para a 
Indicação do presidente da 
Câmara, Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha (PMDB), 
que pede mais uma empresa 
de transporte coletivo em 
Indaiatuba. 

Cansados
É necessário sim fazer um 
estudo das linhas mais defa-
sadas, pois todos sabem que a 
cidade cresceu e a população 
idem. Sem falar que já foi 
dado todo o tempo e pos-
sibilidades para a empresa 
responsável pelo transporte 
coletivo melhorar o serviço 
em Indaiatuba, mas a mesma 
empresa insiste em achar que 
o problema não é com ela. 

Como antigamente 
O vereador também pede para 
que se oficie a Viação Garcia 
para que seus ônibus, que vão 
e veem do Paraná passem em 
Indaiatuba. Isso não acontece 
atualmente porque a empresa 
não tem autorização da Ar-
tesp. Certo é que quem precisa 
utilizar a linha vem passando 
dificuldades e, mesmo com a 
cidade em evolução, vem con-
vivendo num período em que, 
tudo que precisava fazer, tinha 
que se deslocar à Campinas.   

Melhorias 
O vereador Bruno Ganem (PV) 
apresentou ainda, uma Indica-
ção que pede para que sejam 
adquiridos GPS para as viaturas 
da Guarda Civil de Indaiatuba. 
Segundo a Prefeitura, o aparelho 
já está instalado em alguns veí-
culos e outros dez aparelhos já 
foram adquiridos. A intenção é 
que o equipamento funcione não 
só para localização de ruas, mas 
também para consultas em geral . 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA-ACS/CMI

O transporte coletivo 
em Indaiatuba foi 
o tema principal da 

35ª Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada na tarde 
da última segunda-feira, dia 
1º. O assunto veio à tona 
com a apresentação de uma 
Indicação, do presidente da 
Câmara, Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha (PMDB), 
solicitando ao prefeito que 
seja feito um estudo para a 
instalação de uma segunda 
empresa de ônibus coletivo 
na cidade. 

Cebolinha discursou so-
bre a Indicação e, mesmo 
sabendo de todas as infor-
mações contratuais com a 
atual empresa, acredita que 
o serviço na cidade está de-
fasado. “Indaiatuba já tem 
estrutura para uma segunda 
empresa, de novas linhas e 
aumentando o serviço em 
nosso Município”, ressalta.

O vereador informou ain-
da que já teve uma conversa 
com o prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB), para que 
seja feito um estudo minu-
cioso. “Não queremos aqui 
despeitar a atual empresa, 
mas fato é que a cidade cres-
ceu e agora precisa que o ser-
viço de transporte coletivo 
também evolua”, reconhece.

Questionada sobre uma 
segunda empresa em Indaia-

tuba, a Secretaria de Comu-
nicação Social informou 
que a Prefeitura não recebeu 
nenhuma solicitação formal 
do vereador sobre o assunto, 
portanto ainda não há como 
se posicionar sobre viabili-
dade e condições.

Ainda no transporte co-
letivo local, Cebolinha tam-
bém apresentou outra Indi-
cação pedindo para que se 
crie a Secretaria Municipal 
de Transportes que, segundo 
Cebolinha, atualmente está 
dividido em três secretarias: 
Obras e Vias Públicas, Fis-
calização e Administração. 
“Reconheço que o trabalho 
deve ser feito em conjunto, 
mas atualmente o trânsito é 
um dos maiores problemas 
da cidade”, lembra. 

Interestadual 
O vereador apresentou ainda 

uma Indicação para que se inter-
ceda junto à secretaria compe-
tente para que oficie a empresa 
Viação Garcia para que suas 
linhas acessem o Município. 

A empresa não tem autori-
zação da Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo (Ar-
tesp) para entrar no Município 
e, para pegar uma das linhas 
para as cidades do Paraná, o 
morador local tem que se des-
locar para Campinas. O mesmo 
acontece para quem vem do 
Paraná para Indaiatuba. 

Cebolinha informou ainda 
que, na próxima semana, deve 
se reunir com membros da 
Viação Garcia. “Sei que agora 
não tem condições dessa linha 
passar em Indaiatuba, mas 

vamos fazer nossa parte. Va-
mos conversar com Garcia e 
Artesp para que possamos ter 
esse direito”, ressalta.

Além das indicações, Na 
Ordem do Dia, os vereadores 
aprovaram o Projeto de Lei 
nº 0168/2014, do vereador 
Bruno Ganem (PV), que de-
nomina Rua Flamboyanzinho, 
a Rua 17, existente no lotea-
mento denominado "Parque 
Campo Bonito".

Já o projeto 090/2014, dos 
vereadores Antônio Sposito 
Júnior (PTB), Hélio Alves Ri-
beiro (PSB) e Cebolinha, foi 
retirado da pauta a pedido do 
presidente da Casa. O projeto 
dispunha sobre as penalidades 
por danos ocasionados ao 
Patrimônio Público e Privado 
com a pichação.

A próxima Sessão Ordinária acontece segunda-feira, dia 8, às 18 horas na Câmara  

Reconhecimento

O vereador Massao Kanesaki (DEM) apresentou uma Moção 
de congratulações ao Departamento de Beisebol e Softbol da 
Acenbi pela realização do Torneio de Beisebol Circuito das 
Frutas categoria Pré-Infantil, realizado nos dias 22 e 23 de no-
vembro, quando a equipe de beisebol sagrou-se vice-campeã.
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INFRAESTRUTURA Sessão Solene marca o 
aniversário de Indaiatuba 

Secom inaugura sede 
própria em Indaiatuba

DENISE KATAHIRA                                                   
maisexpressao@maisexpressao.com.br

SCS/PMI

Na próxima terça-fei-
ra, dia 9, Indaiatuba 
comemora 184 anos 

com uma Sessão Solene no 
Plenário Joab José Puccinelli, 
a partir das 19h30. Na ocasião 
serão entregues os títulos de 
Funcionário Padrão da admi-
nistração pública e autarquias, 
conferidos este ano a Marilsa 
Aparecida de Souza (Prefei-
tura Municipal de Indaiatu-
ba), Luciana dos Anjos Silva 
Fanger (Fiec), Carlos Alberto 
da Silva (Saae) e Rafael Hass 
(Seprev). 

No dia também haverá a ou-
torga da Medalha João Tibiriçá 
Piratininga, que visa homenage-
ar cidadãos que tenham prestado 
relevantes serviços ao muníci-
pio, e neste ano o escolhido pela 
Fundação Pró-Memória, foi o 
professor Evans Fritsch. 

Dando continuidade a co-

memoração do aniversário da 
cidade, será realizada no pró-
ximo dia 14, a 20ª Corrida Ci-
dade de Indaiatuba promovida 
pela Secretaria Municipal de 
Esportes. O tradicional evento 
esportivo inclui corrida de 10km 
e 5km e caminhada de 5km. As 
inscrições para a corrida estão 
encerradas devido ao preenchi-
mento de todas as vagas abertas 
para a participação. 

Fundada em 1830, Indaiatu-
ba passou por diversas mudan-
ças, seja econômica, política e 
social. Cresceu de forma rápida 
e virou referência nacional. 
“Desde que assumi meu primei-
ro mandato em 1997, sempre 
fui um grande obstinado no 
desenvolvimento de Indaia-
tuba”, ressalta o prefeito Rei-
naldo Nogueira (PMDB), em 
entrevista exclusiva ao Jornal 
Mais Expressão. “Naquela 
época o Munícipio ainda vivia 
os ares de uma típica cidade 
do interior. Hoje, o resultado 

daquele primeiro planejamento 
está a olhos vistos pelos quatro 
cantos da cidade. Passamos a ser 
referência em vários segmentos 
como na Educação, Saúde, 
Segurança Pública, no Social e 
principalmente no equilíbrio e 
gestão dos recursos públicos”, 
enfatiza. 

De acordo com o prefeito, o 
crescimento da cidade se deve 
ao sucesso da administração. 
“O grande responsável é o 
planejamento onde podemos 
visualizar tudo o que temos e 
o que podemos fazer dentro 
do nosso orçamento”, afirma. 
“Indaiatuba atualmente tem a 
melhor infraestrutura das cida-
des da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) e oferece 
aos investidores novos empre-
endimentos, novas indústrias, 
setores de serviços e o comércio 
como todo.” 

Segundo Reinaldo Noguei-
ra, a cidade está pronta para 
crescer mais e novos projetos 

estão por vir. “Estamos com 
grandes projetos para a cidade 
como a construção de um gran-
de anel viário que vai circundar a 
cidade, o término da construção 
da barragem do Rio Capivari-
-Mirim, onde teremos mais 
de um bilhão de litros de água 
estocados, temos ainda o maior 
empreendimento de moradias 
populares do interior do estado 
com mais de três mil unidades, 
além disso, finalizamos o pro-
jeto para a construção de mais 
50 quartos para o hospital, entre 
outras iniciativas que ainda se-
rão operacionalizadas”, relata. 

Estatísticas
Indaiatuba pertence à RMC 

e tem uma população estimada, 
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 226.602 habitantes. 

A cidade está localizada 
a 90 km da capital paulista e 
apenas 25 km de Campinas. 
Apresenta uma localização 
privilegiada, sendo que está a 
10 km do Aeroporto Interna-
cional de Viracopos, além de 
apresentar boa infraestrutura e 
bons indicadores de qualidade 
de vida.

Fundada em 1830, o Mu-
nicípio se tornou, por decreto 
do Imperador, sede de uma 
das Freguesias da Vila de Itu, 
englobando também os bair-
ros Itaici, Piraí, Mato Dentro 
e Buru. Em 1835, Indaiatuba 
possuía um pouco mais de 
dois mil habitantes. E em 24 
de março de 1859, Indaiatuba 
ganha autonomia política em 
relação a Itu, passando a ter sua 
própria Câmara de Vereadores. 

Na última quarta-feira, dia 26 de 
novembro, foi inaugurada na cidade 
de Indaiatuba a sede do Secom. A 
entidade tem três sedes em Itu e as 
demais ficam em Boituva, Cabreú-
va, Indaiatuba, Porto Feliz e Salto. 

Na ocasião estiveram presen-
tes o presidente do Secom Luciano 
Alves e a diretoria, além de di-
rigentes comerciários, liderados 
pelo presidente da Fecomerciá-
rios, Luiz Carlos Motta, o prefeito 
Reinaldo Nogueira e vereadores, 
Dr. Marcelo Ferreira, juiz do 
Trabalho em Salto, comerciários 
e funcionários da entidade. 

O prédio da Secom está loca-
lizado perto do centro da cidade e 
conta com uma arquitetura arroja-
da e salas que irão abrigar departa-
mentos como jurídico, assistência 
á rescisão de contrato trabalhista, 
pessoal, atendimento trabalhista, 
consultório dentário, amplo salão 
de beleza, além de psicólogas 
e nutricionistas. “O Sindicato 
atua em Indaiatuba há dez anos. 
Gradativamente, fomos obtendo 
conquistas e esta inauguração 
nos orgulha e nos motiva a seguir 
em frente na defesa dos direitos e 
das reivindicações comerciárias”, 
comentou o presidente do Secom.

Todo o conjunto de serviços, 
benefícios e convênios mantidos 
pelo Sindicato foi exibido num 
vídeo institucional, que confor-

me salientou o presidente Motta, 
demonstra a relação de proximi-
dade mantida entre a diretoria da 
entidade e a categoria. “O Secom 
mantém diálogo com os trabalha-
dores e esta postura vai ao encon-
tro da primeira deliberação do 23º 
Congresso Sindical Comerciário 
realizado em outubro, pela nossa 
Federação. Esta deliberação refor-
ça a necessidade de os Sindicatos 
estarem cada vez mais próximos 
dos comerciários em seus locais 
de trabalho”, frisou Motta.

Além disso, o Secom de In-
daiatuba é composta em 50% por 
mulheres. “É a mulher ocupando 
seu espaço e, em se tratando de 
uma inauguração de sede, diga-se 
de passagem que ocupa um belo 
espaço”, elogiou a presidente do 
Sincomércio de Votuporanga, Lia 
Marques. 

Ainda durante a inauguração 
o prefeito Reinaldo Nogueira 
considerou a relação da Prefeitura 
com o Sindicato como um diálogo 
aberto e ressaltou as qualidades do 
presidente do Secom. “É um sin-
dicalista que não trata os assuntos 
na base do 'ferro e fogo'. Sabe que 
o bom entendimento, às vezes, 
supera normas ditadas pelas leis. 
Estejam certos que a inauguração 
desta sede própria também repre-
senta uma conquista para a nossa 
cidade. Sucesso!”.

DIVULGAÇÃO

Nova sede da Secom foi inaugurada na última quarta-feira dia 26

Indaiatuba comemora na próxima terça-feira, dia 9, 184 anos de existência
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UPA completa um ano com 
mais de 200 mil atendimentos

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 
completa um ano no 

próximo domingo, dia 7, com 
mais de 200 mil atendimentos. 
Durante um ano de funciona-
mento, a unidade já atendeu 
cerca de 261.681 pacientes, 
entre eles consulta médica 
(pediatria/clínica/odontologia) 
e observação. 

Atualmente a Unidade de 
Pronto Atendimento conta com 
mais de 120 profissionais e dez 
funcionários terceirizados (hi-
giene e atendimento). “A UPA 
foi um grande ganho de atendi-
mento de urgência para a popu-
lação de Indaiatuba. Em 2008, 
Indaiatuba atendia cerca de 50 
mil pessoas na área de urgência. 
Hoje os prontos-socorros do 
Haoc e da UPA já fizeram mais  
de 400  mil atendimentos”, 
ressalta o secretário municipal 
de Saúde, José Roberto Ste-
fani. O secretário afirma que 
houve aumento no orçamento 
para a Saúde. “Para compra 
de insumos (medicamentos 
e produtos) de atendimentos 
de emergências, aumentamos 
no orçamento cerca de R$ 1,5 
milhão”, revela. 

Stefani ainda salienta que 
a UPA foi construída para 
atender a todos os moradores 
de Indaiatuba. “Muitas pessoas 

acham que a UPA é apenas para 
ser utilizada pelos moradores 
do Jardim Morada do Sol, mas 
na verdade a unidade é um 
pronto atendimento onde qual-
quer cidadão da cidade pode e 
deve ser atendido”, explica.

Para o secretário, a UPA se 
tornou referencia em cidades 
vizinhas, tanto que muitos 
moradores de cidades da região 
vem à Indaiatuba para serem 
atendidos na UPA. “Mora-
dores de Campinas vem até a 
nossa Unidade para receber 
tratamento. Não sabemos dizer 

exatamente quantos são aten-
didos, pois muitos apresentam 
endereço de algum parente ou 
amigo que resido aqui na cida-
de”, disse Stefani.

A satisfação no serviço 
prestado pela UPA também é 
ressaltado pelos pacientes. A 
dona de casa Ana Maria de 
Souza Bueno, de 52 anos, que 
trata de uma infecção urinária, 
diz estar satisfeita com a UPA. 
“Já vim várias vezes aqui e 
sempre fui muito bem atendi-
da. O atendimento é rápido, 
somente às segundas-feiras que 

é mais demorado”, diz.
Questionado sobre a demo-

ra de atendimento às segundas-
-feiras, Stefani disse que de fato 
há um aumento de pacientes 
neste dia. “Neste dia demora 
mais o atendimento, pois mui-
tos vão até a UPA para pegar 
atestado médico”, explica.

Já o metalúrgico José Carlos 
Viana, 40 anos, diz que a UPA 
"funciona". “Eu já vim aqui 
umas seis vezes e todas às ve-
zes sempre fui bem atendido e 
sempre resolveu meu problema 
de saúde”, disse. Porém, Viana 

reclama quando há troca de 
plantão e também de médicos 
estrangeiros. “Não que não se-
jam bons médicos, sempre me 
atenderam muito bem, porém 
há um pouco de dificuldade na 
comunicação”, explica. 

A diarista Maria de Fáti-
ma da Silva, 40 anos, informa 
que sempre foi muito bem 
atendida. “Já precisei vir 
aqui várias vezes e sempre 
fui atendida de forma correta. 
Os médicos são muito bons 
e atenciosos. Gosto muito 
daqui”, relata.

UPA
Inaugurado no dia 7 de de-

zembro de 2013, a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
recebeu um investimento de 
R$ 5.693.351,98, somente 
nas obras, sendo R$ 2 milhões 
do Governo Federal, R$ 2 
milhões do Governo Estadual 
e R$ 1.693.351,98 da Prefei-
tura. Já em equipamentos e 
mobiliários foram investidos 
mais de R$ 1 milhão.

A UPA conta com um 
total de 2.283,8 metros qua-
drados de área construída, 
que abriga uma unidade de 
Pronto Atendimento e um 
Centro de Especialidades 
da Mulher e da Criança, no 
pavimento superior. 

As UPAs atendem pro-
blemas de saúde como hi-
pertensão arterial, febres, 
cortes e alguns traumas. “Nas 
unidades, os pacientes são 
avaliados de acordo com 
uma classificação de risco, 
podendo ser liberados, per-
manecer em observação por 
até 24 horas ou, se necessá-
rio, ser removidos para um 
hospital de referência. Nas 
localidades em que estão em 
pleno atendimento, as uni-
dades têm capacidade para 
atender sem necessidade de 
encaminhamento ao pronto-
-socorro hospitalar mais de 
90% dos pacientes”, enfatiza 
o secretário.

UPA do Jardim Morada do Sol completa um ano com satisfação dos pacientes
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Campanha de vacinação 
continua amanhã 

RAIVA 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Cidade busca legislação 
para bicicletas clandestinas 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

A Campanha de vacinação 
contra raiva em cães e gatos já 
imunizou 3.434 mil animais, 
sendo 2.955 cães e 479 gatos. 
Nova imunização acontece 
amanhã, dia 6, em vários pontos 
da cidade. A campanha está pre-
vista para terminar no próximo 
dia 15.

Os animais podem ser le-
vados Hospital Veterinário da 
Faculdade Max Planck que 
está localizado na Rodovia João 
Ceccon, que estará imunizando 
os animais até o dia 15 de de-
zembro, das 9h às 21 horas. A 
aplicação da vacina é gratuita 
e obrigatória para cães e gatos. 

Para a campanha de vaci-
nação 2014, a secretaria espera 
vacinar cerca de 15 mil animais 
e orienta a todos os donos de 
cães e gatos a levarem seu ani-

mal para se vacinar. O último 
caso registrado em Indaiatuba 
foi no ano de 2010, em bovino. 

A Secretaria de Saúde reco-
menda aos donos de animais a 
levarem a carteira de vacinação 
do animal; todos os cães devem 
estar de coleira e guia, sendo que 
a focinheira é obrigatória em 
caso de animais bravos; os gatos 
devem ser levados em caixas de 
transporte ou similar, uma vez 
que são muitos assustados e 
evita-se fugas ou acidentes; além 
disso, os animais devem estar 
acompanhados do proprietário 
adulto. A secretaria ainda alerta 
para que os animais não sejam 
levados para se vacinar próximo 
ao horário de encerramento e 
informa que as vacinas não serão 
entregues para aplicação em 
domicílios. (Denise Katahira) 

A Prefeitura está estu-
dando a criação de 
uma legislação para 

regulamentar as bicicletas 
elétricas clandestinas, veícu-
los que contam com motor de 
diversas origens não original 
de fábrica. Até o momento 
já foram identificadas cerca 
de 30 delas circulando pelo 
Município. 

As bicicletas começaram 
a ser identificadas há cerca de 
seis meses, quando o Sistema 
"Fale Conosco" da prefeitura 
recebeu diversas reclamações 
da população a cerca do ba-
rulho provocado pelo motor 
desses veículos. Porém, como 
elas não se encaixavam em ne-
nhuma legislação, não houve 
como penalizar os condutores. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, a autoridade de 
trânsito o coronel Antônio 
Marinho da Silva, atualmente 
existe uma lei do Conselho 
Nacional de Transito (Con-
tran) que regulariza as bici-
cletas elétricas, ou de ciclo 
motor, porém ela cabe apenas 
para aquelas que já saem de 
fábrica com o motor. “O mo-
tor das que veem de fábrica 
já atende às regularizações 
da legislação no sentido do 
barulho, não ultrapassam 30 
km/h, possuem nota fiscal en-

tre outras coisas. O problema 
é que as clandestinas possuem 
motor de eletrodomésticos e 
até de Mobilete, que são ex-
tremamente barulhentos, por 
isso não consegue ser regida 
por essa lei”, explica. 

Dessa forma, cabe ao Mu-
nicípio regulamentar as bi-
cicletas clandestinas, desde 
que a lei não esbarre em uma 
legislação nacional. Segundo 
o coronel, já existe em In-
daiatuba uma discussão para 
a criação da regularização dos 
veículos, que irá definir qual 
a vestimenta dos condutores, 
por onde poderão trafegar, a 
que velocidade e se será pre-
ciso uma permissão ou Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) para conduzi-las, bem 

como as punições.  
Atualmente as bicicletas 

com motor de fábrica exigem 
uma Autorização para Con-
dução de Ciclomotor (ACC) 
ou CNH.

Em contrapartida à clan-
destinidade dessas bicicletas, 
Marinho afirma que as mes-
mas não podem ser vistas 
apenas como vilãs. “As bici-
cletas são meios de condução 
alternativos que ajudam a 
desafogar o trânsito e evitam 
a poluição. Porém são boas 
ideias desde que estejam regu-
larizadas, o que evitaria con-
tratempos como o problema 
sonoro que elas provocam e 
o uso indevido como para dis-
putas de ‘corridas’”, afirma. 

Por enquanto os conduto-

res das bicicletas clandesti-
nas estão recebendo apenas 
orientações e nenhuma delas 
foi apreendida. A expectativa 
é que até o Carnaval já exista 
algum parecer a cerca da 
legislação para que ao me-
nos as bicicletas possam ser 
retiradas de circulação, caso 
estejam provocando ruídos 
sonoros além do permitido 
por exemplo. 

Caso a legislação implique 
em recolhimento de taxas so-
bre as bicicletas clandestinas, 
o projeto precisará passar pela 
Câmara dos Vereadores o que 
estenderá o seu prazo para 
aprovação ou não. 

Som alto 
No entanto, as bicicletas 

que recebem caixas de som 
podem ser punidas pela Lei 
do Silêncio. O valor da multa 
estipulado na Lei é de 75 
Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo (Ufesp), que 
corresponde a R$ 1.501,50. 
No caso de reincidência 
(cometer a mesma infração 
no período de dois anos) a 
multa será aplicada em dobro 
e assim sucessivamente.

Quem deverá assumir o 
pagamento da multa será 
tanto o condutor como o 
proprietário do veículo. Se 
for menor de idade, os pais 
são responsáveis pela multa 
de postura. 

Lei do Contran regulariza apenas bicicletas com motores vindos de fábrica

Confira os horários e locais de vacinação 
Praça Andréia M. Bonachela – Vila Costa Silva -9h às 16h
PSF Jardim do Sol – Rua Domingues Casagrande, 107 - 9h às 16h
UBS 10 – Jardim Califórnia Rua Basílio Martins, 164 – Jardim 
Califórnia - 9h às 16h
E. Maria Aparecida Pires da Cunha – Rua Reverendo Ataíde 
Costa, S/N° - Parque Nações - 9h às 16h
E.E. Randolfo Moreira Fernandes – Rua Carlos Canova, 600 – 
Parque das Nações -9h às16h
Igreja São José – Videira – 9h às 16h
UBS 2 - Cecap – Praça Vital Barnabé – 9h às 16h
Praça Parque das Frutas de frente a Rua Olindo Barnabé com 
Rua Claudiano Carlos Galvão – Jardim São Paulo – 9h à 11h30
Jd. Morada do Sol - Praça entre a Rua Vicente de Genaro – Av. 
Eng.º Fábio Roberto Barnabé do lado da Escola Estadual Suzana 
Benedicta Gigo Ayres - 13h às 16h
Calçadão da Igreja Santo Antônio - Jardim Morada do Sol - 9h às 16h
Rua Álvaro Antolini, em frente ao n°31 - Rêmulo Zoppi - 9h às 16h
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 
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ARQUIVO TURMA DO TUTTY

IDIOMA 

CNA lança nova plataforma 
integrada para ensino 

2º Natal Solidário ocorre 
no Campo do São Conrado 

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

A Organização Não Go-
vernamental (ONG) 
Turma do Tutty pro-

move no próximo dia 14, 
a segunda edição do Natal 
Solidário. O evento acontece 
no Campo do São Conrado 
(esquina das Ruas 78 com 
72), no Jardim Morada do 
Sol, das 9h às 13 horas. Para 
participar da festa pede-se 
um litro de leite de caixinha. 

De acordo com o funda-
dor e presidente da ONG, 
Antonio Herrera, a entidade 
espera receber cerca de 2 
mil pessoas. “Esperamos um 
grande público entre crian-
ças e adultos. E temos as 
melhores expectativas, pois 
queremos que todas as crian-
ças saiam do evento com um 
brinquedo. Queremos unir a 
recreação com a ação social 
e formar um grupo de volun-
tários dispostos a ajudar”, 
diz. “A população tem sido 
recíproca com as doações”, 
revela Herrera. 

Para a entidade, o evento 
Natal Solidário é uma das 
prioridades. “A entidade 
tem como objetivo ajudar as 
famílias carentes da cidade, 
periferia e dos bairros”, ex-
plica. “Nesta edição iremos 
atender a Zona Sul da cidade 
não somente com brinquedos, 
mas com prestação de serviço 

que trará benefícios para os 
mais necessitados”, conta. 

No dia o público poderá 
se divertir com diversas atra-
ções e ações sociais, todas 
gratuitas. No evento também 
serão vendidos refrigerantes 
e cachorro quente. “Os va-
lores serão bem acessíveis”, 
garante Herrera. 

Nas atrações, o público 
poderá prestigiar e se diver-
tir com a exposição de carros 
antigos, palhaços, teatro, 
encontro de motociclistas, 
apresentação de capoeira, 
aula de ginástica, além de 
entrega de brinquedos e 
sorteios de brindes. Haverá 
recreações como jogos ele-
trônicos (games), tobogã, 
pula-pula, piscina de bolinhas, 
cama elásticas, entre outros, 

prometem divertir as crianças. 
Ainda durante o evento 

ações sociais serão realiza-
das como corte de cabelo, 
consulta jurídica, feira de 
adoção de animais, orien-
tação de emprego, feira de 
troca de livros, teste de gli-
cemia e pressão, orientação 
financeira, prevenção contra 
drogas e massagem. 

O 2º Natal Solidário con-
ta com o apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba, Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA), Conselho Muni-
cipal Antidrogas (Comad), 
Marquinhos Despachante, 
Jeday Som (Salto) e Grá-
fica Diferenth. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
98118-4990.

ONG
A ONG Turma do Tutty foi 

criado em 2007 pelo empresário 
Antonio Herrera e sua família, 
e tinha como intuito arrecadar 
brinquedos para serem doados 
no Natal. “Criei a ONG baseado 
na minha história de vida, pois 
quando criança não tinha brin-
quedos”, revela Herrera. Nesta 
época do ano a entidade chega 
a atender mais de 2 mil crianças.

Com o passar dos anos, a 
ONG também começou a se 
preocupar com a alimentação 
das pessoas carentes. “Não 
adiantava levarmos brinque-
dos para as crianças se faltava 
comida”, disse Herrera. Em 
decorrência disso o trabalho da 
entidade foi ampliado e hoje, a 
ONG atende além das crianças, 
também a família toda.

O CNA, uma das maiores re-
des de ensino de idiomas do País, 
lança o CNA 360, nova platafor-
ma de ensino de inglês e espanhol 
que utiliza três componentes 
de forma integrada: moderno 
material didático especialmente 
desenvolvido para o aluno bra-
sileiro, recursos tecnológicos 
interativos disponíveis para 
uso em computadores, tablets 
smartphones, e certificação de 
proficiência em inglês, con-
cedida pelo departamento de 
avaliação da universidade bri-
tânica de Cambridge, inserida 
no currículo do curso.

Responsável pela concepção 
da nova plataforma, o diretor de 
Educação do CNA, Marcelo Bar-
ros, acredita que gerar interativi-
dade é essencial para o processo 
de aprendizagem: “O conteúdo 
não é estanque e a construção do 
conhecimento se dá, verdadeira-
mente, pela interação – o CNA 
360 permite isso de uma forma 
integrada e completa”, afirma. A 
metodologia da rede de escolas 
de idiomas utiliza conceitos de 
blendedlearning, que defende 
um modelo híbrido de ensino, 
composto por elementos on-line 
e off-line: “O CNA 360 atende 
a essas demandas ao combinar 
material didático atual e comple-
to à interatividade oferecida por 
aplicativos e website.”

Os livros dos cursos para 
crianças, adolescentes e adul-
tos, tanto para o ensino de in-
glês quanto para o de espanhol, 
passaram por uma completa 

reformulação para integrar a 
nova plataforma de ensino e 
complementar os demais re-
cursos oferecidos. “Foi nossa 
preocupação trazer para as salas 
de aula um material atualizado, 
que refletisse debates presen-
tes em nossa sociedade, como 
acessibilidade ou os diferentes 
movimentos sociais, de forma 
a gerar ainda mais proximidade 
com os alunos”, reforça o diretor 
de Educação do CNA. O portal 
CNA Net, que concentra todos os 
recursos tecnológicos, promove a 
integração do material impresso 
com dispositivos móveis, graças 
a recursos como QR Codes e, até 
mesmo, realidade aumentada. 
Os alunos terão acesso também 
a professores online para sanar 
eventuais dúvidas ou auxiliar na 
execução de atividades fora da 
sala de aula, além de aplicativos 
com jogos educacionais e redes 
sociais com os conteúdos traba-
lhados em seus cursos. 

Graças à parceria firmada 
entre o CNA e o departamento de 
avaliação da universidade britâ-
nica de Cambridge, a eficácia da 
metodologia que embasa o CNA 
360 passa a ser comprovada pelo 
exame Cambridge English: 
First (FCE), que será aplicado a 
partir de 2015 como teste final 
do curso de inglês para adultos 
da rede de escola de idiomas, 
permitindo que o aluno conclua 
seus estudos obtendo um dos 
certificados internacionais de 
maior prestígio do mundo, sem 
pagar nada mais por isso. 

Natal Solidário distribui brinquedos para as crianças carentes de Indaiatuba
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Comércio está confiante nas vendas para o Natal
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O Natal está chegando e 
anima os lojistas locais, 
uma vez que é a princi-

pal data para o varejo. Para tanto 
o comércio já está pronto para 
receber os clientes que estão à 
procura de presentes. De acordo 
com o presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba (Aciai), Jair Al-
fredo Sigrist, as vendas devem 
aumentar de 5% a 7% para o 
Natal.

Desde segunda-feira, dia 
1º o comércio local está aberto 
até mais tarde para atender seus 
clientes. “Desde o início do mês 
houve um aumento de clientes 
em nossa loja. Esperamos ter 
um crescimento de 80% em 
nossas vendas”, revela a gerente 
do Skala Center, Neuza Flores. 

Sigrist explica que os lojistas 
não são obrigados a abrir as 

lojas até o horário estipulado 
pela Associação, que é apenas 
uma sugestão. “Acreditamos 
que com o horário diferenciado, 
os clientes acabam tendo mais 
tempo para realizar as compras 
e consequentemente aumente as 
vendas”, diz. Jair acredita ainda 
que o movimento no comércio 

deve aumentar conforme a data 
comemorativa se aproxima. 
“Como houve pagamento da 
primeira parcela do 13º salário, 
o movimento deve ser maior 
já nestas primeiras semanas”, 
enfatiza. 

Já Claudete Vitorello não 
acredita que o Natal alavanque 

as vendas deste ano. “O ano todo 
foi ruim pra mim. Não acredito 
que no Natal seja diferente. 
Mesmo com a loja aberta até 
mais tarde, não houve cresci-
mento de vendas, pelo menos 
por enquanto”, enfatiza. 

E com o comércio preparado 
para a data, os clientes já estão 

à procura dos presentes de Na-
tal. “Tenho quatro filhos e já 
estou pesquisando preço para 
presenteá-los”, disse a manicure 
Carla Sampaio. 

Já a estudante Michelle Ohio 
está adiantada. “Já comprei os 
presentes de Natal para meu fi-
lho, marido e pais”, revela. “Quis 
adiantar esse ano para evitar a 
correria de última hora”, conta. 

O Shopping Jaraguá espera 
um aumento de 5% nas vendas 
e 10% no fluxo de clientes. Se-
gundo a assessoria de imprensa 
os eletrônicos, celulares, vestu-
ários e calçados devem ser os 
produtos mais procurados. 

A reportagem do Mais Ex-
pressão contatou o Polo Shop-
ping, mas até o fechamento da 
matéria não houve retorno.  

Horário
O comércio de Indaiatuba 

começou nesta semana a abrir em 
horário diferenciado para melhor 

atender os clientes que estão a 
procura de presentes de Natal.

Desde a última segunda-
-feira, as lojas estão abertas até 
às 20 horas. A partir de hoje, dia 
5, o comércio atenderá os clien-
tes até às 22 horas, de segunda 
a sexta-feira, e segue até o dia 
23 de dezembro. Já aos sába-
dos, 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 clientes até às 18 ho-
ras e no dia 31, até às 12 horas.

O Shopping Jaraguá informa 
que não haverá mudança de 
horário no funcionamento do 
shopping, devido ao Natal. O 
empreendimento está aberto de 
segunda a sexta-feira das 10h 
às 22 horas e aos domingos das 
12h às 18 horas. Já no dia 24, 
véspera de Natal, o shopping 
funcionará das 10h às 18 horas.

Grupo Educacional lança portal Núcleo de Carreiras
MAX PLANCK 

O Grupo Polis Educacional 
que engloba a Faculdade Max 
Planck e a Faculdade de Jagua-
riúna lançou no último dia 26, o 
Núcleo de Carreiras (Nuca). O 
portal foi lançado na presença 
do filósofo, escritor e educador, 
Mário Sérgio Cortella. 

O Nuca é um portal in-
formatizado que tem como 
objetivo possibilitar aos alunos 
de graduação e pós-graduação, 

das duas instituições, exporem 
seus currículos, e ao mesmo 
tempo permitir que as empresas 
conveniadas também tenham a 
oportunidade de informar suas 
vagas, além de avaliarem as 
competências e habilidades dos 
candidatos. "Essa integração, a 
partir do portal, vai ser muito 
mais rápida, dinâmica e melhor 
organizada, porque a empresa 
vai poder conhecer o perfil do 

aluno e fazer uma pré-seleção, 
e isso vai ajudá-la a economizar 
tempo", explicou o professor 
José Carlos Pacheco Coimbra, 
diretor acadêmico corporativo 
do Grupo Polis. "Numa etapa 
futura, esperamos que estas 
empresas, conhecendo melhor 
os nossos alunos, possam nos 
ajudar a reavaliar os projetos pe-
dagógicos dos cursos de acordo 
com o que o mercado necessita. 

Portanto, esta aproximação vai 
gerar outras etapas para a prepa-
ração da mão de obra da nossa 
região", acrescentou.

A professora Márcia Lima 
Bortoletto, gestora de Projetos 
Institucionais do grupo, explica 
ainda que a ideia foi criar uma 
ferramenta que facilitasse a for-
mação do currículo dos alunos de 
forma ágil, moderna e eficiente. 
"Com o Núcleo de Carreira cria-

mos palavras-chave e, a partir do 
cruzamento das informações do 
aluno e da empresa, eles se bus-
cam automaticamente", informa. 

O portal que estará no ar nas 
próximas semanas, já é visto 
como uma iniciativa eficiente 
no meio empresarial. "A nova 
ferramenta vai ajudar muito 
os jovens e, principalmente, 
as empresas a procurarem os 
melhores profissionais. Usan-

do uma tecnologia móvel, de 
qualquer lugar será possível ver 
as vagas, a disponibilidade das 
pessoas e, com isso, será possí-
vel selecionar os profissionais 
sem sair da empresa", comentou 
o empresário João Rodrigues 
dos Santos, proprietário da JRS 
Computação, de Jaguariúna, 
empresa bicampeã do prêmio 
MPE Brasil na categoria Tec-
nologia da Informação.

Clientes movimentam ruas da cidade à procura do presente de Natal
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Tradição é o termo 
que melhor define a 
loja Kris Josy, que 

cresceu com Indaiatuba e 
se manteve entre as pre-
feridas do público mesmo 
após seus 27 anos.  Fun-
dada em 1987, a loja reúne 
opções para toda a família 
e agregou mais produtos a 
cada ano. 

Segundo o sócio-pro-
prietário Noel Olegário de 
Araújo, antes da criação 
da loja, ele e a esposa Ma-
risa Carvalho de Araújo já 
trabalhavam com vendas. 
“Vendíamos roupas porta 
a porta, indo visitar nossos 
clientes e oferecer nossas 
mercadorias. Em 1987 re-

toda família. Atualmente a 
marca trabalha com roupas 
masculinas, femininas, in-
fantil, bolsas e acessórios. 

No entanto, o grande 
diferencial da Kris Josy 
são os vestidos de festa. 
“Além de preços que cabem 
no bolso, alguns modelos 
são exclusivos. Esses fato-
res fazem com que muitas 
pessoas deixem de alugar e 
optam por comprar o mode-
lo, pois poderão ficar com 
o vestido para sempre”, 
ressalta. 

A marca também conta 
com os tamanhos especiais. 
“Muitas pessoas reclama-
vam que não encontravam 
roupas com o biótipo delas 
e  quando encontravam, 
eram roupas mais simples. 
Aqui na Kris Josy nós pos-

suímos linhas super jovens 
ou roupas de festa para 
todos os tamanhos”, conta. 

Para fechar esse combo 
de motivos que explica o 
sucesso da marca, está a ex-
periência da equipe de fun-
cionários. Segundo Araújo, 
a prioridade é manter a 
equipe o máximo de tempo 
e consequentemente fideli-
zar um cliente. "As pessoas 
gostam de ser atendidas por 
alguém que já as conhece, 
que sabe do que ela preci-
sa, do seu gosto, por isso o 
foco é manter uma equipe 
experiente e que cresça 
conosco”, ressalta. 

A Kris Josy está locali-
zada na Avenida Geraldo 
Hackman, 542, no  Boule-
vard da Cecap. O telefone 
para contato é o 3875.6662. 

solvemos abrir a loja física 
para continuar realizando 
nossas vendas”, explica. 

Desde a fundação, a Kris 
Josy passou por algumas 
mudanças estruturais. Mo-

dernizou a fachada e prin-
cipalmente agregou mais 
produtos, para atender a 

A loja está a mais de 27 anos no mercado e é tradicional na venda de vestidos de festa

JME

DIVULGAÇÃO 

OBJETIVOATIVIDADES 

Alunos são aprovados para a 2ª fase da Unesp 2015PSF promove ações 
educativas no Jardim Brasil O Colégio Objetivo In-

daiatuba aprovou 100 alunos 
para a 2ª fase do vestibular 
da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) 2015, dos 
quais três candidatos são para 
o curso de Medicina. Dos 
100 alunos aprovados, 71 são 
do curso Pré-Vestibular e 29 
alunos do Ensino Médio. No 
ano passado foram aprovados 
77 alunos na mesma etapa. 

O aluno do Curso Pré-Ves-
tibular, Pedro Henrique Cruz 
Farina, um dos aprovados 
para a vaga de Medicina, está 
muito feliz com o resultado. 
“É muito legal a aprovação 
para a 2ª fase porque estou 
estudando muito e é o meu 2º 
ano de cursinho. A aprovação 
traz confiança e mostra que 
estou evoluindo. Sei que, na 
verdade, o vestibular está 
começando agora, porque na 

2ª fase a concorrência será 
ainda maior. Mas é muito bom 
esse reconhecimento porque 

estou me dedicando muito”, 
comenta Pedro.

A 2ª fase do vestibular da 

Unesp será realizada nos dias 
14 e 15 de dezembro.

Dos 100 alunos 
aprovados, 71 são do 
curso Pré-Vestibular

O polo do Programa de 
Saúde da Família (PSF) re-
aliza hoje, dia 5, atividades 
educativas para a população 
do bairro Jardim Brasil. O 
evento será realizado das 9h 
às 17 horas, no salão da As-
sociação Amigos de Bairro 
do Jardim Brasil, localizada 
na rua Lourenço Martins do 
Amaral, s/nº, Jardim Brasil.

No dia o público poderá 
participar de diversas ações 
como aula de relaxamento, 
palestras sobre diabetes, dis-
tribuição de kit com livro de 
receitas e orientações. 

Segundo dados, o PSF do 
Jardim Brasil atende cerca 
de 2.500 pacientes da região, 
sendo que 235 são hiperten-
sos, 30 diabéticos e 74 são 
hipertensos e diabéticos. 

O PSF do Jardim Brasil 
está localizado na Rua Luiz 
Carlos Prestes, 350, Jardim 
Brasil.

Programação
9h - Aula de relaxamento con-
duzida pelo Mestre e Doutor 
em Psicologia, Renato Luís 
Zini.
9h30 - Palestra sobre diabetes.
10h30. Café da manhã saudá-
vel (com a decoração do salão 
temática) e distribuição de um 
kit com livros de receitas e 
orientações.
17h- Palestra exclusiva para 
homens ("Agora é conversa 
de homem para homem") 
abordando os temas: DSTs, 
câncer de próstata, disfunção 
erétil, também conduzida pelo 
Mestre e Doutor em Psicolo-
gia, Renato Luís Zini.
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Guarda apreende mil porções de drogas

SUSTO

MORTE SUSPEITA

AÇÃO   

Caminhoneiro é assaltado por quadrilha armada 

Jovem é encontrado morto na SP-75 

Perseguição termina em 
prisão de assaltantes

COMANDO UNO

A Guarda Civil apreendeu 
na tarde de sexta-feira, 
28 de novembro, 959 

porções de entorpecentes em 
uma residência do bairro Jardim 
Morada do Sol. Um homem de 
32 anos foi preso e deve respon-
der por tráfico de drogas. 

Já na segunda-feira, dia 1º, 
mais drogas foram encontradas 
no Parque das Nações, totalizan-
do assim mais de mil porções 
de drogas. 

Segundo informações, a 
guarnição realizava um patru-
lhamento pelo bairro quando 
avistaram o homem. Ao ver os 
guardas, o suspeito tentou fugir e 
ainda dispensou algo no telhado 

o telhado das residências e tive-
ram êxito em localizar kits de 
crack e maconha. Ao todo foram 
encontradas 750 pedras de crack 
e 209 porções de maconha. 

O homem foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia juntamente 
com os entorpecentes. Após 
prestar depoimento, o homem 
recebeu voz de prisão por tráfico 
de drogas e foi encaminhado para 
a Cadeia Pública de Campinas. 

Nova apreensão 
Já na tarde de segunda-

-feira, dia 1º, mais drogas foram 
apreendidas pela Guarda Civil 
desta vez no bairro Parque das 
Nações. Durante patrulhamento 
pelo local, os guardas se depara-
ram com uma mulher passando 
algo a outro individuo, quando 

a mesma avistou a viatura jogou 
algo dentro da boca, despertan-
do as suspeitas dos guardas. 

Abordada, os guardas en-
contraram com o homem R$ 6 
e uma porção de cocaína e com 
a mulher R$ 50 e outra porção 
de cocaína. Ao seu lado também 
foi encontrado um maço de ci-
garro com mais cinco porções 
da droga. 

As guarnições solicitaram o 
apoio do Canil, que tiveram êxi-
to em localizar mais 31 pedras 
de crack, 29 de cocaína e cinco 
de maconha. 

Diante disso a dupla e as dro-
gas foram encaminhados à De-
legacia de Polícia. Lá prestaram 
depoimentos e após averiguação 
foram liberados.

de uma casa. 
Os guardas iniciaram per-

seguição ao homem, que foi 
detido ruas à frente. Em revista 

pessoal nada foi encontrado no 
bolso do detido, porém o mesmo 
confessou que havia drogas em 
sua casa. Com o apoio do Canil, 

os guardas revistaram minucio-
samente o local, mas nenhum 
entorpecente foi encontrado. 

Os guardas então revistaram 

Um caminhoneiro de 42 
anos foi assaltado na madru-
gada de quarta-feira, dia 3, na 
Rodovia Castelo Branco (SP-
280) a caminho de Indaiatuba. 
A vítima foi seguida por um 
grupo armado que levou toda 
a carga do veículo, deixando 
apenas alguns jornais que 
seriam distribuídos para In-
daiatuba, Itu e Salto. 

Este foi o segundo caso 
de roubo de carga em duas 
semanas, no último registrado 
as vítimas perderam uma carga 
avaliada em R$ 18 mil. 

O caminhoneiro contou 
que transitava pela rodovia 
quando, ao se direcionar para o 

acostamento, foi interceptado 
por dois veículos, sendo um 
deles um Golf preto. Dos auto-
móveis desceram três homens 
fortemente armados que anun-
ciaram o assalto e obrigaram a 
vítima a guiar o caminhão para 
uma estrada de terra. 

Os assaltantes seguiram o 
caminhoneiro até o local, onde 
descarregaram a carga de ele-
trônicos e outros produtos para 
os carros. Após o ocorrido, o 
trio fugiu para rumo ignorado. 

O caminhoneiro informou 
que restaram no caminhão 
apenas a carga de jornais que 
seriam distribuídos para In-
daiatuba, Itu e Salto.

 Segundo caso
Na semana passada outra 

carga foi levada por assaltan-
tes. Um motorista de 65 anos 
e um ajudante de 54 foram 
assaltados após realizarem 
uma entrega de perfumes 
trazidos de Salto para In-
daiatuba. As vítimas foram 
rendidas por três indivíduos 
armados e ficaram 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 perfumes 
e quando passavam pelo 
Jardim Oliveira Camargo 

foram abordados pelo trio de 
assaltantes. Eles desceram do 
carro, dois deles anunciaram 
o assalto e entraram no veí-
culo das vítimas.  O motorista 
contou que os assaltantes 
informaram que queriam 
apenas a carga e que abando-
nariam 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, ain-
da com a chave no contato, e 
fugiram com a carga. 

Até o momento ninguém 
foi preso em nenhum dos 
casos. 

O jovem Igor Santana 
da Silva, de 25 anos, foi en-
contrado morto na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), na 
madrugada de sábado, dia 29 

de novembro. A vítima estava 
caída ao solo e possuía uma 
fratura no pescoço.  Ainda 
não se sabe se ele foi vítima 
de homicídio ou se suicidou. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, a moto da 
vítima estava estacionada em 
cima do viaduto e o corpo do 
jovem estava caído na pista 

logo abaixo, na altura do 
KM 55.  Pelo cenário, pro-
vavelmente o jovem tenha se 
jogado da passarela, porém o 
boletim de ocorrência foi re-

gistrado como morte suspeita 
e o caso deve ser investigado. 

Segundo os documentos 
em seus bolsos, Silva era 
natural de Aracaju – SE 

e até o fechamento desta 
edição não havia mais in-
formações sobre a causa da 
morte, tampouco sobre os 
familiares da vítima.

A Guarda Civil recuperou 
produtos roubados de um bar 
no começo da tarde de sexta-
-feira, dia 28 de novembro. Os 
guardas foram acionados por 
um agente de trânsito, que in-
formou que um bar acabava de 
ser assaltado por dois indivídu-
os, em uma Fiorino na cor prata.  

Pouco tempo depois o veí-
culo suspeito foi avistado tran-
sitando pela Avenida Francisco 
de Paula Leite. Os guardas 
tentaram interceptar o mesmo, 
porém o condutor saiu em fuga 
iniciando uma perseguição que 
acabou pelo Jardim Renata. 

No interior do veiculo havia 
somente o motorista e na parte 
traseira do carro, foi encontrado 
cinco máquinas caça niqueis. 
Com o motorista também foi 
localizado o dinheiro subtraído 
do estabelecimento comercial. 

O segundo homem que 
participou do assaltou foi loca-
lizado pelo Polícia Militar em 
outro local. A dupla reside em 
São Paulo e um deles possui 
cinco passagens pela polícia 
por roubo e receptação. A 
dupla e os produtos foram 
conduzidos para a Delegacia, 
onde receberam voz de prisão. 

As porções de crack e maconha foram encontradas no Jardim Morada Sol
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FOTOS: COMANDO UNO

O assassinato do en-
carregado Evaristo 
Alves Soares, de 32 

anos, nas obras do loteamento 
Campo Bonito revoltou os 
outros trabalhadores alojados 
no local. Os colegas incendia-
ram a sala e um dormitório do 
local que abriga cerca de mil 
funcionários em protesto ao 
ocorrido e muitos afirmaram 
que não voltariam a trabalhar 
após as férias de final de ano. 

Soares foi assassinado na 
tarde de domingo, dia 30 de 
novembro, pelo segurança da 
obra Adão Paulino dos San-
tos, de 44 anos, que está fo-
ragido. Segundo informações 
da Guarda Civil, a vítima foi 
encontrada no chão entre os 
alojamentos e a cantina, com 
ferimentos provocados por 
disparos de arma de fogo.  

Uma testemunha contou 
que a vitima e Silva haviam 
iniciado uma briga e que o se-
gurança, embriagado, chegou 
a invadir o alojamento onde 
Soares estava. Mais tarde, 
depois que o encarregado ter-
minou com suas funções, ele 
foi abordado pelo segurança e 
ambos começaram a discutir. 

A testemunha relatou que 
presenciou a vítima deferir um 
tapa na cara do segurança e que 
resolveu intervir na discussão. 

Porém, antes que tivesse êxito, 
Silva sacou a arma e efetuou 
um disparo contra a vítima. 
Soares ainda correu até as pro-
ximidades da cantina, porém 
caiu no chão, não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o segu-
rança fugiu em um veículo 
Prêmio na cor vinho. Os 
guardas estiveram na resi-
dência do acusado, porém 
só encontraram seus dados 
para o indiciamento. 

O assassinato revoltou os 
outros trabalhadores da obra. 
Parte das instalações foi incen-
diada e uma sala com armá-
rios foi o local mais atingido, 
ficando totalmente destruída. 
Um dos quartos do dormitório 
também foi queimado. 

Diante disso, as férias de 
fim de ano dos trabalhado-
res, que deveriam começar 
só na semana que vem, fo-
ram antecipadas. As obras 
só devem ser retomadas em 
2015, no entanto muitos 
trabalhadores já avisaram 
que não irão retornar. 

Desfecho 
Até o fechamento desta 

edição o segurança não havia 
sido preso, porém na tarde de 
terça-feira, dia 2, a guarda civil 
durante patrulhamento pela 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, teve êxito 
em localizar o veículo em que 
o autor do crime havia fugido. 

Em nota, a Construtora 
Funchal, responsável pela 

obra, lamentou o ocorrido e 
disse se solidarizar com os 
familiares do trabalhador fale-
cido, contratado terceirizado, e 
informou que está à disposição 
da Polícia para colaborar com 
as investigações.

A empresa esclareceu 
ainda que ambos os funcioná-
rios envolvidos no incidente 
estavam fora do horário de 
trabalho. A construtora tam-
bém informou que os vigias 
do alojamento nada puderam 
fazer nada para a desavença 
entre os dois funcionários, 
uma vez que trabalham de-
sarmados. A empresa reforça 
ainda que a obra não possuí 
seguranças e sim vigias e 
porteiros (controladores de 
acesso), e todos desarmados.

Crime ocorreu após uma briga 
no alojamento do Loteamento 
Campo Bonito

O pedreiro Vitor de Souza 
Vilela da Silva, de 19 anos, 
foi preso pela Guarda Civil 
na tarde de segunda-feira, dia 
1º, pelo crime de receptação. 
O jovem estava com uma 
moto Titan azul, que havia 
sido roubada no dia 24 de 
novembro. 

O veículo foi identificado 
pelas câmeras de monitora-
mento Centro de Operações 
e Inteligência (Coade), trafe-
gando pela Avenida Francisco 
de Paula Leite, sentido Jardim 
Morada do Sol. Viaturas da 
GC iniciaram patrulhamento 
pela região e tiveram êxito 
em localizar a motocicleta 
estacionada na Rua Geraldo 
Batista de Moura, no bairro 
Tancredo Neves. 

Enquanto os guardas aguar-
davam apoio, Silva saiu da 
residência e se encaminhou até 
a moto estacionada, porém ao 
avistar as viaturas voltou cor-
rendo para o interior da casa. 
Os guardas informaram que o 
pedreiro estava sem camisa, 
porém trazia nas mãos uma ca-
miseta cinza que conferia com 

a cor da roupa avistada nas 
câmeras de monitoramento. 

Os guardas ordenaram 
que Silva saísse da residência 
e, indagado, o mesmo disse 
desconhecer quem era o pro-
prietário da moto e que havia 
chegado a pé em casa. Como 
as caraterísticas físicas e das 
vestimentas informadas pelo 
Coade batiam com as do jo-
vem, o mesmo foi encaminho 
à Delegacia de Polícia. 

No DP, o jovem foi reco-
nhecido pelo real proprietário 
do veículo, que informou ter 
sido assaltado em sua lan 
house no dia 24 de novembro.  
Diante dos fatos, o jovem 
pedreiro recebeu voz de pri-
são e foi encaminhado para a 
Cadeia Pública de Campinas. 

Vitor Silva, de 19 anos, foi preso em uma residência no Jardim Tancredo Neves

Moto havia sido roubada no dia 
24 de novembro
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Primavera já tem confrontos 
definidos para 2015

Equipe do Educando Para a Vida vence campeonato 

Mais Expressão

MUAY THAI 

JEAN MARTINS

JEAN MARTINS

O Esporte Clube Pri-
mavera já sabe com 
quem serão os pri-

meiros confrontos em 2015, 
tanto da Copa São Paulo de 
Juniores quanto na Série A3 
do Campeonato Paulista. A 
estreia da “Copinha” acontece 
no dia 3 de janeiro (sábado) e 
o segundo campeonato no dia 
31 do mesmo mês, também 
num sábado. 

Pelo Campeonato Pau-
lista, o Fantasma estreia na 
competição, após sete anos 
na Segunda Divisão, contra 
o Taubaté. O jogo será diante 
de sua torcida, no Gigante da 
Vila, às 15 horas. 

Fora de casa, o Fantasma 
da Ituana vai à São José do 
Rio Preto, onde enfrentará o 
Rio Preto, no dia 4 de feve-
reiro (quarta-feira), a partir 
das 16 horas. 

Os jogos do Fantasma 
tendem a ser duas vezes por 
semana, sempre no período 
da tarde. 

O campeonato começa a 
ser disputado no dia 1º de fe-
vereiro, com término previsto 
para o dia 31 de maio. 

A fórmula de disputa do 
certame será a mesma do 

Jogos do Campeonato Paulista Série A3
Dia 31/01- às 15h - Primavera x Taubaté - Em Indaiatuba
04/02 – às 16h - Rio Preto x Primavera - Em São José do 
Rio Preto
08/02 – às 10h - Juventus x Primavera - Em São Paulo
11/02 – 16h - Primavera x Itapirense - Em Indaiatuba
14/02 – 16h - Primavera x Flamengo - Em Indaiatuba
21/02 – 17h - Inter de Limeira x Primavera - Em Limeira
25/02 – 15h - Santacruzense x Primavera - Em Santa Cruz 
do Rio Pardo
28/02 – 15h - Primavera x Votuporanguense  - Em Indaiatuba

O meia-atacante primave-
rino Victor Pucci Piccirillo, de 
19 anos, diz estar confiante na 
equipe do Fantasma da Ituana 
na disputa da Copa São Paulo 
de Futebol Junior, que será dis-
putada em janeiro 2015.

Victor chegou ao Primavera 
no meio do ano passado, dispu-
tou o campeonato Paulista Sub-
20, competição que o Fantasma 
chegou nas semifinais, e será 
uma das “armas” do Tricolor 
na “Copinha”. “Estou con-
fiante nesse grupo. Iniciamos 
os trabalhos agora, temos que 
manter o foco na preparação, 
visando bom desempenho na 
competição”, diz. 

Para a disputa da Copa São 
Paulo, o atleta também ressalta 
o respaldo fora de campo, com 
a empresa que investe no Pri-
mavera. O time que disputou 
o Sub-20 do Paulista será o 
mesmo da “Copinha”.

Mesmo já tendo atuado na 
Europa, o meia ressalta que a 
Copa São Paulo será uma vi-
trine para ele e demais atletas. 
“É um oportunidade para nós e 
também para a cidade. Todos 

estarão aqui é uma chance de 
se destacar. Mas estou feliz com 
o Primavera e acho que essa 
parceria vai render bons fru-
tos. Quem sabe não surja uma 
oportunidade no profissional.”

Experiência
Apesar dos 19 anos, Vic-

tor já tem experiências nos 
gramados brasileiros e inter-
nacionais. Fora do Brasil, por 
exemplo, ele atuou no Despor-
tivo de Mafra, na temporada 
2013/2014. Ele treinava com 
o profissional e jogou o cam-
peonato nacional pelo Sub-18. 
“Lá é um futebol mais tático, 
disciplinado e coletivo e aqui 
no Brasil é mais técnico. Mas 
vejo que aqui o futebol ainda 
está um nível abaixo de Por-
tugal”, compara. “Sem falar 
que lá eles respeitam demais 
os brasileiros.” 

Além de jogar em Portugal 
e agora no Primavera, o jogador 
já teve passagens por Portu-
guesa (no futsal), Corinthians 
(futsal e futebol), Paraná Clube, 
Londrina, Operário Ferroviário, 
Baureri e Joinville.

ano passado. Os 20 times se 
enfrentam em turno único, 
classificando-se para a pró-
xima fase os oito melhores 
colocados. As quatro piores 
equipes caem para a Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista de 2016.

Na próxima fase, os oitos 
times são divididos em dois 
grupos de quatro, quando to-
dos irão se enfrentar em turno 
e returno. Os quatro melhores 
sobem para a Série A2 do 
Paulista, sendo que os dois 
melhores colocados fazem a 
final do campeonato. 

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

Copinha 
Já os confrontos da Copa 

São Paulo foram divulgados 

pela Federação Paulista de 
Futebol na tarde de terça-
-feira, dia 2. 

O primeiro confronto do 
Fantasma da Ituana será no 
dia 3 de janeiro (sábado), às 
9 horas, contra o Araguaína 
de Tocantins. A segunda par-
tida será no dia 6 de janeiro 
(quarta-feira), às 14 horas, 
contra o ABC de Natal.

O tricolor de Indaiatuba 
encerra sua participação na 
primeira fase contra a forte 
equipe do cruzeiro, dia 10 de 
janeiro (sábado), a partir das 
16 horas. 

Returno
08/03 – 10h - Barretos x Primavera - Em Barretos
11/03 – 15h - Primavera x São Jose dos Campos - Em Indaiatuba
14/03 – 15h - Primavera x Atibaia - Em Indaiatuba
18/03 – 20h30 - Francana x Primavera - Em Franca
21/03 – 15h - Primavera x Nacional - Em Indaiatuba
25/03 – 20h  - Tupã x Primavera - Tupã/SP
28/03 – 15h - Primavera x Cotia - Em Indaiatuba
05/04 – 10h - Sertãozinho x Primavera - Sertãozinho 
08/04 – 20h - São José x Primavera - Em São José dos Campos
11/04 – 15h - Primavera x Grêmio Barueri - Em Indaiatuba
15/04 – 10h - Grêmio Osasco x Primavera - Em Osasco

Equipe treina para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior  

Meia vindo de Portugal está 
confiante para a Copinha

Equipe treina para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior 

Victor diz estar preparado e confiante para a disputa da Copa São Paulo

A equipe de Muay Thai, do 
Projeto Educando Para a Vida, 
conquistou o primeiro lugar no 
3º Campeonato da modalidade, 
disputado no último domingo, 
dia 30 de novembro, em Caja-
mar. Além do título por equipe, 
os atletas indaiatubanos trou-
xeram 15 medalhas de ouro e 
três de prata. 

Para o mestre Sandro Mon-

teiro, que é Guarda Civil, o 
resultado é positivo. “A nossa 
equipe conquistou o primeiro 
lugar e isso é importante para 
o trabalho que desenvolvemos 
dentro projeto. Dessa maneira 
há o incentivo para a participa-
ção de mais crianças. Gostaria 
de agradecer a Prefeitura em 
nome do secretário de Seguran-
ça Pública, Alexandre Guedes; 

do coordenador do Projeto, 
Marcos Alexandre Simões e 
da coordenadora de Ensino da 
Guarda Civil Municipal, subins-
petora Marilsa, por acreditarem 
que é possível e apoiarem o 
nosso trabalho”, comenta.

Para Monteiro, as pessoas 
pensam que Muay Thai é uma 
arte marcial de pancadaria, 
mas segundo ele é errado 

pensar desta forma. O Muay 
Thai é uma atividade espor-
tiva extremamente benéfica à 
saúde. “Pois quem a pratica 
requer um preparo físico de 
melhor qualidade, os pra-
ticantes desta arte marcial, 
além de aprenderem defesa 
pessoal, ganham muita re-
sistência física e condiciona-
mento emocional”, acredita.
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RANKING Estrela do Norte e Ponte 
fazem a final do Amador
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LIDI 

DIVULGAÇÃO

Município fica em 
nono nos Jogos Abertos

Estrela  do Norte  e 
Ponte Preta entram 
em campo no do-

mingo, dia 7, para a dis-
puta da primeira partida 
da semifinal da Primeira 
Divisão do Campeonato 
Amador, organizado pela 
Liga Regional Desportiva 
Indaiatuba (Lidi). O con-
fronto acontece às 10 horas, 
no estádio da Osan. 

A final do amador coloca 
frente a frente a experiência 
da Ponte Preta, time com 
vários títulos na história do 
futebol amador e que busca 

o terceiro título consecutivo 
no futebol Indaiatuba, con-
tra o Estrela Norte, equipe 
que nunca venceu a Primei-
ra Divisão do Amadorzão 
da Lidi. 

Na fase de classificação, 
a equipe da Ponte Preta ter-
minou na primeira coloca-
ção, com 27 pontos, sendo 
oito vitórias, duas derrotas 
e três empates. 

O time da Ponte teve 
ainda o melhor ataque, com 
31 gols marcados, e a defesa 
menos vazada, com 12 gols 
sofridos. Na semifinais, a 
Ponte Preta venceu o Ope-
rário por 2 a 0, no primeiro 
confronto, e empatou em 1 

a 1 na última partida, rea-
lizada domingo, dia 30 de 
novembro. 

O Estrela do Norte tam-
bém fechou a primeira fase 
com os mesmos 27 pontos. 
O t ime fechou sua par-
ticipação como segundo 
colocado, também com as 
mesmas oito vitórias, duas 
derrotas e três empates. O 
time marcou ainda 30 gols 
e sofreu outros 23 gols.

Nos jogos pelas semi-
finais do campeonato, o 
Estrela do Norte venceu o 
União Paraná no primeiro 
confronto por 3 a 2 e o 
segundo confronto venceu 
po 2 a 1.

Ainda na primeira fase, 
no confronto entre as duas 
equipes, o Estrela do Norte 
venceu a Ponte Preta por 
1 a 0. 

Agenda 
A partida mais decisiva 

do campeonato, o confronto 
de volta do Campeonato 
Amador já tem data marca-
da e acontece no próximo 
dia 14, domingo, também 
às 10 horas, no campo da 
Osan.  

Com a melhor campanha 
na primeira fase, a equipe 
da Macaca de Itaici joga por 
dois empates para conquis-
tar o título.

Indaiatuba ficou na nona 
colocação nos 78º Jogos 
Abertos do Interior, compe-
tição que encerrou no último 
sábado, dia 29. Na Segunda 
Divisão, contra 209 cidades, 
o município ficou com 47 
pontos e em terceiro coloca-
do no quadro de medalhas, 
com 59 medalhas. Das 17 
modalidades em que a cidade 
competiu, em dez as equipes 
indaiatubanas pontuaram e em 
11 alcançaram medalhas. 

“Todos estão de parabéns 
por mais este excelente re-
sultado, incluindo não só os 
atletas, mas toda a comissão 
técnica, os treinadores e o 
diretor do Esporte de Alto 
Rendimento Rafael de Oli-
veira Silva”, diz o secretário 
municipal de Esportes Hum-
berto Panzetti. “Esta é mais 
uma conquista que prova que 
estamos no caminho certo ao 
privilegiar os esportistas da 
casa. Esperávamos resulta-
dos a médio e longo prazo, 

Ranking final das modali-
dades
Ciclismo feminino – 1º lugar
Natação PCD – 1º lugar
Natação feminino – 2º lugar
Natação masculino – 2º lugar
Handebol masculino – 3º 
lugar
Capoeira masculino – 4º lugar
Malha – 4º lugar
Futsal masculino – 5º lugar
Ginástica artística masculino 
– 7º lugar
Karatê feminino – 8º lugar
Ginástica artística feminino 
– 8º lugar

Confira os resultados 
finais de Indaiatuba 

na 78ª edição dos Jogos 
Abertos do Interior:

mas desde que adotamos esta 
diretriz de só levar atletas de 
Indaiatuba para as grandes 
competições só temos boas 
notícias”, reconhece o secre-
tário municipal de Esportes, 
Humberto Panzetti.Ponte Preta pode conquistar seu terceiro 

título do Campeonato Amador 
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2º desfile da Parada de Natal 
deve reunir 30 mil pessoas

SCS/PMI

SALETE LIBERATTIDIVULGAÇÃO

Papai Noel chega domingo 
com diversas atrações

Mostra termina hoje no Sesi

Terceira idade lança livro ‘Indaiá: 
A Cidade e Suas Imagens’

INDAIÁ 

EXPOSIÇÃO

LANÇAMENTO

O segundo desfile da 
Parada  de  Nata l 
acontece amanhã, dia 

6, na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, mar-
ginal do Parque Ecológico, 
próximo ao Barco da Raia de 
Remos, às 20 horas. Assim 
como aconteceu no primeiro 
desfile, 30 pessoas devem 
comparecer para prestigiar a 
3ª Parada de Natal. 

De acordo com o secretá-
rio de Urbanismo e Meio Am-
biente, José Carlos Selone, a 
mudança do local do Centro 
para o Parque foi uma necessi-
dade técnica e também de aco-
modação do público. “Como 
os carros estão maiores, a 
mudança evitará problemas 
técnicos, inclusive de fiação 
das ruas e irá oferecer um 
espaço maior para acomodar 

melhor o público”, explica. 
Para o desfile, a marginal 

esquerda será interditada a 
partir das 16 horas, no tre-

Primeiro desfile da 
3ª Parada de Natal 
reuniu cerca de 20 
mil pessoas

A chegada do Papai Noel promete encantar e animar as crianças

O lançamento acontece no Shopping Jaraguá, às 8h30, com sessão de autógrafos 

cho entre a Avenida Manuel 
Ruz Peres e a Rua Miguel 
Domingues. Para Selone, a 
população não pode deixar de 

prestigiar o segundo desfile. 
“Quem for assistir não irá se 
arrepender. A Parada evoluiu 
muito ao longo desses três 

anos e os carros, especialmen-
te neste ano, estão mais boni-
tos e com melhores condições 
técnicas”, garante.

A já tradicional Parada 
de Natal de Indaiatuba chega 
a sua terceira edição ainda 
mais encantadora. Com a 
direção de criação de Eder 
Farias, os carros foram con-
feccionados por profissio-
nais altamente qualificados, 
responsáveis pelos desfiles 
de Carnaval de grandes esco-
las de samba, e os figurinos 
estão bem mais elaborados. 

Arcanjos, pastores, reis 
magos, anjos, fadas, bone-
cos, soldadinhos de chumbo, 
bailarinas, entre outros per-
sonagens prometem encantar 
e levar o público a magia 
de Natal. As confeiteiras 
também participaram da 
festa, seguidas por cupcakes, 
bonecos cupcakes e confei-
teiros que abrem a passagem 

para o carro Confeiteira 
Gigante. Tudo com muita 
iluminação e ao som de mú-
sicas natalinas. “Orientamos 
as pessoas a chegarem no 
horário, pois seremos pon-
tuais”, avisa Selone. 

A realização do desfile 
está sob o comando das se-
cretarias de Urbanismo e do 
Meio Ambiente e de Obras 
e Vias Públicas, com a par-
ceria das secretarias de Cul-
tura, Esportes e Educação, e 
do grupo de Jazz do Colégio 
Candelária, além do apoio 
das secretarias de Segurança 
Pública, Saúde, Governo e 
Comunicação Social. 

Adesão
O primeiro desfile da 3ª 

Parada de Natal de Indaiatuba 
foi um sucesso de público. 
Mais de 20 mil pessoas pres-
tigiaram o evento realizado no 
último sábado, dia 29.

O Indaiatuba 
Clube se prepara 
para receber no 
domingo, dia 7, 
o Papai Noel. 
A  c h e g a d a 
está prevista 
para acontecer 
a partir das 10 
horas, onde crianças e 
adolescentes poderão 
se divertir com o clima 
natalino. Como acontece 
em todos os anos, a for-
ma como o Papai Noel 
chegará ao clube vai uma 
surpresa que só será reve-
lada no dia. 

Para o evento, a diretoria 
do IC preparou diversas atra-
ções para entreter o público 
que participar do evento. 
Sob a animação do VJ Ronal-
do Ambiel e do músico Mário 
Nieri, a festa terá brinquedos 
infláveis, distribuição de 

guloseimas, sorteio 
de brindes e mui-
ta diversão, com 
ações no parque 
de diversões, 
quadra e par-
que aquático. 

A  F e s t a 
de Natal receberá 

ainda a ex-atleta da 
seleção brasileira de 
vôlei de quadra, Virna 
Cristina Dantas Dias, 
a “Virna do Vôlei”. 
Embaixadora do es-
porte do Banco do 
Brasil, Virna virá ao 
Clube para conversar 
com os associados 
sobre a experiência 
que possui dentro do 
esporte e mostrar a 
importância da práti-
ca desportiva para a 
formação das crian-
ças e adolescentes.

A exposição fotográfica 
“Viva São Benedito: Con-
gadas” termina hoje, dia 5, 
e pode ser visitada até as 19 
horas no Serviço Social da 
Indústria (Sesi) de Indaiatuba. 

A mostra tem entrada gratuita. 
Com fotografias de José 

Antônio Teixeira, a exposi-
ção apresenta as congadas, 
uma das mais conhecidas 
manifestações de cultura 

popular que une fé, paixão, 
festa e dança. Ao registrar 
esses momentos, o fotó-
grafo teve como objetivo 
marcar a festa de cores 
e devoção para manter a 

continuidade dessa tradição 
popular.

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

Estudantes da terceira 
idade da Oficina de Foto-
jornalismo promovida pelo 
Instituto Henrique da Silva 
Semente (IHESS), irão lan-
çar amanhã, dia 6, o livro 
“Indaiá: A Cidade e Suas 
Imagens”. O lançamento 
está marcado para aconte-
cer no Shopping Jaraguá, 
às 8h30, onde os 16 autores 
estarão presentes e irão re-
alizar sessão de autógrafos 
durante o evento. 

A publicação faz parte 
das comemorações dos 15 
anos do IHESS e é resultado 
de várias saídas fotográfi-
cas realizadas pelos alunos 
ao longo de oito meses de 
aprendizado. Através de 
suas lentes e olhares aten-
tos, os oficineiros puderam 
observar uma cidade em 
constante transformação e 
registrá-la em diferentes 

ângulos.
As fotografias também 

retratam a paisagem do Par-
que Ecológico, patrimônios 
históricos, como a Igreja 
Nossa Senhora da Cande-
lária e o Centro Cultural 
Pau Preto. O prefácio é do 
fotógrafo e escritor Antonio 
da Cunha Penna.

Capacitadora da Oficina 
de Fotojornalismo e orga-
nizadora do livro, Dina de 
Aquino não esconde o or-
gulho de ver o trabalho de-
senvolvido render "frutos" 
antes inimagináveis para 
alguns dos participantes 
do projeto. "Saber que, de 
certa forma, contribuímos 

para preservar a memória da 
cidade e, ao mesmo tempo, 
realizamos um sonho dos 
estudantes, a publicação 
do livro, demonstra que o 
IHESS desenvolve um tra-
balho sério que há 15 anos 
faz muita diferença na vida 
de milhares de pessoas da 
terceira idade", afirma.
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Circo é tema de Festival de Dança

Albano Sales Duo abre evento

CLUBE 9

MENU MUSICAL

DENISE KATAHIRA 
cultura@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCULTURA & LAZER
Alunos de teatro apresentam 

espetáculos gratuitos
ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

Os alunos da oficina de 
teatro adulto da Se-
cretaria Municipal de 

Cultura se apresentam neste 
fim de semana com espetá-
culos gratuitos. As apresen-
tações acontecem hoje, dia 5, 
amanhã, dia 6, e domingo, dia 
7. Todas acontecem às 19h30, 
no Novo Centro Cultural Mo-
rada do Sol. 

De acordo com o coorde-
nador do projeto, professor 
Roberto Parkinson, os tra-
balhos são divididos em três 
turmas diferentes, sendo uma 
peça formada por adultos e 
duas por adolescentes. “Todas 
as peças trazem um toque de 
bom humor, de inesperado, 
surpreendendo o público. 
Além disso, muitos alunos 
ainda buscam as artes cêni-
cas como um modo de lidar 
com a timidez, de ser mais 
descontraído, e é muito bom 
ver como se envolvem com as 
montagens e alcançam seus 
objetivos”, diz.

Parkinson espera que a 
comunidade prestigie o even-
to. “Esperamos casa cheia. 
Que o teatro fique cheio para 
poder apreciar os espetáculos 
que marcam o encerramento 
de final de ano das oficinas”, 
enfatiza.

Hoje será apresentado o 
espetáculo “E o Castelo, Com 
quem fica?”, com texto de 
Parkinson. Amanhã o público 
poderá se divertir com a peça 
“Conquistando um Sonho”, 
escrita pelos alunos Afonso 

Torres, Fernando Motta e 
Alexandre Valentin. Já no 
domingo, tem “Um Pic Nic no 
Front”, de Fernando Arrabal. 
As apresentações são abertas 
ao público e classificação livre.

Para o aluno Aparecido 
de Lima, que atua em “Um 
Pic Nic no Front”, a oficina 
ajudou em uma meta espe-
cífica. “Sentia a necessidade 
de falar melhor em público, 

o que me ajudaria muito 
no trabalho, e no começo 
foi um desafio, são muitas 
falas para decorar, mas aos 
poucos fui ganhando con-
fiança e hoje já me sinto 
mais seguro, mesmo no dia 
a dia”, conta.

Atualmente, a Secretaria 
Municipal de Cultura possui 
26 oficinas culturais gratui-
tas permanentes, entre elas 
as de teatro, com inscrições 
a cada início de semestre, 
e que reúnem mais de 2,5 
mil alunos de várias faixas-
-etárias, inclusive da tercei-
ra idade. Em complemento, 
realiza ao longo do ano uma 
série de workshops, também 
com entrada franca.

O Novo Centro Cultural 
Morada do Sol está loca-
lizado na Avenida Fábio 
Roberto Barnabé, 5.924, no 
Jardim Morada do Sol. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3894-1867.

Alunos no ensaio da pela “Um Pic Nic no Front”

Confira a sinopse 
dos espetáculos:

 “E o Castelo com Quem Fica?”
Escrita pelo professor Rober-
to Parkinson, a peça traz a 
história de um rei de um país 
imaginário que é enganado 
por um grupo de picaretas. 
O bando oferece uma droga 
para que o rei tome e expulsa 
as princesas do castelo, se 
apossando do castelo. Após 
muitas idas e vindas, o rei re-
cupera a consciência, o golpe 
é descoberto e o grupo é co-
locado para correr. Contudo, 
com inspiração em um antigo 

programa televisivo onde o 
público decidia o final da his-
tória, aqui também a plateia 
terá a opção de escolher entre 
dois destinos finais para os 
picaretas e as princesas. 

“Conquistando Um Sonho”
Escrita pelos alunos da oficina 
de teatro adulto da Cultura 
Afonso Torres, Fernando 
Motta e Alexandre Valentin, a 
peça tem como foco um grupo 
de alunos que estão no último 
ano do colégio e se unem para 
formar uma banda. Porém, 
um aluno enciumado por ficar 
fora da iniciativa, boicota o 

teste do grupo, mas no fim, 
depois de muita luta, a banda 
ganha nova chance. 

“Um Pic Nic no Front”
Escrita pelo espanhol Fer-
nando Arrabal, célebre au-
tor do chamado “teatro do 
absurdo”, a peça esbanja 
bom humor ao abordar uma 
situação inusitada: uma mãe 
resolve visitar seu filho que 
está no front na guerra, le-
vando a família a tiracolo. A 
chegada do grupo precipita 
uma série de acontecimentos 
que culminam em um desfe-
cho surpreendente. 

O Clube 9 de Julho realiza 
no dias 22 e 23 de dezembro, 
a 8ª edição do Festival de Dan-
ça. O evento acontece na Sala 
Acrísio de Camargo, no Centro 
de Apoio à Educação de Indaia-
tuba (Ciaei), a partir das 19h30. 
Para assistir o espetáculo não é 
preciso ser associado do clube, 
e o ingresso deve ser retirado na 
secretaria do Clube, a partir de 
segunda-feira, dia 8. 

Para o Festival, foram dis-
ponibilizados 800 ingressos por 
noite e os convites devem ser 
trocados por dois litros de leite 
longa vida que serão destinados 
a Federação das Entidades As-
sistenciais de Indaiatuba (Feai). 

Nesta 8ª edição, o tema es-
colhido foi “O Circo” e ao todo 
serão apresentadas 14 coreogra-

fias, com participação de 160 
alunos do Projeto Saúde, nas 
modalidades jazz, ballet, dança 
de salão e dança do ventre.

Com cenário de Marcelo 
Rosa, figurinos de Mara Ferrare-
ze, Anelise Formaggio e Dádiva 
Boni, e coreografias assinadas 
pelos professores Jaqueline Pa-
risotto, Victor Tegério, Eliana 
Moura e Ana Paula Cesarino, o 
espetáculo tem direção artística 
da professora Patrícia Bergamo, 
e conta ainda com uma equipe de 
mais de 60 pessoas envolvidas na 
produção e execução do evento.

O Clube 9 de Julho está 
localizado na Avenida Presi-
dente Vargas, 2.000, Indaiatuba. 
Mais informações no site www.
clube9.com.br ou pelo telefone 
(19) 3875 9833.

Albano Sales Duo se apre-
senta neste domingo, dia 7, 
abrindo a agenda musical do 
mês de dezembro do “Menu 
Musical”, realizado pelo Sho-
pping Jaraguá Indaiatuba. A 
apresentação acontece na Praça 
de alimentação do empreendi-
mento, a partir das 12h30.

Com um show que resgata a 
boa música, Albano Sales toca 
o melhor da MPB em seu piano 
e promete animar e encantar o 
público presente. 

No próximo domingo, dia 
14, será a vez de Zé Luiz Ro-
dovalho se apresentar. O cantor 
apresentará em seu repertório 
canções de xote, baião, samba, 
bossa nova e balada.

No dia 21, a animação ficará 
por conta da dupla Mila e Vitor. 

Conhecidos pela versatilidade 
das vozes e qualidade dos arran-
jos, a dupla faz uma apresenta-
ção única com os sucessos do 
forró e da MPB.

E encerrando as apresen-
tações do mês de dezembro, 
a cantora Kika Baldasseirine 
se apresenta no dia 28. Com 
mais de dez anos de carreira, a 
intérprete traz em seu repertório 
grandes sucessos da música 
popular brasileira.

O projeto “Menu Musical” 
realizado pelo Shopping Jaraguá 
tem como objetivo levar entre-
tenimento ao público na praça 
de alimentação do empreendi-
mento. As apresentações acon-
tecem sempre aos domingos, 
das 12h30 às 15h30. O evento 
é gratuito e aberto ao público.
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Cinema

AS AVENTURAS DE 
PADDINGTON - Lança-
mento - Comédia / Aven-
tura - Classificação livre - 
90 minutos. DUBLADO: 
Quinta (4) a Quarta (10): 
15h30 / 17h40.

D E  V O L T A  A O 
JOGO - Estréia - Ação 
- Classificação 16 anos 
-  1 0 1  m i n u t o s .  L E -
GENDADO: Quinta (4) 
a Quarta (10): 17h15 / 
21h55

ELSA E FRED - Es-
tréia - Romance / Co-
média -  Classif icação 
10 anos - 97 minutos. 
LEGENDADO: Quinta 
(4), Sexta (5), Segunda 
(8), Terça (9) e Quarta 
(10): 19h40. Sábado (6) 
e Domingo (7): 15h00 / 
19h40

O HOBBIT - A BA-
TALHA DOS CINCO 
EXÉRCITOS - Pré-es-
tréia - Aventura Épica 

AS AVENTURAS DE 
PADDINGTON - Lança-
mento - Comédia / Aven-
tura - Classificação livre 
- 90 minutos. DUBLADO: 
Quinta (4) a Quarta (10): 
15h00 / 17h10 / 19h40.

Q U E R O  M A T A R 
MEU CHEFE 2 - Lança-
mento - Comédia - Classi-
ficação 14 anos - 108 mi-
nutos. DUBLADO: Quinta 
(4), Sexta (5), Segunda (8), 
Terça (9) e Quarta (10): 
18h50. Sábado (6) e Domin-
go (7): 13h50 / 18h50. LE-
GENDADO: Quinta (4) a 
Quarta (10): 16h10 / 21h30

CAÇADA MORTAL - 
Lançamento - Ação / Aventu-
ra - Classificação 14 anos - 113 
minutos. DUBLADO: Quinta 
(4) a Quarta (10): 21h55. 
LEGENDADO: Quinta (4) 
a Quarta (10): 16h45 / 19h20

UMA LIÇÃO DE VIDA 
-  Sessão especial* - Drama - 
Classificação 12 anos - 104 
minutos. LEGENDADO: So-
mente no Sábado (6): 14h00. 
*Fazendo parte da “Virada 
Inclusiva”: Parceria Comdefi, 
Semfabes e Topázio Cinemas 
em comemoração ao Dia 
Internacional dos Direitos da 
pessoa com Deficiência

 IRMÃ DULCE - Drama 
/ Biografia - Classificação 10 
anos - 95 minutos. NACIO-
NAL - Quinta (4) a Quarta 
(10): 14h25 / 19h00.

JOGOS VORAZES - A 
ESPERANÇA - PARTE 
1 - Aventura - Classificação 
14 anos - 123 minutos. DU-
BLADO: Quinta (4) a Quarta 
(10): 15h20 / 17h55 / 20h30.

DEBI & LÓIDE 2 - Co-
média - Classificação 12 anos 
- 100 minutos. DUBLADO: 
Quinta (4) a Quarta (10): 
16h25 / 21h05. No Sábado 
(6): também com uma sessão 
às 22h10

Mais Expressão

O ariano estará mais introspectivo e voltado para aqueles 
assuntos relacionados ao seu trabalho. Estará mais reflexivo 
e sentirá necessidade de deixar as coisas mais organizadas e 
limpas. No setor emocional, também fará faxina, deixando 
para trás certos sentimentos que não servem mais pra estar 
consigo. Ideias podem surgir de forma inesperada.

Esta semana o taurino volta s sentir sua 
força focada na vida social e poderá fazer novas amizades. 
No trabalho, se for líder de uma equipe, pode e deve levar as 
pessoas a formarem equipes. Profissionalmente o momento 
é bem positivo, pois os planos de carreira estão facilitados. 
O nativo pode encontrar novas amizades. 

Vida profissional e planos de carreira estão sendo focados, 
é possível que conclua algum tipo de planejamento ou 
projeto que já tenha iniciado. O geminiano estará mais agi-
tado e poderá se envolver mais intensamente nas relações. 
Uma nova fase de relacionamento ou no relacionamento 
está ocorrendo e o nativo terá várias alegrias vindo daí. 
Profissionalmente também é um bom momento.

Sabe aquele esforço que vem fazendo já há algum tempo? 
Pois bem, nesta semana, as coisas movimentam-se com 
mais facilidades e o nativo sente que seus projetos de médio 
e longo prazo começaram a desenvolver. Apesar disso, o 
nativo sente que suas ações precisam ser economizadas, e 
o nativo não vai querer se desgastar a toa, daí, uma forte 
introspecção passa a sentir.

O leonino sente que suas emoções estão muito intensas e 
pode não suportar certos comportamentos alheios. Isso pode 
levar o nativo a deixar algumas pessoas de lado ou a querer 
fiar um pouco longe de vários outras pessoas. Estará mais 
contundente com o que quer e mais definido em suas opiniões. 
Cuidado com sua ansiedade. No trabalho precisa ter cuidado 
com suas atitudes, pois precisa aprender a planejar e a lidar 
com pessoas agressivas.

O virginiano pode encontrar algumas amizades nesse 
período, e as relações, tanto pessoais quanto profissionais 
estarão destacadas. Pode vir a fechar uma sociedade ou 
parceria comercial por estas semanas e com isso mudar de 
emprego ou reformar o modo de trabalhar. O momento é 
de expansão no trabalho.

Um novo começo está surgindo na vida do Libriano.  Há 
indícios de renovação de sua energia vital, de seu dinamis-
mo e vigor físico. Uma nova forma de movimentação do 
seu dia a dia e novos projetos de trabalho está na sua pauta 
diária. O momento é ótimo para sua saúde, pois há uma 
diminuição da tensão. 

O escorpiano sente que suas emoções estão mais aflora-
das, mais intensas e os romances estarão movimento seu 
coração. Há indícios de grandes possibilidades de começar 
ou aprofundar um romance iniciado há algum tempo. Sua 
vida social passa a ser intensa, assim como sua diversão e 
seus prazeres. Sua vida familiar está focada e pode chamar 
o nativo a responsabilidade do lar ou da família.

Uma nova forma de encarar sua vida familiar e sua vida 
doméstica e os relacionamentos em família, pode rever seus 
conceitos sobre vida afetiva e domiciliar. Seus sentimentos 
estão sendo renovados e sua maneira de se expressar, suas 
ideias, suas opiniões mudam de formato. Poderá se perceber 
mais maleável ou mais inquisidor de novas ideias.

O capricorniano começa a sentir uma nova maneira de 
levar sua vida afrente. Pode estar começando uma vida 
nova e isso pode gerar: no trabalho acordos, negocia-
ções a serem firmados, isso porque sua vida financeira 
estará também sendo destacada.  O nativo sente sua 
energia focada nas metas que levem ao aumento de 
seus rendimentos. 

O aquariano começa um movimento que levará a mudan-
ças em suas finanças e investimentos. Antigos projetos 
começam a mostrar resultados, 
Sua energia física também está começando a voltar para 
seu corpo. Momento para expurgar as dificuldades que 
teve com sua saúde, isso fará o nativo mais dinâmico, 
ativo e com garra para atingir suas metas tanto pessoais 
quanto profissionais. 

O pisciano deve se preparar para uma nova forma de 
viver que está começando em sua vida agora. Sua saúde 
precisa ser cuidada, evite comportamentos de exageros, 
pois sua energia física estará em baixa por uns dois meses 
aproximadamente. Há riscos de viroses ou inflamações. 
Filhos podem estar mudando de vida. Mudanças no 
trabalho também ocorrem.

Horóscopo de 05 a 11/12 por Alex Costa Guimarães

- Classificação 14 anos 
- 144 minutos.  3D - LE-
GENDADO: Pré-estréia 
na Quarta (10): 21h00. 
Atenção: para esta pré-
-estréia especial deste 
filme na quarta, ingres-
sos: Inteira R$ 20,00 // 
Meia R$ 10,00

JOGOS VORAZES - 
A ESPERANÇA - PAR-
TE 1 - Aventura - Clas-
sificação 14 anos - 123 
minutos .  DUBLADO: 
Quinta (4) a Quarta (10): 
16h25 / 19h00 / 21h25. 
LEGENDADO: Quinta 
(4) a Terça (9): 20h15. 
Excepcionalmente a ver-
são legendada não será 
exibida na quarta, dia 10

DEBI & LÓIDE 2 - 
Comédia - Classificação 
12 anos - 100 minutos. 
DUBLADO: Quinta (4) 
a Quarta (10): 15h50 / 
19h20 / 21h40

FESTA NO CÉU  - 
Animação / Aventura - 
Classificação livre - 95 
minutos .  DUBLADO: 
Somente Sábado (6) e 
Domingo (7): 14h30
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'GENTE QUE FAZ' 2º Almoço do Bom Edição Especial de Natal Miss e Mister Fitness Indaiatuba 2014

Le Triskell Bistrô

'Paella Mineira'

Inauguração da Revisteca

Campinas Decor 2015

Corte a Fome aconteceu no último dia 30

Inauguração ‘Finesse’

Na última quarta-feira, dia 26 de Novembro, o Lions Clube 
de Indaiatuba convidou a professora Doraci Semente para mi-
nistrar uma palestra sobre voluntariado e entregou a ela o troféu 
“Cl. João José Mendes (Tulo) "Para gente que faz". 

Churrasco da Sorte
No domingo, dia 

30 de novembro, 
aconteceu o tradi-
cional Churrasco da 
Apae, com bebidas 
à vontade, sobre-
mesas, sorteio de 
brindes e de dois 
prêmios de até R$ 3 
mil, e com música 
ao vivo.

O Rota Kids Club 
de Indaiatuba, na im-
plantação e inauguração 
da Revisteca do Centro 
de Atanção Psicossocial 
Infanto Juvenil (CAPS-
-i). O evento aconteceu 
na manhã de domingo, 
dia 29 de novembro, 
com apoio do Rotary 
Club de Indaiatuba, Ro-
tary Club de Indaiatuba 
Cocaes, e Interect Club 
de Indaiatuba.

O Concurso Miss e Mister Fitness Indaiatuba 2014, na Casa 
do Patrão em Indaiatuba, onde sagraram-se vencedores Melvins 
Barbosa, como Mister Fitness, e Dany Pinez, com Miss Fitness.

Jantar de degustação no Le Triskel, com um cardápio mais 
que excelente e como sempre a simpatia do casal, Gilles e Vera.

Aconteceu no últi-
mo domingo, dia 30 de 
novembro, o almoço em 
comemoração aos 15 
anos da Abid, com uma 
deliciosa Paella Minei-
ra, que agradou e muito 
a todos os presentes. 
Parabéns a entidade, a 
Alice, Maurício, e to-
dos os voluntários que 
trabalharam tanto para 
o sucesso do almoço.

Jeane e Vania Albertini, receberam clientes, amigos e fami-
liares para a inauguração de sua mais nova loja a"Finesse". Em 
um espaço de muito luxo e glamour, as mulheres de bom gosto 
puderam se deliciar com as últimas novidades em moda festa, 
noivas e afins, em um ambiente voltado somente para esses 
eventos. Parabéns meninas pela loja linda, ao Vlademir Seneme 
pela decoração, ao Buffet Nina Moreira pela gostosuras, e espe-
cialmente parabéns para a Karina, que estará no comando da loja.

Toda quarta-feira e sábado é realizado o Almoço do Bom, 
no Lar São Francisco, porém excepcionalmente no dia 13 de 
dezembro não será feito. O almoço seria no sábado e irá ser feito 
uma edição especial dia 14, no domingo, visando agregar o maior 
número de pessoas. O cardápio será um pouco mais variado, no 
valor de R$ 25 por pessoa, crianças de 0 a 7 anos não pagam, e de 
8 a 12 anos pagam R$ 15. As bebidas são a parte. Confirmado a 
participação do Tio Bocão para um espaço de recreação as crian-
ças, bem como a presença já confirmada da Apollo Sonorização 
e Nau Martins com MPB e POP Internacional. 

I n e d i -
tismo será a 
palavra-chave 
da Campinas 
Decor 2015. 
Marcando o 
20º aniversá-
rio da princi-
pal mostra de 
arquitetura, 
decoração e 
paisagismo do 
interior pau-
lista, a edição do próximo ano terá como cenário a expansão 
do Shopping Center Iguatemi Campinas e contará com um 
mês a mais de exposição ao público. O lançamento oficial do 
evento foi realizado nesta terça-feira, dia 2, no auditório da 
Livraria Cultura, com a divulgação do projeto a cerca de 180 
profissionais do setor e a abertura das inscrições para a mostra.

A edição 2014 do Corte 
a Fome, que é promovida há 
mais de uma década pela Gê 
Beleza Hair & Style, e que 
aconteceu no domingo, dia 30 
de novembro, no campus da 
Faculdade Max Planck, arreca-
dou uma tonelada de alimentos 
perecíveis, que serão doados a 

ONG Bolha de Sabão. Além dos cortes de cabelo, também foram 
feitas unhas artísticas, teve música com a dupla sertaneja Ivan 
Lenon & Thiago, apresentação de hip hop, distribuição de pipoca 
e algodão doce, balão pula pula e cama elástica. Vale lembrar que 
a arrecadação em prol da Bolha de Sabão continua até o dia 13 de 
dezembro, no campus da Faculdade Max Planck.
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Lais Garcia Pinheiro em seu aniversário de 6 anos, com o primo Lucas Marmé

Equipe fraldinha da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro campeã da Copa Aifa

Alunos do Colégio Meta durante visita ao Casarão Pau Preto

Alunos da Unidade 2 do Colégio Meta visitam Casarão Pau Preto

Infantil da Escola Oficial do Cruzeiro

Letícia André e Sofia Belo na Feira do Conhecimento do Objetivo 
Indaiatuba

Arthur Navarro Martins comemorando o aniversário no Objetivo Indaia-
tuba com os amiguinhos

Aluno Enzo Pioli, do Jardim 1, dos colegios Cata-Vento e IPEC, com a 
familia e o Papai NoelAluna Vitoria Lopes, do 1 ano C, dos colegios Cata-Vento e IPEC
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Marcelo, Erik, Gisele e Edson no Dom Apollo

Fabiano e Junior no Dom Max

Wagner, Denise e Artele Piquet na Paleteria ArribaPaulo Gonçalves na Big House

Marco Rancan no Restaurante Casa da MoquecaHelder da Seprev no Restaurante Açafrão

Diego, Marcelo, Donizetti, Gustavo, Jailson e Alexandre no Dom ApolloDaniel, Fábio Fafur e Bruno no Restaurante Rincão Gaúcho 

Michelle no Restaurante Açafrão

Jaqueline, Alemão e Mineiro da equipe do Restaurante Rincão Gaúcho

Maria do Carmo e Cauã na Paleteria Arriba
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A Olimaq pos-
sui uma ampla li-
nha de máquina 
para bordar, com 
equipamentos re-
sistentes e faceis 
de usar. Simplici-
dade, praticidade e 
versatilidade para 
o cliente soltar a 
imaginação. Li-
nhas de máquinas 
de bordados, equi-
pamentos com estrutura metálica e de alta resistência, bordados de 
alta precisão, equipamentos de fácil manuseio. Basta configurar a 
unidade e bastidor de bordado, selecionar o desenho e a máquina já 
estará pronta para bordar. Instruções, visores e manuais totalmente 
em português. Vá conferir esta novidade e muito mais!

A Escola Arte em Cerâ-
mica Calliopi oferece aulas 
todas as quintas e sextas-
-feiras. Além de passar uma 
tarde agradável e divertida, 
você faz peças maravilhosas 
em cerâmica com a profes-
sora Calliopi. Ligue já no  
3894-8737, (11) 5521-3989 
ou (11) 5547-0454. E você 
que mora em São Paulo, as 
aulas acontecem nas segun-
das, terças e quartas-feiras. 
Muito bom!!!

Salão maravilhoso com estrutu-
ra completa para qualquer evento 
seja particular ou corporativo. Bem 
localizado, num os pontos mais no-
bres da cidade, o Parque Ecológico 
ao lado da Prefeitura. Capacidade 
para mil pessoas. E para festa infan-
til nada melhor que o Le Luh Kids 
com buffet completo, brinquedos 
específico para cada idade, sepa-
rados fisicamente, oferecem con-
forto e brincadeiras saudáveis aos 
pequenos. Projeto arquitetônico e 
luminotécnico desenvolvido espe-
cialmente para encantar as crianças, 
criando um ambiente colorido e 
lúdico. Trenzinho suspenso atra-
vessa diferentes áreas do Salão até 
a parte externa da construção. Tudo 
perfeito e lindo. Ligue e informe-se 
no 3392-6063 ou 3017-0917. Você 
vai se encantar!!!

Le Luh, o espaço certo para o seu evento

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

O famoso profissional na arte em cabelos, Tony Figueiredo 
voltou com tudo. Agora no Fênix Sttudio Di Beleza na Rua Al-
berto Santos Dumont, 1.209 sala 4H – Fone: 3835-3260. Sucesso!

Vânia, Karina e Jeane, proprietárias da recém-inaugurada 
Finesse. Sucesso amigas!!!

Régia, Karina Albertini, Karina Xavier e Carolaine, a equipe 
da Finesse, a loja exclusiva para noivas e vestidos de festa que 
inaugurou semana passada. A loja fica na Rua XV de Novem-
bro, 995. Vale a pena conhecer!!

Para festas de final de ano, forma-
turas e reveillon, não deixe de conferir 
a maravilhosa coleção de vestidos de 
festas da A Nova Loja. Divinos!!!

A coleção Verão da Vitorello está super linda. Para 
as festas e para presentear é uma excelente opção. E 
aproveite a promoção Fitness com 20% de desconto. 
Está demais!!

A Estilo Mil Coisas está arrasando com a sua nova coleção. 
Veja só este modelito da Stroke, que lindo! Passe na loja e confi-
ra a Coleção Realist que está fazendo o maior sucesso, inclusive 
com roupas brancas para o Reveillon. Confira de perto!!!
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Lia Marques, vice Presidente da Fecomerciários; Luiz Carlos Mota, pre-
sidente da Fecomerciários; Reinaldo Nogueira, prefeito de Indaiatuba; 
e Luciano Alves Ribeiro, presidente do Secom

Valdci Alves, Luiz Carlos Mota, Arnaldo Biloti, Edson Ramos, Aparecido 
Bruzaro e João Fuentes na inauguração da sede própria da Secom

Soraia e Dr. Luiz Carlos Chiaparine na inauguração da sede própria da Secom

O Clube 9 de Julho sedia pelo 2º ano a belíssima Exposição Nacional de Orquídeas. Os visitantes encontraram plantas premiadas como atrações e 
ainda belíssimas espécies para compra, uma verdadeira explosão de cores e perfume tomaram conta do salão principal

2º Baby Pet na Dog’s Place: o evento foi um sucesso!!

Lu, proprietária da Shoe & Shop entre as colaboradoras do JME, Beth, Ali-
ne, Sonia e Cely, em uma tarde especial com direito à Frisante e docinhos

Camila Medina, sempre cuidando muito bem dos seus cabelos. Ligue e 
agende seu horário 3935-2804

Sr. Orlando, do Placas para Túmulos, comemorou mais um ano de vida. 
Parabéns, muitas felicidades!

Lúcia Ramos:
a marca de 
lingerie que 
realiza os 
desejos mais 
íntimos das 
mulheres !
Seja você uma 
revendedora
F: 3834-1768

FOTOS: NILDA TAKEUTI
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Sandra, Felipe, Isabela e Malu no evento de acendimento das luzes de 
Natal do Indaiatuba Clube

Os alunos Gustavo Cordeiro, Rafaela Vidotto, Alberto Alencar, Melissa 
Diniz e Patrick Chagas, do 9º ano do Colégio Rodin

O free dancer do Indaiatuba Clube, Alemão, com as 
amigas Clarice e Terê no Baile Dançante do clube

Julia pronta para seu aniversário de 15 anos, com o aplique 
perfeito da Alícia Hair e produção Letícia Rodrigues

Isabela, Sandra, Fábio e Malu no encerramento do ano esportivo do 
Indaiatuba Clube

A querida Karen, do Espaço Cultura Stahl Soler, 
comemorou na última semana  mais um ano de 
vida. Parabéns, muitas felicidades!

Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe DryClean

Edvandro Borges, monitor do Colégio Meta, vence 
na modalidade Capoeira nos Jogos Abertos 2014

Algumas das integrantes do Coral do IC, com a maestrina Sônia Di Morais 
no evento de acendimento das luzes de Natal do Indaiatuba Clube

A aluna Lis Medeiros, do 9º ano, com o monitor Renan Gomes no Colé-
gio Rodin

Silvia, Selma e Marlene, da Selma Jóias e Óptica, com a nova coleção 
de óculos de sol Jean Monnier, Ray Ban e Vogue

Curso de NR 35 Escoma Microsol Treinamentos Equipe Indaiá Vest

Leia Perini, diretora dos colégios Cata-Vento e IPEC, e Marcelo Canela, dire-
tor do colégio Rodin, na Exposição de Artes que aconteceu no último dia 29

CAPS Infanto Juvenil recebe Projeto do Rotary
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PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

CADERNO DE NEGÓCIOS

*AP01470 CIDADE NOVA - LANÇAMENTO - APTOS NOVOS 
AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA AMPLA / COZ. / WC / 
LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / TEMOS OPÇÕES PARA INVESTI-
DORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA + PARCELAS 
FINANCIADO PELA CAIXA / FASE FINAL DE ACABAMENTO / 
1º. ANDAR R$ 339.000,00 DEMAIS ANDARES CONSULTE-NOS.

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

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

AP02431 ED.LARANJEIRA - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC 
/ AS / GAR. R$ 900.00 + COND. + IPTU

AP02576 ED.IPÊ - AU.45m² - DORM. / SALA / COZ. / WC / 
GAR. R$ 800,00 + COND. + IPTU

AP01511 FONTE DE TREVI - AU.66m² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC / LAVANDERIA / GAR. / ED.COM PISCINA E 
CHUR. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

AP02580 JD.PEDROSO - AU.50m² - 2 DORM. / SALA 2 
AMB. / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

AP01949 ED.JORILDA - 3 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS 
/ GAR. R$ 1.250,00 + COND. + IPTU

AP02448 ED.VERCELLI - 1º LOCAÇÃO - 2 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR. R$ 1.250,00 + 
COND. + IPTU

AP01308 JD.OLINDA - AU.75m² - 2 DORM. / SALA / COZ. 
/ WC / AS / AQUEC.SOLAR / GAR.COBERTA. R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU

AP01530 MONTE VERDE - 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS 
/ GAR. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

AP02541 ED.PORTO DO SOL - 2 DORM. / SALA / COZ.
PLANEJ. / WC / AS / GAR. / ED.COM ELEVADOR + CHUR. 
+ PISCINA. R$ 1.100,00 + COND. + IPTU

AP02339 BOSQUE DOS INDAIAS - AU.67m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. R$ 870,00 + COND. + IPTU

AP02289 VILA DAS PRAÇAS - AU.40M² - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC. / AS / COM AREA DE LAZER / GAR. R$ 900.00 
+ COND. + IPTU

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

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

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

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova - Salão Térreo – 70m² c/ banheiro e cozinha, 
prox a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00077 – Ed. Kennnedy Office – Sala c/ AU: 40m² c/ wc – portaria 
e estacionamento, pisos em porcelanato R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização 
privilegiada - AU: 40m² c/ wc, porcelanato, estacionamento R$ 1.800,00 
+ Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e wc R$ 3.500,00 + Iptu
SL00073 – Jd. Morada do Sol – Frente p/ Av. Ario Barnabé – AC: 
200m² - fachada de vidro, 2 banheiros, ótima localização R$ 4.800,00 + Iptu

CHÁCARA

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

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de 
Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, 
garagem, salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - 1dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem R$ 950,00 + Iptu
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)
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
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$ 2.200,00 + 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
AP00443 – Ed. Vando – Área de Lazer e Portaria 24hs - 2dorm, sala, 
coz, wc, lavand, garagem .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
AP00472 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro - 2dorm(sendo 1 c/ armário), 
sala 2 amb, coz c/ armários, wc social, lavand, garagem .R$ 1.200,00 + 
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
AP00473 – Centro - 2dorm(sendo 1 suite c/ armário), sala 2 amb, coz 
planej, wc social c/ box e gabinete, lavand, 2 vagas de garagem R$ 
1.450,00 + Cond + Iptu
AP00444 – Jd. Santa Rita – AU: 101m² - Excelente Apto – 3dorm sendo 
2 c/ armários e 1 suite, wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, 
lavand, 2 vagas de garagem, salão de festas R$ 1.700,00 + Cond. + Iptu
AP00296 – Centro – AU: 140m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc 
social, coz, lavand, wc de empregada, garagem R$ 2.000,00 + Cond + Iptu

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 - Aquec. Solar – Prepa-
ração p/ Ar Condicionado - 3 suites (sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, 
coz, despensa, área gourmet, piscina, wc externo, lav., gar. 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 Acabamen-
to – 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 stes, sala 2 amb, lavabo, coz., área 
de luz, lav., churr. c/ wc externo, gar., aquec. solar, portão eletr. 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 - 3D(sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lav., gar. 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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AP0574 - 88 M² - COND. SPAZIO LIVENZA
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA, SACADA COM 
CHURRASQUEIRA, BHº SOCIAL, COZ. C/ ARM., ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 510.000,00

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 

CA0612 - 250 M² - JD. REGINA
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA 2 AMBIENTES, 
JD. INVERNO, COZ. C/ ARM., ÁREA DE SERV., QUINTAL, 
GRAMADO, 2 VG. R$ 490.000,00

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

CASAS

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

CA0382 - 150 m² - JD. DOM BOSCO
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA TV, COZ., ÁREA DE 
SERV., 2 VG. R$ 2.000,00 + IPTU

SOBRADO 

SO0382 - 130 m² - COND. PQ. DOS GUARANTÃS 
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, BANHEIRO SOCIAL, 
LAVABO, SALA 2 AMBIENTES, COZINHA COM GABINETE, 
DESPENSA, ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHURRASQUEIRA, 4 
VG. R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU

APARTAMENTOS

AP0614 - 84 m² - COND. MAROC
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE COM ARMÁRIOS, SALA 2 
AMBIENTES, VARANDA, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO PLA-
NEJADA, CORREDOR COM ROUPEIRO, 2 VG SUBSOLO. R$ 
2.300,00 + COND. + IPTU

AP0531 - 69,89 m² - COND. SAN PIETRO
2 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, BANHEIRO SOCIAL, SALA 2 
AMBIENTES, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 1 VAGA DE GARA-
GEM. R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU

AP0645 - 60 m² - RES. BERNARDINO
2 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE COM ARMÁRIOS, SALA 2 
AMBIENTES COM TERRAÇO, COZINHA PLANEJADA, BANHEI-
RO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, 2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 
1.450,00 + 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

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

SALÃO

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

CHÁCARA 

CH0090 - COND. TERRAS DE ITAICI - CASA SEMI MOB. - 3 DORM., 
SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., VARANDA, COZ., PLANEJ., AS., 
QUINTAL, DIVERSAS VG, CX. 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

LINDO APTO COM 2 DORM., 1 SUITE, WC 
SOCIAL, SALA 2 AMB., GOUMET, COZ., 

COM COIFA, LAV.,  2 VAGA NA GAR. 
COBERTA E AREA DE LAZER COMPLETA. 

R$424.000,00 Referência: AP00048

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

AC. PERMUTA COM CHÁCARA C/ 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

RESIDENCIAL MONTE VERDE 
3 dorm, 1sùite, cozinha, wc, sala ,vaga 

para 2 autos. linda casa com 
acabamento de primeira. R$350.000,00 

Referência: CA00070

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

OTIMA CASA NO CENTRO 
3 DORMITORIO, 1 SUITE, SALA, 

COZINHA, GARAGEM PARA 3 AUTO.
R$2.600,00 Referência: CA00134

OTIMO SALÂO 
COMERCIAL COM 
100M2 AC 2WC E 
ESTACIONAMENTO 
PARA 4 AUTOS.

R$1.800,00
Referência: 

SL00013

OTIMO SALAO COMER-
CIAL BEM LOCALIZA-
DO NO JD MORADA 

DO SOL COM 90M2AC 
CO 2 WC E ESTACIO-

NAMENTO PARA 2 
AUTOS.R$1.500,00 

Referência: SL00012

SALA COMERCIAL EM 
LOCALIZAÇÃO NOBRE 
DO BAIRRO MORADA 
DO SOL, IDEAL PARA 
PRESTADORES DE 
SERVIÇO 40M COM

1 WC SOCIAL .R$1.200 
REFERÊNCIA: SA00001

APARTAMEN-
TO COM OTIMA 

AREA DE LAZER 
3 DORM., 1SUITE, 

SALA, COZ., VAGA 
P/ 1 AUTO COBER-
TA. R$1.300,00 Re-
ferência: AP00049

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

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, 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

APTO PRIMEIRA LOCAÇÃO - Res. Ana 
Maria, no Jd. Primavera, c/ 67 m², 3D (1 
ste), sala, coz., lav., 2 gar. cobertas, salão 
de festas, salão de ginástica, playground e
piscina. R$1.200,00 Referência: AP00050
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
VENDO

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

LUGARES, TOP DE LINHA 2.900 
km. NEGOCIA. TROCA: 

MAIOR OU MENOR VALOR. 
(19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

SALA ALUGA 

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

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

CENTRO – CA02658 - 04 SALAS, 
COZ, 02 WCS, A.S, GALPÃO NOS 
FUNDOS E VAGA DE GARAGEM. 
R$ 3.900,00+IPTU 

CASA ALUGA 

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

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

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

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

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

JD. PRIMAVERA - 02 DOR (01 SUI-
TE), SALA, COZ, WC, LAV E 02 VA-
GAS. 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
 
JD. EUROPA EUROPA II- CA02671 
- 01 DOR, SALA, COZ, WC, A.S E 
GARAGEM. R$ 275.000,00 AT: 
250M² AC: 65M²

JD. MORUMBI- CA02673 - 01 
DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN E 
QUINTAL. R$ 280.000,00

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

JD. FLORIDA- CA02674 - 03 DOR, 
SALA, COPA/COZ, WC, LAVAN 
E 03 VAGAS. FUNDOS 01 DOR, 
SALA, COZ E WC. R$ 480.000,00

JD CALIFORNIA CA02601 - 02 
DOR, COZ, WC, LAVAN + ESTA-
CIONAMENTO QUE CABE CA-
MINHÃO, TRATOR, MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS ETC. RUA DOMA-
CIR STOCCO JR. 871. ALUGUEL 
A COMBINAR.

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

JD. FLORIDA- CA02669 - 02 
DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN, QUINTAL E GARAGEM. 
R$ 1.300,00+IPTU 

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

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

JD. NOVA INDAIA- CA02668 - 
02 DOR(01 SUITE C/ ARM), WC, 
SALA, COZ PLAN, A.S E 02 VA-
GAS. R$ 1.700,00

APARTAMENTO ALUGA 

CENTRO- AP00630 - KITNET C/ 
COZ PLAN, AR COND, WC E 01 
VAGA. R$600 + COND + IPTU

PQ. SÃO LOURENÇO – AP00642 
- 02 DOR, WC, SALA, COZ, A.S 
E 01 VAGA. R$ 850,00 + COND 
+ IPTU 

CIDADE NOVA – AP00620 - 02 
DOR, SALA, COZ E WC. R$800,00 
+ COND + IPTU

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

JD. EUROPA II- CA02670 - 03 
SUITES, SALA, COZ, WC, ESCRI, 
FUNDOS: A.S, WC, COZ, GARA-
GEM E AQUECEDOR SOLAR. R$ 
620.000,00 AT: 250M² AC:213M²

APARTAMENTO VENDA

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

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

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

P Q .  B O A  E S P E R A N Ç A - 
AP00649 - 02 DOR C/ ARM (01 
SUITE), WC, SALA 02 AM, COZ 
PLAN, A.S, 02 VAGAS, VARAN 
GOURMET C/ CHUR, AQUECI-
MENTO Á GAS E LAZER COM-
PLETO R$ 316.000,00

V. SFEIR – AP00664 -02 DOR, 
SALA, COZ, WC, LAVAN, DESPE 
E 01 VAGA. R$ 320.000,00

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

TERRENO VENDA 

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

TERRENO JD VALENÇA – 
TR00719 - TERRENO 135M² R$ 
150.000,00
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CA00645 – Jardim Morumbi 02
 dormitórios sendo 01 suíte.
A/T: 137m° A/C: 68m°  R$ 268.000,00

CC00097 – Condomínio Fechado 3 
suítes. A/T: 175m° A/C: 170m° 
R$ 630.000,00

CC00033 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 377m² 
R$ 1.850.000,00

AP00134 - Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m² 
R$ 220.000,00

CA00553 – Jardim Valença 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 150m² 
A/C: 118m² R$ 280.000,00

CC00002 – Condomínio Fechado 
04 Suítes. A/T: 420m² A/C: 300m² 
R$ 1.180.000,00

CC00035 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 450m² A/C: 420m² 
R$ 2.000.000,00

AP00149 -  Condomínio Fechado 
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m² 
R$ 270.000,00

CH00034 – Lagos de Shánadu
04 dormitórios. A/T: 5000m² A/C: 
600m² R$ 950.000,00

CH00062 – Condomínio Fechado 
3 dormitórios sendo 2 suítes. A/T: 
1250m° A/C: 328m² R$ 1.100.000,00

CA00615 – Jardim Paulista 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte. A/T: 150m² 
A/C: 130m² R$ 275.000,00

IMÓVEIS A VENDA

CC00005 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 300m² A/C: 176m² 
R$ 750.000,00

CC00034 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 495m² A/C: 430m² 
R$ 1.970.000,00

AP00154 – Condomínio Fechado 
02 dormitórios. A/T: 63m² A/C 63m² 
R$ 265.000,00

CH00054 – Terras de Itaici 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
1000m² A/C: 240m² R$ 800.000,00

CC00086 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
175m² A/C: 117m² R$ 450.000,00

CC00041 – Condomínio Fechado 
03 suítes. A/T: 450m² A/C: 367m² 
R$ 1.600.000,00

CC00036 – Condomínio Fechado 
04 dormitórios sendo 02 suítes. A/T: 
495m² A/C: 417m² R$ 2.085.000,00

AP00164 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios. sendo 01 suíte. A/T: 
70m² A/C: 70m² R$ 280.000,00

CH00044 – Condomínio Fechado 06 
suítes. A/T: 2530m² A/C: 727 
R$ 3.640.000,00

CC00075 – Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
150m² A/C: 110m² R$ 460.000,00

CC00094 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 490m² A/C: 355m² 
R$ 1.700.000,00

CC00037 – Condomínio Fechado 
04 suítes. A/T: 597m² A/C: 515m² 
R$ 2.575.000,00 

AP000212–Condomínio Fechado 
03 dormitórios sendo 01 suíte. A/T: 
108m² A/C: 108M² R$ 750.000,00

CH00045 – Condomínio Fechado 
06 suítes. A/T: 2500m² A/C: 700m² 
R$ 3.790.000,00
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OPORTUNIDADE CHA00131 – VALE DO SOL: 3.000M² AT. 
585M² AC. 4 DORMS S/ 1 SUIT C/ HIDRO. SALA, COZ. PISCI-
NA, CHURRQ. SALÃO DE FESTA VARANDA R$ 700.000,00 

VENDA

CASAS EM BAIRROS: 

CA003 P.1 – JD. VALENÇA: 125M² AT 48M² AC. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. PLANJ. WC, 1 VAGA R$ 235.000,00 
CA00771 – JD. MORUMBI: 125M² AT 60M² CONST. 2 DORMS, SALA, 
COZ. C/ GABINETE, LAVAND. WC, R$ 260.000,00 
CA00693 – PQ. DAS NAÇÕES: 127M² AT. 70M² AC. 2 DORMS, SALA, 
COZ. WC R$ 297.000,00 
CA00428 – BOM PRINCIPIO: 170M² AT 70M² AC. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA, COZ. PLANJ. LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 395.000,00
CA00765 – JD. DO VALE: 162M² AT. 99M² AC. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. 
SALA 2 AMB. COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 450.000,00 
CA00762 – ESPLANADA: 300M² AT. 167M² AC. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. 
C/ HIDRO, SALA 2 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. WC, CHURRQ. R$ 
595.000,00  

CASA BOA, COM COMODOS AMPLOS PROX. A 
FACULDADE MAX. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, 
COZ. PLANJ. COPA, LAVAND. WC, DORMT. DE 
EMPREG. R$ 550.000,00 ( PERMUTA EM SORO-
CABA ). 

SITIO EM TAPIRAÍ R$ 650.000,00 C/ 10 ALQUEIRES 
E 7 NASCENTES, C/ PLANTAÇÃO DE BANANA. 
PERMUTA C/ IMÓVEL EM INDAIATUBA NO VALOR 
DE R$ 600.000,00. 

ÓTIMA CASA NO JD. MORUMBI 2 DORMS, SALA, 
COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. 4 VAGAS R$ 
270.000,00 PERMUTA C/ CHACARA. 

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
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 ELETRO-
NICO. R$3.200,00 + IPTU 

LOCAÇÃO APARTAMENTO

EDIF ALVARO LORENZETTI (PROX A RODO-
VIARIA)– 1 DORM, SALA, COZ, WC. R$900,00 
+IPTU+COND
EDIF SOLAR DOS GIRASOIS (PROX A VILA 
SUIÇA)– 2 DORM, SALA, COZ, WC, LAAVAND, 
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 SOLAR DOS GIRASOIS (PROX A VILA 
SUIÇA)– 2 DORM, SALA, COZ, WC, LAAVAND, 
1 VAGA R$900,00 +IPTU+COND

A PARTIR DE FEVEREIRO 
ESTAREMOS EM 

UM NOVO ENDEREÇO PARA 
MELHOR ACOMODÁ-LOS  

RUA: REMULO ZOPPI N° 100

CHACARAS:

CH00057 – ITAICI: 2.500M² AT. 320M² AC. 3 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. POR-
TÃO ELETRO. DORMT. DE EMPREG. EDIC. PISCINA, 
CHURRQ. POMAR, CANIL R$ 800.000,00
CH00080 – SANTA ELIZA (ITUPEVA): 1.315M² AT. 
120M² AC. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. AMER. 
LAVAND. VARAND. R$ 400.000,00 
CH00032 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 200M² AC. 
2 DORMS, SALA, COZ. WC, PISCINA R$ 550.000,00 
CH00019 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 500M² AC. 4 
DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, DISP. AQUEC. 
PISCINA, CHURR. VARANDA, LAREIRA R$ 550.000,00 

TERRENOS EM BAIRROS:

TE00168 – JD. DOS MARITACAS: 210M² R$ 150.000,00
TE00165 – JD. ALICE: 150M²  R$ 150.000,00
TE00167 – ESPLANADA: 300M² R$ 225.000,00 

APARTAMENTOS:

051 P.3  EDF. VSTA DO BOSQUE ( VISTA VERDE): 
1 DORM, SALA,COZ. LAVAND, WC, 2 VAGAS R$ 
200.000,00 
049 P.3 EDF. GRAN VILLE ( CECAP ): 3 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, S/ 1 GAR. R$ 
280.000,00 
052 P.3 EDF. JD. MARINA: 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, 
COZ. COPA, LAVAND. PORTÃO ELETRO. CHURRQ. 
2 VAGAS R$ 340.000,00. 

PERMUTAS: 

EXCELENTE CASA PARQUE SÃO LOURENÇO C/ 
360M² TERR. C/ 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. 
COZ. PLANJ. AREA DE LUZ, WC, 4 VAGAS, CHURRQ. 
FORNO DE LENHA C/ FORNO DE PIZZA R$ 700.000,00 
PERMUTA C/ CHACARA. 
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

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

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

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

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

AP.512 – VL CASTELO BRANCO - R$360 MIL  - comercial – sala 
com 42m², 2 wc.
AP.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. Planeja-
da, 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.10 – COND.MONTREAL – R$160 MIL – 150m².
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 – 2 dormitórios, sala de 
estar e jantar, cozinha, wc social, lavanderia, deposito de ba-
gunça, churrasqueira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. 
AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dormi-
tórios (2 suítes máster), sala de jantar, estar e TV, cozinha 
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 sup.: 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.REGENTE – R$1.600,00 – 3dorms, sala de estar e jantar, coz, lavabo, 
wc, churrsaqueira, portão eletrônico, garagem para 2 carros. .SOBRADO
JD.MORADA DO SOL – R$1.600,00 – 2dorms, 2wc, sacada grande, sala, 
coz, lavanderia com wc, garagem para 2 carros. .SOBRADO 
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.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.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 3dorms(1st com a/e)sala, coz com a/e, 
wc, quartinho de despejo, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
garagem coberta para 1 carro.
JD.ITAMARACÁ – R$1.100,00 - 2 dorms(1st com closet), sala, coz, 
wc, as, garagem
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.
VL.ALMEIDA – R$900,00 – 1dorm, sala, coz, wc, quintal, 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.ALMEIDA – R$1080,00 – 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 gar.
CIDADE NOVA – R$2.000,00 – 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, piscina, 
Campo de futebol e Casa de Hospede AT/3.000m² AC/ 600m² R$ 
1.300.000,00
CH2383 – Terras de Itaici - 03 dorms(01 st), sala 02 amb, cozi-
nha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² .AC/ 250m² 
R$ 700.000,00 
CH2312 – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ varanda, 
sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, despensa, piscina 
c/churrasqueira completa, casa de caseiro, quadra de tênis, campo 
de Futebol, baias e poço artesiano. AT. 10.000m² AC/ 700m² R$ 
1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com portão 
eletrônico AT/ 1.000m² AC/ 280m² R$ 850.000,00
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 ambientes, 
cozinha, despensa, lavanderia, piscina, churrasqueira e edícula nos 
fundos AT/ 5.000m². AC/ 400m² R$ 850.000,00.

CASA VENDE

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

CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 
ambientes, escritório, cozinha, lavanderia,piscina, churrasqueira 
AT/ 450m² .AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% em permuta
CA0144 – Vilagio de Itaici – 02 dorms(01 st.),sala.,cozinha, lavan-
deria AT/150m² AC/ 105m² .R$ 385.000,00
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico AT/250m 
.AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lavabo, co-
zinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 850.000,00. 
Aceita 50% em permuta.
CA0017 – GUARUJA (Enseada) – 03 suites, sala 02 ambientes, 
cozinha com AE, lavanderia, área de lazer completa com piscina 5 
x 5 AT/ 300m² AC/ 300m² R$ 1.000.000,00. (Casa situada na Av. 
Atlântica. PERMUTA POR IMÓVEL DE IGUAL VALOR NO MOS-
TEIRO OU VALE)
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT/1.000m² 
AC/500m² R$ 1.500.000,00.
CA2379 – Residencial Montreal – 03 dorms(01 st), sala, lavábo, 
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$ 420.000,00

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização pri-
vilegiada, 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 la-
vanderia .R$ 1.500,00

APARTAMENTO LOCAÇÃO

Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, co-
zinha, 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

JD.ALICE. 02 DORMITÓRIOS (01 SUÍTE) – SALA- COPA – 
COZINHA –WC SOCIAL- LANDERIA – ABRIGO NOS FUNDOS 
– GARAGEM P/02 AUTOS – LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: R$290.000,00 AC. 
FINANC. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-23 BELÍSSIMA CASA COM 02 DORMITÓRIOS 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVANDERIA, 
GARAGEMP/02 AUTOS EM ESTRUTURA P/ SOBRADO.VALOR: 
IMPERDÍVEL!1 APENAS: R$260.000,00 AC.FINANCIAMENTO 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-20. BELÍSSIMA E NOVÍSSIMA CASA COM 02 DORMI-
TÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, LAVAN-
DERIA, EM ABRIGO COBERTO, GAR. P/02 AUTOS EM ESTRUTURA 
P/ SOBRADO. VALOR: IMPERDÍVEL! APENAS: R$280.000,00 
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. PROX. AO PQ ECOLÓGICO - 01 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC - LAVANDERIA E QUINTAL LIVRE NA FREN-
TE - ENTRADA P/ VÁRIOS CARROS – APENAS: R$185.000,00 
ACEITA FINANC OU ½ LOTE NO BAIRRO. NAIR MARIA SALTO. 
SP. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-74 - SOBRADO COM 02DORM- WC E LAV NO 
PAVIMENTO SUPERIOR E. SALA-COPA-COZ-E ÁREA DECHUR-
RASCO E GARAGEMP/VARIOS AUTOS NO PAVIMENTO INFE-
RIOR. DOCUMENTADA. ACEITA FINANCIAMENTO F: APENAS: 
R$230.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-81 - CASA EM LOTE DE 250M² C/ 03 DROMITÓRIOS (01 SUI-
TE) WC SOCIAL. LAVANDERIA, GARAGEM P/ 02 AUTOS +EDICULA NOS 
OS FUNDOS COM 03 COMODOS E WC, DOC OK. VALOR: APENAS: 
R$350.000, 00.ACEITA LOTE NO NEGOCIO OU FINANC. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294                                                                                                                           

CASAS ALUGA

RUA-10 03 DORM (01 SUITE) WC SOCIAL E SACADA NO PAV. 
SUPERIOR E: SALA - COZ –LAVABO – LAVANDERIA - COBERTA 
E GARAGEM P/02 AUTOS NO PAVIMENO INFERIOR. VALOR: 
R$1.400,00. + IPTU. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294
RUA-21 02 DORM (01 SUITE) - SALA - COZ – WC SOCIAL- LA-
VANDERIA +UM QUARTO C/ WC NOS FUNDOS E GARAGEM. 
VALOR: R$950,00. + IPTU. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294
RUA-79 - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, GA-
RAGEM (CARRO PEQUENO) VALOR: R$750,00 S/IPTU
CECAP –II RUA-10 PRÓXIMO AO BANCO DO BRASIL.01 
DORMITÓRIO-SALA/COZINHA CONJUGADAS-WC SOCIAL – 
LAVANDERIA –DISPENSA E GRAGEM PARA V/AUTOS + 01 
DORMITÓRIO-SALA-COZINHA E WC NOS FUNDOS. TUDO POR: 
R$1400,00. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE

M. SOL ½ LOTE 125M² 133.000 LINDÃO. F =19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
NAIR MARIA –SALTO SP 180M² APENAS R$105.000,00 F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

CHÁCARAS-VENDE-SE

RECANTO C. INT VIRA COPOS. CHÁCARA COM 1000M² - CASA 
DE 04 CÕMODOS- PISCINA ETCT... TROCA POR CASA EM 
INDAIATUBA. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294. VALOR: 
440.000.00 ACEITA TROCA C/ CASA.CORRA!!
CARDEAL.  SP. 1000M² - CERCADA – POÇO ARTESIANO 
COMUNITÁRIO A 05KM DO CENTRO.DOCUMENTAÇÃO: 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALOR: R$55.000,00 
+ PARCELAS DE R$600,00 P/MÊS. F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
ELIAS FAUSTO SP. 3.600M² - CASA NOVA AVARANDADA DE 04 
CÔMODOS E A´REA DE CHURRASCO- GALINHEIRO- JARDIM-
-POÇO – LUZ DOC: CONTRATODE COMPRA E VENDA. VALOR: 
R$390.000,00. ACEITA CASA EM INDAIATUBA. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
SALTO SP. BAIRRO CONQUISTA. 2500M² CASA GRANDE E 
AVARANDADA C/ 02 DORMITÓRIOS, DIVERSAS ÁRVORES 
FRUTÍFERAS, GALINHEIRO, VISTA PANORÃMICA DO LOCAL. 
R$ 430.000,00 ACEITA CASA EM INDAIATUBA. 

SÍTIO –VENDE-SE/TROCA

E.FAUSTO SP. 01 ALQUEIRE, CASA DE 03 DORMITÓRIOS 
–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!!
SÍTIO EM RIBEIRÃO GRANDE SP- 04 ALQUEIRES- 02 CASAS 
SIMPLES DE 04 CÔMODOS CADA UMA, PASTO, LAVOURA, 
DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, 02 TANQUES COM PEIXES 
ABASTECIDOS COM ÁGUA DE MINA EM FORMA DE BICA, 
BOSQUE, GALINHEIRO, TOPOGRAFIA MISTA (PLANALTOS 
E ONDULAÇÕES), PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS NA CABE-
CEIRA. A 06 KM DO CENTRO VALOR: 240.000,00 ACEITA 
CASA OU LOTE EM INDAIATUBA. OU 50% DE ENTRADA E 
PARCELAMENTO DA DIFERENÇA. F= 19-3017-2608 / 3935 
-3294 /99762-7997

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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VENDA

Casa Jardim Morada do Sol AT. 360m² AC. 180 m² 
2 dorm, sala, cozinha, área de serviço. R$ 280.000,00

Sobrado Jardim Morada do Sol AT. 125 m²  AC. 
162,10 - 03 dorm., 01 sala, 01 wc, 01 Varanda, 
cozinha, sala, 01 dorm., área de serviço. R$ 
320.000,00

Apartamento Jardim Pau Preto 03 dorm. sendo 01 
uma suíte, sala 2 ambientes. cozinha, área serviço, 
área de lazer com churrasqueira e piscina, salão de 
festas. R$  500.000,00

Apartamento Jardim Pau Preto Place View 03 dorm 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de serviço, varan-
da com churrasqueira, salão de festa R$ 435.000,00

Sobrado Condomínio Esplendor. 04 dorm. 
com closet sendo 04 suítes, 03 sala, ar con-
dicionado em toda casa, piscina e churras-
queira. Área de lazer do condomínio piscina, 
03 quadras poliesportiva, playground, salão 
de festa. Sobrado novo pronto para morar. 
R$ 1.400.000,00

Sobrado Jardim Esplanada II AT. 300 m² AC. 193 
m² 03 dorm. sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço, piscina. garagem coberta para 02 carros, 
entrada para dois carros.

Casa Chácara Areal 04 dorm. sendo 02 suíte,sala de 
jantar, sala de estar, piscina, edícula. R$ 750.000,00

Casa Jardim do Sol. AT. 275 Casa frente 2 
dorm. sala, cozinha, área de serviço. Casa fun-
dos 01 dorm. sala,cozinha, área de serviço. R$ 
320.000,00

VENDA E LOCAÇÃO

Imóvel Comercial Térreo 02 recepção, 03 sala, 
02 wc. Piso superior 05 salas, 02 wc.
ótima localização entre a 13 e Ademar de Barros. 
Venda R$ 1.600.000,00  Locação 8.000,00

Sobrado Jardim Regina 03 dorm. sendo 01 suíte 
com banheira hidromassagem armários planeja-
dos, sala dois ambientes, lavabo, cozinha com 
armários planejados, área de serviço, garagem 
para 03 carros. Venda R$ 636.000,00 Locação 
R$ 8.000,00

LOCAÇÃO

Apartamento Torres da Liberdade 03 dorm. 
sendo 01 suíte, 01 dorm. reversível, 02 dorm. 
com armários planejados, sala dois ambientes, 
cozinha com armário planejado, área de serviço, 
área de lazer com piscina, churrasqueira ofurô. 
R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU

Salão para Locação Jardim Hubert bem proxí-
mo ao Parque Ecológico. R$ 2.500,00

Salão para Locação Jardim Morada do Sol AC. 
230m² 02 wc adaptado para deficiente, copa, vaga 
estacionamento R$ 7.000,00

LOCAÇÃO

Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 700,00 + IPTU.
JD. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 750,00.
Jd. Paulista I – 3 Cômodos R$ 800,00.
Jd. Hubert – 3 Cômodos R$ 1000,00 Com água, 
luz e IPTU incluso.
Jd. Paulista – 4 Cômodos R$ 1200,00. 
Jd. Morada do Sol – 4 Cômodos R$ 1200,00.
Jd. Colibris – 5 Cômodos R$ 1250,00 + IPTU.
Jd. Morada do Sol – 4 Cômodos R$ 1300,00.
Jd. Do Vale – 5 Cômodos Semi Mobiliado R$ 
1500,00.
Jd. São Francisco – 5 Cômodos R$ 1800,00. 
Salão de esquina  Jd. Morada do Sol – R$ 850,00
Salão no Jd. Paulista – R$ 1450,00.
Salão no Jd. Morada do Sol – R$ 3500,00.
Salão no Jd. Morada do Sol – R$ 4500,00

CASAS PARA VENDA

Jd. Paulistano – 4 Cômodos R$ 160.000.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos R$ 170.000.
Jd. Morada do Sol – 4 Cômodos R$ 175.000.
Jd. Morada do Sol – 2 casas de 3 cômodos cada 
– R$ 175.000.
Jd. Morada do Sol – 3 Cômodos Terreno inteiro 
R$ 220.000.
Jd. Hubert – 4 Cômodos R$ 240.000.
Jd. Colibris – 4 Cômodos Casa nova R$ 250.000.
Jd. Morada do Sol – 5 Cômodos R$ 260.000.
Jd. Monte Verde – 4 Cômodos R$ 260.000.
Jd. Colibris – 5 Cômodos R$ 280.000.
Jd. Colibris – R$ 5 Cômodos R$ 330.000.
Jd. Regina – 5 Cômodos R$ 420.000.
Jd. Regina – 5 Cômodos R$ 540.000.

CASAS PARA VENDA – CONDOMÍNIO VILLAGIO 
DE ITAICI - Casa com 3 suites com ar, sala 2 ambien-
tes, área gourmet,  wc social, cozinha com aquecedor 
solar, área de serviço e garagem – R$ 530.000.
Sobrado com 3 dormitórios 1 sendo suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, wc social, área de serviço, área 
gourmet,  e garagem - R$ 550.000.
Sobrado com 3 suites 2 com closet sacada e ar, 
sala 2 ambientes, cozinha ampla, jardim de inverno, 
wc social, área de serviço e garagem – R$550.000. 

TERRENOS PARA VENDA

Jd. Eucaliptos 200m² - R$ 68.000.
Jd. Nair Maria 180m² - R$ 75.000.
Jd. Império 218m² - R$ 80.000 + parcelas.
Monte Carlo 150m² - R$ 83.500
Jd. Morada do Sol  - 125m² - R$ 85.000.
Jd. Colibris 150m² - R$ 110.000
Jd. Morada do Sol 125m² - R$ 110.000.
Jd. União 150m² - R$ 112.000.
Itaici 250m² R$ 130.000.
Jd. Bela Vista 425m² - R$ 230.000.
Jd. Esplanada 341m² - R$ 230.000.

CHÁCARAS e SITIO PARA VENDA

Chácara em Elias Fausto com 1500m² - R$ 75.000.
Chácara em Elias Fausto com 2000m² - Com casa, 
falta acabamento – R$150.000.
Chácara no Fogueteiro com 1000m², bem plano 
– R$ 195.000.
Sítio em Elias Fausto com 32.000m² - Formado 
com casa grande, casa de caseiro, piscina, pomar, 
pasto, campo, água nos fundos, aceita imóvel em 
Indaiatuba, casa ou chácara. 
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Advogado Agropecuária

Agropecuária Água e Gás

Auto Mecânica

Auto Escola

Auto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Beleza
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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

Celular



Mais Expressão 23B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Odontologia

Padaria Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

Manutenção

LavanderiaLanchesJóiasImobiliária
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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. Co-
nhecimentos gerais em sistemas 
operacionais de servidores, redes 
de protocolos TCP/IP, backup, anti-
-vírus, ferramentas de gerenciamento/
inventário de rede. Experiência com 
implantação de Windows Server e 
Linux, SQL e progress.
Ajudante de Armador: Ensino funda-
mental completo. Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba, Cardeal, 
Elias Fausto, Monte Mor e Hortolândia 
(Jd. Amanda).
Ajudante de Armazém (1º Turno): 
Ensino fundamental completo. Ex-
periência como ajudante de carga e 
descarga de materiais. Conhecimento 
em matemática básica.
Ajudante de Armazém (2º Turno): 
Ensino fundamental completo. Ex-
periência como ajudante de carga e 
descarga de materiais. Conhecimento 
em matemática básica.
Ajudante de Produção: Ensino 
fundamental completo. Desejável 
experiência em indústria de papelão 
e madeira. Ter disponibilidade  para 
horas extras. Residir em Indaiatuba.
Ajudante Geral (cadastro): Dese-
jável experiência em lavagem de 
carros e/ou caminhões. Residir em 
Indaiatuba.
Ajudante Geral: Ensino fundamental 
completo. Noções de trabalhos indus-
triais / montagens. 
Analista de Custos e Formação de 
Preço: Conhecimento nas rotinas 
administrativo/financeira, custos, 
formação de preço e apuração de 
resultados, operações 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 Comercial: Ensino médio 
completo. Experiência em vendas 
internas. 
Assistente Contábil: Curso técnico 
ou superior (completo ou cursando) 
em Contabilidade ou afins. Experiên-
cia em escritório contábil. Residir em 
Indaiatuba, Itupeva, Cardeal, Elias 
Fausto, Salto ou Campinas.
Atendente Comercial: Experiência 
em atendimento ao cliente e vendas. 
Disponibilidade de horário. 
Auxiliar de Limpeza (FEM/MASC): En-
sino fundamental. Vivência nas ativida-
des de limpeza. Residir em Indaiatuba. 
Escala 2x1 (disponibilidade de horário).
Auxiliar de Limpeza: Ensino funda-
mental. Vivência nas atividades de 
limpeza. Disponibilidade de horários 
e para trabalhar aos finais de semana.
Auxiliar de Montagem (Equipamen-
tos): Ensino médio completo. Experi-
ência em montagens de equipamen-
tos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
Auxiliar de Produção: Ensino fun-
damental completo. Vivência em 
metalúrgica (aço).
Auxiliar de Produção: Ensino médio 
completo. Curso de “Metrologia” e 
“Interpretação de Desenho”. Técnico 
em Mecânica será um diferencial. 
Experiência em indústria. Residir em 
Indaiatuba.
Auxiliar de Solda: Ensino médio 

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 comple-
to. Não é necessária experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. 
AJUDANTE GERAL – Código 
12397: Ensino Fundamental comple-
to. Experiência em movimentação e 
organização de mercadorias. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
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: Dese-
jável formação superior completa. 
Experiência 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 - 
Código 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 ADMINISTRATIVO – 
Código 12417: Desejável formação 
superior. Experiência em rotinas de 
transporte, emissão de DANFE, cota-
ções. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE CONTROLADO-
RIA – Código 9968: Cursando Ciên-
cias 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 com-
pleto. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ATENDENTE – Código 11301: 
Ensino Fundamental completo. De-
sejável experiência na função. Dis-
ponibilidade 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 avança-
do. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL – 
Código 7372: Ensino Médio Comple-
to. 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. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – Có-
digo 10992: Cursando superior em 
Administração ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 
FRESADOR CNC – Código 11635: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em programação, preparação e 
operação de centro de usinagem hori-
zontal (portal). Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
GERENTE DE LOJA – Código 
12509: Desejável formação superior. 
Experiência em gerenciamento de 
equipe. Residir em Indaiatuba.
GESTOR COMERCIAL – Código 
12395: Formação superior completa. 
Experiência na área comercial de 
indústria madeireira. Disponibilidade 
para viagens. 
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. Expe-
riência 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 QUÍMICA – Código 
12176: Formação Técnica em Quími-
ca. Desejável experiência no segmen-
to 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. 
TRAINEE – Código 23392: Gradua-
ção em Engenharia Florestal, Madei-
reira ou áreas afins. Disponibilidade 
para atuar em Cáceres/MT. 

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.

A Global possui diversas vagas para:

- Auxiliar de Produção
- Operador de Máquinas (prensa e solda ponto) - Vendedor (a)

Rua Bernardino de Campos, 358 
Centro - F. 3875-6564 

CADASTRE SEU CURRICULUM NO SITE: 
www.grupoproficenter.com.br 

VAGAS ABERTAS NA PROFICENTER 
INDAIATUBA
OS INTERESSADOS CADASTRAR CV 
ATRAVÉS DO NOSSO SITE: WWW.
GRUPOPROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFO-
NE (19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO GRUPO 
PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE DE MONTAGEM: Ensino 
Fundamental Completo, com experiência. 
Possuir disponibilidade total de horário e 
para viagens. Para atuar em canteiro de 
obras. Residir em Indaiatuba.
ARMADOR: Ensino Fundamental Com-
pleto, com experiência em leitura e inter-
pretação de projetos de armação. Residir 
em Elias Fausto, Indaiatuba ou Monte Mor.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO:  Ensino Fun-
damental Completo. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE LICITAÇÂO: Cursando 
Ensino Superior em Administração, Direito 
ou Relações Publicas. Irá trabalhar com 
certidões, cadastros e preparação de licita-
ções. Possuir conhecimento na lei 8666/93. 
Residir somente em Indaiatuba. 
BALCONISTA: Ensino Médio Completo, 
possuir experiência na área. Irá trabalhar 
em uma panificadora. Residir somente 
em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Ensino Fundamental Com-
pleto e possuir experiência na área. Residir 
em Indaiatuba, Elias Fausto ou Monte Mor.
COPEIRA: Ensino Fundamental Completo, 
com experiência. Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRO (A): Ensino Fundamental 
Completo, com experiência em cozinha 
industrial. Residir em Indaiatuba.
DESIGNER GRÁFICO: Ensino Superior 
Completo, com experiência e conheci-
mentos em AutoCad 2 e 3D, Corel Draw e 
Photoshop. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM LOGÍSTICA: Cursando 2° 
ou 3° semestre do Ensino Superior em 
Logística. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO: Cursando 2° ou 3° semestre 
do curso de Técnico em Segurança do 
Trabalho. Residir em Indaiatuba.
GARÇOM: Ensino Médio Completo, com 
experiência. Irá trabalhar em uma panifi-
cadora. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE VENDAS: Ensino Médio 
Completo, com experiência. Irá traba-
lhar em uma panificadora. Residir em 
Indaiatuba. 
MEIO OFICIAL CALDEIREIRO: Ensino 
Fundamental Completo, com experiência 
na função e conhecimentos em leitura 
e interpretação de desenho. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE CNC: Ensino Médio 
Completo, com experiência. Possuir cursos 
e conhecimentos com leitura e interpretação 
de desenho, metrologia e programação e 
operação de máquina CNC. Necessário 
disponibilidade total de horário. Residir 
em Indaiatuba.
OPERADOR DE TELEVENDAS: Ensino 
Médio Completo, possuir experiência com 
telemarketing ativo. Residir somente em 
Indaiatuba.
PROMOTORA DE VENDAS: Ensino Médio 
Completo, com experiência em divulga-
ções. Possuir disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
TECNICO DE PROCESSOS INDUS-
TRIAIS: Cursando Ensino Superior em 
Engenharia Mecânica ou de Produção. 
Com experiência em projetos mecânicos 
e industriais, implantações e alterações de 
processos industriais, instalações elétricas, 
hidráulicas e pneumáticas. Possuir inglês 
intermediário. Residir em Indaiatuba, Itu, 
Itupeva ou Salto.
TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO: 
Ensino Técnico Completo, com experiência. 
Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECÂNICO: Ensino Médio 
Completo, com experiência. Possuir co-
nhecimentos com leitura e interpretação 
de desenho e instrumentos de medição. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
VENDEDORA: Ensino Médio Completo, 
com exp. Irá trabalhar em comercio de 
vestuário. Residir somente em Indaiatuba. 

completo. Curso profissionalizante 
completo de Soldagem. Residir em 
Indaiatuba.
Carpinteiro (URGENTE): Ensino 
fundamental completo. Experiência na 
função e conhecimentos em cálculos 
simples, adição ou contagens. Residir 
em Indaiatuba, Elias Fausto, Cardeal, 
Monte Mor, Rafard e Hortolândia (Jd. 
Amanda).
Consultor(a) de Vendas Internas: 
Ensino médio completo (desejável 
ensino superior). Experiência em 
vendas, preferencialmente na área de 
telemarketing. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Cardeal ou Elias Fausto.
Empregada Doméstica (URGENTE): 
Experiência em cozinha, limpeza e 
cuidado com roupas (lavar e passar). 
Estagiário em Eventos: Ensino 
técnico ou superior em Eventos ou 
afins. Disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana.
Extrusor: Ensino médio completo. 
Amplo conhecimento em todo o 
processo de extrusão (extrusora 
balão - segmento plástico). Residir 
em Indaiatuba.
Motorista D: Ensino fundamental 
completo. CNH categoria D. Experi-
ência como motorista de caminhão 
baú e bons conhecimentos na região 
da capital de SP.
Operador de Empilhadeira: Ensino 
fundamental completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
Operador Multifuncional (Pessoa 
Com Deficiência-PCD): Ensino 
médio completo e laudo médico. 
Desejável experiência em indústria.
Operador Multifuncional: Ensino 
médio completo. Conhecimento na 
área de almoxarifado (noções), fer-
ramentas de qualidade e informática. 
Desejável que já tenha atuado na área 
da indústria.
Pintor Industrial: Ensino médio com-
pleto. Experiência em pintura líquida e 
revólver de pintura.
Recepcionista (Pessoa Com Defici-
ência-PCD): Alfabetizado. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
Recepcionista Bilíngue INGLÊS: 
Ensino médio completo. Inglês fluen-
te. Residir em Indaiatuba, Salto ou 
Itupeva.
Recepcionista Bilíngue JAPONÊS: 
Ensino médio completo. Japonês 
fluente. Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itupeva.
Soldador: Ensino médio completo. 
Conhecimento em Solda TIG e MIG. 
Experiência na função.
Técnico em Edificações: Ensino 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 equipa-
mentos. 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 
(indústrias). Conhecimento em meta-
lurgia será um diferencial.

Estamos cadastrando 
currículos para todas as áreas

Preferencialmente:
SOLDADOR // AUXILIAR
DE PINTURA // 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., ga-
rag. P/ 02 carros, edícula 
c/ 03 cômodos e WC nos 
fundos, R$ 390.000, 00. 
Troca com chácara em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² úti l .  Aceita 
permuta em apartamento 
na cidade  F. 98144-9224 
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz. planej, 
lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garag. 
R$ 500.000,00 F.3834-
8948
Cond. Montreal - com  3 
D. (1st), sala, coz, WC 
social, lavand.,1 vaga de 
garag. coberta. R$ 389 mil 
F. 98136-7331
Cond. Montreal - OPOR-
TUNIDADE - Casa no 
C o n d .  M o n t r e a l  R $ 
420.000,00 - 3 D., sendo 
1 suite, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. - 
AT 150 m² AC 104m² F. 
98372-0000

Cond. Portal das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
máster, todas com saca, 
1 wc social, lavabo, área 
de luz, coz. americana, 
sala 2 amb., 2 vagas de 
garag. -  R$ 580.000,00 F. 
98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 
suítes, sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cober-
tos), edícula com churrasq. 
sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 
autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com 
espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 
F. 98372-0000
Cond. 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 Mosteiro ou Vale) 
F. 99887-7771 
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., Wc e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em 
terreno de esquina frente 
para avenida sendo co-
mercial) R$ 270.000,00 F. 
99887-7771
J d .  E l d o r a d o  -  R $ 
270.000,00 2 D., sala , 
coz. planejada, banheiro F. 
98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 
- Excelente casa no, terreno 
de 600m² F. 98372-0000

M. Sol – Rua 77 - sobrado 
com 03 cômodos WC e 
lav. no pav. superior e .04 
cômodos WC, lav. e garag. 
no pav. inferior, documen-
tada. Aceita financ. R$ 
230.000,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., 
garag. + salão comercial 
na frente R$ 195.000,00 
Ac. financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294. 
Estuda parcelamento dire-
to com o proprietário com 
50% de entrada. 
Oportunidade - Casa em 
construção no Jardim Re-
gina (falta acabamento), 
3 dorm (1 suíte), cozinha, 
sala 2 amb., área serv., wc 
social, garagem 2 autos, 
excelente localização RS 
320.000, tratar proprietário 
F. (19) 99444-9415 
Pq. das Nações - 250m², 
próx. Ao Sesi e Polo Sho-
pping, 3 D., sala, coz., área 
na frente e no fundos e + 1 
cômodo no fundo e quintal 
grande. Valor a combinar 
F. 99452-9644
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F: 99205-4322/ 99763-
8709/ 94*2166/ 94*2168/ 
3935-1372
Res. Amstalden - R$ 
850.000,00 - Casa 3 suí-
tes, 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
Vila Avaí – 03 suítes, lavabo 
sala 02 amb., coz., área de 
serviço R$ 470.000,00 F. 
99279-1177 ou 7822-8438

Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, 
coz, WC, AS, varanda, 
quintal,2 salas comer-
ciais, WC, garag. para 
2 carros R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Morada do Sol - 03 
casas no mesmo terreno, 
moradia ou aluguel, espaço 
para 3 carros. Ótima loca-
lização R$ 370 mil. Aceito 
negociação F. 99433-3007 
/ 3935-2376 c/ José 
Jd. Paulistano com 3 
D. (1st),sala,coz,wc so-
cial, lavan., garag. para 
2 carros R$ 280 mil F. 
98136-7331
M. do Sol – Rua 58 be-
líssima casa com 02 D., 
sala, coz, WC social, lav., 
garag. p/2 autos + 01 Cô-
modo c/ WC nos fundos, 
quintal, jardim em lote de 
250m². Valor imperdível 
R$ 380.000,00. AC. finan-
ciamento F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 01 
suíte, sala, coz., Wc so-
cial, lav., em abrigo cob., 
gar. p/ 02 autos em es-
trutura p/ sobrado R$ 
270.000,00. Aceita finan-
ciamento F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
aceita lote no negócio, 
estuda parcelamento di-
reto 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 

Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 
coz. americana, WC, lav. 
coberta nos fundos. Amplo 
terreno na frente lote de 
160m² R$ 155.000,00 + 
45 parcelas de R$ 412,00. 
Aceita permuta por casa 
em Indaiatuba. F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-
3294 
Vila Florença (Itaici) - Re-
sidência nova com 3 D. (1 
suíte) R$ 298 mil. Aceita-se 
financiamento, estuda-se 
terreno como parte de 
pagamento. 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 pri-
meiríssima, capelinha ou 
casa de bonecas, torre de 
vigilância, varanda, jardins 
e muito mais, garag. p/ 
4 carros, portões eletr. e 
entrada privativa (temos 
fotos). R$ 1.050.000,00 F. 
3875 0469 / 99751 9921 
creci 65362.
Villagio de Itaici – 02 D. 
(01 st.) sala, coz., lavand. 
AT/150m² AC/ 105m² R$ 
385.000,00 F. 9.9887-7771

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

Casa em Cond. em frente 
ao Polo Shopping c/ 3 D., 
sendo 1 suíte, sala, coz, 
WC, garag. R$ 1.600,00 
+ Cond + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
Casa toda mobiliada em 
Cond. Fechado c/ 2 D., 
sala, coz., WC e área de 
lazer c/ piscina. R$ 1.700 
+ Cond + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
Cecap – CA02616 - 01 
D., sala, coz, 01 WC, 
A.S e quintal separado 
R$ 880,00 F. 38752215 
Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 - 
Amplo apto, Centro, 3 D., 
1 wc e 1 wc de serviço, 
coz. ampla, sala, e área 
de serviço F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Am-
plo apto,  2 D., 1 wc e 1 wc 
de serviço, coz. ampla, sala, 
e área de serviço, 1 vaga de 
garag. F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente locali-
zação, 4 D., 6 salas, ótimo 
para casas de repouso, 
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
Jd. Alice - CA0351 - 125 
m² - 3 D. (1 st), WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333

Cond. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pa-
vimento sup.: 3 sts. (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. c/ ar-
mário planej.), sala 2 amb. c/ 
pé direito duplo, home the-
ater, escrit., despensa, cz. 
e AS c/ planej., suíte emp. 
planej., espaço gourmet c/ 
churrasq., e forno de pizza 
(armário planej.), aquec. 
solar, quintal, área de lazer, 
6 vagas garag. R$ 4.000,00 
+ 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, 
churrasq., 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.), lava-
bo, sala 2 amb., escrit., 
copa, cz. planej.,  AS, 
depósito/D. ext., edícula 
com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, 
sendo 1 c/ closet e varan-
da, 1 c/ varanda (todos 
os D. e WC’s c/ armário 
planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. 
Planej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícu-
la c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. 
R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici 
–  Casa em condomí-
nio, com 2 D, sala dois 
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. Califórnia CA02601 
- 02 D., coz, WC, lavan 
+ estacionamento que 
cabe caminhão, trator, 
máquinas agrícolas etc. 
Rua Domacir Stocco Jr. 
871. Aluguel a combinar 
F. 38752215 Imobiliária
Jd. Dom Bosco – CA0382 
- 150 m² - 3 D. (1st), WC, 
sala tv, cz., AS, 2 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - SO0407 - 
250 m² - 2 D. (1 st), sala, 
copa, WC, cz., edícula c/ 
D., AS, 3 vagas garag. 
R$ 1.700,00 + IPTU  F. 
3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 
- 3 D., 1 suite planejada , 
1 lavabo , sala dois amb., 
garag. para 4 carros , 
coz. Planej. , lavand. F. 
7808-3727
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Jd. Morumbi -  2 D., sala de 
estar e TV, coz, wc,lavand.,1 
vaga de garag. coberta 
R$138 mil F. 98136-7331
Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D., sendo 
1 suíte, 2 vagas de garag., 
2 salas, D., com armários 
planejados, coz. planejada, 
área de serviço, D. e WC 
de serviço  R$ 650.000,00  
F. 98372-0000
Torre Viena - AU 101m2 
3 D. (1s) 2 vagas, salão de 
festas, academia, aque-
cimento a gás, despesas 
com condomínio R$ 550,00 
e IPTU R$ 85,00 mensais. 
R$ 495.000,00. Estuda-se 
ponto comercial no negócio 
F.3875-0469 / 99751-9921
Vendo ou troco Apto no 
Cond. Soho - 3 D. F. 7801-
5378 / 3825-0298

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 Illumina-
re - c/ 2 D., sendo 1 ste, 
sala, coz, WC, uma vaga. 
1.100,00 + Cond. + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly

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
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, 
dep. empregada, chur-
rasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 5.500,00 
+ Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, 
dep. empregada, chur-
rasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 5.500,00 
+ Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Pq. São Lourenço - c/ 3 
D., sendo 2 suíte, sala 2 
amb, coz, lavabo, garag. 
1.600,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
Res. Cocais - SO0426 - 
120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c/arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Rua – 58 (sem garag.) 
excelente casa com 03 D. 
e demais dependências, 
com sacada (pavimen-
to superior) R$900,00 + 
IPTU F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ garag. 
R$ 900,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Vila Real - CA0611 - 125 
m² - 3 D. (1st), sala, cz., 
WC, AS, churrasq. c/ for-
no, 2 vagas garag.  R$ 
2.000,00 + IPTU F. 3392-
0333

Villagio D`Amore - Área 
de Lazer, portaria 24hs - 
3 D. (sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, coz, la-
vand, garag.R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu F. 3834-8948
Vl. Maria Helena - CA0562 
- 200 m² - 3 D. (1 st c/ 
closet), sala 2 amb., la-
vabo, WC, cz. americana, 
varanda gourmet, WC ext., 
AS, 2 vagas garag. R$ 
2.200,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Vl .  Mar ia  He lena  – 
CA1381 - 1 D., coz, WC e 
sem garag. Rua Caiapo, 37 
casa 5 R$ 700,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária

Apto - Florianópolis (Ita-
pema) – mobiliado, 03 D., 
(01 st), sala, coz., lavand., 
churrasq. na varanda 
130m² R$ 420.000,00 F. 
99887-7771
Apto Gran Ville  - R$ 
270.000,00, 3 D., todos 
com suíte; sala de estar, 
63m; garag. para um  carro 
F. 98144-9224
A p t o  R e s i d e n c i a l 
Soho,  3 D. (1 suíte), coz., 
sala 2 amb., área serv., wc 
social, 2 vagas garagem, 
terraço gourmet, completa 
área de lazer, Apto Novo, 
R$ 125.000 + transf. divida 
(financia) ,  tratar proprie-
tário, F. (19) 99444-9415 
Centro - Apto Térreo , 
Centro, 2 D., sala coz., wc 
social e wc de serviço, área 
de serviço , excelente loca-
lização. Prédio c/ portaria 
24 horas R$ 220.000,00 
F. 98372-0000
Jd. Eldorado - com 2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331

C o n d .  F e r n a n d a  – 
AP0641 – 154,33 m² - 3 
D. (1 st), sala 2 amb., 
sacada, cz. planej., WC, 
AS planej., WC serv., 2 
VG. R$ 1.600,00 + 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., varan-
da, 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., sa-
cada, cz., AS, 1 vaga ga-
rag. R$ 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond.  Grand Vi 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
C o n d .  L a  S p e z i a  - 
AP0565 - 70 m² - 2 D. 
(1st), sala 2 amb., WC, 
cz., AS, varanda gour-
met, 1  vaga garag. R$ 
1.600,00 + 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, 
varanda gourmet, chur-
rasq., 2 vagas garag. R$ 
2.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333

Duet to  D i  Mar iah  - 
AP0443 - 73,14 m² - 2 
D. (1 st), WC, escrit., sala 
2 amb., varanda gour-
met, churrasq., cz., AS, 1 
vaga garag. R$ 1.400,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond.  P lace View - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. (1 st 
/ arm.), WC, sala 02 amb., 
cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 
vagas garag., 1 vaga p/ 
moto. R$ 2.900,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Apto Cecap - R$ 1.300,00, 
3 D., todos com suíte, sala 
de estar, 63m; garag. p/ 1 
carro F.98144-9224

Aluga-se - 02 salas comer-
ciais, Rua Sete de Setembro, 
Jd. Pau Preto 12 m² (por 
sala) F. (19) 99148.2797
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 
1 recepção, 3 salas, wc e 
AS, localizado no centro da 
cidade  F. 98372-0000
Centro – Sala comercial 
com mezanino, 1 vaga de 
estacionamento, 55 m² R$ 
1.700,00 00 – F. 7829-3854 
/ Id 55*94*16871
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 opera-
ção, com capacidade para 
entrada de caminhão F. 
98372-0000

Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edif. Offi-
ce Premium. F. 3016-2888 
Kelly
Passa-se o ponto Loja 
de Salgados MONTADA 
Jd. Colonial Venda R$ 
23.000,00 | Aluguel R$ 
700,00 – Aceita carro no 
negócio. Falar com Ale-
xandre 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$1.650,00 F. 3875-2215
Temos Galpões Indús-
trias para Locação em 
excelente localização F. 
3016-2888 Kelly
Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 
de 250 gramas, 2 de 150 
gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfria-
mento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-
9657/ (11) 2429-6353
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e mezani-
no p/ escrit. R$ 4.500,00 + 
IPTU F. 3392-0333

Aluga - Res. Terras de 
Itaici - CH0090 - 1000 
m² - Semi mobiliada. 3 D. 
(1 st), sala 2 amb., varan-
da, cz. planej., WC, AS, 
quintal, diversas VG. R$ 
2.700,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Aluga - Videiras de Itaici 
– Chácara com 3 D., sendo 
1 suíte máster, salas de 
estar, jantar e TV, coz. e 
área de serviço planejada, 
piscina, portão eletrônico 
e alarme R$ 3.000,00 F. 
98372-0000

Chácara em Salto – a 
partir de 1.000m² – OPOR-
TUNIDADE - R$ 60.000,00 
– Aceita carro no negócio 
ou fazemos permuta com 
terreno. F: 3016- 1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2168/ 
3935-1372
Chácara próx. ao Vale 
do Sol – Oportunidade 
– 5.000m²  com água no 
fundo R$ 100.000,00 F. 
3329-1906/ 7809-1001/ 
99322-2032 Falar c/ Ale-
xandre
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 - Cháca-
ra Com casa de 3 d., sala 
ampla, coz. americana, 
piscina.  AT 1000 m². Fácil 
acesso F. 98372-0000
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara murada 
c/ sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 
amb., cz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Sítio -Videira – 50.000m² 
sítio formado com casa de 
05 suítes, sala 03 amb., 
lavabo, coz. com despen-
sa, dependência de em-
pregada, piscina e casa 
de caseiro AC/  600m² R$ 
3.000.000,00 F. 99887-
7771

Rib. Grande-SP -  04 
alqueires c/ 02 casas 
simples de 04 cômodos 
cada uma, lavoura, bos-
que, 02 tanques com 
peixes,abastecidos com 
água em forma de bica, luz, 
água de mina, a 60km do 
centro de Ribeirão Grande-
-SP R$240.000,00. Aceita 
troca com casa em In-
daiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997. Estuda 
parcelamento direto com 
o proprietário
Terras de Itaici – Chácas 
com 4 D. Sendo 1 suíte, 
coz. ampla, churrasq. e 
piscina. AT. 1720 m² R$ 
765.000,00 F. 98372-0000
Vale das Laranjeiras – 
Chácara – At. 3890 m² 
- Casa c/ 3 D, sendo 1 
suíte, sala de esta com pé 
direito alto, coz. planejada, 
área de churrasq. com wc, 
piscina, campo de futebol 
e pomar R$ 850.000,00 
estuda-se permuta por 
apto ou casa com 3 D. em 
Indaiatuba F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para 
locação finais de sema-
na. Troca por casa em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Vendo Sítio – Indaiatu-
ba (estrada Indaiatuba/ 
Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para 
rodovia F. 99887-7771

Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado R$ 210.000,00 F. 
98372-0000
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
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Av. Visconde de Indaia-
tuba – Terreno de amplo 
(660 m²) cercado em es-
quina, com escritório e 
2 salas R$ 6.000,00 F. 
98372-0000
Cardeal - OPORTUNI-
DADE - Misto em novo 
Loteamento Liberado par 
construir - 200 m²  R$ 
50.000 de entrada e par-
celas de R$ 970 estuda-se 
proposta à vista, aceita-se 
veículo como parte da 
entrada  F. 98372-0000
Jd Esplanada II - 2 lo-
tes  lado  a  lado  360 
m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. Par-
te 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 Laranja is  - 
3.000m² R$ 220.000,00 
F. 9.9887-7771
Jd.  dos Laranja is  - 
9.000m² R$ 470.000,00 
F. 99887-7771
Jd. Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 99279-1177
Jd. Paradiso - 03 lotes 
juntos 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

Vendo - Impressora HP 
Office Jet 4500 R$ 400 
F. 99623-6274
Vendo - máquina de cos-
tura Singer c/ motor e pe-
dal R$ 100 f. 3017-6860 
C/ Zenaide
Vendo - portão para ga-
rag. 3 x 270 F. 3835-1581 
/ 99745-3375
Vendo - radiador semi 
n o v o  p a r a  D e l  R e y , 
Pampa 1.8 Autolat ina 
F. 3875-0592 c/ José 
Antônio

C o r s a  S e d a n -  N o -
v í s s i m o  2 0 0 8 / 2 0 0 8 , 
1 . 4 ,  e c o n o f l e x ,  c o m 
alarme, tr io elétr ico e 
CD, com alarme. Prata 
Fone. 99119-1817 com 
Adão
Fiesta - 95 - branco, 2 
portas, VH, DH, R$ 6.000 
F. 99195-6822
Fiorino - caminhonete 
- 92, verde, alcool, doc. 
Ok F. 99783-2900
Gol -  91 -  1 .6,   azul 
indico, gasolina, motor 
novo, doc. Ok F. 99117-
9957
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
V a n  T r a n s i t  F o r d 
(nova) ano 2013 com-
p le ta ,  14  lugares ,  l i -
cenc iada ,  IPVA.  Ne -
gocia, troca: maior ou 
menor valor F.  3875-
2 2 1 5  /  9 9 6 9 6 - 8 7 3 2 
Imobil iár ia

CG 150 - 2013 - preta par-
tida eletrica, Flex, freio a 
disco 15mil Km , Doc. Ok 
conservada R$ 6.200,00  F. 
99282-0945 ou 98914-9260
CG Titan - 98 - cor azul F. 
3875-0592 c/ José Antônio
Honda NXR 150 Bros 
ES - 2009 - F. 3885-1581 / 
99745-3375
Titan 150 KS - 2008 - 
azul, doc ok F. 3834-6330 
Sebastião / 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 destra-
vado com HD externo 
de 1 tera, 1 controle, HD 
interno de 80 giga e 30 
jogos dentro do HD inter-
no último lançamentos 
R$ 1.100,00 F. 98247-
4690 tim

Ofereço-me - cabelereira 
e manicure à domicílio F. 
99332-1128 / 3935-0499 
recado.
Ofereço-me como dia-
rista com experiências e 
indicações F. 99266-1617/ 
98116-0546 

M.Sol -  ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 93017-2608 
/99762-7997/ 3935-3294 
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 topogra-
fia de frente com a rodo-
via. mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372
Terreno em Sal to  – 
300m² LOTEAMENTO 
FECHADO – Est rada 
do Lajeado (Concreba-
se)  OPORTUNIDADE 
R$ 90.000,00. 40% de 
entrada + parcelas. F: 
3016- 1355/ 99752-2170/ 
9 9 2 0 5 - 4 3 2 2 /  9 9 7 6 3 -
8709/ 94*2168/ 94*2166/ 
3935-1372
Terreno Industrial - 5.200 
m² R$ 500,00 m² F. 99887-
7771
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 
precisando de manutenção 
R$ 500 cada. F. 98247-
4690 tim

Air Soft, marca Tókio Marui 
R$ 700. F. 98247-4690 tim
Alugo - 02 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves 
1477 - Falar c/ Figueira
Alugo quarto para mo-
ças. Vila Avaí bem loca-
lizado.  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) am-
bas tem a cabeceira re-
movível (com 30 cm cada), 
porta rolo de papel e esca-
da de inox R$ 850 cada. F. 
7814-5723
Vende-se - Estrutura Metá-
lica p/ galpão de 90 m²;  06 
pilares 5,90 m; 03 tesouras 
5,95m; 06 terças 7,40 m; 20 
telhas fibrocimento 3,60m x 
1,20m R$: 12.000,00 F. 
(19) 99148.2797
Vendo - 01 cama casal 
estilo colonial madeira em-
buia c/ colchão, 01 DVD, 
01 Rack Pequeno, 01 má-
quina de costura portátil 
F. 99379-2957 c/ Lourdes
Vendo - Bicicleta usada, 
marca Scott Aspect. Ótimo 
estado, o valor é de R$ 
2.000 faço por R$ 1.000 F. 
99623-6274
Vendo - cadeirinha para 
carro até 20 kg, ótimo es-
tado R$ 150 F. 3834-1674 
/ 98158-7632
Vendo - Empresa no 
ramo de decoração em 
Indaiatuba F. 7818-6716 
c/ Junior

Ofereço-me como profes-
sor de Inglês (aos sábados 
de manhã) do ínicio do 
nível básico até nivel in-
termediário. F. 99240-3570
Ofereço-me para coloca-
ção de pisos e revestimen-
tos F. 99189-7302 c/ Clóvis
Ofereço-me para passear 
com cachorros. Tenho 
referências F.3875-4942 / 
99616-7070 c/ Rita
Ofereço-me para trabalhar 
como azuleijista pedreiro. 
Com mais de 30 anos de 
experiências do alicerce ao 
acabemento F. 994151485
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro, casado, 2 
filhos F. 98894-5045 c/ 
Josemar
Ofereço-me para trabalhar 
como ciudadora de idosos, 
mensal, diário ou folguista 
F. 99339-6343 c/ Divina
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadadora de 
idoso horário noturno F. 
3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de crian-
ças e idosos ou diarista, 
com qualidade, referen-
cias  a mais de 20 anos no 
mercado ante e pós obras. 
Compromisso, preço jus-
to tenho disponibilidade 
de horários F. 38011916 
/ 999301477 Vera
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista, costureira, 
casa de família ou motoris-
ta particular F. 99560-8281 
c/ Raquel
Ofereço-me para trabalhar 
como faxineira em casa 
de família F. 3835-1581 / 
99745-3375 c/ Nair
Precisa-se de Corretores 
- Entrar em Contato com 
Márcio F. 7808-3727 / 
89*22754
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