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A Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba deve instalar 
lombadas eletrônicas na 
cidade a partir do primeiro 
semestre de 2015. A infor-
mação foi confirmada pela 
Secretaria de Comunicação 
Social. 

Quatro moradores locais perderam suas vidas em oito dias. Na última ocorrência, o catador de produtos recicláveis 
Mário Hiroki, de 54 anos, foi encontrado morto na tarde de ontem, dia 11, em sua residência no Jardim Morada do Sol.

A 37ª Sessão Ordinária 
da Câmara, que acontece na 
próxima segunda-feira, dia 15, 
será marcada pelas Eleições 
para a escolha do presidente da 
Câmara. Disputam à cadeira da 
presidência os vereadores Ce-
bolinha (PMDB), e Derci (PT).

Os vereadores aprovaram 
na última segunda-feira, dia 
8, durante a 36ª Ordinária 
da Câmara, o Orçamento do 
Município para 2015. Para o 
próximo ano, a cidade terá 
R$ 874 milhões em inves-
timentos.

O Casarão Pau Preto sedia 
no domingo, dia 14, um Con-
certo de Natal e a premiação do 
concurso “Retratos de Indaia-
tuba”. A apresentação do Con-
certo terá início às 17 horas e 
logo após haverá a entrega da 
premiação de concurso.
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Quatro mortes são registradas 
em menos de duas semanas 
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JME 

Uma residência localizada no Jardim João Pioli se tornou 
atração turística neste Natal. Isso por que a proprietária 
transformou o local ao decorar paredes, telhados e até a 
calçada com enfeites natalinos, atraindo a atenção de quem 
passa pelo bairro e até de moradores de outras cidades. 
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Parabéns, Indaiatuba! Indaiatuba completou 
184 anos. O que você 
acha que falta na 
cidade?

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

Radares dia 13 a 19/12

Editorial EnqueteArtigos

Indaiatuba completou na última terça-feira, dia 9, 184 
anos de existência. Como todo aniversário, esta é a data 
em que reconhecemos as características e qualidades do 
aniversariante.

E com o Município não é diferente. A cidade vem 
evoluindo conforme os anos, "fruto" dos investimentos 
realizados nas últimas gestões. Com isso, o destaque no 
cenário nacional é inevitável e os elogios e o reconhe-
cimento são inevitáveis. 

Saúde é um setores que vem evoluindo e atualmente, 
além dos indaiatubanos, o Município atende também a 
população de cidades vizinhas, como Salto, Monte Mor, 
Elias Fausto e outras. 

A cidade também é exemplo para outras cidades 
quando o assunto é Segurança. No esporte, a cidade se 
destaca por conta do investimento feito desde as moda-
lidades de base até as competições de alto rendimento. 

Indaiatuba conta com uma área verde extensa, com 
o Parque Ecológica, e manter sempre a cidade linpa é 
palavra de ordem. No período mais extenso de escassez 
de água no Estado de São Paulo, por conta dos inves-
timentos, Indaiatuba teve apenas 20 dias de rodízio de 
água. 

Enfim, são 184 anos com muitos motivos para come-
morar. Aguardamos agora os 185 anos, os quais espera-
mos celebrar as melhorias que possam vir também em 
outros setores, como no transporte público e no trânsito.

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

“Eu estou satisfeito com a cidade. 
Acredito que tudo funciona como 
deveria ser”, Bruno Fabiano Góes, 
19 anos, ajudante geral

“A meu ver eu acho que falta investi-
mento na Saúde, no acolhimento dos 
pacientes quando chega ao hospital. 
Além disso, acho que o trânsito 
também precisa melhorar aqui na 
cidade”, Claudevani Martins, 37 
anos, psicólogo

“Na minha opinião falta investimen-
to na Saúde. Os responsáveis devem 
dar mais atenção aos doentes”, Si-
mone Vicente, 42 anos, operadora 
de caixa

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

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

Quem é você?
Como um aprendiz que sou, venho sempre carregado de muitas perguntas, curiosidades. Afinal, todos nós 

somos um poço de curiosidades sobre diversos assuntos. Não, não venha me dizer que você não tem curiosidade 
sobre algum assunto! 

Então, é isso que me chamou atenção quando li um texto extraído de um livro do americano Bill Jones, com 
o titulo: “Como seguir a Jesus”  Esse texto na realidade começa com uma pergunta bem simples, que coloco 
aqui para você: “Onde estão os clipes”? Exatamente esses de arame utilizadas para fixar folhas de papel? Parece 
uma coisa estranha falar disso num Bom Dia HOJE, você não acha? Vou explicar fazendo uso do raciocínio 
desenvolvido no texto de Jones! Você certamente sabe que o homem investe milhões de reais, dólares, euros, 
etc. Em pesquisas, para desvendar os mistérios do universo.

Dia e noite tentam descobrir se há possibilidade de vidas em outros planetas, tentam descobrir vacinas para 
doenças hoje incuráveis. Pesquisadores investigam os mistérios de nossa existência, a origem do Sistema Solar, 
a base genética da vida.

Estas são as Grandes Questões. Por outro lado, há alguns que pesquisam pequenas questões. Por exemplo: 
Para onde vão os clipes de papel? O Lloyd"s Bank of London, por exemplo, acompanhou através de uma 
pesquisa, o destino de 100.000 clipes de papel. Observe só o resultado desta pesquisa. Somente 2.000 foram 
usados para segurar papéis. A pesquisa do banco descobriu ainda, que 14.163 foram dobrados e torcidos durante 
conversações telefônicas, 19.143 foram usados como fichas em jogos de cartas, 7.200 como alfinete de roupas, 
5.434 tornaram-se palitos de dentes ou cotonetes, 5.308 foram transformados em limpadores de unhas, 3.916 
limparam cachimbos e muitas outras coisas, e 40.000 vergonhosamente caíram no chão e foram varridos para 
o lixo. É interessante ver que algo tão bem inventado e tão útil possa ser tão mal usado e frequentemente, pelo 
menos aparentemente, desperdiçado! Eis que resta uma pergunta de suma importância para você agora: O que 
você está fazendo com sua vida? Infelizmente, muita gente, está simplesmente palitando os dentes ou coçando 
as orelhas, quando nos planos do Criador do Universo, temos uma função muito mais nobre. Para finalizar nossa 
conversa de hoje, pergunto que tipo de clipe é você? Está sendo usado corretamente para o que foi criado, ou será 

que já foi para o lixo? Lembre, que: sua vida, você, quem você é... É a maior riqueza que 
poderá possuir nesta existência. O Natal está chegando ainda é tempo de criar utilidades 
maiores para sua vida.

Direitos da empregada mulher

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

Da costela de Adão, Deus fez a mulher para que não vivesse só na terra que Deus acabara de criar.
Se vê que desde os primórdios do mundo a mulher está presente nos cenários históricos que se passaram 

nessa terra.
Não muito diferente no campo do trabalho, as mulheres sofreram diversas discriminações sendo tratadas 

até mesmo como objeto, sem direitos e sem proteção.
O mundo evoluiu e consequentemente em algumas nações o pensamento evoluiu, como no Brasil, Mulhe-

res alcançaram status de igualdade com o homem recentemente com a promulgação da Constituição de 1988.
Porém, ainda merecem proteção diferenciada quanto as relações de emprego, consubstanciado pela von-

tade do legislador reservando um capítulo para elas no texto consolidado (CLT), bem como alguns artigos da 
Constituição Federal.

Elencamos alguns direitos principais das mulheres em detrimento aos dos homens nas relações de emprego.
A proibição de diferenças salariais em razão de sexo, ou seja, não pode a mulher que exerça as mesmas 

funções de um homem, ganhar menos que este pelo fato de ser mulher.
Por questões físicas a mulher detém alguns privilégios quanto a jornada de trabalho como, por exemplo, 

intervalo de 15 minutos entre a jornada normal e o início de horas extras.
Ainda, o limite de peso no empreendimento de força muscular, não podendo exigir da obreira, carregar mais 

de 20kg no trabalho contínuo ou 25kg no trabalho ocasional.
Mais importante ainda, a qual tem recente alteração é a estabilidade da gestante prevista na legislação, a 

qual dá a mulher grávida o direito a estabilidade desde a concepção até 5 meses após o parto, mesmo que a 
concepção se dê durante o aviso prévio ou nos contratos por prazo determinado.

Por fim, existem outros direitos elencados do art. 372 em diante da CLT que visam à 
proteção da mulher, mas que neste artigo não comporta esgotá-los por ora, portanto, este 
texto instiga a trabalhadora a ler o referido artigo e os demais para saber quais são seus 
direitos trabalhistas.

O assédio moral e as medidas preventivas por parte da empresa
Dando continuidade aos nossos artigos sobre o tema “Assédio Moral”, abordaremos a necessidade e utilidade de 

o empregador adotar uma série de medidas com o objetivo de coibir a prática de tal assédio entre seus funcionários 
e, assim, evitar os onerosos dispêndios com processos trabalhistas, que podem incluir até gastos com assistentes 
técnicos, além do pagamento do Perito Judicial, se houver a procedência do pedido feito pelo trabalhador.

A legislação que rege as relações trabalhistas adota o princípio da hipossuficiência do trabalhador, ou seja, ele 
sempre é considerado como a parte mais fraca do contrato de trabalho, justificando o caráter protetivo das normas.

Como desdobramento da proteção legal dada ao trabalhador, a empresa deve observar preceitos para o desenvol-
vimento seguro e saudável das atividades laborais de seus empregados, mantendo sadio o meio ambiente de trabalho.

As ações preventivas da empresa podem ter início com a criação de um Código de Ética (ou de Conduta) a 
ser seguido por todos os colaboradores, desde seu ingresso na organização, ocasião em que devem ter ciência 
formalizada acerca da existência do mesmo código.

Aludido Código de Ética conterá disposições que proíbam qualquer forma de assédio moral e de discriminação 
entre os colegas, independente do grau hierárquico; bem como definirá as sanções a serem impostas em caso de 
violação das regras de conduta predeterminadas e de conhecimento inequívoco do trabalhador. A materialização 
da ciência do empregado é relevante para a empresa, na medida em que poderá ser utilizada como argumento de 
defesa em eventual reclamação trabalhista.

As sanções podem variar desde advertências devidamente documentadas, suspensão, perda de pontos em 
avaliação de desempenho, podendo culminar com a medida extrema da demissão por justa causa.

Associada à utilização do Código de Ética, a atuação do departamento de Recursos Humanos na prevenção e 
repressão às condutas que podem caracterizar o assédio moral é de fundamental valia, uma vez que, quanto mais 
for desorganizada a empresa, as questões envolvendo os problemas de relacionamento no ambiente de trabalho 
poderão causar maiores prejuízos, ante o acentuado grau de tolerância decorrente da desordem.

Assim, a possibilidade de diálogos sobre as condutas que podem tipificar o assédio moral, travados entre os 
gestores do RH e os trabalhadores, afigura-se imprescindível na prevenção ou mesmo repressão de tais problemas.

Uma das formas de estabelecer esse diálogo é através de canais de comunicação entre empregado e o empre-
gador, incluindo a hipótese de aquele que se vê assediado ou na iminência de ser, poder denunciar ao RH, ainda 
que de forma anônima, o seu ofensor, a fim de que a empresa tome as medidas cabíveis, preservando o sigilo das 
informações.

Concomitantemente ao Código de Ética e a atuação enérgica do RH, sugerimos a realização de palestras com 
o fito de esclarecer os empregados sobre as práticas abusivas e suas consequências.
Se a empresa não adotar estas providências e o ambiente de trabalho não apresentar a se-
gurança que dele se espera, em havendo assédio moral, poderá restar caracterizada a culpa 
do empregador e seu consequente dever de indenizar a vítima.

“Eu acho que falta mais atenção da 
Prefeitura em relação à educação, 
pois ela pode ser melhorada se in-
vestir mais”, Francisco Gonçalves, 
28 anos, taqueiro

“Eu acho que a cidade está bem em 
todos os setores. Estamos bem ser-
vidos”, Maria José Góes, 76 anos, 
dona de casa
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Lombadas eletrônicas 
serão instaladas em 2015

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

JME

DIVULGAÇÃO

Rodin abre matrículas para curso preparatório
VESTIBULAR

A Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba deve 
instalar lombadas 

eletrônicas na cidade a partir 
do primeiro semestre de 2015. 
A informação foi confirmada 
pela Secretaria de Comuni-
cação Social. Atualmente a 
cidade conta com mais de 
400 lombadas fixas conven-
cionais. 

De acordo com a asses-
soria, o projeto de instalação 
de lombadas eletrônicas no 
Município estava em estudo 
e deve se concretizar no ano 
que vem e está em etapa de 
conclusão para a implantação 
dos equipamentos. Os locais 
onde as lombadas eletrônicas 
serão instaladas não foram 
divulgados.

Ainda segundo a assessoria 
da Prefeitura, os equipamen-
tos estão sendo fornecidos 
como medidas mitigadoras 
pelos empreendimentos imo-

de”, comenta. 
Questionada, a Prefeitura 

disse que não há registros de 
solicitações de ressarcimentos 
devido a danos causados por 
lombada. Indaiatuba conta 
hoje com 450 lombadas espa-
lhadas pela cidade.

Melhorias
O empresário Marcelo da 

Costa Maffezoli, 31 anos, 
acredita que a implantação 
de lombadas eletrônicas pode 
não mudar muita coisa no 
trânsito da cidade. “Não sei 
se mudaria muita coisa, pois 
é como se fosse um radar em 
vias de velocidade menor”, 
diz. “Porém com a lombada 
eletrônica o fluxo seria mais 
rápido, não sendo necessário 
praticamente parar o carro 
como acontece nas lombadas 
fixas. É só reduzir a velocida-
de”, comenta. 

Para o técnico em informá-
tica Jorge Paulo Dela Torre, 
de 39 anos, as lombadas ele-
trônicas tendem a ser muito 

mais eficientes que as atuais. 
“Além de não funcionar para 
os motoqueiros, as tradicio-
nais danificam os veículos. 
A eletrônica obriga carros e 
motos a andarem na velocida-
de correta. Pune quem desres-
peita e gera lucro à Prefeitura. 
É bom para todos!”, ressalta.

As lombadas eletrônicas 
são dispositivos usados no 
trânsito como forma de con-
trolar a velocidade do tráfego 
e possui funcionamento igual 
ao dos radares. Os equipa-
mentos ainda possuem um 
elemento visual onde um 
mostrador informa ao moto-
rista a sua velocidade depois 
de atravessar os medidores 
no asfalto. 

Caso o condutor em ques-
tão ultrapasse o limite de 
velocidade na via, o sistema 
registra a imagem do auto-
móvel infrator através de 
uma máquina fotográfica, e o 
mesmo recebe a penalização 
que será aplicada de acordo 
com a lei.

Indaiatuba conta com 450 
lombadas fixas espalhadas 
pela cidade

Curso conta com equipe especializada e experiente na preparação para vestibulares

O Rodin Vestibulares está 
com matrículas abertas para o 
curso Extensivo/Manhã que é 
um curso exclusivo para alu-
nos que já concluíram o En-
sino Médio e que visa à apro-
vação nos vestibulares mais 
concorridos do país, além de 
uma preparação diferenciada 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 

O curso conta com uma 
equipe de professores com 
grande experiência em ves-
tibulares e dispõe do eficaz e 
reconhecido material didático 
do Sistema COC de Ensino, 
garantindo uma preparação 
sólida, eficiente e, ao mes-
mo tempo, dinâmica para os 
exames. Além disso, as salas 
de aula contam com lousas 
digitais o que possibilita ao 
professor personalizar suas 
aulas, tendo à disposição todo 
o conteúdo COC. As aulas 
também contam com acerco 

de vídeos e animações e o 
conteúdo da própria web. 

No Rodin Vestibulares os 
alunos também têm acesso 
ao amplo conteúdo digital 
do Portal COC Educação, 
composto por recursos como 
Banco de Resoluções, com 
questões detalhadas do ma-
terial didático, onde grande 
parte e compartilhada por 
meio de vídeos explicativos; 
revisão On-Line, composta 
videoaulas compreendendo 
a maior parte do conteúdo 
desenvolvido em sala de aula; 
Biblioteca Digital; Livros 
Eletrônicos e, ainda, Apoio na 
Escolha profissional.

O curso Extensivo/Manhã 
oferece, ao longo do ano, 27 
simulados presenciais basea-
dos nos mais importantes ves-
tibulares do país e no ENEM, 
todos com análise de desem-
penho. Além disso, também 
no Portal COC Educação, os 

estudantes podem construir 
simulados personalizados 
com questões dos vestibulares 
de seu interesse. O material 
didático é composto por 7 
apostilas e 53 livros teóricos; 
Manual COC Pró-Enem; livro 
e caderno de Inglês Instru-
mental, entre outros. 

O Rodin Vestibulares con-
ta, ainda, com um exclusivo 
plantão de dúvidas on-line, 
além dos presenciais; cur-
sos especiais de preparação, 
presencial e on-line, para o 
ENEM; laboratório de reda-
ção; cursos complementares, 
sem custos adicionais, de 
Física Moderna e Obras Li-
terárias; plantões temáticos 
de Geopolítica, Atualidades 
e História; Cine Rodin, com 
exibição e análise de filmes 
e documentários; Aconteceu 
Virou Aula, com discussão 
de temas em evidência; entre 
outros.

As aulas regulares do cur-
so terão início no dia 23 de 
fevereiro. Para as dez primei-
ras matrículas efetuadas até 
o dia 18/12, a escola oferece 

75% de desconto na anuidade 
(exceto material didático). 

O Rodin Vestibulares está 
localizado na Rua Padre An-
chieta, 484, Parque Ecológico, 

Indaiatuba (SP). Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone: (19) 3392-6008 
ou pelo site: www.rodinvesti-
bulares.com.br

biliários geradores de trafego. 
Para o vereador Carlos 

Aberto Rezende Lopes, o 
Linho (PT), a implantação 
de lombadas eletrônicas na 

cidade ajudará a Prefeitura 
se livrar de ações por danos 
em veículos causados pelas 
lombadas tradicionais. Linho 
ressalta ainda a importância 

do equipamento. “Elas serão 
finalmente instaladas na ci-
dade e há muito tempo peço 
isso. Agora Indaiatuba vai 
entrar na era da modernida-
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Funssol realiza encontro de Patchwork 
EVENTO 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Orçamento do Município

para 2015 é aprovado  

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA-ACS/PMI

PROVIDÊNCIA 
A última Sessão Ordinária da Câmara, realizada na segunda-feira, 
dia 8, aprovou o Orçamento 2015 para o Município. Destaque do 
Projeto foram as emendas que garantem verbas para as entidades 
protetoras dos animais do Município. Com certeza é mais um in-
centivo a quem trabalha para evitar os inúmeros maus-tratos com 
os bichinhos. Agora aguardamos leis mais severas que possam 
punir os agressores. 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

RECONHECIMENTO

SOLIDARIEDADE

Os vereadores apro-
varam na úl t ima 
segunda-feira, dia 

8, durante a 36ª Ordinária 
da Câmara, o Orçamento do 
Município para 2015. Para o 
próximo ano, a cidade terá R$ 
874 milhões em investimen-
tos. O montante é 10,35% 
maior que o total estimado 
para 2014, quando a previsão 
foi de R$ 792 milhões.  No 
mesmo projeto foram apro-
vadas ainda três emendas 
que destinam verbas para 
entidades de proteção animal. 

A primeira emenda deter-
mina que fica reduzido em 
R$ 5 mil a verba da Secre-
taria de Administração, que 
seria utilizada na reforma e 
melhora do Paço Municipal 
e material de consumo, para 
ser utilizada protetoras de 

animais. 
Outra emenda prevê a 

redução de R$ 3 mil da 
Secretaria Municipal de 
Governo, que serviria para 
a divulgação institucional, 
para ser utilizada também 
nas entidades protetoras de 
animais.

Outra emenda pede a 
redução de mais R$ 3 mil, 
também da Secretaria Mu-
nicipal de Governo, que 
serviria para a divulgação 
institucional, para ser utili-
zada também nas entidades 
protetoras de animais. 

Todas as emendas foram 
apresentadas pelo vereados 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes, o Linho (PT).  

Outra emenda apresentada 
pelo vereador, que é líder do 
Bloco de Oposição, prevê a 
retirada de mais R$ 5 mil, 
da Secretaria Municipal de 
Governo, que seria utilizado 

para divulgação institucional, 
e que será usado para a cons-
trução de mais Ecopontos.

Linho chegou a apresen-
tar outras quatro emendas ao 
Projeto. Dessas, duas foram 
retiradas pelo próprio autor e 
outras duas foram rejeitadas 
durante votação em Plenário. 

Durante discurso, o líder 
da Situação, o vereador Mau-
rício Baroni (PMDB), infor-
mou que já havia enviado um 
ofício solicitando essa verba. 
“A Prefeitura e o prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB) 
estão à disposição dessas 
entidades. Mas é necessária 
que, para receber essas ver-
bas, as mesmas estejam em 
dia com sua documentação 
e apresentem projetos”, res-
salta. “Atualmente, apenas a 
Aprai (Associação Protetora 
dos Animais de Indaiatuba), 
Gapa (Grupo de Amigos em 
Prol dos Animais) e Upar 

(União Protetora dos Animais 
de Rua) estão credenciadas.”

Valores 
Nos valores previstos para 

2015, os maiores orçamentos 
são destinados às secretarias 
de Educação e Saúde. A pri-
meira, deve ter investimento 
mínimo de 25% da arreca-
dação. Para Educação, serão 
destinados R$ 181.166.000, 
enquanto para a Saúde serão 
R$ 153.947.000.

Entre as maiores receitas 
estão: ICMS (R$ 169 mi-
lhões); Fundeb (R$ 78 mi-
lhões); IPTU (R$ 68.460.000); 
ISSQN (R$ 61.150.000); 
FPM (R$ 57 milhões); IPVA 
(R$ 51 milhões); Remunera-
ção Investimento do RPPS 
(R$ 49.700.000); Serviços de 
Água – Saae (R$ 42.880.000); 
Transferência do SUS (R$ 
42.440.000); e Serviços de Es-
goto – Saae (R$ 40.300.000).

O presidente da Casa, o vereador Luiz Alberto Pereira, o Ce-
bolinha (PMDB), apresentou uma Moção de congratulação ao 
Conselho Municipal de Saúde, pela conquista em novembro 
do “Prêmio Gilson Carvalho”. Na ocasião, esteve presente na 
Câmara o presidente do Conselho Luiz de Medeiros. 

ROSE PARRA-ACS/PMI

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

CNH 
O Ministério das Cidades informou que a Carteira Nacional de 
Habilitação vai sofrer mudanças em 2015. O objetivo é tornar o 
documento mais seguro e evitar fraudes. A principal mudança 
é criação do chamado Código de Segurança Cifrado (CSC). 
Ele vai permitir imediatamente se o documento é verdadeiro 
ou se houve alguma tentativa de fraude.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funssol), 
Enides Nogueira Lopes Cruz, recebeu na sexta-feira, dia 
5, a doação de 13,4 mil fraldas geriátricas da Secretaria 
Municipal de Esportes. Esta é 9ª campanha promovida 
pelo Departamento de Lazer e faz a arrecadação de fraldas 
entre funcionários, professores e alunos. 

ATIVIDADES 
O Clube 9 de Julho promove duas atividades amanhã, dia 
13. A partir das 13 horas, acontece o Torneio Aberto de 
Supino, na academia do clube. Os interessados já podem 
se inscrever, para isso basta pagar uma taxa de R$ 15. O 
clube também realiza no sábado, a partir das 13h30, na 
Arena Poliesportiva, o Festival de Basquete Tamanho 
não é Documento, que reunirá cerca de 60 crianças, das 
escolinhas do Clube 9, Sesi, ONG Lance de 3 e equipe 
de Itupeva.

O Fundo Social de Soli-
dariedade (Funssol) realiza 
amanhã, dia 13, das 13h 
às 18 horas, no Centro de 
Convenções Aydil Bona-
chela, o 1º  Encontro de 
Patchwork do Funssol em 
comemoração aos 10 anos 
do curso. 

Estão programadas di-
versas  a t ividades  como 

troca de moldes, workshop, 
exposição, vendas de arti-
gos decorativos, demons-
trações da entretela dupla 
face Teclabel demonstra-
ção de máquinas de costu-
ra, bordar e scan brother e 
sorteio de prêmios.

Haverá exposição de 
peças do Funssol, troca de 
moldes, vendas de artigos 

decorativos de alunas atu-
ais e de anos anteriores, 
demonstração de máquinas 
de costura, bordar e Scan  
da Brother, demonstração 
da entre te la  dupla  face 
Teclabel que será realizada 
por Lia Pavan e Sorteio de 
uma Máquina de Costura e 
Bobinas.

O  even to  t em apo io 

Shumi-no-ie, Brother, Fer-
nando Maluhy e Entretela 
Dupla Face Teclabel.  O 
Cen t ro  de  Convenções 
Aydil Bonachella, rua das 
Primaveras, 210, Jardim 
Pompéia. Informações e 
Inscr ição pelo  te lefone 
3885-1411. Confia a pro-
gramação no www.maisex-
pressao.com.br.

Sessão de Câmara foi marcada pela votação do Orçamento do Município para 2015
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Eleições definem o presidente da Câmara
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FOTOS: ROSE PARRA-ACS/PMI

A 37ª Sessão Ordiná-
ria da Câmara, que 
acontece na próxima 

segunda-feira, dia 15, será 
marcada pelas Eleições para 
a escolha do presidente da 
Câmara para 2015 e 2016. 
Disputam à cadeira da presi-
dência o atual presidente, o 
vereador Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB), e Derci 
Jorge Lima, do PT, vereador 
representante do Bloco da 
Oposição. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Cebolinha confir-
mou a candidatura e garantiu 

que dará continuidade ao que 
foi proposto quando assumiu 
a presidência da Câmara. 
“Vou continuar meu trabalho, 
sempre respeitando os demais 
vereadores”, diz. “Ser presi-
dente da Câmara é diferente 
de ser vereador. Temos que 
administrar na totalidade dos 
vereadores, independente do 
partido político.”

Se vencer, esse será o ter-
ceiro mandato de Cebolinha 
na presidência da Câmara. A 
primeira vez que assumiu o 
posto maior da Casa foi nos 
anos de 1992 e 1993. 

Na busca pela presidência 
da Câmara, o concorrente de 
Cebolinha será o vereador 

Homenagem a cidadãos 
que contribuíram para o de-
senvolvimento da cidade e 
premiação dos funcionários 
padrão da Administração Pú-
blica foram destaque na sessão 
solene, realizada no último dia 
9, em comemoração aos 184 
anos de Indaiatuba. A Sessão 
Oficial aconteceu na Câmara 
Municipal 

A Sessão que teve inicio 
às 19 horas, foi oficialmente 
aberta pelo prefeito com a en-
trega da medalha João Tibiriçá 
Piratininga ao professor Evans 
Fritsch, pelos relevantes servi-
ços prestados ao município. 

Em seguida, foram entre-
gues os títulos de funcionários 
padrão aos eleitos de 2014, 
Marilsa Aparecida de Souza 
(Prefeitura Municipal), Lu-

ciana dos Anjos Silva Fanger 
(Fiec), Carlos Alberto da Silva 
(Saae) e Rafael Hass (Seprev) 
foram os premiados. 

“Gostaria de cumprimentar 
a cidade pelo seu aniversário 
e às personalidades que estão 
aqui hoje recebendo estas 
homenagens e que fazem de 
Indaiatuba o que ela é hoje”, 
discursou o prefeito Reinaldo 
Nogueira (PMDB). “É a co-
laboração destas pessoas e da 
população como um todo que 
nos possibilita fazer um bom 
governo, ninguém faz nada 
sozinho.” 

Ainda durante a Sessão 
Solene a Câmara Municipal 
concedeu os títulos honorífi-
cos de Esportistas do Ano a 
Márcio José Navarro. Joana 
Joly recebeu o título de Cidadã 

Indaiatubana e de Cidadão Be-
nemérito Doutor Caio da Costa 
Sampaio para Athos Mazzoni 
Sobrinho. 

Benefícios
Ainda durante a Sessão, 

Reinaldo anunciou novos bene-
fícios para a cidade. “Aproveito 
a ocasião para revelar que esta-
mos correndo para encaminhar 
um projeto de lei para a Câmara 
Municipal, a fim de que sejam 
submetidos à votação dos se-
nhores vereadores ainda na 
última sessão do ano, dia 15, 
concedendo um terreno próprio 
da Prefeitura a ser compartilha-
das pelo Rotary de Indaiatuba 
e pela Volacc, antiga reivindi-
cação da entidade e que agora 
temos condições de efetivar”, 
revela o prefeito.

Derci. Ele será o representante 
do Bloco de Oposição e entre 
as ações, caso vença, é propor 
um plano de carreira para os 
funcionários da Casa. 

Derci também é a favor da 
criação de mais cadeiras na 
Câmara de Indaiatuba. “Atual-
mente a cidade tem condições 
de ter mais vereadores, 21 
acaba sendo um número muito 
grande, mas o Município está 
crescendo demais e precisa 
de mais vereadores”, ressalta.

Mas segundo o vereador 
petista, a base do Governo 
já possui votos suficientes 
para reeleger Cebolinha e sua 
candidatura foi mesmo para 
marcar posição. 

Já Cebolinha ressalta que 
não vê problema algum em 
ter um concorrente. “Vejo 
com muita tranquilidade 
essa situação. Eles têm o seu 

bloco de oposição e tem o 
direito de ter seu candidato”, 
salienta. “Será uma disputa 
harmoniosa  e tenho um 
carinho muito grande pelo 

Cebolinha busca reeleição na presidência da Câmara na próxima segunda Derci Jorge Lima será o representante do Bloco da Oposição 

Sessão Solene é marcada por homenagens

Sessão Solene contou com bom público na noite de quarta-feira

Jaraguá altera horário de funcionamento
Para aqueles que deixa-

rem as compras de Natal 
para última hora, no dia 24, o 
Shopping Jaraguá Indaiatuba 
permanecerá aberto até às 
18h. As lojas abrem às 10h e 
a operações de lazer iniciam 
seu expediente às 11h. Já no 
dia 31, o empreendimento 
terá seu horário reduzido, 
com funcionamento das 
operações até às 16 horas. 
Em ambos os dias, o Topázio 
Cinemas não funcionará. 

Nos dias 25, Natal, e 1º 
de janeiro, Ano Novo, as 
lojas do Shopping Jaraguá 
não abrem, exceto a praça de 
alimentação e das operações 
de lazer e entretenimento 
que funcionam de maneira 
opcional das 16h30 às 22 
horas. Nestes dias o Topázio 
Cinemas terá sessões a partir 
das 16h30. 

Durante as compras, o 
público poderá apreciar a 
decoração de Natal prepa-

rada especialmente para a 
data, com enfeites natalinos 
e personagens animatrôni-
cos. O “Belíssimo Natal” do 
Shopping Jaraguá Indaiatuba 
conta ainda com uma grande 
árvore de Natal e com o tro-
no do Papai Noel que estão 
na praça de alimentação do 
empreendimento. O Bom 
Velhinho fica no shopping 
até o dia 24 de dezembro, 
para receber os pedidos e 
tirar uma foto.

Serviço

Segunda a sábado (até dia 23 de dezembro 
- funcionamento normal)
Lojas Satélites/ Âncoras - das 10h às 22h
Alimentação/ Lazer e Entretenimento -  das 
11h às 22h
Domingos (dias 14, 21, 28 de dezembro e 4 
de janeiro - funcionamento normal)
Lojas Satélites/ Âncoras - das 12h às 18h
Alimentação/ Lazer e Entretenimento - das 
11h às 22h
Quarta-feira, dia 24 de dezembro

Lojas Satélites/ Âncoras - das 10h às 18h
Alimentação/ Lazer e Entretenimento - das 
11h às 18h
Quarta-feira, dia 31 de dezembro
Lojas Satélites/ Âncoras - das 10h às 16h
Alimentação/ Lazer e Entretenimento - das 
11h às 16h
Dias 25 de dezembro e 01 de janeiro*
Lojas Satélites/ Âncoras - FECHADAS
Alimentação/ Lazer e Entretenimento -  (OP-
CIONAL) das 16h30 às 22h
*Nestes dias o Topázio Cinemas terá sessões 
a partir das 16h30

vereador Derci.”
A votação acontecerá na 

próxima Sessão Ordinária, a 
qual será realizada às 18 ho-
ras, no Plenário da Câmara.
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Fatecs realizam vestibular no domingo 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA

Os alunos da Educação 
Infantil do Jardim 2 dos 
colégios Cata-Vento e IPEC 
colaram grau no último sá-
bado, dia 6, em solenidade 
na Câmara Municipal de 
Indaiatuba. 

O evento emocionou os 
presentes que participaram 
da primeira formatura das 

crianças. Na ocasião os alu-
nos receberam o diploma 
das mãos da diretora dos 
colégios, Léia Perini. “Este 
é o primeiro degrau para 
que possam trilhar um cami-
nho de sucesso. A primeira 
formatura é apenas o início 
da jornada e agradecemos 
os alunos e suas famílias, 

por nos permitirem fazer 
parte dessa história, na qual 
ensinamos e aprendemos 
muito juntos”, frisou. Além 
disso, um anel foi entregue 
às crianças pelas professoras 
das turmas. 

Além da entrega do di-
ploma, pais, professores e 
convidados puderam pres-

tigiar três apresentações 
onde os alunos cantaram e 
dançaram músicas em ho-
menagens às famílias e em 
celebração ao Natal. “Neste 
momento, estamos plantan-
do uma sementinha do co-
nhecimento, que irá crescer 
forte e vigorante em cada um 
deles”, emocionou-se Léia. 

Evento 
Os alunos do 1º e 5º ano 

do Ensino Fundamental irão 
participar de um acantona-
mento especial de fim de 
ano que acontece na noite de 
hoje, a partir das 19 horas, 
na própria sede da escola. 

Durante o evento os alu-
nos participarão de uma 

programação com diversas 
atrações como gincanas, 
caça ao tesouro, balada a 
fantasia e guerra de traves-
seiros. Além disso, serão 
apresentados espetáculos 
circense e natalino. Os alu-
nos ainda poderão entregar, 
pessoalmente, uma cartinha 
ao Papai Noel

A Faculdade de Tecnolo-
gia (Fatec) do Estado 
de São Paulo realiza 

no domingo, dia 14, o vestibu-

lar para o primeiro semestre de 
2015. A prova se inicia às 13 
horas e terá cinco horas de dura-
ção. Os portões das escolas se-
rão abertos às 12h15 e fechados 
às 13 horas. Após esse horário 
não será permitida a entrada de 

nenhum vestibulando.
No site  www.vestibular-

fatec.com.br estão disponí-
veis as informações por curso 
e por faculdade e a lista de 
locais de prova para os ins-
critos no vestibular. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da faculdade, 
1.060 alunos devem realizar 
as provas este ano, concor-
rendo à 320 vagas de diversos 
cursos.  O curso mais concor-
rido é o de Gestão Empresarial 
para o turno da noite, com 
281 alunos concorrendo à 80 
vagas disponíveis. 

Os outros cursos disponí-
veis na faculdade são Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, 
Comércio Exterior, Logística 
Aeroportuária e Redes de Com-
putadores. A edição 2014 do 
vestibular da Fatec contou com 
978 alunos inscritos. 

A prova será constituída 
de uma redação e 54 questões 
de múltipla escolha, cada uma 
com cinco alternativas. Desse 
total, 40 questões abordam 
o núcleo comum do Ensino 
Médio sendo cinco perguntas 
de cada uma das oito discipli-
nas:  biologia, física, geografia, 
história, inglês, matemática, 

química e português.  Outras 
cinco questões envolvem ra-
ciocínio lógico e as  nove 
questões restantes abrangem 
conteúdo multidisciplinar. 

Oito conjuntos de questões 
terão peso um e dois conjuntos, 
peso dois,  conforme o eixo 
tecnológico a que pertence o 
curso escolhido pelo candidato.

Para fazer o exame, é preci-
so levar caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, lápis preto nº 
2, borracha, e o original de um 
dos seguintes documentos: cé-
dula de identidade (RG); cédula 
de identidade de estrangeiros 
(RNE); carteira nacional de 
habilitação (CNH) com foto, 
dentro da validade; documento 
expedido por Ordens ou Con-
selhos Profissionais (exemplo: 
OAB, Coren e Crea, entre 
outros); carteira de trabalho e 
previdência social (CTPS) ou 
passaporte brasileiro, dentro do 
prazo de validade.

O gabarito oficial da prova 

será divulgado no dia 14 de de-
zembro, a partir das 18h30, nos 
sites www.centropaulasouza.
sp.gov.br e www.vestibulafa-
tec.com.br

Resultados
No dia 16 de janeiro de 

2015 a Fatec irá divulgar a lista 
de classificação geral e a pri-
meira lista dos convocados para 
matrícula. A relação também 
estará na internet. Se as vagas 
oferecidas não forem preen-
chidas na primeira chamada, 
a segunda lista será afixada 
somente na faculdade no dia 
21 de janeiro. 

Após a aprovação, a matrí-
cula deve ser feita na secretaria 
da Fatec onde o candidato pre-
tende estudar, no horário e dia 
determinado pela unidade de 
ensino. Perderá direito à vaga 
quem não fizer a matrícula na 
data determinada ou deixar 
de apresentar os documentos 
exigidos.

COLÉGIO 

Alunos do Cata-vento e IPEC recebem diploma

Para esta edição o vestibular deve contar com 1.060 alunos
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Casa no João Pioli vira atração no Natal 
DA REDAÇÃO
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JME

JME

Uma residência lo-
calizada no Jardim 
João Pioli se tornou 

atração turística neste Natal. 
Isso por que a proprietária 
transformou o local ao decorar 
paredes, telhados e até a cal-
çada com enfeites natalinos, 
atraindo a atenção de quem 
passa pelo bairro e até de 
moradores de outras cidades. 

A proprietária, a motogirl 
Maria Aparecida Marque-
ti, recebeu a reportagem do 
Mais Expressão e contou que 
sempre gostou de decorar sua 
casa no Natal, mas há cinco 
anos resolveu que iria enfeitar 
também a calçada e o telhado. 
“Fiz alguns enfeites artesanal-
mente mesmo, com EVA, ga-
lões de água e até carcaça de 
um tanquinho de roupa, que 
transformei em uma chaminé, 
e assim comecei a enfeitar e 
de lá pra cá não parei mais”, 
conta. 

Os preparativos começam 
em meados de agosto, alguns 
enfeites ela mesmo faz e 
outros vão comprando aos 
poucos, como o Papai Noel 
eletrônico, o boneco de neve 
e as luzes.  

Porém, com os frequentes 
roubos de alguns enfeites 
Maria conta que monta e des-
monta a decoração todos os 
dias após chegar do serviço, 
e mesmo com todo o trabalho 
ela afirma que não desanima. 
“Eu faço tudo do próprio bol-

A Faculdade Max Planck 
está com inscrições abertas 
para o vestibular do curso de 
Design de Moda. O curso é 
uma novidade da instituição 
para a grade de 2015 e terá 
duração de dois anos.  Os 
interessados podem acessar o 
site no endereço http://www.
seufuturonapratica.com.br/
max ou solicitar informações 
pelo telefone (19) 3885 9900.

O tecnólogo foi elaborado 
em sintonia com as exigências 
do mercado e de acordo com 
a procuradora institucional do 
grupo Polis Educacional, ao 
qual a Max Planck pertence, 
Ana Cláudia Almeida, a grade 
curricular será composta por 
disciplinas práticas e especí-
ficas da área. Abordará desde 
a criação até o ponto de ven-
da, passando por áreas como 
desenvolvimento de coleção, 
laboratório de costura, des-
file, entre outras. "Para isso, 
contaremos com laboratórios 

bem equipados, para suprir 
a necessidade dos discentes, 
propiciando o desenvolvi-
mento de um olhar criativo 
em relação à matéria-prima, 
processos e novos produtos", 
ressalta.

Outra vantagem do for-
mato é que a cada módulo 
cursado o aluno recebe um 
certificado, que equivale ao 
de assistente de Criação, que 
lhe possibilita, mesmo sem 
ter terminado o curso ainda, 
atuar na área. 

Paralelo a isso ainda há 
o amparo da instituição com 
foco para a inserção dos alu-
nos ao mercado de trabalho, 
como Núcleo de Carreiras 
(Nuca). "Uma de nossas 
grandes preocupações é com 
o corpo docente, que será 
composto por professores 
com ampla experiência de 
mercado, de modo a ensinar 
aos alunos as atuais práticas", 
complementa a procuradora 

institucional. 
Ainda segundo Ana Cláu-

dia o egresso do curso su-
perior de Tecnologia em 
Design de Moda irá capacitar 
o aluno a elaborar e gerenciar 
projetos para a indústria de 
vestuário e acessórios, con-
siderando diversos fatores. 
Além disso, terá habilidade 
em desenvolver soluções de 
acordo com o perfil e objetivo 
estratégico do cliente, seja ele 
uma empresa de confecção e 
estilismo, loja ou rede de va-
rejo da moda, ou mesmo um 
cliente particular, interessado 
em contratar assessoria de 
moda e imagem.

 
Faculdade 

Incorporada ao Grupo 
Polis Educacional em 2008, 
a Faculdade Max Planck 
cresce a um ritmo impres-
sionante e hoje conta com 
mais de quatro mil alunos. 
Investimentos maciços em 

ampliação e modernização 
estão sendo destinados para 
agregar ainda mais qualida-
de aos cursos de graduação 
oferecidos pela instituição 
e consolidá-la, a cada dia, 
como um dos principais po-
los de excelência em ensino 
superior da RMC. Focada na 
formação profissional base-
ada na vivência prática da 
carreira, a Faculdade Max 
Planck se vale de aulas em 
laboratórios, visitas técnicas, 
projetos sociais, Programa de 
Iniciação Científica, vincu-
lado a projetos de pesquisa, 
atualização constante dos 
alunos por meio de seminá-
rios, palestras e workshops 
com convidados especiais 
e Programa de Orientação 
ao Estudante (PROE), entre 
outras ações. O campus da 
Faculdade Max Planck está 
localizada à avenida 9 de De-
zembro, 460, Jardim Pedroso, 
Indaiatuba.

so e se pudesse decoraria a rua 
inteira, infelizmente algumas 
pessoas passam e roubam ou 
destroem a decoração então 
eu tiro e coloco a maior parte 
deles todos os dias”, explica. 
“Até coloquei um bilhete pe-
dindo que não roubem meus 
enfeites” conta rindo. 

A dona de casa diz que 
todo o trabalho que tem para 
fazer a decoração é compen-
sado pelo número de visitas 
que recebe diariamente. Fa-
mílias e muitas crianças vêm 
de diversos bairros e até de 
outras cidades da região para 
conferir a apelidada “Casa de 
Papai Noel”. 

Há duas semanas Maria 
conta que uma família em es-
pecial mostrou a importância 
do seu ato anual. “Veio um 
casal com uma menininha 
de aproximadamente um ano 
e ela tinha dificuldades pra 
falar, fazia só gestos e sons. 
Ela ficou um tempo olhando 
pra todas as luzes e quando 
eu perguntei pra ela se ela ti-
nha gostado ela disse 'lindo'", 
conta. “Os pais ficaram muito 
emocionados de verem a me-
nina pronunciar uma palavra 
e isso foi muito especial para 
mim, vi que não posso parar”. 

Além de fazer por que ama 
o Natal, a motogirl conta que 
quer incentivar o espírito nata-
lino nas pessoas. “Atualmente 
as pessoas quase não ligam 
para isso, virou uma época 
só de ganhar presentes, e não 
é isso que é o Natal. Acho 
que é uma época em que as 

pessoas ficam mais humanas, 
enxergam o próximo e isso 
não pode morrer”, diz. “Eu 
como entregadora ando pela 
cidade inteira não me veem, 
mas no Natal elas me notam e 
perguntam qual será a novida-
de do ano seguinte, na minha 
decoração e isso me motiva. 
Quero que as outras pessoas 
também decorem suas casas, 
e não deixem morrer a fantasia 
do Natal”. 

Cidade
As principais ruas e praças 

da cidade também receberam 
iluminação especial neste 
Natal. Em frente à Prefeitura 
foi colocado a casa do Papai 
Noel, os troncos das palmeiras 
foram iluminados painéis de 
luz decorativos para iluminar 
o contorno da alça de acesso, 
também foram instalados. 

Na praça Prudente de Mo-
raes as árvores estão enfeita-

das com lâmpadas coloridas, 
como bolas de árvores de 
Natal, e a fonte foi coberta 
por um tablado para abrigar 
o presépio que fica embaixo 
de uma árvore formada por 
cordões de luz. Em todas as 
entradas da praça também 
foram montados portais na-
talinos que também estão 
iluminados.

O secretário de Urbanis-
mo José Carlos Selone infor-

mou que a Avenida Francisco 
de Paula Leite foi a primeira 
a receber a iluminação de 
Natal. “Este ano consegui-
mos começar o trabalho mais 
cedo, instalamos a decoração 
na avenida Ário Barnabé nas 
ruas Vinte e Quatro de Maio, 
Quinze de Novembro e Can-
delária”, explica. 

A previsão é de que a ilu-
minação seja ligada no final 
de novembro.

Maria recebe a ajuda de Eric de 11 anos, para arrumar a decoração 

A residência recebe dezenas 
de visitas todas as noites



10A Mais Expressão

PRAZO 

PROJETOS  

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

Adesão ao IPTU Digital vai até segunda

Defesa Civil inicia operação Verão 2014/2015

Vacinação contra a raiva termina amanhã
DENISE KATAHIRA                                                  

maisexpressao@maisexpressao.com.br

CSC/PMI

A Campanha de vaci-
nação contra raiva 
em cães e gatos terá 

seu último dia de vacinação 
amanhã, dia 13, em diversos 
pontos na cidade. Até o mo-
mento já foram imunizados 
7.406 animais, sendo 6.313 
cães e 1.093 gatos. Somente 
na campanha realizada no 
último sábado, dia 6, foram 
vacinados 2.732 cães e 448 
gatos. 

Amanhã, a equipe de 
saúde estará em diversos 
pontos da cidade, aplican-
do a vacina, gratuitamente, 
em cães e gatos. (Confira 
os postos de vacinação no 
box).

Em 2014, a Secretaria 
Municipal de Saúde espera 
imunizar cerca de 15 mil 
animais. “Embora os casos 
de raiva não tenham sido no-
tificados em nossa cidade, é 
importante que todo façam 
a sua parte e imunizem 
seus animais domésticos 
para evitar o risco desta 
doença fatal para animais 
e homens”, orienta o secre-
tário municipal de Saúde, 
José Roberto Stefani. O 
último caso registrado em 

Indaiatuba, de acordo com 
Stefani, foi no ano de 2010, 
em bovino. 

Além dos pontos espa-
lhados pela cidade, a popu-
lação também pode procurar 
o Hospital Veterinário da 
Faculdade Max Planck, que 
está localizado na Rodovia 
João Ceccon. A vacinação 
acontece até o dia 15 de de-

zembro, das 9h às 19 horas. 
A aplicação da vacina é gra-
tuita e obrigatória para cães 
e gatos. As seringa e agulhas 
são descartáveis. 

A Secretaria de Saúde 
ainda recomenda aos do-
nos de animais a levarem 
a carteira de vacinação do 
animal; todos os cães devem 
estar de coleira e guia, sen-

do que a focinheira é obri-
gatória em caso de animais 
bravos; os gatos devem ser 
levados em caixas de trans-
porte ou similar, uma vez 
que são muitos assustados e 
evita-se fugas ou acidentes; 
além disso, os animais de-
vem estar acompanhados do 
proprietário adulto. A secre-
taria 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 aplica-
ção em domicílios. 

Raiva
A raiva para cães e gatos, 

doença fatal provocada por 
vírus, que acomete animais 

e  seres  humanos.  Ela é 
transmitida por cão, gato e 
outros e animais através da 
mordedura ou lambedura 
da mucosa ou pele lesio-
nada por animais raivosos. 
Os animais domésticos de 
estimação são as principais 
fontes de transmissão para 
os seres humanos.

O prazo para os contri-
buintes aderirem ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) Digital, para rece-
berem o carnê em formato 
eletrônico pela internet vai 
até esta segunda-feira, dia 
15. Até o momento, 2 mil 
pessoas já optaram pelo 
formato. 

Os interessados devem 
acessar o site www.indaia-
tuba.sp.gov.br, clicando nas 
abas fazenda; rendas imobi-
liárias; IPTU Digital e pre-
encher o formulário com os 
dados solicitados, incluin-
do número do cadastro do 
imóvel, nome completo do 
proprietário, CPF ou CNPJ, 
e-mail e telefone de contato. 

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

Outras informações po-
dem ser obtidas pelo e-
-mail fazenda.iptudigital@

Confira o calendário completo com os horários e locais

PSF Parque Corolla – Rua Dr. Nelson Nazário, 80 – Jardim 
Morada do Sol – 9h às 16h.
UBS VII – Rua José de Campos, 709 – Jardim Morada do 
Sol – 9h às 16h.
Praça Rene Sperandio (Área de Lazer da Cecap) – Av. 
Alcides Peronhe s/nº - 9h às 16h.
PSF Jardim João Pioli – Ponto na Rua Artur Civolani (atrás 
do posto) – 9h às 16h.
Caixa D’água SAAE – Rua Mario Sergio de Almeida com Rua 
Raul David do Valle (em frente aos condomínios de prédios 
Cerejeiras e Jacarandás) – 9h às 16h.
Área Verde do Jardim Monte Verde - Via Joaquim Emídio 
de Campos Bicudo com Rua Carlos Sthal – 9h às 16h.
Jardim Paulista – Rua Anhangabaú com Rua Butantã - 9h às 
11h30.
Jardim dos Colibris – Rua Benedito Soares da Silva em frente 
ao n°290 – 13h às 16h.
Paróquia São João Batista Rua João Martini com Rua Paulo 
Von Ah - 9h às 16h.
Praça (área verde) Jardim Europa II – Rua Nápolis - 9h às 16h.
Jardim Regina – Rua Hermínio Steffen com Rua Maria Olivato 
de Souza em frente ao nº 597- 9h às 11h30.
Jardim Portal do Sol - Rua Helena Franceschini Fermino com 
Elza Vieira de Abreu -13h às 16h - 13h às 16h.
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde pretende imunizar cerca de 15 mil animais

indaiatuba.sp.gov.br ou pelo 
telefone da ouvidoria da 
Prefeitura Municipal 0800 
770 7702. Além de colabo-
rar com o meio ambiente ao 
eliminar material impresso, 
a opção pelo IPTU Digital 
oferece outros benefícios 
ao contr ibuinte  como a 
maior antecedência no re-
cebimento do carnê, o que 
possibilita mais tempo para 
o planejamento financeiro, 

menor risca de extravio, 
mais agilidade no envio e 
segurança, com a vantagem 
de efetuar os pagamentos 
pela internet, parcelado ou 
à vista. 

Em 2014, 2,6 mil contri-
buintes preferiram a versão 
digital. Já o cadastro para o 
IPTU Digital 2015 a Secre-
taria da Fazenda registrou 
até a quarta-feira, dia 10, 
duas mil solicitações.

IPTU Digital deve ser solicitado no site da Prefeitura

A Defesa Civil de Indaiatuba iniciou no último dia 1º de dezem-
bro, a Operação Verão 2014/2015 e segue até o dia 31 de março 
de 2015, quando acontece o período de chuvas. 

Durante os meses de trabalho, o setor irá intensificar o Plano 
de Prevenção, com acompanhamento da previsão meteoroló-
gica, a mediação dos índices pluviométricos e as vistorias 
técnicas de campo em áreas de risco de deslizamentos, para 
a remoção preventiva, quando necessário. 

Além disso, os agentes farão distribuição de panfletos com 
orientações sobre a operação em locais de grande movimentação com 
apoio do grupamento de Defesa Civil do Projeto Educando Para a Vida.

Essas ações são reportadas diariamente para a  Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil que comunica os órgãos estaduais, numa 

troca de informações com demais municípios. Após essa etapa, 
se as chuvas persistirem os níveis são de alerta e alerta máxi-

mo onde ocorrem ações integradas com Corpo de Bombeiros, 
Guarda Civil, Polícia Militar, Instituto Geológico e demais 
Secretarias. 

A Defesa Civil  orienta para que, telhas,  calhas,  entre ou-
tras partes do imóvel sejam vistoriadas.  Eles não devem ficar 

soltos.  É também preciso checar se está adequado o escoamento 
das águas das chuvas e prevenir o entupimento de bocas-de-lobo.
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Alunos do colégio 
participam do projeto 

identidade

Procon de Indaiatuba dá dicas 
para às compras de Natal

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

DESTAQUE 

Topázio Cinemas e Cultura lançam Cinedoc

Dezembro já chegou 
e a corrida pelas 
compras de Natal 

já começou. Mas antes de 
realizar as compras, o Pro-
con de Indaiatuba alerta 
para que o consumidor fique 
atento antes da aquisição 
do produto, pois o preço do 
mesmo pode variar de 30% 
à 40%. 

Para ter mais tranquili-
dade na hora de escolher 
os presentes de fim de ano, 
o coordenador do Procon 
Indaiatuba, Wilson José dos 
Santos, orienta que os con-
sumidores devem ter alguns 
cuidados extras. “Pesquisar 
preços, efetuar pagamentos 
à vista, evitar compras de 
última hora, ficar atento à 
data de validade de produtos 
perecíveis, são alguns dos 
cuidados e atenção que o 
consumidor deve ter”, ex-
plica Santos. 

O coordenador enfatiza 
que é importante o consu-
midor ficar atento sobre a 
política de troca, uma vez, 
que o estabelecimento não 
é obrigado a realizá-la. “A 
troca só será feita como 
forma de cortesia ou mera 
liberalidade da loja”, ex-
plica. Mas, caso o produto 
apresente algum defeito, 
o mesmo deverá ser enca-
minhado para a assistência 
técnica. “O problema deverá 
ser sanado no prazo de 30 
dias. Caso o prazo ou o de-
feito não seja resolvido, o 
fabricante deverá realizar a 
troca ou devolver o dinhei-
ro. É importante salientar 
que esta responsabilidade é 
do fabricante e não da loja”, 
enfatiza. 

O Procon orienta que as 
compras devem ser reali-

zadas em estabelecimentos 
devidamente regularizados 
e que emitam nota fiscal. 
E caso o consumidor opte 
por realizar as compras pela 
internet, a atenção deve ser 
dobrada. “Em compras on-
line o consumidor sempre 
estará amparado pelo Artigo 
49 do Código de Defesa 
do Consumidor, que lhe 
dá o direito de no prazo de 
sete dias da aquisição ou 
entrega, desistir e cancelar 
a compra”, explica o coor-
denador do Procon. 

Vale lembrar que este di-
reito é somente em compras 
feitas pela internet, correio, 
telefone ou a domicilio, ou 
seja, compras efetuadas fora 
do estabelecimento comercial. 

O Procon Indaiatuba 
atende o consumidor de 
segunda a sexta-feira, das 

8h às 17 horas, na avenida 
Francisco de Paula Leite, 
2.263, Jardim Kyoto. O tele-
fone para informações (19) 
3834-7601 e 3835-6200.

Procon
O Procon é o principal 

órgão de defesa do consumi-
dor e está ligado à Secretaria 
Estadual de Justiça. Em In-
daiatuba existe desde 1989 
e é vinculado à Secretaria 
Municipal de Negócios Ju-
rídicos.

O órgão tem como ob-
jetivo resolver problemas 
no relacionamento entre 
empresas e clientes, sem-
pre de maneiro amigável, 
e quando a reclamação é 
feita, o Procon notifica a 
empresas e pede os devidos 
esclarecimentos. 

Caso não ocorra o acor-

do, o órgão orienta o consu-
midor a entrar com processo 
judicial no Juizado Especial 
de Pequenas Causas. 

 
Dicas para às compras 

- Pesquisar preços, pois po-
dem variar de 30 a 40% de 
loja para loja;
- Procurar efetuar paga-
mentos à vista, evitando o 
parcelamento;
- Evitar fazer compras de 
última hora, pois pode acar-
retar atrasos na entrega e 
fim de estoque antecipado;
- Em se tratando de produtos 
perecíveis ficar atento a data 
de validade;
- Em compras realizadas 
pela internet, ter atenção re-
dobrada, procurando saber 
se o site é idôneo;
- Duvidar de ofertas e pro-
moção com preço baixo.

Procon alerta consumidor para não ter “dor de cabeça” com suas compras no Natal

Alunos do mini-maternal 
participam do Projeto Identi-
dade realizado pelo Colégio 
Montreal. 

As berçaristas preparam 
atividades, promovem brinca-
deiras, contam histórias e can-
tam cantigas que despertam a 
atenção das crianças para o seu 
corpo e para o ambiente em que 
elas vivem. “Com esse projeto 
estimulamos o desenvolvimen-
to da linguagem e da imagina-
ção. Os alunos se comunicam, 
expressam-se e descobrem o 
quanto são especiais”, comenta 
a berçarista Luana de Oliveira. 
“A convivência em grupo, o in-
teresse por histórias e cantigas 
os ajuda no desenvolvimento 
da linguagem, a conhecer seu 
próprio corpo, observando suas 
sensações e a sua interação 
com o meio ambiente. Tudo 
isso proporciona ao aluno a 
apropriação da própria identi-
dade”, conta a berçarista Isabel 
Cristina dos Santos.

Sentir o cheiro de uma 
flor, observar uma borboleta 
voando, ficar atento aos ruí-
dos do ambiente, perceber as 
diferentes texturas dos objetos 
e sentir os sabores dos diversos 
alimentos faz parte das habili-
dades sensoriais que os seres 
humanos têm desde o início 

da vida. O bebê experimenta o 
mundo e o reconhece através 
dos cinco sentidos: a visão, 
a audição, o olfato, o paladar 
e o tato. Essas experiências 
também são fundamentais para 
o seu desenvolvimento e para 
a sua identidade. “Ao propiciar 
essas atividades, as berçaristas 
contribuem para que a criança 
se reconheça como sujeito, no 
processo de interlocução, e 
desenvolva suas habilidades 
cognitivas", explica a fonoau-
dióloga Noeli Lobo.

A última etapa do Projeto 
Identidade teve início este mês 
e já conquistou os pais. Eles 
receberam um questionário 
sobre os primeiros meses de 
vida dos filhos, para registro 
no Álbum Identidade, que será 
entregue ao final do Projeto. 
“Logo no primeiro momento, 
já me senti emocionada. Ao 
responder as perguntas para 
o trabalho, várias lembranças 
vieram à tona, desde quando 
planejamos em ter nossa filha 
até a escolha do seu nome. No 
Projeto Identidade sentimos 
como os trabalhos desenvol-
vidos na escola nos unem cada 
vez mais, integrando a nossa 
família”, declara Fernanda 
Andreati, mãe da aluna Lorena 
Andreati.

Alunos e pais do mini-maternal participam do projeto Identidade

O Topázio Cinemas em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura de 
Indaiatuba dará início a um 
novo projeto que consiste 
em promover sessões de 
documentários nas salas 
de cinema, o Cinedoc. O 
projeto será lançado na 
próxima terça-feira,  dia 
16, às 19 horas, no Topázio 
Cinemas do Polo Shopping 
Indaiatuba. 

De acordo com a asses-
soria do Topázio Cinemas, 
os  documentários serão 
exibidos a cada dois ou 
três meses, e os valores do 
ingresso são R$ 16 (inteira) 
e R$ 8 (meia-entrada, con-
forme Lei). A assessoria 
ainda informa que toda a 
renda arrecadada com os 
ingressos será revertida 
para o Fundo Municipal de 
Cultura. 

E  para  dar  in íc io  ao 
projeto, o documentário 
“Ilegal” será exibido às 
19 horas .  Classif icação 
12 anos (90 minutos). O 
documentário conta uma 
história que se tornou íco-
ne de mobilização social e 
gerou uma ampla discussão 
ética e legal. O filme conta 
a história de Anny Bortoli 
Fischer, filha de Katiele 
Fischer ,  33 anos.  Anny 

desenvolveu uma doença 
rara – a síndrome CDKL5, 
problema genético raro que 
causa epilepsia grave e sem 
cura – e constantemente 
sofre com convulsões. Na 
luta contra o sofrimento 
da filha, Katiele encontra 
apenas uma substância que 
pode tratar a sua filha, a 
cannabis sativa (maconha). 
Porém a substância é ilegal 
no Brasil e Katiele fará de 

tudo para trazer a substân-
cia ao País nem que seja 
i legalmente  para  tentar 
curar a filha. 

No mesmo dia às 21 ho-
ras, será exibido o filme “O 
mercado de notícias”. Classi-
ficação 12 anos (90 minutos). 
É um documentário sobre a 
mídia e democracia, que in-
tercala depoimentos de treze 
jornalistas brasileiros com 
trechos da peça The Staple of 

News, escrita pelo inglês Ben 
Jonson em 1625, quando do 
surgimento do jornalismo, e 
traduzida por Jorge Furtado e 
Liziane Kugland. A comédia 
de Jonson, montada e ence-
nada especialmente para a 
produção do filme, revela sua 
espantosa visão crítica, capaz 
de perceber na imprensa de 
notícias, recém-nascida, uma 
invenção de grande poder e 
grandes riscos. 
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Yázigi Express: aprenda inglês em 18 meses
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ARQUIVO YÁZIGI INDAIATUBA

Colégio conquista todas as medalhas no Enater 2014
OBJETIVO

O Yázigi Indaiatuba 
está com matrículas 
abertas para o curso 

Yázigi Express, que são aulas 
voltadas para quem tem neces-
sidade de aprender inglês de 
forma rápida e com qualidade.

O Yázigi Express é um 
curso exclusivo e destinado 
para jovens acima de 18 anos 
e adultos que estão à procura 
de crescimento profissional e 
precisam se qualificar em um 
segundo idioma para o desen-
volvimento de sua carreira.

O curso tem duração de 
18 meses com 300 horas de 
aulas, e é formado em três 
módulos, sendo que a cada 

100 horas o aluno passa por 
uma avaliação feita pelos 
professores. Às 300 horas 
de aulas são distribuídas em 
240 horas presenciais e 60 
horas em house (plataforma 
online) e os alunos podem 
escolher em realizar as aulas 
todos os dias ou três vezes 
por semana (4 horas por 
semana em sala de aula + 1 
hora por semana em house). 

Além disso, às 300 ho-
ras de aulas são formadas 
por aulas teóricas e prá-
ticas, como simulação de 
entrevistas, workshop, vídeo 
conferência via Skype, entre 
outros. 

O Yázigi ainda ofere-
ce, ao contrário de outras 
escolas, tutores fixos que 

permite um melhor acom-
panhamento e avaliação do 
aluno. Outro diferencial da 
escola é a plataforma online 
que, além de permitir que 
o aluno realize aulas e tire 
dúvidas com o professor, 
também possibilita que caso 
o aluno perca alguma aula, 

possa estar recuperando o 
conteúdo online. 

No curso, o processo 
de avaliação é contínuo e 
ao final do curso o aluno 
poderá realizar o Test Of 
English For Internacional 
Communication (TOEIC), 
que estabelece o padrão de 

Yázigi Express está com matrículas abertas com turmas de manhã e a noite, na unidade de Indaiatuba

Colégio Objetivo foi destaque no Enater

O Yázigi oferece melhor ensino ao aluno com apoio em sala de aula e online

O colégio Objetivo In-
daiatuba conquistou todas 
as medalhas no Exame Na-
cional de Tecnologia em 
Robótica, o Enater 2014. O 
colégio conquistou na cate-
goria até 11 anos (Nível 1), 
uma medalha de ouro, cinco 
de prata e cinco de bronze. 
Já na categoria de 12 a 14 
anos (Nível 2) foram mais 

duas medalhas, sendo uma 
de prata e uma de bronze. 
A categoria de 15 a 16 anos 
(Nível 3) também conquis-
taram medalha de bronze.

No total o Colégio Ob-
jetivo conquistou 14 me-
dalhas. “Cada conquista 
de nossos alunos nos dá a 
certeza de que a nossa pro-
posta de incentivar o gosto 

pelo estudo e de ensinar o 
conteúdo avançado resulta 
no prazer pelas ciências, 
no interesse em aprender. 
Nossos jovens são ávidos 
pelo conhecimento, ado-
ram desafios e, portanto, 
quanto mais oferecemos a 
eles, mais eles nos surpre-
endem. E isso é gratifican-
te!”, comemora Loide Rosa, 

mantenedora do Objetivo 
Indaiatuba.

O Exame Nacional de 
Tecnologia em Robótica é 
um evento público e gra-
tuito, coligado ao Torneio 
Juvenil de Robótica, promo-
vido pela Universidade de 
São Paulo, em especial pelo 
seu Instituto de Matemática 
e Estatística. 

proficiência do idioma em 
locais de trabalho pelo mun-
do todo. Vale lembrar que o 
certificado é válido em todos 
os países. 

As matrículas já estão 
abertas e oferece turmas na 
parte da manhã e a noite.  
Realizando a matrícula o 

aluno receberá um conjunto 
didático (3 kits Yázigi Ex-
press) mais teste TOEIC ao 
final do curso.

O Yázigi Indaiatuba está 
localizado na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo, 340, Jardim 
Esplanada. Para mais infor-
mações (19) 3875-0206
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PAT tem oportunidades 
de emprego 

Final de ano é aquela 
época em que muitas 
empresas fazem contra-

tações para suprir as demandas 
do momento e muitos desses 
empregos temporários podem 
vir a se tornarem vínculos 
definitivos. De olho nesta si-
tuação e nas contratações que 
podem ocorrer há qualquer 
momento, a reportagem do 
Mais Expressão conversou 
com a advogada especializa-
da em Direito Processual e 
Material do Trabalho, Sabrina 
Cera, que traz dicas tanto para 
o empregador quanto para o 
empregado. 

Sabrina explica que um 
vínculo de trabalho é acima 
de tudo um contrato baseado 
na confiança mútua e, por con-
sequência, as condições dessa 
troca devem ser estabelecidas 
de forma clara e objetiva.

Cabe ao empregado ser sin-
cero em suas respostas a tudo 
que for perguntado no que diz 
respeito ao histórico profis-
sional, locais onde estudou, 
os cursos que fez, onde mora 
entre outros assuntos. 

Já o empregador deve ser 
honesto sobre as condições 
estruturais e financeiras da 
empresa, sobre as funções que 
o candidato deverá exercer, 
horários a cumpir e afins.  “A 
falta de clareza sobre como 
será a relação empregatícia é a 
grande motivadora de proble-

mas, como prometer melhorias 
de salário e posteriormente 
isso não ocorrer ou, no caso 
do empregado, inventar cursos 
que jamais frequentou, o que 
poderá ensejar futura demissão 
por justa causa.  Por isso o 
adequado é sempre ser verda-
deiro e transparente”, explica 
a advogada. 

Outro fato que tem causado 
divergências é o pedido de an-
tecedentes criminais. Segundo 
a advogada, muitos emprega-
dores solicitam o documento 
na hora da contratação, no en-
tanto por lei tal pedido pode ser 
considerado discriminatório e 
tem gerado processos. 

Todavia, a advogada expli-
ca que existem leis específicas 
que permitem a exigência 
de certidão de antecedentes 

criminais pelo empregador, 
como no caso dos domésticos, 
de quem se podem exigir a 
apresentação de “atestado de 
boa conduta” e, ainda, com os 
vigilantes, os quais não podem 
ter antecedentes criminais 
registrados para o exercício 
da profissão e consequente 
admissão no emprego.

Outro assunto abordado por 
Sabrina, refere-se a problemas 
relacionados à Carteira de 
Trabalho (CTPS) que podem 
ocorrer após a contratação, em 
regra, por falta de conhecimen-
to de ambas as partes. Um deles 
é o tempo em que o empregador 
fica com a carteira de trabalho 
para realizar as anotações de-
terminadas legalmente. 

A advogada explica que 
por lei a empresa tem 48 horas 

para efetuar as anotações e em 
seguida devolver o documento. 

Na prática isso não ocorre 
e pode sim terminar em pro-
cessos. Por isso a advogada 
recomenda que a empresa rea-
lize as anotações o mais rápido 
possível e que o empregado 
também solicite sua CTPS 
devidamente anotada. 

Inicialmente deve ser aposto 
no documento em questão: “a 
data de admissão, o salário, o 
cargo e alguma condição espe-
cial de trabalho e nas anotações 
gerais apenas informações 
como o contrato de experiência. 
Anotações consideradas de-
sabonadoras como demissões 
por justa causa ou reintegração 
por ordem judicial não estão 
previstas em lei e, pois, devem 
ser evitadas”, alerta Sabrina. 

Para resguardar-se desses 
e outros problemas, Sabrina 
recomenda que ambos os 
lados busquem a informa-
ção. “Quando se tem uma 
empresa aberta, com todos 
os tramites de funcionários, 
é importante não ter apenas 
a assessoria de um escritório 
de contabilidade, mas tam-
bém de um profissional de 

Direito Trabalhista”, diz. “E, 
no caso do candidato à vaga, 
tenha sempre contato com 
um advogado para saber seus 
direitos e deveres”. 

Mais informações sobre o 
assunto podem ser obtidas em 
contato com a advogada Sa-
brina Cera em seu escritório 
localizado na Rua Siqueira 
Campos, 777, no Centro.

Advogada Sabrina Cera destaca a importância da sinceridade na hora da contratação
O Posto de Atendimen-

to ao Trabalhador (PAT) 
está com vagas de emprego 
disponíveis em Indaiatuba, 
por meio do programa Mais 
Emprego. Os interessados 
devem fazer o cadastro pes-
soalmente na unidade local, 
que fica localizado na Rua 
Jacob Lyra, 344, no Parque 
das Nações.

O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16 horas. Os documen-
tos necessários são RG, CPF, 
PIS e Carteira de trabalho 
original. O cadastro também 
pode ser feito pelo site do 
programa Mais Emprego, no 
maisemprego.mte.gov.br.

No Posto também é pos-
sível fazer inscrição para o 
seguro-desemprego, emissão 
da carteira de trabalho, inscri-
ção para o Programa Estadual 

de Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (Padef). Todos os serviços 
são gratuitos.

Vagas Disponíveis
Açougueiro
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de limpeza
Baba
Cuidador de idosos
Encanador
Garçom
Jardineiro
Oficial de serviços gerais
Operador de caixa
Pintor de obras
Pizzaiolo
Porteiro
Repositor de mercadorias
Vendedor
Vigilante
Zelador
Fonte: PAT Indaiatuba
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Homem de 54 anos se
enforca no Morada do Sol 

FATAL                                                                                                             

PRISÃO                                                                                       

Trânsito local faz
mais duas vítimas

Procurado, pela Justiça é preso ao renovar CNH

JME

GABRIEL ESTEVAM

O catador de produtos 
recicláveis Mário Hi-
roki, de 54 anos, foi 

encontrado morto na tarde de 
quinta-feira, dia 11, em sua 
residência na Rua José da Sil-
va Maciel no Jardim Morada 
do Sol. Segundo informações 
da Polícia Civil, Hiroki tirou 
a própria vida ao se enforcar 
com um fio de ferro no banhei-
ro da casa. 

O catador foi encontrado 
por familiares já sem vida. 
Segundo uma vizinha, ele 
morava com uma sobrinha 
há cerca de oito meses, desde 
que veio de São Paulo. “Con-
versei algumas vezes com ele 
e até juntava garrafas pet pra 
dar pra ele. Era um homem 
aparentemente normal, mas 
parecia ter algum problema 
de cabeça, como uma depres-
são”, conta. 

Um dos familiares contou 
à reportagem do Mais Ex-
pressão que a vítima ficava 
muito sozinha e que um dos 
sobrinhos de Hiroki possuía 
um comportamento parecido. 
“Ele quase não tinha compa-
nhia e estava sempre quieto. 
Um sobrinho dele é do mes-
mo jeito, está sempre muito 
triste e quase não sai de casa”, 
lamenta. 

A morte chocou os vizinhos, 

que disseram jamais imaginar 
que isso pudesse acontecer.  “É 
chocante que um fato desses 
aconteça aqui na rua, tirar a pró-
pria vida é muito triste”, relata 
um dos moradores.  

Mais dois acidentes com 
vítima fatal foram registrados 
em Indaiatuba. O primeiro 
caso ocorreu na quarta-feira, 
dia 3, e vitimou o motorista 
João Batista Staianov, de 45 
anos, e a segunda morte foi 
registrada na sexta-feira, dia 5 
e teve como vítima o pedreiro 
Domias Queiroz, de aproxi-
madamente 48 anos.

Segundo informações, 
Staianov, que era morador 
do bairro Rêmulo Zoppi, so-
freu um acidente de moto na 
Rodovia Miguel Melhado de 
Souza, que dá acesso à Rodo-
via Santos Dumont (SP-75). 

A vítima foi socorrida 
pela Infraero para o Hospital 
Metropolitano, localizado 
em Campinas, e permaneceu 
internado até o sábado, dia 
6, quando sofreu uma parada 
cardíaca e veio a falecer. 

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, até o momento 
não houve mais informações 
sobre o acidente sofrido por 
Staianov. 

O marmorista Otávio Ra-
dhames Foroni, de 31 anos, 
foi preso na tarde de quinta-
-feira, dia 5. Ele foi apontado 
como procurado da Justiça 
no posto do Poupatempo. 
Segundo informações, Foroni 
foi até o local realizar a reno-
vação da Carteira Nacional de 

Mário Hiroki, de 54 anos, se enforcou no banheiro de sua casa

Número de vítimas fatais por acidente de trânsito chega a 28, em 2014

Já na sexta-feira, dia 5, 
o pedreiro Domias Queiroz 
trafegava de bicicleta pelo 
acostamento da SP-75, nas 
proximidades do acesso à 
Avenida Visconde de Indaia-
tuba, quando foi atropelado 
por um veículo cujo motorista 
não parou para prestar socorro 
à vítima. 

Segundo informações da 
Policia Militar, o pedreiro não 
possuía documentos e trazia 
apenas um crachá de uma 
empresa da construção civil. 

A Polícia Científica esteve 
no local para analisar o corpo 
do pedreiro e a bicicleta, na in-
tenção de determinar as causas 
do acidente. As câmeras de mo-
nitoramento da rodovia também 
devem ajudar a polícia a apurar 
como o acidente ocorreu. 

O corpo foi retirado pela 
funerária e transladado para 
o Instituto Médico Legal 
(IML) de Campinas. Com 
estes acidentes, o trânsito de 
Indaiatuba atinge o número 
de 28 vítimas fatais em 2014. 

Habilitação (CNH) e o siste-
ma informou que o mesmo 
encontrava-se na condição de 
foragido. 

A Guarda Civil foi acio-
nada até o local, onde em 
averiguação ao Sistema de 
Informação do Cidadão (SIC) 
- Prodesp confirmou que havia 

um pedido de prisão em regi-
me aberto no nome de Foroni 
em abril de 2014. 

Diante dos fatos, o homem 
foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia para as devidas 
providências e encaminhado 
ao Fórum posteriormente. 

A Polícia Cientifica esteve 
na residência e realizou a pe-
rícia. “Hiroki foi encontrado 
enforcado e no chão havia 
um banquinho, o que indica 
que ele subiu no banco e após 

colocar a corda no pescoço 
empurrou o banco”, diz o de-
legado Danilo Amâncio Leme. 

Após os trabalhos periciais, 
a funerária retirou o corpo de 
Hiroki do local.  
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Arma é furtada de 
aposentado 

Família reconhece morador 
local enterrado como indigente

Homem rende clientes 
em salão de beleza 

Cofre das Casas Bahia é furtado

CRIME

EM MONTE MOR

ASSALTO

AÇÃO 

FOGO 

Acusado de matar encarregado 
se apresenta à Polícia 

DA REDAÇÃO
expressao01@maisexpressao.com.br

JME

ALEXIA CARMO 

O segurança  Adão 
Paulino dos San-
tos, de 44 anos, se 

entregou à polícia na tarde 
de quinta-feira, dia 5. Ele 
é acusado de assassinar o 
colega de trabalho durante 
uma briga no loteamento 
Campo Bonito na tarde do 
dia 30 de novembro. 

Em depoimento, o segu-
rança confessou ser o autor 
dos disparos que atingiram 

o encarregado Evaristo Al-
ves Soares, de 32 anos. A 
Polícia Civil deve agora 
encerrar as investigações 
sobre o homicídio e pedir a 
prisão do réu confesso. 

O assassinato ocorreu 
em um canteiro de obras 
do bairro Campo Bonito 
e segundo informações da 
Guarda Civil, a vítima foi 
encontrada no chão entre 
os alojamentos e a cantina, 
com ferimentos provoca-
dos por disparos de arma 
de fogo.  

Uma testemunha contou 
que o encarregado e Silva 
haviam iniciado uma briga 
e que o segurança, embria-
gado, chegou a invadir o 
alojamento onde Soares 
estava. Mais tarde, depois 
que o encarregado terminou 
com suas funções, ele foi 
abordado pelo segurança e 
começaram a discutir. 

A testemunha relatou que 
presenciou a vítima deferir 
um tapa na cara do seguran-
ça e que resolveu intervir na 
discussão. Porém, antes que 

Crime ocorreu na tarde 
do dia 30 de novembro

Adão Paulino 
dos Santos 
de 44 anos 

se entregou 
à polícia 

na tarde de 
quinta-feira

Evaristo Alves 
Soares, de 

32 anos, foi 
encontrado já 

sem vida
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Um aposentado de 64 anos 
teve sua arma furtada de den-
tro de sua casa, no Jardim Mo-
rada do Sol. Em depoimento, 
a vítima contou que o revólver 
calibre 22 estava guardado em 
uma caixa de sapatos dentro 

de seu guarda roupas. 
O aposentado disse não 

saber quando a arma foi 
furtada, pois a mesma estava 
há muito tempo guardada no 
local, tampouco tem suspei-
tos do crime.

O cofre do Banco Bra-
desco localizado dentro da 
unidade Centro das Casas 
Bahia foi rouba na tarde de 
terça-feira, dia 9, por um 
homem que se passou por 
funcionário de uma empre-
sa de segurança. O valor 
levado foi de aproximada-
mente R$ 243 mil. 

O chamado foi feito por 
uma funcionária da loja 
que contou aos policiais 
que voltava do banheiro 
quando foi abordada pelo 

falso funcionário. O ho-
mem disse que era respon-
sável pela manutenção do 
cofre e pediu que a vítima 
o levasse até o local. Já no 
cofre o homem de posse de 
uma arma de fogo rendeu a 
funcionária e ameaçando-a 
exigiu que ela entregasse a 
senha e a chave do local, 
pois a segunda chave ne-
cessária para abrir o cofre 
já estava em seu poder. 

O cr ime ocorreu por 
volta das 14 horas e após a 

ação o homem fugiu pelos 
fundos da loja e libertou a 
vítima, que acionou a PM. 
Segundo a  funcionár ia , 
os valores do cofre são 
transportados por uma em-
presa especializada, cerca 
de três vezes por semana. 
Esta ação estava progra-
mada para ocorrer no dia 
do roubo, porém apenas 
mais tarde. 

No local do roubo os 
policiais encontraram duas 
chaves e uma delas fora 

utilizada pelo ladrão. 
O posto de atendimento 

do Bradesco atende tanto 
os consumidores das Casas 
Bahia quanto o público ex-
terno. A reportagem entrou 
em contato com a assesso-
ria de imprensa das Casas 
Bahia,  que confirmou o 
furto e informou que a loja 
está colaborando com as 
investigações policiais. A 
rede ressalta que não houve 
feridos na ocasião e que a 
loja opera normalmente. 

Na noite de terça-feira, dia 10, um incêndio atingiu uma 
residência no Jardim Marina, próximo ao Cemitério Jardim 
Memorial. Segundo uma testemunha, o fogo atingiu dois 
cômodos da casa e o Corpo de Bombeiros precisou ser acio-
nado para conter as chamas. Apesar do susto, ninguém se 
feriu. Informações dão conta que a casa era constantemente 
ocupada por usuários de drogas.

tivesse êxito, Silva sacou a 
arma e efetuou um disparo 
contra o encarregado. Após 
o crime, o segurança fugiu 
do local. 

O assassinato revoltou 
os outros t rabalhadores 
da obra, que incendiaram 
parte das instalações do 
alojamento. Diante disso, 
as férias de fim de ano dos 
trabalhadores, que deveriam 
começar só na semana que 
vem, foram antecipadas. As 
obras só devem ser retoma-
das em 2015.

Um Indaiatubano, de apro-
ximadamente 40 anos, foi re-
conhecido pela família após 
ser enterrado como indigente 
na cidade de Monte Mor. O 
homem foi encontrado morto 
na tarde de sexta-feira, dia 5, 
pela Polícia Civil na zona rural 
do Município, trajando calça 
jeans camiseta branca e sem 
nenhum documento. 

Como não havia nenhuma 

identificação, o homem foi en-
terrado em Monte Mor como 
indigente. Porém nesta sema-
na a família do morador local 
pediu a exumação do corpo 
e realizou o reconhecimento 
da vitima. 

Informações não oficiais dão 
conta que o primeiro nome do 
morador é Ronaldo e ele teria 
morrido após ter sido espancado, 
e fora desovado no local. 

Clientes e funcionários de 
um salão de beleza localizado 
na Rua Cerqueira César foram 
rendidos durante um assalto na 
tarde de quarta-feira, dia 10. 
Segundo informações das víti-
mas, o homem chegou em uma 
bicicletas de cor roxa e anun-
ciando o assalto exigiu que 
uma das clientes entregassem 

a bolsa com seus pertences. 
Muito agressivo e amea-

çando as vítimas a todo o mo-
mento, o homem ordenou que 
todos fossem para a parte de 
traz do estabelecimento e não 
fizessem barulho. O assaltante 
então subtraiu a quantia de R$ 
500 que estava no balcão do 
salão e fugiu.
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Campeão do Amadorzão 
da Lidi sai domingo  

Domingo tem Corrida Cidade de Indaiatuba

Sol-Sol e Flamengo 
conquistam a Copa Loucos 

Mais Expressão

DISPUTA 

FUTSAL 

ROGÉRIO BARBOSA  

FOTOS: AIFA

Ponte Preta e Estrela do 
Norte voltam a campo 
no domingo, dia 14, 

na segunda e decisiva final 
da Primeira Divisão do Cam-
peonato Amador. A decisão 
acontece no campo da Osan, 
às 10 horas. A competição é 
promovida pela Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatubana 
(Lidi). No primeiro jogo da 
final, a Ponte Preta venceu o 
Estrela por 2 a 1.

Agora, a vantagem do 
empate foi transferida para 
a Ponte Preta. No primeiro 
confronto, a Macaca de Itaici 
iniciou a partida melhor e, 
dos pés de Neguinho, abriu o 
placar aos 15 minutos de bola 
rolando. 

Na segunda etapa, aos 22 
minutos, Lagoa em excelente 
jogada foi derrubado dentro 
da área e o juiz assinalou 
pênalti para a Ponte. Macedo 
bateu com categoria e am-
pliou o marcador. 

Dois minutos depois, o 
Estrela no Norte fez o seu 
gol de honra. Também de 
pênalti, Roither diminuiu para 
o Estrela. 

Para a partida do próximo 
domingo, o técnico e pre-
sidente da Ponte, Ermínio 
Batista de Souza, o Carcará, 
acredita que nada está ga-
nho. “Eu costumo dizer que 

futebol é uma caixinha de 
surpresa. A gente joga pelo 
empate, mas às vezes o jo-
gador está inspirado, noutra 
partida ele já não está tão 
bem. Mas a vontade é de 
ser campeão mais uma vez”, 
diz o treinador que ressalta 
a experiência dos jogadores 
como a principal “arma” no 
confronto decisivo. 

Se vencer no domingo, a 
Ponte conquistará o seu nono 
título na Primeira Divisão 
do Campeonato Amador e o 
terceiro seguido. 

Do outro lado estará o 
Estrela do Norte, equipe que 
nunca venceu a Primeira 
Divisão do Amadorzão da 
Lidi. A reportagem do Mais 
Expressão tentou por di-
versas vezes contato com o 
representante do clube, mas 

até o fechamento da matéria 
não obteve retorno. 

A Liga promete premia-
ção para o campeão e o vice, 
além da defesa menos vazada 
e do artilheiro. O campeão 
também deve receber, como 
prêmio, uma quantia em di-
nheiro. O valor não foi divul-
gado pela entidade. 

Campanha  
Na fase de classificação, a 

equipe da Ponte Preta termi-
nou na primeira colocação, 
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. 
Nas semifinais, a Ponte Preta 
venceu o Operário por 2 a 

0, no primeiro confronto, e 
empatou em 1 a 1 na última 
partida, realizada domingo, 
dia 30 de novembro. 

O Estrela do Norte tam-
bém fechou a primeira fase 
com os mesmos 27 pontos. 
O time fechou sua participa-
ção 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 semifinais 
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 equi-
pes, o Estrela do Norte venceu 
a Ponte Preta por 1 a 0. 

Ponte Preta pode conquistar seu terceiro título consecutivo do Campeonato Amador da Lidi

Sol-Sol conquistou o titulo inédito da Primeira Divisão da Copa Loucos

Flamengo levantou a taça de campeão da Segunda Divisão no futsal   

O domingo, dia 14, será 
de muita disputa na tradi-
cional Corrida Cidade de 
Indaiatuba, que está na sua 
20ª edição. A prova, em co-
memoração aos 184 anos de 
Indaiatuba, ocorre a partir 
das 8 horas, na marginal do 
Parque Ecológica, em frente 
a Prefeitura Municipal. 

Foram abertas 1,5 mil 
vagas para a corrida de 10 e 
15 quilômetros e outras 500 
para caminhada. Todas as 
vagas foram preenchidas na 
semana passada, mas ainda 

mas ainda há oportunidade 
para as crianças e jovens 
que quiserem participar da 
apresentação de atletismo do 
programa Esporte Cidadão, 
com provas simbólicas a 
partir das 8 horas no mesmo 
local do evento.

A Secretaria Municipal 
de Esportes abriu 30 vagas 
gratuitas por categoria para 
as faixas etárias de 6 a 8 
anos, 9 a 11 anos, 12 a 14 
anos e 15 a 17 anos, para in-
teressados em correr, mesmo 
que ainda não participam do 

Esporte Cidadão. As provas 
terão caráter de integração 
esportiva e demonstração e 
acontecem antes da largada 
da competição oficial, mas 
todos receberão medalhas e 
camiseta do programa. 

As inscrições podem ser 
feitas somente presencial-
mente pelos pais ou respon-
sáveis no domingo, das 6h às 
7h30, no local da prova, no 
quiosque de retirada de kits, 
com apresentação de docu-
mentação de identificação 
do participante. Informações 

(19) 3825-6270.
Haverá premiação em 

dinheiro para o primeiro 
colocado (R$ 2.000,00), se-
gundo lugar (R$ 1.400,00) 
e terceiro lugar (R$ 800,00) 
da corrida de 10Km, além de 
troféu até a quinta posição. 
O atleta residente em Indaia-
tuba melhor posicionado 
também recebe R$ 800,00. 
Na corrida de 5Km, os cinco 
melhores colocados no geral 
e os três melhores colocados 
na categoria PCD recebem 
troféus

Programação da Corrida Cidade de Indaiatuba

8 horas – Largada da apresentação de atletismo do Esporte 
Cidadão - 6 a 8 anos - 75m
8h10 - Largada da apresentação de atletismo do Esporte 
Cidadão – 9 a 11 anos – 100m
8h15 - Largada da apresentação de atletismo do Esporte 

Cidadão – 12 a 14 anos – 150m
8h20 - Largada da apresentação de atletismo do Esporte 
Cidadão - 15 a 17 anos - 300m
8h30 – Largada corredores 10km em pelotão único
8h30 – Largada corredores 5km em pelotão único
8h30 – Largada caminhantes 5km em pelotão único
Fonte: Secretaria Municipal de Esportes

As equipes da Sol-Sol/
Grupo Marquinhos Futsal 
e Flamengo /Marquinhos 
Tintas sagraram-se campe-
ões respectivas Primeira e 
Segunda Divisão da Copa 
Loucos por Esporte de Fut-
sal, campeonato organizado 
pela Associação Indaiatu-
bana de Futebol Amador 
(Aifa). As partidas decisivas 
aconteceram na tarde de 
sábado, dia 6, no ginásio da 
Sol-Sol. 

Na primeira final, o Fla-
mengo levantou a tação da 
“Segundona” depois de ven-
cer o Amigos do G5 por 6 a 
5.  O time também garantiu 
o troféu de artilheiro, com 
William Dias dos Santos, 
que marcou 12 gols na com-
petição. A defesa menos 
vazada foi a do Humble/

Cidão Lanches. 
A final da principal di-

visão do certame aconteceu 
logo em seguida. Na final, 
a Sol-Sol garantiu o título 
inédito do campeonato após 
desbancar a forte equipe do 
União Tribuna pelo placar 
de 8 a 5. 

Ao União, restou o troféu 
de artilheiro, com Gustavo 
Stopa, autor de dez gols na 
competição. A defesa menos 
vazada foi a da Sol-Sol. Já o 
atleta destaque do certame 
foi o artilheiro da Segunda 
Divisão, o jogador William.

Na semana retrasada, 
também na Sol-Sol, a equipe 
da Vila Mercedes conquis-
tou o título com a vitória 
de 2 a 1 sobre o Shalke 83/
Betão Motos/Tamandaré 
Tintas.
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Fantasma apresenta elenco para 2015

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JEAN MARTINS

Campeonato de xadrez acontece em Indaiatuba

A diretoria do Prima-
vera anunciou na 
tarde de terça-feira, 

dia 9, durante coletiva de 
imprensa, os jogadores que 
vão compor o elenco profis-
sional que disputará em 2015 
a Série A3 do Campeonato 
Paulista. Os trabalhos já 
iniciaram visando a estreia 
no certame, que acontece no 
dia 2 de fevereiro, em casa, 
contra o Taubaté. 

Do grupo deste ano, ape-
nas dez jogadores perma-
necem no clube. São eles: 
o goleiro Jeferson, o lateral 

direito Rafinha e o esquerdo 
Leandro, além do zagueiro 
Diogo; os volantes Xisto e 
Robério, o meia Cris e os 
atacantes Franc, Aldinho e 
Renan Romano. 

Em contrapartida, a dire-
toria primaverina anunciou 
a contratação de mais oitos 
jogadores. O goleiro Diego 
veio do Paulínia, enquanto 
que o lateral direito Kaik 
estava no São Bernardo. O 
zagueiro Lucas também foi 
contrato e, em 2014, subiu 
para a Série A1 do Campe-
onato Paulista com o Capi-
variano.

O lateral esquerdo Cor-
tez, que já passou pelo Tri-

color, retorna à Indaiatuba. 
O volante Ildo, que estava 
no Comercial, também foi 
contratado. Com passagens 
por Inter e Vasco, o volante 
Elivelton também chegou ao 
Gigante da Vila. 

Para fechar a lista de con-
tratados, o Fantasma trouxe 
ainda, da Ucrânia, o meia 
Juninho, de 36 anos, e na 
mesma posição, do Duque 
de Caxias, Lucas Limão. 
Também foram integrados, 
da equipe Sub-20, o goleiro 
Mateus Massaro e o volante 
Gian Carlo. 

Segundo o técnico José 
Luis Drey, todas as contra-
tações foram em comum 

acordo entre comissão técni-
ca e diretoria. Para o volante 
Ildo o trabalho proposto pela 
presidência do clube o trou-
xe para Indaiatuba. “Vim 
pra cá pelo projeto que está 
sendo desenvolvido, gostei 
da proposta e estou focado 
no trabalho”, diz.   

Outros nomes ainda de-
vem pintar na equipe do Pri-
mavera. Drey acredita que o 
grupo precisa ainda de mais 
dois zagueiros, um meia e 
dois a três atacantes. Como o 
regulamento da competição 
prevê a contratação apenas 
de 28 jogadores, podendo 
ser trocado durante o cam-
peonato apenas o goleiro, o 

Tricolor prometa contrata-
ção, mais pontuais. 

De acordo com Drey, o 
grupo necessita de expe-
riência. “Vamos atrás de 
jogadores mais ‘rodados’. 
Existe a necessidade de mais 
experiência, pois temos um 
plantel novo e precisamos de 
atletas mais maduros, com 
perfil de Séria A3 e A2”, 
reconhece. 

Remanescente do grupo 
deste ano, o zagueiro Diogo 
também salienta a necessida-
de de reforços. “Com certeza 
a mudança tinha que existir 
e a vinda de jogadores mais 
experientes é necessária”, re-
conhece. “Agora vamos jogar 
numa divisão mais difícil, 
com adversários mais fortes. 
Não podemos pecar na A3 e 
diretoria está fazendo de tudo 
para montar um bom plantel.”

Base
Já pela equipe Sub-20, a 

contratação de um treinador 
deve ser anunciada nos pró-

ximos dias, após a demissão 
do treinador Márcio Souza. 
O time também está em fase 
de preparação para a Copa 
São Paulo de Futebol Junior. 

A estreia do Fantasma 
será no dia 3 de janeiro, às 9 
horas, contra o Araguaína de 
Tocantins. O time enfrentará 
ainda o Cruzeiro e o ABC 
de Natal. 

De acordo com o diretor 
de futebol do Fantasma, 
Wagner Ventaroli, o nome 
do treinador deve ser anun-
ciado o quanto antes. “Por 
enquanto o time está sendo 
treinado pelo Renato Creato, 
mas não é uma vontade dele 
ser o técnico da Copa São 
Paulo. Ele até se propôs a au-
xiliar o novo técnicoa”, diz.

Outros dois nomes fo-
ram cogitados: o meia Julio 
César, que jogou pelo pro-
fissional em 2014 e estaria 
encerrando a carreira; além 
do técnico da escolinha do 
Grêmio, Amadeu, o qual já 
foi atleta profissional. 

Estádio tem vistoria 
na próxima segunda-feira 

O Gigante da Vila, casa 
do Primavera, passará por 
vistoria na próxima segun-
da-feira, dia 15. Na ocasião, 
o clube busca regulamen-
tação junto ao Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar 
e engenharia. 

As mudanças no estádio 
também são necessárias 
para a disputa da Série A3 
do Paulista. A capacidade 
dos estádios, exigida pela 
Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF), é de 10 mil 
lugares. “Atualmente nosso 
estádio tem 7,8 mil acentos. 
Para chegar ao número exi-
gido, vamos utilizar uma 

arquibancada tubular, com 
2,2 lugares, a qual deve 
ser montada em dois dias, 
segundo uma empresa con-
sultada”, conta o diretor de 
futebol do Fantasma, Wag-
ner Ventaroli. 

O gramado do estádio 
também começa a receber 
novo tratamento. Ele não 
será trocado, como previa a 
diretoria primaverina, mas 
já está recebendo os cui-
dados necessários de uma 
empresa especializada.

Wagner ressalta que os 
trabalhos no estádio estão um 
pouco atrasados, mas nada 
que chegue a preocupar.

Nome dos jogadores foram divulgados durante a semana pela diretoria do Esporte Clube Primavera  

Indaiatuba sedia amanhã 
e domingo, dias  13 e 14, o 
Aberto do Brasil de Xadrez 
Rápido e Blitz. A competição 
será disputada nas dependências 
da Escola Estadual Annunziatta 
L. V. Prado, com organização e 
participação da equipe de xadrez 
do Município e apoio da Secre-
taria Municipal de Esportes. O 
evento é aberto ao público e tem 
entrada franca

A competição é válida para 
o ranking da Federação Interna-
cional de Xadrez (Fide) e contará 
com a arbitragem do árbitro na-
cional Moisés Correia Junior e di-
reção do treinador Evans Fritsch. 

Serão nove rodadas com 20 
minutos e sistema suíço aberto. 
Haverá premiação de troféus do 
primeiro ao terceiro colocado e 
medalhas do quarta ao sexto lugar. 

As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.clubede-
xadrezonline.com.br/artigo.
asp?doc=14434. Mais informa-
ções pelo (19) 3825-6270.

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Conquista 
A equipe de xadrez de 

Indaiatuba, apoiada pela 
Secretaria Municipal de Es-
portes, obteve novas vitórias 
na 29º etapa do Circuito So-
lidário de Xadrez, realizado 
em Vinhedo no último dia 7. 

A disputa foi dividida em 
três torneios com seis roda-
das de 21 minutos. Além 
dos resultados individuais, o 
time do município recebeu o 

prêmio de maior delegação, 
com 14 jogadores, sob a 

coordenação do treinador 
Evans Fritsch. 

Confira a premiação

Claudio Gloor – 1º lugar na 
categoria Absoluto
João Manoel de Campos – 1º 
lugar na categoria Veterano
Mitsuro Dairokuno – 3º lugar 
na categoria Veterano
André Basso – 1º lugar na 
categoria S21

Gabriel Robert – 1º lugar na 
categoria S18
Jeferson Dionísio – 2º lugar 
na categoria S18
Kauana Teixeira – 1º lugar na 
categoria S16F
Thiago Durães – 3º lugar na 
categoria S16
Guilherme Mota – 2º lugar na 
categoria S12

Equipe de xadrez se destacou em campeonato em Valinhos

A equipe de futebol do Caps 2 de Indaiatuba sagrou-se 
campeã do 1º torneio Intercaps, que aconteceu no dia 11 de 
novembro, na vizinha Salto. O elenco local é formado pelos 
atletas Cleiton, Diego, Eduardo, Elias, Fernando, Yego, Lucas, 
Lauro, Márcio, Paulo, Ricardo e Zé Maria.
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Orquestra de Indaiatuba faz 1º 
concerto como Orquestra Sinfônica

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO – ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

‘Menu Musical’ recebe o 
cantor Zé Luiz Rodovalho

Alunos da cultura apresentam espetáculos gratuitos 
APRESENTAÇÃOOFICINAS

Com a inclusão de no-
vos instrumentos, a 
Orquestra de Indaia-

tuba passa a ser denomina-
da Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba. E para celebrar 
a mudança, a orquestra apre-
senta seu primeiro concerto 
no dia 19 de dezembro. A 
apresentação acontece na 
sala Acrísio de Camargo, no 
Centro Integrado de Apoio à 
Educação (Ciaei), às 20 horas, 
com entrada gratuita. 

No dia a apresentação do 
primeiro concerto contará 
com a participação especial da 
violinista canadense Veroni-
que Mathieu, que vem se des-
tacando no cenário musical 
e já esteve à frente de várias 
orquestras no mundo todo, 
além de ter ganhado prêmios 
internacionais de música. A 
violinista apresentará solado, 
o Concerto nº 3, de W.A. 
Mozart. 

Além da apresentação de 
Veronique, o público também 
poderá apreciar a versão sin-
fônica de Luar de Indaiatuba, 
de Nabor Pires de Camargo e 

Suíte Carmen, de Georges Bi-
zet, que reúne uma seleção de 
números extraídos da famosa 
ópera Carmen. “Escolhemos 
abrir o primeiro concerto 
como Orquestra Sinfônica 
com a obra de Nabor Pires 
de Camargo, pois é um com-
positor indaiatubano e nada 
melhor que começar com 
ele”, ressalta o regente Paulo 
de Paula. 

Segundo o regente, a mu-
dança de Orquestra de Indaia-
tuba para Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba é uma mudança 

importante para a cidade. 
"Quando acrescentamos mais 
instrumentos ganhamos novas 
sonoridades e isso enriquece 
musicalmente o grupo. Ago-
ra poderemos tocar peças 
como sinfonias e outras obras 
importantes escritas para a 
formação sinfônica", enfatiza 
Paulo.

Com a mudança, a or-
questra que conta atualmente 
com instrumentos de corda, 
ou seja, violinos, violas, vio-
loncelos e contrabaixo, passa 
a ter também em sua compo-

sição instrumentos de sopro, 
como flauta, clarinete e trom-
pete, e percussão, ampliando 
assim as possibilidades da 
orquestra, principalmente no 
que diz respeito ao repertório. 

Atualmente a Orquestra 
de Indaiatuba conta com 21 
instrumentistas, com a mu-
dança o número de músicos 
pode chegar a 60 músicos 
dependendo do concerto. 
"Estamos preparando uma 
temporada para 2015 em que 
teremos desde concertos com 
uma formação camerística 

de 21 músicos, até concertos 
maiores, nos quais chegare-
mos a ter 60 instrumentistas 
no palco", revela o regente.

Orquestra
Fundada há 10 anos, 

como Orquestra Jovem de 
Indaiatuba, por iniciativa da 
Prefeitura de Indaiatuba e 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, agora passa a ser 
uma Orquestra Sinfônica, 
tendo como objetivo prin-
cipal permitir a população 
o acesso à arte através de 

apresentações que estimulem 
e enriqueçam a vida musical 
da comunidade. Desde sua 
fundação, a orquestra é man-
tida pela Associação Mante-
nedora da Orquestra Jovem 
de Indaiatuba (AMOJI), que 
é uma sociedade civil, sem 
fins lucrativos, dedicada ao 
desenvolvimento musical 
da cidade, promovendo ati-
vidades de formação que vão 
desde a iniciação musical até 
a capacitação e qualificação 
profissional de jovens instru-
mentistas. Além dos concer-
tos regulares em Indaiatuba, 
o grupo vem se apresentando 
em diversas cidades do Esta-
do, entre elas Vinhedo, Serra 
Negra, Jaguariúna, Salto, 
Monte Verde, Piracicaba, 
Pindamonhangaba, Itapira e 
São Paulo. 

Em paralelo aos concertos, 
a Amoji, que é a mantenedora 
da orquestra, também desen-
volve outros projetos, e para 
o ano de 2015, quer também 
investir na formação de seus 
músicos, aproximando-os de 
grandes instrumentistas que, 
além de tocar, possam tam-
bém realizar cursos voltados 
para a orquestra.

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se apresenta no dia 19, no Ciaei com entrada gratuita; violinista canadense fará apresentação

O projeto “Menu Musical” 
do Shopping Jaraguá Indaiatu-
ba recebe o cantor Zé Luiz Ro-
dovalho. Ele se apresenta neste 
domingo, dia 14, das 12h30 às 
15h30, na praça de alimenta-
ção do empreendimento.

Com um estilo diversifi-
cado, o cantor se destaca pela 
versatilidade nas vocalizações 
apresentando ritmos como 
xote, baião, samba e bossa 

nova. Em suas influências mu-
sicais estão Altamiro Carrilho, 
Pixinguinha e Carlos Gardel.

O show do cantor propor-
ciona ao público um ambiente 
agradável para aproveitar o 
almoço em família ou entre 
amigos. A atração musical é 
gratuita, acontece das 12h30 
às 15h30 na praça de alimen-
tação do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba.

Zé Luiz Rodovalho 
se apresenta 
neste domingo, no 
Shopping Jaraguá

Os alunos das oficinas 
da secretaria municipal de 
Cultura oferecem à popula-
ção atrações gratuitas para 
todos os estilos e idades 
neste mês. A programação 
inclui peças de teatro, mú-
sica e dança, além de uma 
exposição de artes plásticas. 

Os eventos acontecem na 
sala Acrísio de Camargo, no 
Centro de Apoio a Educação 
de Indaiatuba (Ciaei); no novo 
Centro Cultural Jardim Mora-

Hoje, dia 12 - 19h30 – Espetáculo 
o natal ao redor do mundo e can-
ções natalinas - apresentação dos 
corais da 3ª idade e infantil com 
alunos das oficinas culturais, sob a 
regência da maestrina Áurea Am-
biel. Local: novo Centro Cultural 
do Jardim Morada do Sol

amanhã, dia 3 - 20h – es-
petáculo “da capo” - apre-
sentação dos  a lunos  da 
oficina de piano, ministrada 
pelo professor Lincoln So-
ares. Local: novo Centro 
Cultural do Jardim Morada 
do Sol

dia 18 de dezembro, quin-
ta-feira - 20h – Espetáculo 
poesias e canções – apresen-
tação dos alunos das ofici-
nas de violão, ministradas 
pelo professor Andrelino 
JS. Local: Sala Acrísio de 
Camargo

20h – Espetáculo o natal ao redor 
do mundo, canções natalinas e 
hodie Emmanuel Gloria – apre-
sentação dos corais cidade de In-
daiatuba, terceira idade e infantil, 
com alunos das oficinas culturais, 
sob regência da maestrina Áurea 
Ambiel. Local: Câmara 

Confira a programação

da do Sol e na Câmara. 
Atualmente a secretaria 

mantém mais de 20 ofici-
nas gratuitas permanentes e 
que atendem a cerca de 2,5 
mil alunos entre crianças, 
jovens, adultos e terceira 
idade, com inscrições no 
início de casa semestre. Ao 
final do ano, os participan-
tes preparam apresentações 
especiais abertas à popula-
ção. Mais informações pelo 
telefone (19) 3894-1867.

Oficinas de cultura acontecem 
no mês de dezembro
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Pré-lançamento do bloco ‘Só 
Vou se Você For’ ocorre terça

Projeto Guri realiza apresentação gratuita
CARNAVAL MÚSICA

DENISE KATAHIRA 
cultura@maisexpressao.com.br
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Concerto de Natal e premiação 
ocorrem no Casarão Pau Preto

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Casarão Pau Preto 
sedia no domingo, 
dia 14, um Concer-

to de Natal e a premiação 
do concurso “Retratos de 
Indaiatuba”. A apresen-
tação  do  Concer to  te rá 
início às 17 horas e logo 
após haverá a entrega da 
premiação do  concurso 
realizado pela Fundação 
Pró-Memória. 

A entrada para o even-
to é 1 kg de alimento não 
perecível  ou um pacote 
de fralda geriátrica, que 
serão doados para o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Indaiatuba (Funssol).

O Concerto de Natal 
é  uma parcer ia  en t re  a 
Fundação Pró-Memória, 
Camerata Filarmônica de 

Indaiatuba e coral Meninos 
Cantores  de  Campinas . 
“O concerto além de ter 
as mais tradicionais e fa-
mosas músicas natalinas 
contará com do repertório 
erudito com a mesma te-
mática”, comenta o supe-
rintendente da Fundação, 
Carlos Gustavo Nóbrega 
de Jesus. 

A regência será da ma-
estrina Natalia Laranjeira 
e o concerto faz parte da 
série “Ópera Gala”. O obo-
ísta Franklin Souza fará o 
solo do Concerto de Natal 
do  compos i to r  i t a l i ano 
Alessandro Marcello.  A 
apresentação será realizada 
no Bosque do Casarão Pau 
Preto.

Logo após a apresenta-
ção da Camerata, haverá a 
entrega da premiação aos 
três primeiros colocados 

no concurso realizado pela 
Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba, “Retratos de 
Indaiatuba” e uma Men-
ção  Honrosa  ao  quar to 
colocado. As fotos foram 
avaliadas pelo júri técni-
co composto por Antônio 
da Cunha Penna, Vagner 
Luis Fracchia e Cléci No-
ernberg, que escolheram 
as fotos que se adequaram 
a temát ica  do concurso 
e  cons i s t i a  em re t ra ta r 
Indaiatuba sob diferentes 
olhares e paisagens.  Os 
três primeiros colocados 
foram: Luis Carlos Mar-
tinelli, Híria Ambiel e Je-
ferson Gasparini; a menção 
honrosa será para Júl io 
Hirai. 

O Casarão Pau Preto 
es tá  loca l izado  na  Rua 
Pedro Gonçalves, 477, no 
Jardim Pau Preto.

Evento terá Camerata 
Filarmônica e Meninos 
Cantores de Campinas

Na próxima terça-feira, dia 
16, o bloco carnavalesco "Só 
Vou Se Você For" promove 
o pré-lançamento na Pepis, a 
partir das 20 horas. Os ingres-
sos serão vendidos somente na 
hora e custam R$ 10.

No dia, o público poderá 
conferir atrações como Ser-
jão e Nó na Madeira, Bateria 
Classe A & Mulatas, além 
das participações de Rafinha, 

Pintou o Samba, Michel na 
Vibe entre outras. Ainda na 
terça-feira será apresentado 
o Abadá 2015.

O lançamento do bloco 
"Só Vou Se Você For" acon-
tece no Indaiatuba Clube no 
dia 31 de janeiro de 2015. 
Já o desfile está marcado 
para acontecer no dia 7 de 
fevereiro, na Avenida Ta-
mandaré.

Estudantes da turma de 
violão do Projeto Guri reali-
zam hoje, dia 11, uma apre-
sentação gratuita. O evento 
acontece às 15h30, no Centro 
Cultural Wanderely Peres, 
que está localizado na Praça 
Dom Pedro II, s/n, no Centro. 
Na ocasião, 13 alunos tocarão 
canções do universo erudito.

Mantido pela Secretaria 
de Cultura do Estado de São 
Paulo, o Projeto Guri é con-
siderado o maior progra-

ma sociocultural brasileiro 
e oferece, nos períodos de 
contraturno escolar, cursos de 
iniciação musical, canto coral, 
instrumentos de cordas dedi-
lhadas, cordas friccionadas, 
sopro, teclado e percussão, 
para crianças e adolescentes 
entre 6 e 18 anos.

Em Indaiatuba, o projeto 
é implementado em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Cultura e tem sua sede no Cen-
tro Cultural Wanderley Peres. Alunos se apresentam às 15h30, no Centro Cultural Wanderley Peres
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Cinema

O HOBBIT - A BA-
TALHA DOS CINCO 
EXÉRCITOS - Lança-
mento - Aventura Épi-
ca - Classificação 14 
anos - 144 minutos. 3D 
- DUBLADO: Quinta 
(11) a Quarta (17): 
15h30. 3D - LEGEN-
DADO: Quinta (11) 
a Quarta (17): 21h45. 
CONVENCIONAL - 
DUBLADO: Quinta 
(11) a Quarta (17): 
18h50. CONVENCIO-
NAL - LEGENDADO: 
Quinta (11) a Quarta 
(17): 20h35.

AS AVENTURAS 
DO AVIÃO VERME-
LHO - Lançamento - 
Animação - Classifica-
ção livre - 66 minutos. 
NACIONAL. Quinta 
(11) a Quarta (17): 
15h00 / 16h40. 

O HOBBIT - A BA-
TALHA DOS CINCO 
EXÉRCITOS -  Lança-
mento - Aventura Épica - 
Classificação 14 anos - 144 
minutos. 3D - DUBLA-
DO: Quinta (11) a Quarta 
(17): 18h40 / 21h40. 3D 
- LEGENDADO: Quinta 
(11) a Quarta (17): 16h40 
/ 20h30. CONVENCIO-
NAL - DUBLADO: Quinta 
(11) a Quarta (17): 15h45. 
CONVENCIONAL - LE-
GENDADO: Quinta (11) a 
Quarta (17): 17h50.

CINEDOC INDAIA-
TUBA - Sessões especiais 
de documentários em par-
ceira com a Secretaria de 
Cultura. Renda revertida ao 
Fundo Municipal de Cultu-
ra. ILEGAL - Classifica-
ção 12 anos - 90 minutos. 
NACIONAL: Terça (16): 
19h00. O MERCADO DE 
NOTÍCIAS - Classifica-
ção 10 anos - 94 minutos. 
NACIONAL: Terça (16): 
21h00.

AS AVENTURAS DE 
PADDINGTON - Comédia / 
Aventura - Classificação livre 
- 90 minutos. DUBLADO: 
Quinta (11) a Quarta (17): 
15h00 / 17h10 / 19h40.

QUERO MATAR MEU 
CHEFE 2 - Comédia - Classi-
ficação 14 anos - 108 minutos. 
LEGENDADO: Quinta (11) a 
Segunda (15) e Quarta (17): 
19h00. *Excepcionalmente 
este filme não será exibido na 
terça, dia 16.

CAÇADA MORTAL 
- Ação / Aventura - Classifi-
cação 14 anos - 113 minutos. 
LEGENDADO: Quinta (11) 
a Segunda (15) e Quarta (17): 
21h25. *Excepcionalmente 
este filme não será exibido na 
terça, dia 16.

JOGOS VORAZES - A 
ESPERANÇA - PARTE 1 
- Aventura - Classificação 14 
anos - 123 minutos. DUBLA-
DO: Quinta (11) a Quarta 
(17): 15h20 / 21h00.

DEBI & LÓIDE 2 - Co-
média - Classificação 12 anos 
- 100 minutos. DUBLADO: 
Quinta (11) a Quarta (17): 
16h15 / 22h00.

Mais Expressão

O CASAMENTO 
DE GORETE -  Es-
tréia - Comédia - Clas-
sificação 12 anos - 93 
minutos. NACIONAL. 
Quinta (11) a Quarta 
(17): 17h10 / 20h00. 

AS AVENTURAS 
DE PADDINGTON 
- Comédia / Aventura - 
Classificação livre - 90 
minutos. DUBLADO: 
Quinta (11) a Quarta 
(17): 18h20.

JOGOS VORAZES 
- A ESPERANÇA - 
PARTE 1 - Aventura 
- Classificação 14 anos 
- 123 minutos. DUBLA-
DO: Quinta (11) a Quar-
ta (17): 16h10. LEGEN-
DADO: Quinta (11) a 
Quarta (17): 21h25.

D E B I  &  L Ó I D E 
2 - Comédia - Classi-
ficação 12 anos - 100 
minutos. DUBLADO: 
Quinta (11) a Quarta 
(17): 19h10.

Apesar das questões sociais e políticas estarem facilita-
das, inclusive o nativo pode ver alguns problemas se re-
solverem através de pessoas que o ajudam, porém apesar 
disso, não é hora de começar nada que envolva gastos fi-
nanceiros. Pode ser que surjam dívidas que o nativo não 
tenha saldado e seja obrigado a cumpri-las de imediato. 
Energia corporal melhorará mais ao final desta semana.

O taurino precisa repousar o suficiente para recuperar 
suas energias envolvidas. Não comece nada nos próx-
imos dias. Sua vida social está favorecida, permitindo 
novas amizades e melhorando as que já existem. Mo-
mento de promover encontros e reuniões. Um famil-
iar te dará carinho incondicional.

Momento para olhar para dentro de si e perceber 
questões e situações que influenciam suas atitudes no 
passado, e o que o stá levando a perder a calma dentro 
de casa ou com seus familiares. Nesse momento de 
reflexão deixe para trás o que precisa ficar por lá. Teu 
destino é feito por você, construa suas relações.

Momento inadequado para sua vida social, podendo fi-
car até um pouco isolado. Hora de reflexão sobre sua 
vida e sobre sua maneira de fazer amizades. Deixe no 
passado o que deve ficar por lá. Viaje para ver coisas 
novas e renovar sua mente. Mudanças em sua casa.

Momento de reflexão sobre sua vida profissional ou car-
reira. Quanto sua vida social, o leonino pode sentir que 
é melhor está só do que mal acompanhado. O momento 
pede que retome seus projetos pessoais que deixou pela 
metade, mal começado, ou mal terminado. Bons acordos 
podem ocorrer e facilitar seus rendimentos.

O virginiano, em geral, está se perguntando o que 
fazer com sua vida e comparando esses pensamentos 
com o que ele sente em seu coração. Existe uma di-
visão aí. Não comece nada. Algumas coisas precisam 
estar definidas antes de renova-las. Novas amizades 
tendem a começar nessa fase. Conclusão de acordos 
ou novos contratos podem ocorrer.

Alguns librianos sentem um pouco o inferno astral que 
começa para alguns nesta semana. Alguns sentem uma 
forte introspecção e ficam reservados. Evite gastos desne-
cessários por ora. Um amigo antigo pode voltar em sua 
vida, com nova visão e isso pode ser bom para o nativo.

Os escorpianos tem a oportunidade de descobrir 
como é sua forma de se expressar, levando a refle-
tir sobre seus relacionamentos pessoais e os profis-
sionais. Do jeito que você fala com os outros pode 
afasta-los ou aproximá-los. Não repita o que os out-
ros falam, só por falar, veja se tem sentido antes e se 
realmente vale a pena repassar.

Os sagitarianos continuam na fase de renovação de sua 
casa. Agora aumenta a necessidade de descanso. Cuide 
mais de você, de sua saúde. Sua imagem profissional 
pode receber um reforçoe melhorar bastante. Cuidado 
com teus exageros e excessos. Apesar de muito inteli-
gente tua ingenuidade não permite ver a verdade.

Hora para revisar e reavaliar de seus verdadeiros 
desejos. O nativo sente forte cansaço e estresse. 
Busque descansar. Momento ótimo de otimismo e 
renovação da fé. Se tiver pendencias jurídicas por 
estes dias deve ocorrer um julgamento. Contratos 
são firmados ou encerrados. Se algo te decepcionar, 
não generalize.

Os aquarianos passam por momento de introspecção e 
reflexão relacionadas a atitudes tomadas no passado. 
Estará mais fechado e vai preferir a sua casa por estes 
dias. Respeite este momento interior. Bom momento 
profissional onde negociações podem aumentar seus 
rendimentos. Se tiver que falar algo, fale com tato.

O pisciano está sentindo necessidade de ficar na sua, falar 
pouco e evitar confusões. È hora de rir, cantar, e dançar 
para fluir sua energia de alegria. Ler também trará mais 
equilíbrio e estabilidade emocional. Busque controlar 
melhor seus nervos. Pode sofrer um susto esta semana. 

Horóscopo de 12 a 18/12 por Alex Costa Guimarães
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Balacobaco

Jantar de confraternização do AEAI
Nakayoshi de casa nova Rotarct Indaiatuba Votura 3 anos

Valentina Chic‘Virna do Vôlei’ foi atração do IC no 
Natal dos AssociadosIndaiatuba acaba 

de ganhar uma nova 
opção em buffet in-
fantil. Com uma in-
fraestrutura moderna 
e ampla, o Balacobaco 
Buffet Infantil é ideal 
para a realização de 
aniversários, chás de 
bebês e outras come-
morações. Situado no 
Jardim Regina, pró-

ximo a Prefeitura, o espaço, que foi idealizado pelas empresárias 
Isadora Almeida e Juliana Alves, nasceu com a proposta de oferecer 
o que há de mais moderno no mercado de festas e eventos. Os interes-
sados podem fazer a reserva pelo e-mail, no endereço atendimento@
balacobacobuffet.com.br ou pelo telefone (19) 3392-9721.

O Natal dos Associados, realizado pelo Indaiatuba Clube, na ma-
nhã de domingo, dia 7, contou com a presença da ex-atleta da Seleção 
Brasileira de vôlei, Virna Cristina Dantas Dias, a “Virna do Vôlei”.

Carla Cardoso e Adriana Vida inauguraram na tarde de sexta-
-feira, dia 5, sua linda loja "Valentina Chic". As dondocas de plantão 
marcaram presença para conhecer as novidades da nova loja, que 
aliás eram muitas, e agradaram a todas. Parabéns Carla e Adriana.

Na última sexta-feira, dia 5, aconteceu no Restaurante Caipi-
rão, o jantar de confraternização da Associação dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba (AEAI). Na ocasião 
foi comemorado também o Dia do Engenheiro e do Arquiteto, 
além da premiação do profissional do ano e o agraciado foi o 
engenheiro João Amadeu Baroni.

O empório 
e restaurante 
Nakayoshi está 
em novo ende-
reço. Agora o 
espaço fico na 
Avenida Ito-
roró, 631. A 
reinauguração 
aconteceu no 
sábado, dia 6, 
com a presen-
ça de clientes, 
amigos e fami-

liares. O evento foi marcado por uma recepção deliciosa, com 
muita degustação das guloseimas orientais, especialidades da 
casa, agradando e muito os presentes.

O Rotarct Indaiatuba Votura comemorou seu terceiro 
aniversário na noite de sábado, dia 6, com jantar mais que 
especial, com a presença dos representantes dos clubes de 
Rotary de Indaiatuba, dos parceiros no servir do clube e 
com os parceiros dos projetos realizados.

Sobrinhas

As sobrinhas 
mais lindas deste 
mundo, pelo 
menos para mim, 
Bianca e Bruna 
curtindo a noite 
do Kaliper's 
Rock Bar.

Mandela Day

O Rei Leão do Estúdio em Cena Concerto de Natal

O Mandela Day Indaiatuba aconteceu 
no último sábado e domingo, dias 6 e 7, 
no Casarão Pau Preto. Entre as atrações, 
destaque para a Feira Grátis da Gratidão: 
exposição e troca  de livros, brinquedos, 
roupas, palestras sobre a paz, terapias ho-
lísticas, declamação de poesias; exposi-
ção de coleções de moedas, papel moeda, 
selos, exposição sobre Nelson Mandela, 
espaço dos escoteiros de Indaiatuba e 
muita diversão. Tudo organizado por 
Alex Kissilevitc, e a ONG Gabriel.

O Estúdio em Cena reali-
zou no fim de semana o seu 6º 
Festival de Dança, encerrando 
o ano de 2014. Com um belís-
simo trabalho, Michelly Juste, 
trouxe para a cena "O Rei 
Leão", com enredo inspirado 
no musical da Broadway, de 
tanto sucesso. O Estúdio em 
Cena mostrou a que veio, 
trazendo um lindo e emocio-
nante espetáculo. Parabéns  a 
Michelly e sua trupe, por nos 
dar este prazeroso espetáculo.

O bosque do Casarão 
Pau Preto recebe no pró-
ximo domingo, dia 14, 
às 17 horas, o Concerto 
de Natal. O evento é uma 
parceria entre a Fundação 
Pró-Memória, Camerata 
Filarmônica de Indaia-
tuba e coral Meninos 
Cantores de Campinas. 
A regência será da maes-
trina Natalia Larangeira. 
Este concerto faz parte da 
série “Ópera Gala”. 
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Rafaella e Emanuelle Rodrigues

Pedro Ventura no Festival de 
Natação do Objetivo

Os alunos Marina  Rigon, Maria Fernanda de Souza, Lucas  Nogueira e 
Valentina Costa, do Jardim 1, dos colégios Cata-Vento e IPEC

O aluno Enzo Gabriel Macias Correa e o professor Luiz Henri-
que Camargo no Festival de Natação do Objetivo Indaiatuba

Lucianna Stavicki, do Centro Hípico Kawalus, e visitantes da Exposição 
de Artes dos Colégios Cata-Vento, IPEC e Rodin

Equipe Sub-17 campeã da Copa Conquista 2014 Equipe Sub-13 em recente campeonato

Aluna Natália de Oliveira Ferreira, do Jardim 2, dos colégios Cata-Vento 
e IPEC

A professora Rosângela Cajias e a aluna Ana 
Luisa Pavan no Festival de Natação do Objetivo

A Princesinha Flora chegou trazendo muita alegria aos pais Henrique e 
Aline Mucillo

Em clima de Natal, João Vitor Heinrich Calegari e o irmãozinho Luiz 
Filipe Heinrich Calegari
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Rosa, Valdemar e Rodrigo no Restaurante AçafrãoMauro, Pricila, Evair e João

Marlene e Dr. Wilson no Restaurante AçafrãoLeonardo na Paleteria Arriba

Lalau e Tania no Restaurante AçafrãoGisele e Luiz Antonio

Felipe, Adriana, Antonio, Fabio e Maria na Paleteria ArribaCliente do Restaurante Mamma Mia

Clientes do Restaurante Mamma MiaBruno Ganen, Linho e Derci no Restaurante Rincão Gaúcho

Andreza e Andrea no Restaurante Casa da MoquecaAmauri, Alex, Felipe, Ana Paula e Vitor no Restaurante Casa da Moqueca
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Olimaq 
está com uma 
incrível novi-
dade: trata-se 
das máqui-
nas Bruce 
com preços 
imperdíveis. 
E aproveite 
também a 
promoção de 
máquinas ele-
trônicas. Não 
perca essa!

Para as festas de final de ano, formaturas e 
casamentos, não se esqueça da A Nova Loja. 
Maravilhosos vestidos de noiva e festas, alu-
guel e venda. Modelos exclusivos e cores da 
nova estação. Vale a pena dar uma olhada. 
Você vai amar!!

A Vitorello está arrasando com a Nova Co-
leção Verão com moda jovem até XGG, para 
festas, férias, formaturas, réveillon e fitness com 
20% off. A moda certa, que toda mulher adora. 
Para presentear também é uma excelente opção. 
Vá conferir!!!

O Dom Max, Restaurante Bar e Petiscaria, está fazendo 
o maior sucesso. Pudera! A Eriana cozinha magnificamente. 
No almoço oferece pratos prontos com três tipos de mistura 
à escolher por apenas R$ 9.90. Vem muita comida, feijão 
e arroz super deliciosos, e mistura perfeita. Uma refeição 
igual da mama, no capricho e caseira. O restaurante também 
oferece marmitex, porções, lanches, sucos, bebidas, caldos e 
saladas. Para um bom papo com amigos e família, é o local 
adequado, está bombando a noite. O lugar é muito bonito, 
com vista para o Parque Ecológico. O Restaurante fica na 
Rua Miguel Domingues, 541 Jardim do Vale (quase esquina 
com a Avenida Eng. Fábio Roberto Barnabé) F. 3318-2808  
- Parabéns Fernando e Eriana e sucesso.

A Escola Arte 
em Cerâmica 
Calliopi oferece 
aulas todas as 
quintas e sextas-
-feiras. Além 
de passar uma 
tarde agradável e 
divertida, você faz 
peças maravilho-
sas em cerâmica 
com a professora 
Calliopi. Ligue já 
no  3894-8737, 
(11) 5521-3989 ou 
(11) 5547-0454. E 
você que mora em 
São Paulo, as au-
las acontecem nas 
segundas, terças 
e quartas-feiras. 
Muito bom!!!

LE LUH EVENTOS É SÓ SUCESSO

DOM MAX, QUE 
REFEIÇÃO SABOROSA 

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

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

Charuto de Uva com tenras folhas de uvas enroladas e re-
cheadas com carne moída combinada com arroz, sobre molho 
especial. Vá experimentar na Casa da Esfiha. Delicioso!
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Alexandre  Guedes, prefeito Reinaldo Nogueira, Sergio, Daniel, Marcelo 
Mendes e Ricardo no Mestre Cervejeiro

A modelo Meire Beraldo com um Luque de seda da Mariel tecido

Inauguração do Mestre Cervejeiro, novo point na Kennedy para os amantes 
das melhores cervejas. Os proprietários Camila, Lucilene, Linderson e Ser-
gio, do Mestre Cervejeiro,  com o dono da franquia Daniel, Pedro e Eduardo

Equipe da Escola Colo de Vó

Defile da Shoe Shop

Equipe da Agropet Morada convida os leitores do Jornal Mais Expressão 
para mais uma mega promoção, “Na compra de qualquer ração, GRÁTIS 
uma dose de Vermífugo para seu animalzinho!!” Participe!!!

Ensaio Pré-Wedding do casal Caroline e Guilherme, que no sábado 
acontece o tão esperado casamento. A equipe da Fotografia a Dois, 
desejam muita sorte e felicidade!

Denilson e João, diretores da Gruppon Imóveis

Deise com novo visual aqui na Alícia Hair

As alunos Helen Sudo, Melissa Diniz e Eduardo Romero no Colégio Rodin

Ao som do cantor Jill Reis e Erik Regis, Rita, Gilberto, Ligia, Daniela e 
Mario Sergio, presidente da OAB, recebem os advogados e amigos em 
tarde super animada

Alunos do Colégio Objetivo momentos antes da prova final do Torneio 
Virtual de Química, realizada na Unicamp

Shoe Shop participa do desfile Christmas Fashion & Cocktail 
Party realizado no Leluh Eventos.
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Wilde da Will Modas

Turma de inglês do Yázigi Indaiatuba durante confraternização no 
Tinhos Restaurante

Professora Glaucia (homenageada), Beatriz Dias, Loide Rosa e profes-
sora Kátia Schalch (paraninfa) na formatura dos 9 anos do Objetivo

Jaime, da Proença Vivalinda Jóias e Folheados

Equipe Life ÓpticaDaniela, Inês e Yara da MicroSol TreinamentosCida, Carol, Munise, Daniele, Keila e Tamires, equipe da Sorveteria Indaiá

Almerinda junto com Will Rufino em seu Estúdio de Beleza

Equipe DrycleanEquipe da R.R. Motos

Dr. Leonard 

Arquiteta Rozimeire Trevizan

Juarez e Milene, proprietários da Trattoria do Vinho

Paulo e Joscimário na sede do novo escritório de contabilidade Indaiacont

Juan Santelices e Julia Prado comemoram a formatura do 9º ano do 
Colégio Objetivo



28A Mais Expressão



PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

CADERNO DE NEGÓCIOS

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

*AP01150 TORRES DA LIBERDADE - AU.75m² – TODO 
MOBILIADO - 2 DORM.(SUITE) / SALA / COZ.PLANEJ. / 
ESCRITORIO / WC / LAVANDERIA / GAR. / 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

SL00057 – Centro – Sala Comercial – Piso Superior – 30m² c/ wc R$ 
800,00 + Iptu
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$ 3.800,00 + 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)
CA001011 – Jd. Morada do Sol – Casa Nova - 3dorm(Sendo 1 suite), wc 
social c/ gabinete, coz c/ gabinete, sala, lavand, garagem coberta 2 carros 
R$ 1.400,00 + Iptu
CA01093 – Res. Guarantãs – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, churrasq, garagem R$ 1.600,00 + 
Cond + 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 ele-
trônico R$ 2.200,00 + 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 garagem 
R$900,00 + Cond + Iptu
AP00042 – Solar dos Girassois – Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz c/ armários, 
wc, lavand, garagem R$ 900,00 + Cond + Iptu
AP00095 – Jd. Pedroso – Prox. ao Centro – 2dorm(sendo 1 c/ armários), 
sala 2 amb, coz c/ armários, wc c/ gabinete e box, lavand, garagem R$ 950,00 
+ Cond + Iptu
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 amb, 
coz, wc, lavand, garagem R$ 1.000,00 + Cond + Iptu
AP00433 – Spazio Iluminare – portaria 24 hs e área de lazer - 2dorm(sendo 
1 suite), wc social c/ gabinete e box, sala 2 amb, coz planej, lavand, garagem 
R$ 1.050,00 + 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
OPORTUNIDADE - TR00466 – Cond. Fechado – Esplendor – AT: 300m² - 
Plano R$ 320.000,00
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, lavabo, coz américa, 
lavand, garagem(Aceita Financiamento) R$ 560.000,00
CA00886 – Portal de Itaici – AT: 460m² - AC: 229m² - 3dorm(sendo 1 suites, 1 
master c/ hidro e closet), wc social, sala 2 amb c/ pé direito duplo, lavabo, cozinha, 
lavand, espaço gourmet c/ churrasq, pia, piscina e wc externo, garagem(aceita 
financiamento) .R$ 800.000,00

CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² - AC: 235m² - Aquecimento Solar – Pre-
paração p/ Ar Condicionado - 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, 
coz, despensa, área gourmet, piscina, wc externo, lav, garagem R$ 870.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 
300m² - AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/ armários), sala 
2 amb, coz planejada, lavabo, escritório planejado, churrasqueira, wc externo, 
dorm de empregada, aquecimento solar, cisterna para reuso de água, escadas 
em mármore travertino R$ 980.000,00
CA01029 – Res. Amstalden – AT: 360m² - AC: 315m² - Ótimo Acabamento 
– Alto Padrão - 4 suites c/ armários(sendo 1 c/ closet e hidro), sala de tv, estar 
e jantar, coz planej, lavand c/ armários, piscina, espaço gourmet, dorm e wc de 
empregada R$ 1.500.000,00
CA00953 – Paradiso – AT: 465m² - Linda casa – Alto Padrão - 4suites(sendo 
1 master), escritório, lavabo, cozinha planejada, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de home Theater, sala de TV, escada revestida c/ porcelanato importado, 
churrasqueira, vestiário, quarto de despejo, piscina de alvenaria, aquecimento 
solar, paisagismo, acabamento em porcelanato Consulte-nos

CASAS 

CA01032 – Jd. Morumbi – Casa Nova - 2dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem 
2 carros R$ 215.000,00
CA01026 – Jd. Paulista - Casa Nova - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem coberta p/ 2 carros R$ 315.000,00
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/ armários), 
sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 carros R$ 365.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, wc 
social, lavand, wc externo .R$ 380.000,00
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova – Excelente localização - 3dorm(sendo 
1 suite c/ closet), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz americana, churrasqueira 
c/ pia, lavand, edícula, garagem p/ 2 carros R$ 490.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, lavand, quarto de 
despejo, churrasqueira e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, cozinha, 
área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, aquecedor solar, 
portão eletrônico R$ 689.000,00 

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
AP00468 – Jd. Alice – Ed. c/ elevador - 2 dorm, sala, coz planej, wc, lavand, 
garagem R$ 225.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores - 1dorm 
c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, wc c/ box 
e gabinete, lavand, garagem coberta .R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer .R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) .R$ 275.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs .R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem 
R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer – Exce-
lente 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



A L U G U E L - ) 19 9.9344-2290

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

AP0576 - 73 M² -  ED. FIRENZE
2 DORM. PLANEJ., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL C/ HIDRO., 
SALA 2 AMB., COZ. Z/ ARM., VARANDA, 2 VG. R$ 360.000,00

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

CH0097 - 1000 M² - RECANTO CAMPESTRE INT.
4 STS., SENDO 2 C/ CLOSET, 3 SALAS, ESCRIT MOB., LA-
VABO, JD. INV., COZ. AMPLA C/ MESA, DESP., VARANDA 
C/ CHURRASQ. E LAVABO, ÁREA DE SERV., PISC. AQ., 
POMAR, DIVERSAS VG. R$ 800.000,00

CA0600 - 125 M² - JD. ADRIANA
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA, BHº SOCIAL, COZ., ÁREA 
DE SERV., CHURRASQ., 2 VG. R$ 350.000,00

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

APARTAMENTOS

AP0614 - 84 m² - COND. MAROC
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE COM ARMÁRIO, SALA 
2 AMBIENTES, VARANDA, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO 
PLANEJ., CORREDOR C/ 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 VG. R$ 
1.500,00 + Cond. + IPTU

AP0645 - 60 m² - RES. BERNARDINO
2 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE COM ARMÁRIO, SALA 
2 AMBIENTES COM TERRAÇO, COZINHA PLANEJADA, 
BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, 2 VG. R$ 1.450,00 + 
Cond. + IPTU

AP0177 - 62 m² - COND. SPAZIO ILLUMINARE
3 DORMS, SENDO 1 SUÍTE, 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 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA 
DE SERVIÇO, 1 VAGA DE GARAGEM R$ 950,00 + Cond. + IPTU

CASAS

CA0496 - 476,54 m² - COND. BEIRA DA MATA 
3 DORMITÓRIOS, SENDO 2 SUÍTES, (1 AMERICANA), SALA 2 AM-
BIENTES, LAVABO, COZINHA, QUINTAL, JARDIM, CHURRASQUEI-
RA, PISCINA, 04 VAGAS DE GARAGEM R$ 4.200,00 + Cond. + IPTU

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

SOBRADO 

SO0382 - 130 m² - COND. PQ. DOS GUARANTÃS 
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, LAVABO, SALA 2 AMB., COZ. 
C/ GABINETE, DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL, CHURRASQ., 4 
VG. R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU

CHÁCARA 

CH0090 - COND. TERRAS DE ITAICI 
CASA SEMI MOB. - 3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 
2 AMB., VARANDA, COZ., PLANEJ., ÁREA DE SERV., QUINTAL, 
DIVERSAS VG, CX. D’AGUA 7MIL L. R$ 2.700,00 + Cond. + IPTU

SALÃO

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

03BMais Expressão



04B

LOCAÇÃO

www.bugatiempreendimentos.com.br
TEMOS VÁRIOS CLIENTES PARA LOCAÇÃO E VENDA DE SEU IMÓVEL. FONE: 19 7815.6459

VENDAS

Mais Expressão

R$ 1.600,00 - Centro - 2 dormi, 1 suíte, banheiro, 
sala 2 ambientes,cozinha (planejada) portaria 
24hrs, elevador.
R$ 1.600,00 - Edifício Duettodi Maria - 3 dormi, 
1 suíte, sacada, banheiro, sala, cozinha, area de 
serviço, garagem .
R$ 1.700,00 - Edificio Aororoama - 3 Dormi, 1 
suíte, 2 banheiros, sala, sala de estar, lavabo, 
cozinha 2 garagens. 
R$ 1.700,00 - Edifício Portal das Flores - 3 Dormi, 
sacada, 1 banheiro, sala, cozinha, area de serviço,
R$ 1.800,00 - Cidade Nova - 3 Dormi, 1 suíte, 3 
banheiros, sala, sala de estar, cozinha, area de 
serviço, garagem coberta, elevador.
R$ 2.000,00 - Edifício Kellen - 3 Dormi, 1 suíte, 
sacada, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem 
R$ 2.000,00 - Cidade nova - 3 dormi, suíte , 
sacada, banheiro, sala , sala de estar, garagem. 
R$ 2.000,00 - Edifício Torres da Liberdade - 3 
Dormi, suíte, sacada, wc, sala 2 ambientes, coz-
inha, AS, 2 garagens.
R$ 2.200,00 - Dueto di Maria - 3 dormi, 1 suíte, 
sacada, banheiro, sala 2 ambientes, cozinha, area 
de serviço, 2 garagens, cerca elétrica.
R$ 2.300,00 - Edifício Dueto de Mariah - 3 Dormi, 
1 suíte, sacada gourmet, sala 2 ambientes, copa, 
garagem, piscina, sauna, churrasqueira, varanda, 
cerca elétrica, portão eletrônico.

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

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

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

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

CASAS

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

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

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

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

garagem, totalmente reformada R$ 1.300,00

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

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

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

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

SALAS E SALÕES 

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

APARTAMENTOS

R$550,00 - JD Regina - 1 Dormi, 1 banheiro, sem 
garagem. 
R$ 900,00 - Solar dos Girassóis - 2 Dormi, sala, 
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APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA 
LOCAÇÃO PRÓXIMO - A AV CONCEI-
ÇÃO COM 2 DORMITÓRIOS, WC, AS, 

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

SOBRADO EM BAIRRO NOBRE 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

CIDADE DE SALTO OTIMO SOBRADO 
COM 3 DORM SENDO 1 SUÍTE, 

WC, SALA, COZINHA, VAGA PARA 
2 AUTOS COBERTA. R$1.300,00 

Referência: CA00124

Sala comercial em 
localização nobre 
do bairro Morada 
do Sol, ideal para 
prestadores de 
serviço 40m c/ 1 

wc social .R$1.200 
Ref: SA00001

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

Referência: 
SL00013

OTIMO SALAO CP-
MERCIAL BEM LOCA-

LIZADO NO JD MO-
RADA DO SOL COM 
90M2AC CO 2 WC 

E ESTACIONAMEN-
TO PARA 2 AUTOS.

R$1.500,00 REFERÊN-
CIA: SL00012

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

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

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

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

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

R$ 550.000,00 Referência: AP00034

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

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

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

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

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

localização. R$370.000,00 
Referência: CA00092

Casa Nova na parte alta do bairro, belo acab., toda c/ piso de 
cerâmica, frente c/ grafiato, gar. p/ 2 carros preparada p/ portão 
eletr., jd. iluminado c/ acend. autom., textura na sala de TV e luz 
decorativa de led c/ acend. autom., coz. estilo americano c/ pia e 
gabinete, 2 quartos (1 ste) e 2 wcs c/ para-ducha, fundo coberto 
c/ pia e gabinete novos e lav. coberta. R$1.350 Ref.: 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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AP00166 OPORTUNIDADE: 134 M² AT. 2 DORMS S/ 1 SUIT. SALA 2 
AMB. COZ. LAVAND. WC, PISCINA. CHURRQ. SALÃO DE FESTA, 1 
VAGA R$ 290.000,00.

VENDA

CASAS EM BAIRROS: 

CA00794 – JD. MORUMBI: 150M² AT. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, 
CHURRQ. 2 VAGAS R$ 270.000,00 

CA015 P.2 JD. TROPICAL: 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 280.000,00

CA195 P.2 – JD. REGENTE: 125M2 AT. 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, 
CHURRQ. GARAG. R$ 340.000,00

CA00676 – JD. RENATA: 250 AT. 173 AC. 2 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, PISCINA, CHURRQ. 
3 DORMS R$ 350.000,00 

CA0067 – JD. VALENÇA: 140M²A AT. 175M² AC. 3 DORMS S/ 1 SUIT. C/ CLOSETM SALA, 
COZ AMER. LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 490.000,00 

CASAS EM CONDOMINIO: 

CA00792 – VISTA VERDE: 175M² AT. 105M² AC. 3 DORMS,S S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. 
WC, CAMPO DE FUT. PISCINA, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 450.000,00 

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. 

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

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 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, GARAGEM PARA 2 CARROS. R$1.440,00 
C/ IPTU INCLUSO

CONDOMINIO EM FRENTE AO POLO SHOPPING – SENDO 
3 DORM, 1 STE, SALA, COZ, COPA, WC SOCIAL, GARAG 
P/4 CARROS. R$1.600,00 + COND + IPTU

CONDOMINIO EM FRENTE AO PARQUE ECOLOGICO – 
CASA TODA MOBILIADA C/ 2 DORM,  SALA, COZ, WC 
SOCIAL, GARAG P/2 CARROS. R$1.700,00 + COND + IPTU

PQ DAS NAÇOES – CASA BEM ESPAÇOSA C/ 3 DORMI-
TÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, WC SOCIAL, EDICULA 
C/ DORM + WC, GARAG P/5 CARROS. R$1.800,00 C/ 
IPTU INCLUSO

VILA RUBENS – CASA EXCELENTE C/ 3 DORMITÓRIOS, 
1 C/ ARMARIO, SALA 2 AMB, COZ PLANEJADA, WC 
SOCIAL, EDICULA C/ CHURRASQUEIRA, GARAGEM. 
R$2.800,00 + IPTU 

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

LOCAÇÃO APARTAMENTO

EDIF ALVARO LORENZETTI (PROX A RODOVIARIA)– 1 
DORM, SALA, COZ, WC. R$900,00 +IPTU+COND

EDIF SOLAR DOS GIRASSOIS (PROX A VILA SUIÇA)– 2 
DORM, SALA, COZ, WC, VARANDA, 1 VAGA. R$900,00 
+IPTU+COND

VILA DAS PRAÇAS (PROX AO SESI)– 2 DORM, SALA 2 AMB, 
COZ AMERICANA, WC. R$1.000,00 +IPTU+COND

SPAZIO ILLUMINARE (PQ SÃO LOURENÇO)– 2 DORM, 1 STE, 
SALA, COZ, WC, 1 VAGA. R$1.100,00 +IPTU+COND

EDIF PORTAL DAS FLORES (PROX AO SHOP POLO)– 3 
DORM, SALA, COZ, WC, SACADA, 1 VAGA. R$1.400,00 
+IPTU+COND

VILE DE FRANCE (PQ SÃO LOURENÇO)– 3 DORM, 1 STE, 
SALA 2 AMB, COZ, WC, 1 VAGA. R$1.700,00 +IPTU+COND

EDIF RAQUEL (PROX AO PQ ECOLOGICO)– ALTO PADRÃO 
C/ 3 DORM, 1 STE C/ CLOSET, COZ PLANEJADA, DORM + WC 
DE EMPREG, 2 SALAS, VARANDA GOURMET C/ CHURRASQ, 
AQ SOLAR, 2 VAGA. R$2.700,00 +IPTU+COND

A PARTIR DE FEVEREIRO ESTAREMOS EM UM NOVO EN-
DEREÇO PARA MELHOR ACOMODÁ-LOS  RUA: REMULO 

ZOPPI N° 100 ( EM FRENTE AO ANTIGO TEJUSA).

CA00793 – VILLAGIO DE ITAICI: 150M² AT. 105M² AC. 3 
DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. 2 
VAGAS R$ 450.000,00

CHÁCARAS: 

CHA036 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 200M² AC. 3 DORMS 
S/ 1 SUIT. C/ CLOSET. SALA 3 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. 
WC, DIPENS. ESCRT. QUARTO DESPJ. DORMT. DE EMPREG. 
CHURRQ. 4 VAGAS R$ 580.000,00

CHA0043 – TERRAS DE ITAICI: 1.0     00M² AT. 460M² AC. 2 
DORMS S/ 1  SUIT. SALA, COZ. COPA, LAVAND. CHURRQ. 
R$ 585.000,00

CH00201 – REC. INT. VIRACOPOS: 1.429 M² AT. 400M² AC.5 
DORMS, S/ 1 SUIT. C/ HIDRO, SALA, COZ. PLANJ. LAVAND. 
LAVAB. ESCRIT. DORMT. DE EMPREG, CHURRQ. POMAR, 
VARANDA R$ 650.000,00 

CHA00131 – VALE DO SOL: 3.000M² AT. 585M² AC. 4 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. PISCINA, CHURRQ. SALÃ DE FESTA, 
VARANDA R$ 700.000,00

CH0022 – MOSTEIRO DE ITAICI: 5.000M² AT. 3 DORMS, S/ 2 
SUITS C/ HIDRO, SALA, COZ. PLANJ, LAVAND, LAVAB. DIS-
PENS. ESCRIT. PORTÃO ELETRO. QUARTO DESPJ. DORM. 
DE EMPREG. CASA DO CASEIRO, SALA DEJOGOS, CAMO 
DE FUT. PISCINA, CHURRQ. POMAR, SALÃO DE FESTAS 
R$ 2.150.000,00 

TERRENOS EM BAIRROS: 

TE00173 – JD. UNIÃO: 150M² AT. R$ 130.000,00 

TE00165 – JD. ALICE: 150M²  R$ 150.000,00

TE00167 – ESPLANADA: 300M² R$ 225.000,00 

APARTAMENTOS: 

051 P.3 VISTA DO BOSQUE (VISTA VERDE): 1 DORM. SALA 
CO. LAVAND. WC, 2 VAGAS, R$ 200.000,00 

AP00030 – JD. PRIMAVERA: 70M² AT. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. C/ 
CLOSET. SALA 2 AMB. COZ. PLANJ. 2 VAGAS R$ 290.000,00 

AP00144 – JD. OLINDA: 72M² AT. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, 
COZ. LAVAND. 2 VAGAS R$ 330.000,00
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

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

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

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

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS 
FINANCIÁVEIS – CONSULTE- NOS!

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

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

TE.05 – JD.MARINGA – R$300 MIL – 320m²
TE.08 – TERRAS DE ITAICI – R$265 MIL – 1000m²
TE.10 – COND.MONTREAL – R$160 MIL – 150m².
TE.12 – JD.MORADA DO SOL – R$110 MIL – 125m².
TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – 150m², com planta aprova-
da para comercio, fundos e laterais fechados, garagem para 4 
carros. VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².

CHACARAS
      
COD.720 – GRANJA VOTORANTIM EM IBIUNA – R$450 MIL 
– 4dorms(1st), sala de estar c/lareira, sala de jantar, varanda, 
copa, coz americana, 6wc, edicual, piscina, churrasqueira, fogão 
á lenha, campo de futebol, salão de jogos, garagem.
COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms, sala de estar e 
jantar, coz, wc social, lavanderia, deposito de bagunça, churras-
queira, portão eletrônico, aquecedor solar, poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 dorms(2sts 
máster), sala de jantar, estar e TV, coz. Planejada, lavabo, wc 
social, lavanderia, piscina, campo de futebol, churrasqueira.
COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, edícula, piscina, churrasqueira.

SITIO

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

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas, recepção, 2 wc(1 para 
cadeirante), coz, dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st com a/e), sala, coz, copa, 
AS, sacada grande, cerca elétrica, piscina 7x3, 5, garagem.
JD.PAU – PRETO – R$3.500,00 – 3dorms(1st), wc social, coz, sala de 
estar e jantar, jardim interno, fundos com 1dorm, coz, wc, salão com 
80m², garagem para 3 carros. COMERCIAL.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts, sala 3 ambientes, 
coz.com a/e, dispensa, dorm. de empregada com wc, garagem, local 
para festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc social, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e, sala ampla, 
coz.planejada, wc, lavanderia, churrasqueira, garagem, cerca elétrica, 
portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, as, garagem.
JD.AMERICA – R$1.900,00 – 3dorms(1st), sala, coz. Com a/, wc, edícula 
com wc e churrasqueira, garagem.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
quintal, garagem.
JD.AMERICA – R$1.600,00 – 3dorms(1st), sala, coz, copa, edícula, wc, 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
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.
VL SUIÇA – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, quintal grande.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, área de 
serviço, quartinho nos fundos, wc externo, garagem coberta.
JD.ITAMARACÁ – R$1.100,00 – 1dorm grande, sala grande, coz, 
lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
Vl. VITORIA – R$1.000,00 – kitnet com garagem e mobília.

JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 2dorms(1st), sala, coz, lavanderia, 
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 garagem.
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.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 100m²
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, lav., piscina e churr. 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 am-
bientes, cozinha, despensa, lavanderia, piscina, churrasqueira 
e edícula nos fundos AT/ 5.000m² AC/ 400m² R$ 850.000,00.

CASA VENDE

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

CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 03 
ambientes, escritório, cozinha, lavanderia,piscina, churrasqueira 
AT/ 450m² .AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% em permuta
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrônico 
AT/250m .AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lava-
bo, cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.
CA0017 – GUARUJA (Enseada) – 03 suites, sala 02 ambientes, 
cozinha com AE, lavanderia, área de lazer completa com piscina 
5 x 5 AT/ 300m² AC/ 300m² R$ 1.000.000,00.(Casa situada na 
Av. Atlântica. PERMUTA POR IMÓVEL DE IGUAL VALOR NO 
MOSTEIRO OU VALE)
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 
02 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira 
AT/1.000m² AC/500m² R$ 1.500.000,00.
CA2379 – Residencial Montreal – 03 dorms(01 st), sala, la-
vábo, cozinha , lavanderia, aq.solar, ar condicionado, garagem 
04 autos AT/175m² .AC/164m² R$ 590.000,00. Aceita 30% em 
permuta.

ÁREA – VENDE

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

APARTAMENTO VENDE 

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

Apto0008 – Florianópolis (Itapema) - 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira na varanda AT/ 130m² .R$ 
420.000,00

TERRENO VENDE

TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização privile-
giada, 708m², 550m² e 420m² . R$ 800,00 m²
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m² R$ 250.000,00 (Troca por 
apartamento de igual valor) 
TE2367 – Alto de Itaici 400m² R$ 212.000,00
TE0026 – Turim - 150m² .R$ 135.000,00
TE0050 – Park Real - 150m² .R$ 130.000,00
TE 0858 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 400.000,00
TE0008 – Maringá - 300m² R$ 210.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) 1.000m² R$ 220.000,00
TE0043 – Jardim dos Laranjais 3.000m² R$ 220.000,00

CASA LOCAÇÃO

CA0063 – Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, cozinha e lavan-
deria .R$ 1.500,00

APARTAMENTO LOCAÇÃO

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

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

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

CASAS LOCAÇÃO

Jd. Morada do Sol – 3 cômodos s/ 
garagem, imóvel novo – R$750,00.

CASAS VENDA

Tancredo Neves – 5 cômodos na 
frente e 2 no fuçndo – R$250.000,00 
troca por terreno.
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na 
frente e 2 no fundo – ótimo para loca-
ção – R$170.000,00
Jd. Hubert – 2 Dormitórios, sala, 
cozinha, garagem para 2 carros - 
próximo ao Parque Ecológico –  R$ 
270.000,00
Jd. Paulista - 2 D., sala, cozinha – R$ 
250.000,00

CASAS - VENDE-SE

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!

Lauro Bueno – 2 D., sala, cozinha – 
aceita permuta – R$220.000,00

CHÁCARAS 

Recanto Viracopos – Chác. c/ casa, 2 
D., sala, WC, coz., 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 negó-
cio ou fazemos permuta com terreno.

SÍTIOS e FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, 
Cardeal, Capivari e Monte Mor e 
outras regiões- fazenda: no Paraná e 
Minas Gerais.

Temos áreas industriais já aprovadas 
com excelentes preços, consulte-nos.

F: 3016-1355 / 9 9205-4322 /
9 9752-2170 / 9 9763-8709 / ID: 94*2168

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 Agropecuária Agropecuária

Água e Gás Auto MecânicaAuto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Beleza Celular Centro Automotivo
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Elétrica

Ferro Velho

Decorações DecoraçõesComida Japonesa Cópias

Eventos

ImobiliáriaFotografia



Mais Expressão 23B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Odontologia

Padaria Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

Manutenção

LavanderiaLanchesInformática Jóias
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteProjetosPousada Litoral Norte



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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

Administrador de Redes: Técnico 
em  Sistema da Informação. 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. 

AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – Ensino 
Fundamental / Com experiência em Produção/                    
Para trabalhar em Lavanderia Industrial.  Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
AUXILIAR DE LIMPEZA – Possuir condução 
própria (carro ou moto). Experiência na fun-
ção. Para cobrir falta de funcionários.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) Com 
experiência na função.Disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência em 
extrusora balão. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba
PREPARADOR DE MÁQUINAS DE FUNDI-
ÇÃO (COQUILHA) – Ensino médio completo. 
Experiência na função e em preparação de 
ferramentas. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Completo 
/ Com experiência / Básico em Informática / 
Para trabalhar em posto de saúde e hospital. 
Disponibilidade de horário / Residir em 
Indaiatuba.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AJUDANTE DE PEDREIRO – Com ou sem 
experiência. Residir em Indaiatuba.
ANALISTA DE PCP – Formação superior 
em administração, Logística ou Engenharia. 
Experiência na função. Residir em Indaia-
tuba ou salto.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Ensino 
médio completo. Experiência na função e 
disponibilidade de horário.
BALCONISTA –  Com experiência na função 
/ Possuir disponibilidade de horário e para 
trabalhar finais de semana.
CALDEIREIRO –  Com experiência na 
função / Disponibilidade de horário /Residir 
em Indaiatuba.
CARPINTEIRO –  Com experiência /  Residir 
em Indaiatuba.
COMPRADOR (A) – Formação Superior 
Completa / Inglês / Com experiência / Residir 
em Indaiatuba. 
DESENHISTA PROJETISTA – Formação 
técnica em Mecânica ou áreas afins. Conhe-
cimentos em Solidworks e Autocad.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso 
técnico em manutenção elétrica. Experiência 
na função.
ENCANADOR INDUSTRIAL – Possuir ex-
periência na função comprovada em carteira. 
Para trabalhar em Sorocaba em Obra de 
Instalação contra incêndio. Residir na região 
de Sorocaba. Disponibilidade de horário.
INSPETOR DE QUALIDADE – Possuir 
experiência na área e com tridimensional ou 
CNC. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE LIMPEZA – Ensino Médio Com-
pleto / Com experiência na função /Bons 
conhecimentos em Informática. Possuir ha-
bilitação categoria B / Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Ensino 
Médio Completo/ Possuir experiência em 
manutenção de equipamentos e máquinas, 
conhecimento em Manutenção predial ( 
Hidráulica e Tubulações ).
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 EROSÃO POR PENETRA-
ÇÃO – Com experiência na função / Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIO-
NAL – Formação Técnica em Mecânica 
ou Mecatrônica / Com ou sem Experiência 
/ Disponibilidade de horário / Residir em 
Indaiatuba.
PEDREIRO – Possuir experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
POLIDOR – Com experiência na função / 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO – Com experiência na função 
/ Disponibilidade de horário / Residir em 
Indaiatuba
PROGRAMADOR / OPERADOR DE MÁ-
QUINA DE CORTE A LASER – Conhe-
cimento em Auto Cad. Experiência em 
Programação de maquinas CNC / Residir 
em Indaiatuba
REBARBADOR – Com experiência na 
função / Residir em Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência / Básico em Informática / Dis-
ponibilidade de horário / Residir em Indaiatuba.
REPRESENTANTE COMERCIAL –  Ensino 
médio completo. Possuir habilitação catego-
ria B./ Residir em Indaiatuba
SOLDADOR – Com experiência em Solda 
MIG / .Disponibilidade de Horário / Residir 
em Indaiatuba. 

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

ASSISTENTE ADMINIS-
TRATIVO: Com experi-
ência no setor de Atendi-
mento aos clientes e tele-
fone informando serviços 
prestados pela empresa.
A U X I L I A R  D E 
COZINHA:Para ajudar 
no preparo de alimentos, 
limpeza e organização 
da cozinha, auxiliando o 
cozinheiro. 
AUXILIAR DE LIMPEZA: 
Para atuar na limpeza e 
organização de setores 
comerciais e industriais. 
LIDER DE LOGISTICA: 
Com experiência em li-
derança na área logística, 
armazém, expedição, 
movimentação de ma-
teriais, etc. e com expe-
riência em operação de 
empilhadeira.
MEIO OFICIAL MECA-
NICO: Auxiliar na  manu-
tenção preventiva e/ou 
corretiva em máquinas 
de produção.
MOTORISRA: Com ex-
periência para dirigir car-
ro leve irá fazer entregas 

na região. Possuir curso 
de operador de Empilha-
deira e noções de esto-
que e expedição.
OPERADOR DE PRO-
DUÇÃO: Corte, dobra e 
polimento do aço, seri-
grafia, inspeção de qua-
lidade, conferencia de 
medidas, lapidação e 
polimento de vidros, cor-
te policarbonato, corte 
e lixamento de peça em 
vidro, pré-forno.
RECEPCIONISTA FOL-
GUISTA: Com disponibi-
lidade para turnos, para 
cobrir folgas.
SOLDADOR: Com ex-
periência em Solda TIG, 
MIG, MAG e solda Oxi 
- acetilênica. Desejável 
Curso de Solda, Curso de 
Desenho Mecânico.
TEC. DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO: Pro-
mover e conduzir ativida-
des de  conscientização, 
educação e orientação 
dos colaboradores para 
prevenção 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 experi-
ência 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 Fun-
damental Completo, curso de 
NR 10 e carteira de habilitação 
categoria B,C,D ou E, possuir 
experiência na função e conhe-
cimentos padrão CPFL. Com 
disponibilidade de mudanças 
de cidade. Residir em Campi-
nas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENGENHEIRO DE PROCES-
SOS - Graduação em Enge-
nharia de Produção, Mecânica 
ou Mecatrônica, inglês nível 
intermediário, com experiência 
na função e conhecimentos em 
Pró-Engineer, para atuar no 
desenvolvimento de projetos 
de máquinas, equipamentos 
e disposit ivos. Residir  em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHA-
RIA - Candidato cursando a 
partir do 4º semestre Enge-
nharia Mecânica, Produção 
ou Mecatrônica, para atuar na 
área de projetos possuir co-
nhecimentos em Auto Cad. Re-
sidir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA 
- Candidato cursando a partir 
do 2º semestre Tecnólogo em 
Logística, com conhecimentos 
em informática. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TÉC. SEGU-
RANÇA DO TRABALHO - Cur-
sando a partir do 1º módulo, 
com conhecimentos em infor-
mática e  possuir disponibili-
dade para estagiar por 06:00 
hs. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. 
ESTAGIÁRIO(A) DE TI - Can-
didato 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 função. Residir 
em Indaiatuba.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFI-
CO - Ensino Médio Completo, 
desejável Ensino Técnico em 
Artes Gráficas, com experiên-
cia na função possuir conhe-

cimentos em impressão em 
sacos de papel com visor. Re-
sidir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE LOGÍSTICA - Cur-
sando Superior em Logística, 
com o curso de Operador de 
Empilhadeira e possuir expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO - Com Ensino Médio 
Completo, com experiência 
na função, manutenção pre-
ventiva, corretiva e preditiva 
de máquinas e equipamentos, 
possuir conhecimentos em 
equipamentos hidráulicos e 
pneumáticos. Residir em In-
daiatuba ou Salto.
MECÂNICO DE REFRIGERA-
ÇÃO - Candidato com Ensino 
Médio Completo, curso de 
Refrigeração, com experiên-
cia na função e noções de 
elétrica industrial. Residir em 
Indaiatuba.
MONTADOR MULTIFUNCIO-
NAL - Cursando Ensino Médio, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
NUTRICIONISTA -  Candi-
data com curso Técnico em 
Nutrição Completo ou curso 
Superior,  com experiência 
na função, em cozinha in-
dustrial ou comércio. Residir 
em Indaiatuba, Cardeal, Elias 
Fausto ou Salto.
OPERADORA DE CAIXA - 
Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.
PORTADOR DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS - Candidato 
com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na área 
de produção ou administra-
tiva. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
PORTEIRA - Com Ensino Fun-
damental, 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 função. Residir 
em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE PRODU-
ÇÃO - Com curso Supe-
rior ou curso Técnico em Sol-
da, desejável inglês técnico, 
com experiência em processo 
de soldagem, Tig, Arame Tu-
bular,  Eletrodo Revestido, 
Arco Submerso, possuir co-
nhecimentos em montagem 
de equipamentos pesados e 
tubulação. Residir em Campi-
nas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
VENDEDOR PARA LOJA 
SHOPPING -  Com Ensino 
Médio Completo, com dispo-
nibilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
VIGILANTE - Com Ensino 
Médio Completo, com expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz. planej, la-
vabo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garag. R$ 
500.000,00 F.3834-8948
Casa na Cecap - 01 D., 
sala, coz., dispensa. WC, 
lavand., garag. p/ 02 car-
ros, edícula com 03 cômo-
dos e wc nos fundos,  R$ 
420.000, 00. Troca com 
chácara em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
P/ 02 carros, edícula c/ 
03 cômodos e WC nos 
fundos, R$ 390.000, 00. 
Troca com chácara em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil. Aceita per-
muta em apartamento na 
cidade  F. 98144-9224 
Cond. 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
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, 
coz, WC, AS, varanda, 
quintal,2 salas comerciais, 
WC, garag. para 2 carros 
R$ 370 mil F. 98136-7331

Cond. Terra Nobre - 3 
suítes, sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cobertos), 
edícula com churrasq. 
sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 
autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com 
espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Vista Verde  - 
OPORTUNIDADE - R$ 
450.000,00 - 3 D, sendo 
1 suíte, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. - AT 
175 m² AC 105 m² F. 
98372-0000
Guarujá (Enseada) – 03 
suítes, sala 02 amb., coz. 
com AE, lavand., área 
de lazer completa com 
piscina 5x5 AT/ 300m² AC/ 
300m² R$ 1.000.000,00.
(Casa situada na Av. 
Atlântica. Permuta por 
imóvel de igual valor 
no Mosteiro ou Vale) F. 
99887-7771 
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., Wc e lavand. 
AT/ 275m² AC/60m² (casa 
em terreno de esquina 
frente para avenida sendo 
comercial) 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
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelente 
casa no, terreno de 600m² 
F. 98372-0000
Jd. Morada do Sol - 03 
casas no mesmo terre-
no, moradia ou aluguel, 
espaço para 3 carros. 
Ótima localização 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
Vila Avaí – 03 suítes, lava-
bo sala 02 amb., coz., área 
de serviço R$ 470.000,00 
F. 99279-1177 ou 7822-
8438

Pq. das Nações - 250m², 
próx. Ao Sesi e Polo Shop-
ping, 3 D., sala, coz., área 
na frente e no fundos e + 1 
cômodo no fundo e quintal 
grande. R$ 380 mil. Aceito 
negociacão ou permuta F. 
99452-9644
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
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 

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 co-
mercial
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 Imo-
biliária
Centro - R$ 8.000,00 
casa comercial, exce-
lente localização, 4 D., 6 
salas, ótimo para casas 
de repouso, clínicas - AT 
479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000

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 
social, lav., em abrigo 
cob., gar. p/ 02 autos em 
estrutura 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 
M. Sol – Rua 77 - sobrado 
com 03 cômodos WC e 
lav. no pav. superior e 
.04 cômodos WC, lav. e 
garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita fi-
nanc. 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 
Quer comprar sua casa, 
f inanciar ou vender e 
está sem tempo? Ligue 
pra mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372

Centro - R$ 1.300,00 - 
Amplo apto, Centro, 3 D., 
1 wc e 1 wc de serviço, 
coz. ampla, sala, e área 
de serviço F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - 
Amplo apto,  2 D., 1 wc 
e 1 wc de serviço, coz. 
ampla, sala, e área de 
serviço, 1 vaga de garag. 
F. 98372-0000
Cidade Nova I  - CA0609 
- 250 m² - 2 D., sala, WC, 
cz., AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.100,00 + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Beira da Mata 
- CA0496 - 476,54 m² 
- 3 sts. (1 americana), 
sala 2 amb., lavabo, cz., 
AS, quintal, jd., churrasq., 
pisc., 04 vagas garag. R$ 
4.200,00+ Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. 
c/ armário planej.), sala 2 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., des-
pensa, 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, lava-
bo, 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. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 
m² - 3 D. (1 st), lavabo, 
WC social, sala 2 amb., 
cz., despensa, AS, quintal, 
churrasq., 02 vagas de ga-
rag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU. F.: (19) 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 Guaran-
tãs – SO0382 - 130 m²  - 3 
D. (1 st), WC, lavabo, sala 
2 amb., cz. c/ gabinete, 
desp., AS, quintal, chur-
rasq., 4 vagas 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 
condic., 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 condomínio, com 
2 D, sala dois amb., WC 
social, coz. com armários, 
2 vagas – R$1.500,00 + 
cond. e IPTU F. 7829.3854 
Id 55*94*16871
Cond. Vista Verde - 
CA0519 - 175 m² - Térrea 
nova c/ 3 D. (1 st), sala 
2 amb., cz. americ., WC, 
AS, varanda gourmet c/ 
churras., 3 vagas garag. 
R$ 2.600,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Alice - CA0351 - 125 
m² - 3 D. (1 st), WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Rua- 56 - 02 D. c/ garag. 
R$ 900,00 F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 

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 va-
gas garag. R$ 2.000,00 + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - SO0407 - 
250 m² - 2 D. (1 st), sala, 
copa, WC, cz., edícula c/ 
D., AS, 3 vagas garag. 
R$ 1.700,00 + IPTU  F. 
3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 
- 3 D., 1 suite planejada , 
1 lavabo , sala dois amb., 
garag. para 4 carros , 
coz. Planej. , lavand. F. 
7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., 
sendo 1 suíte, sala, coz 
planejada, WC, ar cond. 
no dorm,  garag. R$ 
1.900,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
J d .  S ã o  P a u l o  – 
CA01971 - 01 D., sala, 
copa, coz, WC, A.S, ga-
rag. R$ 990,00 + IPTU F. 
38752215 Imobiliária
Portal de Itaici - SO0381 
- 396 m² - 4 D. (1 st. 
máster), sala 2 amb., la-
vabo, cz. planej., despen-
sa, AS, dep. empregada, 
churrasq., piscina, quin-
tal, 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., la-
vabo, cz. planej., despen-
sa, AS, dep. empregada, 
churrasq., piscina, quin-
tal, 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$900,00 
+ IPTU F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Vila Real - CA0611 - 125 
m² - 3 D. (1st), sala, cz., 
WC, AS, churrasq. c/ for-
no, 2 vagas garag.  R$ 
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 .  Mar ia  He lena  – 
CA1381 - 1 D., coz, WC e 
sem garag. Rua Caiapo, 
37 casa 5 R$ 700,00 + 
IPTU F. 38752215 Imo-
biliária
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Apto prox. ao Centro 
- todo planejado c/ 2 D., 
sendo 1 ste, sala, coz, 
despensa, WC, uma vaga. 
1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly
Apto Spazio Illuminare 
- c/ 2 D., sendo 1 ste, 
sala, coz, WC, uma vaga. 
1.100,00 + Cond. + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly
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. Grand Vil le - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-
0333
Cond .  La  Spez ia  - 
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. Maroc – AP0614 – 
84 m² - 3 D. (1 st c/ arm.), 
sala 2 amb., varanda, cz. 
e AS planejadas, corredor 
c/ roupeiro, 2 vagas garag. 
subsolo. R$ 2.300,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Cond.  San Pietro - 
AP0531 - 69,89 m² - 2 D., 
sendo 1 st. c/ arm., sala 2 
amb., terraço, cz. planej., 
WC, AS, 2 vagas garag. 
R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

Vl .  Mar ia  He lena  - 
CA0562 - 200 m² - 3 D. (1 
st c/ closet), sala 2 amb., 
lavabo, WC, cz. america-
na, varanda gourmet, WC 
ext., AS, 2 vagas garag. 
R$ 2.200,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333

Apto Gran Ville - R$ 
270.000,00, 3 D., todos 
com suíte; sala de estar, 
63m; garag. para um  car-
ro F. 98144-9224
Apto - Florianópolis (Ita-
pema) – mobiliado, 03 D., 
(01 st), sala, coz., lavand., 
churrasq. na varanda 
130m² R$ 420.000,00 F. 
99887-7771
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 ga-
ragem, terraço gourmet, 
completa área de lazer, 
Apto Novo, R$ 125.000 
+ transf. divida (finan-
cia) ,  tratar proprietário, 
F. (19) 99444-9415 
Centro - Apto Térreo , 
Centro, 2 D., sala coz., 
wc social e wc de serviço, 
área de serviço , exce-
lente localização. Prédio 
c/ portaria 24 horas R$ 
220.000,00 F. 98372-
0000
Jd. Morumbi -  2 D., 
sala de estar e TV, coz, 
wc,lavand.,1 vaga de ga-
rag. coberta R$138 mil F. 
98136-7331

Jd. Eldorado - com 2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 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. plane-
jada, 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, despe-
sas com condomínio R$ 
550,00 e IPTU R$ 85,00 
mensais. R$ 495.000,00. 
Estuda-se ponto comer-
cial no negócio F.3875-
0469 / 99751-9921
Vendo ou troco Apto no 
Cond. Soho - 3 D. F. 7801-
5378 / 3825-0298

A p t o  C e c a p  -  R $ 
1.300,00, 3 D., todos com 
suíte, sala de estar, 63m; 
garag. p/ 1 carro F.98144-
9224
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

Cond. Murici - AP0578 
- 47 m² - 2 D., sala, cz., 
WC, AS, 1 vaga garag. R$ 
950,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Place View - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. (1 st 
/ arm.), WC, sala 02 amb., 
cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 
vagas garag., 1 vaga p/ 
moto. R$ 2.900,00 + 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

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
Aluga-se - 02 salas co-
merciais, 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 área de ser-
viço, localizado no centro 
da cidade  F. 98372-0000
Centro – Salão comercial, 
24 de maio 100 m² - R$ 
5.000,00 00 F. 7829-3854 
/ Id 55*94*16871.

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 localiza-
ção 50 m² R$ 1.550,00 
F .  7 8 2 9 - 3 8 5 4  –  I d 
55*94*16871.
Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 Escritório 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, coz., amplo terreno 
para estacionamento ou 
operação, com capaci-
dade para entrada de 
caminhão F. 98372-0000
Passo o Ponto Bazar 
e Papelaria no centro, 
vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. Aluguel 
R$1.650,00 F. 3875-2215
Temos Galpões Indús-
trias para Locação em 
excelente localização F. 
3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edif. 
Office Premium. F. 3016-
2888 Kelly
Vl. Maria Helena - SL0006 
- 232 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 2 WC’s e meza-
nino p/ escrit. R$ 4.500,00 
+ IPTU F. 3392-0333

Elias Fausto - SP - Chá-
cara com 3.600m² casa 
de quatro cômodos, luz, 
poço. Troca por casa em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997.

Aluga - Videiras de Itaici 
– Chácara com 3 D., sen-
do 1 suíte máster, salas 
de estar, jantar e TV, coz. 
e área de serviço planej., 
piscina, portão eletrônico 
e alarme R$ 3.000,00 F. 
98372-0000
C h á c a r a  e m  S a l t o 
– a partir de 1.000m² – 
OPORTUNIDADE - R$ 
60.000,00 – Aceita carro 
no negócio ou fazemos 
permuta com terreno. F: 
3016- 1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 3935-1372
Elias Fausto - SP - 01 al-
queire, casa de 03 D., rico 
em água, pomar, pasto, a 
3 km do centro. Apenas 
R$ 600.000,00. Aceita 
casa em Indaiatuba no 
negócio F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294
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 mu-
rada c/ sobrado de 5 D. 
(1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. 
planej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à le-
nha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
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

Res. Terras de Itaici - 
CH0090 - 1000 m² - Semi 
mobiliada. 3 D. (1 st), 
sala 2 amb., varanda, cz. 
planej., WC, AS, quin-
tal, diversas vagas R$ 
2.700,00 + Cond. + IPTU. 
F.3392-0333
Rib. Grande-SP - 04 al-
queires c/ 02 casas sim-
ples de 04 cômodos cada 
uma, lavoura, bosque, 
02 tanques com peixes, 
abastecidos com água em 
forma de bica, luz, água de 
mina, a 60km do centro de 
Ribeirão Grande-SP R$ 
240.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba 
- SP F. 3017-2608/99762-
7997. Estuda parcelamen-
to direto com o proprietário
Sítio -Videira – 50.000m² 
sítio formado com casa 
de 05 suítes, sala 03 
amb., lavabo, coz. com 
despensa, dependência 
de empregada, piscina 
e casa de caseiro AC/  
600m² R$ 3.000.000,00 
F. 99887-7771
Vale das Laranjeiras – 
Chácara – At. 3890 m² 
- Casa c/ 3 D, sendo 1 
suíte, sala de esta com pé 
direito alto, coz. planejada, 
área de churrasq. com wc, 
piscina, campo de futebol 
e pomar R$ 850.000,00 
estuda-se permuta por 
apto ou casa com 3 D. em 
Indaiatuba F. 98372-0000
Vendo Sítio – Indaiatu-
ba (estrada Indaiatuba/ 
Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para 
rodovia F. 99887-7771

Vale do Sol - chácara 
com 1000m² completa 
para locação finais de se-
mana. Troca por casa em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Vendo - 4 1/2 alqueiros   
- c/ 3 alqueiros de calipal 
formando, terra plana, 
tratorável, energia próxi-
mo, estrada asfaltada a 3 
km, divisa c/ o rio Pitanga, 
800 mts para lazer, tem 1 
casinha velha. Região de 
Capão Bonito. Entrada 
de R$ 130 mil, o restan-
te pode ser parcelado. 
Total de R$ 260 mil F. 
19-98149-5815
Vendo ou troco por ter-
reno - chácara, 1.000m², 
só terra. 1 sitio de 5 1/2 
alqueiros c/ pasto forma-
do c/ cerca de mourão 
tratado, casa avarandada, 
palhol, energia elétrica, re-
gião c/ antena de celulare 
pomar, c/ 3 cabeças de 
gados, estrada do Romei-
ro  e Terra Santa próx. à 
igreja católica, supermer-
cado, asfalto em 6km R$ 
270 mil F. 19- 98149-5815

 

M.Sol -  ½ lote documen-
tado para financ. Apenas 
R$ 115.000,00 F. 93017-
2608 /99762-7997/ 3935-
3294 
Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem 
localizado R$ 210.000,00 
F. 98372-0000
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CLASSIFICADOS
Terrenos - Em loteamen-
tos fechados e abertos 
com entrada de 20% e 
parcelamentos à longo 
prazo. F. 3875 0469 / 
99751 9921 creci 65362.
Vendo - àrea de 20.000m² 
com represa nos fundos, 
escriturada a 5 km do 
asfalto R$ 360.000,00. 
Aceita permuta de menor 
valor F. 99371-1972 

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
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 
Vendo - Empresa no ramo 
de decoração em Indaiatu-
ba F. 7818-6716 c/ Junior

CG 150 - 2013 - preta 
partida 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 An-
tônio
Honda NXR 150 Bros 
ES - 2009 - F. 3885-1581 
/ 99745-3375
Titan 150 KS - 2008 - 
azul, doc ok F. 3834-6330 
Sebastião / 99703-1602 
José Carlos

Vendo - Pinscher filhotes, 
numero 1. Obs. Não foi 
cortado o rabo F. 99357-
0546 c/ Gaspar

Vendo - PS3 fat destrava-
do com HD externo de 1 
tera, 1 controle, HD interno 
de 80 giga e 30 jogos den-
tro do HD interno último 
lançamentos R$ 1.100,00 
F. 98247-4690 tim

1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por 
R$ 200,00 - F. 3835-5918 
ou 9927-32955

Ofereço-me para tra-
balhar como azuleijista 
pedreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do 
alicerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me como dia-
rista com experiências 
e indicações F. 99266-
1617/ 98116-0546 
Ofereço-me como pro-
fessor de Inglês (aos 
sábados de manhã) do 
ínicio do nível básico até 
nivel intermediário. F. 
99240-3570
Ofereço-me para colo-
cação de pisos e reves-
timentos F. 99189-7302 
c/ Clóvis
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadadora 
de idoso horário noturno 
F. 3935-8651 / 99479-
0454
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro, ca-
sado, 2 filhos F. 98894-
5045 c/ Josemar
Ofereço-me para traba-
lhar como ciudadora de 
idosos, mensal, diário ou 
folguista F. 99339-6343 
c/ Divina

Bazar e Papelaria no 
centro: 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.
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 - Impressora HP 
Office Jet 4500 R$ 400 F. 
99623-6274
Vendo - portão para garag. 
3 x 270 F. 3835-1581 / 
99745-3375
Vendo - radiador semi 
novo para Del Rey, Pampa 
1.8 Autolatina F. 3875-
0592 c/ José Antônio
Vendo - TV 29’ estéreo, 
Toshiba R$ 250 F. 3885-2843

Corsa Sedan- Novíssimo 
2008/2008, 1.4, econoflex, 
com alarme, trio elétrico e 
CD, com alarme. Prata F. 
99119-1817 c/ Adão
Estrada - 2009 - preta - 
único dono, conservado R$ 
18.500,00 F. 99238-2678/ 
99695-3930/ 98269-2310
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 por-
tas R$ 11.000 F. 99195-6822
Pálio - 2007 - 1.0 cinza, 
2 portas R$ 16.000 F. 
99195-6822
Saveiro - 1.6 - 2006 - bran-
ca, impecável, pneus no-
vos e capota marítima R$ 
18.900,00 F. 98847-5936 
Saveiro - 2011 - branca, 
único dono, conservada 
R$ 22.500,00 F. 99238-
2678/ 99695-3930/ 98269-
2310
Van Transit Ford (nova) 
ano 2013 completa, 14 
lugares, licenciada, IPVA. 
Negocia, troca: maior ou 
menor valor F. 3875-2215 
/ 99696-8732 Imobiliária

Ofereço-me para tra-
balhar como faxineira 
em casa de família F. 
3835-1581  /  99745 -
3375 c/ Nair
Ofereço-me para tra-
balhar como diarista, 
costureira, casa de fa-
mília ou motorista par-
t icular F. 99560-8281 
c/ Raquel
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de cr ianças e idosos 
ou diarista, com qua-
lidade, referencias  a 
ma is  de  20  anos  no 
mercado an te  e  pós 
obras. Compromisso, 
preço justo tenho dispo-
nibilidade de horários F. 
38011916 / 999301477 
Vera
Ofereço-me - cabele-
reira e manicure à do-
micílio F. 99332-1128 / 
3935-0499 recado.
Ofereço-me para pas-
sear  com cachorros. 
T e n h o  r e f e r ê n c i a s 
F.3875-4942 / 99616-
7070 c/ Rita
Ofereço-me para tra-
balhar como pedreiro, 
jardineiro, eletrecista 
e encanador F. 99130-
7264 / 99776-6441 c/ 
Odair
Ofereço-me para tra-
balhar como acompa-
nhante em hospital ou 
cuidadora de idoso no-
turno F. 3935-8651

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 fun-
dos, 2 D. ,sala, coz, WC. 
Rua Domacir Stocco Jr., 
869 F. 3875-2215 Imo-
biliária.
Jd. do Império -TR00711 
- 150m², quadra 13, lote 
54 cond. Aceita carro no 
negócio R$ 115.000,00 
F. 3875-2215 Imobiliária 
Jd.  dos Laranjais - 
3.000m² R$ 220.000,00 
F. 9.9887-7771
Jd.  dos Laranjais - 
9.000m² R$370.000,00 F. 
99887-7771
Jd. Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 99279-1177
Pq.  das  Bande i ras 
-   1.000,00 m² total R$ 
260.000,00 F. 7808-3727

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
Próximo ao Vale do Sol 
- 2.000m² R$ 75 mil F. 
99371-1972
Temos áreas para lote-
amentos em Indaiatuba, 
Campinas, Porto Feliz, 
Itu, Salto e demais loca-
lidades. F: 99752-2170/ 
94*2168
Terra em Indaiatuba R$ 
60,00 o m²- ótima topo-
grafia de frente com a ro-
dovia. mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372
Terreno em Salto – 
300m² LOTEAMENTO 
FECHADO – Estrada 
do Lajeado (Concreba-
se) OPORTUNIDADE 
R$ 90.000,00. 40% de 
entrada + parcelas. F: 
3016- 1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-
1372
Terreno Industrial  - 
5.200 m² R$ 500,00 m² F. 
99887-7771
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