
Indaiatubano é encontrado 
morto em lago 

Repartições públicas e bancos 
funcionam em horário especial

Ponte Preta conquista o tricampeonato do Amador da Lidi

SP-75 deve receber 490 mil 
veículos 

Primavera anuncia 
novo técnico para a 
Copa São Paulo

Clubes e hotéis da 
cidade acertam os 
últimos detalhes 

AFOGAMENTO 

ATENDIMENTO

FIM DE ANO

ACERTADO RÉVEILLON  

A equipe da Ponte Preta de Itaici conquistou o tricampeonato da Primeira Divisão do Campeonato Amador. Na 
segunda e decisiva partida da final, realizada domingo, dia 14, a Macaca de Itaici venceu o Estrela do Norte por 3 a 0. 

O Esporte Clube Pri-
mavera anunciou o técnico 
Cláudio Fernandes Ribeiro 
como o novo comandante 
da equipe que disputará 
a Copa São Paulo de Ju-
niores. 

O final de ano chegou e 
o que não faltam são opções 
de festa de Reveillon pela 
cidade. Em Indaiatuba, clubes 
e hotéis se preparam para 
receber 2015 em festa com 
direito a buffet e shows.
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Guarda envolvido em roubo 
a caixa eletrônico é preso

JEAN MARTINS
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Adeus, 2014 O que você
espera de 2015?

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

Radares dia 13 a 19/12

Editorial EnqueteArtigos

Mais um ano chega ao fim e nas próximas duas se-
manas é o período em que refletimos no que fizemos 
ou deixamos de realizar. Também aproveitamos para 
fazer nossa listinha de realizações a serem alcançadas 
em 2015. 

Dois mil e quatorze foi um ano atípico para nós brasi-
leiros. Foi o ano de Copa do Mundo, a segunda disputada 
no Brasil, e a segunda em que fomos humilhados. A de 
2014 mais humilhante do que de 1950, aliás, perder por 
7 a 1 num Mundial, mesmo que para a forte Alemanha, 
não é nada comum para o nosso futebol. 

Também foi o ano de Eleição, quando os brasilei-
ros puderam decidir o futuro do Brasil e optaram pela 
continuidade de quem já estava na presidência. Como 
consequência, muitos mostraram que ainda não possuem 
conhecimento para discutir política e mostraram todo o 
seu preconceito e discriminação nas redes sociais.   

Muitos outros acontecimentos marcaram o ano. En-
fim, 2014 foi o ano em que cada um dos brasileiros pode 
se emocionar com pelo menos uma conquista, e também 
lamentar algumas graças ainda não conquistadas. 

Nessa última edição, o Jornal Mais Expressão dese-
ja felicidades a todos os leitores e que todo sentimento 
de amor e perseverança no Natal e na Virada do Ano 
possa ser estendido durante todo o ano de 2015.   

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

Espero que seja um ano com 
muita saúde, trabalho e de bons 
momentos com minha família. 
Maria Aparecida de Moura, 
48 anos, do lar.

Desejo que 2014 nos traga um 
governo melhor, um trabalho me-
lhor e mais saúde. José de Lima, 
43 anos, cortador de cana. 

A gente sempre quer algo me-
lhor né. Por isso ano que vem 
quero mais saúde, estudos e 
festas. Bruno Fervini, 17 anos, 
aprendiz. 

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

Amigo secreto 
Há muitos anos é comum realizar a brincadeira do amigo secreto, porém não se sabe 

a origem dessa brincadeira ela é muito antiga. Muitos dizem que surgiu há muito tempo 
com os povos nórdicos, alguns dizem que foi na Grécia, outros dizem que surgiu no 
século XVIII, uma versão mais recente diz que essa brincadeira teria surgido nos Estados 
Unidos. A brincadeira se popularizou no ano de 1929, em plena depressão onde não 
tinha dinheiro para comprar presentes para todos se fazia a brincadeira para que todos 
pudessem sair com presentes.O amigo secreto reúne várias pessoas de todas as idades e 
gêneros, todos podem brincar. O sorteio é realizados de forma aleatória e sempre existe 
um suspense no ar. Recados podem ser enviados para o amigo sorteado dando pistas de 
quem seja, pode ser enviado de forma anônima ou com outro codinome para que ninguém 
saiba quem é, esse recado pode ser de dicas de escolha do presente ou como zoação.O 
sorteio pode ser realizado de forma manual com papeizinhos em que cada participante 
pega um ou do forma virtual em que o sorteio é realizado de forma aleatória.Essa brin-
cadeira já é tradição, muito realizada nas festas de final de ano, mas hoje ela pode ser 
realizada em outras épocas do ano como Amigo Chocolate que é realizado na Páscoa, 
amigo lingerie entre as amigas que vão se casar, amigo da onça, amigo secreto elefante 
branco e amigo virtual. Na minha família eu fui o introdutor quando meus filhos eram 
pequenos e atualmente a minha filha, Ana Claudia, se encarrega de realiza-lo,  pois a 
cobrança na família é muito grande,  agora o sorteio  é feito pela internet. Na empresa 
Signa já tivemos o nosso amigo secreto e tudo foi revelado no dia da confraternização. 

Adorei minhas amigas e meu presente. A todos nossos leitores um 
grande e feliz Natal. Boas férias, pois aqui vou eu.Trevisan José. 

Kibe cru um prato tipicamente Árabe

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

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

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

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

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

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

Mas é na América do Sul/Brasil que o prato tornou-se bastante popular e apresenta 
uma enorme variação, dentre algumas temos: cru, frito, assado, kibe-pizza, de frango, 
de carne de porco, com queijo, com carne, com ovo e até mesmo no espeto e ainda 
podemos recheá-lo com queijo. As formas são mais criativas ainda: redondo, achatado, 
comprido, com ponta só de um lado, com ponta dos dois lados e oco ou não.

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

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

carne crua. 

Para o ano que vem espero con-
seguir um trabalho e ter muita 
saúde. Ana Carolina, 15 anos, 
estudante. 

Quero que 2015 seja um ano com 
muita saúde e viagens. Conhecer 
novos lugares foi algo que fiz 
pouco esse ano, por isso espero 
novas descobertas pra 2015. 
Adrielle Fregatti, 19 anos, 
estudante.

O que é Desaposentação?
Durante a vida laboral, o empregado contribui conjuntamente com seu empregador 

junto a Previdência Social para que mantenha na qualidade de segurado e poder pleitear 
os benefícios previstos na legislação previdenciária.

Um desses benefícios é a aposentadoria que se divide em aposentadoria por idade, 
tempo de contribuição, especial e por invalidez.

Desta feita, a aposentadoria é um benefício que pode ser renunciado para que o be-
neficiário aproveite o tempo de serviço prestado após a concessão do benefício, para 
buscar uma aposentadoria mais vantajosa aumentando o seu valor.

Este processo se chama DESAPOSENTAÇÃO, onde o aposentado que continua 
trabalhando após a concessão do benefício, poderá renunciá-lo e buscar novo benefício 
contando com este novo período de contribuição, o qual terá efeito no valor da aposen-
tadoria.

Assim o aposentado tem o direito de rever no judiciário a sua aposentadoria atual 
para adquirir um benefício mais vantajoso. Ocorre que muitos julgados tem sido a favor 
e contra este pedido, principalmente no que tange a devolução dos valores recebidos 
pela aposentadoria renunciada.

O INSS não reconhece essa possibilidade de renuncia para depois buscar uma nova 
aposentadoria, indeferindo todos os pedidos administrativos.

Todavia, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o beneficiário não 
precisa devolver o que percebeu com a aposentadoria renunciada.

Tal decisão servirá de norte para as instâncias inferiores julgarem os pedidos de de-
saposentação, já que ações do âmbito do Juizado Especial Federal estavam suspensas 
até o STJ se manifestar.

O STF iniciou o julgamento na semana passada e já se tem 2 votos 
favoráveis, porém o Supremo decidiu suspender pela ausência de outros 
ministros. Julgada a desaposentação, todos os tribunais deverão decidir 
no mesmo sentido que o Supremo, e que seja a favor do aposentado. 
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Repartições públicas e bancos 
funcionam em horário especial 
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DENISE KATAHIRA
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JME

Cidade deve entrar com 
recurso para melhor posição 

VERDEAZUL AFOGADO

As repartições públicas 
municipais, comércio 
e agências bancárias 

devem funcionar em horário 
diferenciado a partida a pró-
ximo semana. A mudança 
ocorre em decorrências as 
comemorações do Natal e da 
Virada do Ano. 

De acordo com a Asso-
ciação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai), até terça-feira, dia 
23, o comércio atenderá os 
clientes até às 22 horas, de 
segunda a sexta-feira. Já aos 
sábados, dias 20 e 27, os 
clientes poderão realizar suas 
compras até às 18 horas. Já na 
quarta-feira, dia 24, véspera 
de Natal, o comércio ficará 
aberto até às 18 horas e no dia 
31, até às 12 horas. 

A Prefeitura e demais re-
partições públicas municipais 
não terão expediente nos dias 

24, 26, 29 e 31 de dezembro 
e dia 2 de janeiro de 2015. 
Porém os serviços essenciais 
serão mantidos em sistema 
de plantão. A Unidade de 
Pronto Atendimenro (UPA) e 
o Pronto Socorro do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) trabalhão com plan-

tão 24 horas. Já o Centro de 
Atenção Pisco Social (Caps) 
manterá acolhimento das 7h 
às 17 horas. O plantão Odon-
tológico da UPA funcionará 
normalmente. 

Já a Farmácia Unificada 
retorna o funcionamento no 
dia 5 de janeiro, e caso os 

pacientes necessitem de me-
dicação poderão ser atendi-
das na Farmácia Popular, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17 horas, e aos sábados, das 
8h às 12 horas.

A parte administrativa 
tanto da Secretaria de Obras 
e Vias Públicas como da Se-

cretaria de Urbanismo e do 
Meio Ambiente trabalhará 
durante o período de reces-
so. As equipes de elétrica e 
de trânsito também traba-
lham normalmente. Nos dias 
24, 25 e 31 de dezembro e 
dia 1º de janeiro não haverá 
coleta de lixo.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) atenderão as 
emergências da população 
pelo telefone 0800-7722195.

A Secretaria de Segurança 
Pública manterá o plantão 
normal dos serviços ope-
racionais da Guarda Civil 
(GC). O telefone da GC para 
emergência é 153, da Polícia 
Militar é 190, do Corpo de 
Bombeiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192.

Bancos 
Já os bancos, seguindo 

recomendação da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), abrirão no dia 24 das 9h 
às 11 horas, destacando que 
essa recomendação segue a 
resolução nº 2.932, onde diz 
que os bancos podem estabe-
lecer horários especiais, des-
de que garantam ao público 
um atendimento mínimo de 
duas horas. Já nos dias 25, 
31, e 1º de janeiro não haverá 
atendimento ao público. 

A Febraban ainda orienta 
que os clientes poderão uti-
lizar os canais alternativos 

de atendimento, como caixas 
eletrônicos, internet banking, 
mobile banking. Mesmo du-
rante os feriados, caixas 
eletrônicos e internet banking 
funcionarão normalmente.

As contas de consumo 
(água, luz, telefone e TV 
a cabo, por exemplo) e os 
carnês que vencerem nestas 
datas poderá ser pago no 
próximo dia útil (26/12 e 
02/01), sem a incidência de 
multa. Os tributos, normal-
mente, já estão com a data 
ajustada pelo calendário de 
feriados (federais, estaduais 
e municipais). 

A Unidade Poupatempo 
Indaiatuba funcionará nor-
malmente nas segundas e 
terças (22, 23, 29 e 30). Já 
na véspera de Natal, dia 24, o 
posto atenderá o público até 
às 12 horas. E na quarta, dia 
31, quintas (25 e 1º), sextas 
(26 e 2) e sábados (27 e 3) 
não haverá atendimento ao 
público. O mesmo vale para 
a unidade do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran/SP).

As agências dos Correios 
terá funcionamento normal, 
das 8h às 17 horas, nos dias 
23, 26 e 30. Já nas véspe-
ras de Natal, dia 24, e Ano 
Novo, dia 31, as agências 
vão ficar abertas até às 12 
horas. Nos dias 25 e 1º de 
janeiro nenhuma agência 
estará em funcionamento.

Shoppings também tem 
horário diferenciado  

Indaiatubano é encontrado 
morto em lago 

O Polo Shopping informa 
que as lojas, alimentação e 
lazer funcionarão no dia 24 
até às 18 horas e no dia 31 
de dezembro até às 16 horas. 
Nos dias 25 e 1º de janeiro o 
empreendimento não abrirá 
ao público.

Já o shopping Jaraguá per-
manecerá aberto na véspera 
de Natal, dia 24, até às 18 
horas. As lojas abrem às 10 
horas e as operações de lazer 
iniciam seu expediente às 11 

horas. Já no dia 31 de dezem-
bro, 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 
e 1º de janeiro, as lojas não 
abrirão, porém a praça de 
alimentação e lazer será op-
cional das 16h30 às 22 horas. 
Já o Topázio Cinemas terá 
sessões nestes dias a partir 
das 16h30.

A Secretaria Municipal de 
Urbanismo e do Meio Ambiente 
entrará com recurso para corrigir 
sua posição no Ranking Ambiental 
Paulista 2014 do Programa Muni-
cípio VerdeAzul. Apesar de estar 
entre as 118 cidades do Estado que 
mais desenvolveram atividades e 
projetos na área ambiental, ocu-
pando a 98ª posição no ranking, o 
município não recebeu pontuação 
em alguns projetos que foram de-
senvolvidas este ano. 

O anúncio e a certificação das 
cidades foram feitos na quinta-fei-
ra, dia 11, em cerimônia realizada 
no Palácio dos Bandeirantes. 

Conforme explicou o secretário 
Municipal de Urbanismo, José Car-
los Selone, o município conta com 
ações que atendem os critérios que 
são avaliados pelo Programa, mas 
que não foram pontuados. 

Um dos critérios que são ava-
liados pelo Estado e que encabe-
çam o recurso de Indaiatuba se 

refere à gestão das águas. Pela 
justificativa dos organizadores do 
ranking, o município deixou de 
pontuar em dois itens por não apre-
sentar informações sobre os princi-
pais corpos hídricos e respectivos 
índices de qualidade das águas e 
declaração da concessionária de 
saneamento informando por ETA 
o tipo de tratamento das águas, 
quantidade de lodo produzido e 
seu local de destinação. Na docu-
mentação apresentada pelo Saae 
(Serviço Autônomo de Água e Es-
goto) constam essas informações, 
por isso a necessidade do recurso.

A questão da Educação Am-
biental é outra diretiva que será 
questionada pela Secretaria de 
Urbanismo. A equipe de avaliação 
do Município VerdeAzul também 
justificou que dois itens não foram 
pontuados porque os documentos 
apresentados não atenderam ao 
solicitado na diretriz, o que será 
questionado por Indaiatuba. 

Um morador do bairro Rê-
mulo Zoppi, ainda sem nome 
divulgado, foi encontrado mor-
to em um lago nos limites de 
Elias Fausto na tarde de ontem, 
dia 18. Segundo informações 
preliminares, o homem teria 
saído para beber com amigos 
pela manhã e depois tentou 
atravessar o lago a nado.

Porém, ele não conseguiu 
nadar e se afogou. Foram al-
guns amigos que o retiraram 
do lago e acionaram a Policia 
Militar da cidade. 

A família esteve no local e 
reconheceu o corpo da vítima. 
Logo em seguida, ele foi en-
caminhado para a funerária do 
município. 

Poupatempo Indaiatuba funcionará normalmente nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro

Homem se afogou em lago em Elias Fausto
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Volacc e Rotary ganham terreno 
e Cebolinha é reeleito presidente

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA/ACS-CMI

REELEITO 

Pela terceira vez, o vereador Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB) foi eleito presidente da Câmara porá 
o biênio 2015/2016. A votação aconteceu na 37ª Sessão 
Ordinária, a última do ano, que aconteceu na noite de se-
gunda-feira, dia 15. Cebolinha foi reeleito presidente com 
nove pontos a favor contra três do Bloco da Oposição. 

RECONHECIMENTO 

Ainda durante a Sessão, mas do que merecido a doação 
de um terreno para a construção das sedes o Rotary e 
também a Voluntários de Apoio no Combate ao Câncer 
(Volacc) de Indaiatuba. Ambas as entidades, que realizam 
trabalho excepcional na cidade, agora tem um espaço 
para construir suas sedes. Aguardamos agora que ambas 
tenham a ajuda necessária para que uma estrutura seja 
construída a altura de seus trabalhos.

VOTAÇÃO 

Também foi aprovado o Projeto que autoriza a transferên-
cia de recursos financeiros em favor da Associação Des-
portiva Indaiatubana (ADI). Já o projeto que revoga a Lei 
nº 1.724, de 11 de setembro de 1979, criando o Serviço 
Autônomo de Radiodifusão Educativa, foi aprovado por 
unanimidade. Também recebeu voto favorável o Projeto 
que autoriza a revisão do valor do IPTU cobrado em lotes 
urbanos localizados em novos loteamentos de Indaiatuba.

HOMENAGENS 

Dezembro é o mês das festas, de dar e receber presentes, 
e também das homenagens na Câmara. No última Sessão, 
por exemplo, foram 16 Moções. Na Sessão passada, os 
vereadores apresentaram 27 Moções. No último encontro 
de novembro, durante a 34ª Sessão, foram 19 Moções 
apresentadas. 

RECONHECIMENTO

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Rotary de Indaiatuba 
e a Volacc agora te-
rão um espaço para 

construir suas sedes. Durante 
a 37ª Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada na últi-
ma segunda-feira, dia 15, o 
Projeto de Lei que concede 
um terreno para as duas enti-
dades foi votado e aprovado 
em Regime de Urgência. A 
reeleição do vereador Luis 
Alberto Pereira, o Cebolinha 
(PMDB), como presidente da 
Câmara também foi destaque 
na Sessão.

Os projetos foram apre-
sentados pelo Executivo Mu-
nicipal em separado, mas o 
terreno será dividido entre 
as instituições. A aprovação 
foi unânime e a concessão era 
um pedido antigo das insti-
tuições, atendido agora pelo 
prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB).

O terreno está localiza-
do às margens do Parque 
Ecológico. “Precisávamos 
de um terreno, mas não uma 
área qualquer; algo bem lo-
calizado, que possibilitasse 
o deslocamento das pessoas 
através do uso do transporte 
público e o acesso aos nos-
sos serviços, voltados para 
pacientes e seus familiares 
já fragilizados; fico feliz em 
ser atendida”, lembra a pre-
sidente do Volacc, Joanna 
Victoria Joly.

A Sessão também foi 
marcada pela Eleição para 
presidente da Casa, no biênio 
2015/2016. O vereador Cebo-
linha foi reeleito presidente 
da Câmara que foi escolhido 
por meio de voto aberto, com 
base no Regimento Interno. 
Além de Cebolinha, fazem 
parte da nova Mesa Diretora 
os vereadores Túlio José To-
mass do Couto (PMDB), elei-
to vice-presidente da Casa; 
Hélio Alves Ribeiro (PSB), 
reeleito primeiro secretário; 
e Luiz Carlos Chiaparine 
(PMDB), segundo secretário.

Cebolinha disputou a pre-
sidência concorrendo com o 
vereador Derci Jorge Lima 
(PT). O vereador petista rece-
beu três votos favoráveis a sua 
candidatura: o dele próprio e 
dos vereadores Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho (PT), 
e Bruno Arevalo Ganem (PV). 
Os três compõem a banca de 
oposição da Câmara. 

Após o anúncio dos elei-
tos, Cebolinha agradeceu a 
votação. “Dedico essa minha 
reeleição ao meu tio Arcílio, 
falecido no dia em que eu 
presidia minha primeira ses-
são nesta Casa, há dois anos; 
trata-se do ser humano que 
mais admirei e amei na minha 
vida; também agradeço a to-
dos os vereadores desta Casa, 
em especial aos vereadores 
Luiz Carlos Chiaparine e ao 
líder de Governo Maurício 
Baroni”. Cebolinha seguiu 
seu discurso agradecendo 
cada um dos vereadores, 
nominalmente, e elogiando 
a postura dos vereadores da 
oposição. 

“Como presidente, posso 
garantir o tratamento absoluta-
mente igualitário nas questões 
administrativas da Câmara e 
dizer que podemos ter visões 
políticas diferentes, mas o res-
peito impera nesta Casa”, disse. 

Comissões 
A Sessão também serviu 

para eleger os novos mem-
bros das seguinte comissões: 
Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento, Educação, Saúde 
e Assistência Social e Segu-
rança e Trânsito, que atuarão 
nos próximos dois anos na 
Casa. Todos os eleitos tomam 
posse automaticamente dia 1º 
de janeiro de 2015. 

Nova mesa diretora da Câmara dos Vereadores 

Presidente – Luiz Alberto Cebolinha Pereira (PMDB)
1º secretário – Hélio Alves Ribeiro (PSB)
2º secretário – Luiz Carlos Chiaparine (PMDB)

Comissões Permanentes
1 – Comissão de Justiça e Redação
Presidente: Célio Massao Kanesaki (DEM)
Vice-presidente: Antônio Sposito Junior (Toco - PTB)
Relator: Carlos Alberto Rezende Lopes (Linho - PT)
 
2 – Comissão de Finanças e Orçamento:
Presidente: Luiz Carlos Chiaparine (PMDB)
Vice-presidente: Helton Antônio Ribeiro (PP)
Relator: Hélio Alves Ribeiro (PSB)

3 – Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social:
Presidente: Gervásio Aparecido da Silva (PP)
Vice-presidente: Hélio Alves Ribeiro (PSB)
Relator: Helton Antônio Ribeiro (PP) 

4 – Comissão de Segurança e Trânsito:
Presidente: Hélio Alves Ribeiro (PSB)
Vice-presidente: Bruno Arevalo Ganem (PV)
Relator: Maurício Baroni Bernardinetti (PMDB)

Fonte: Câmara Municipal de Indaiatuba

A partir de agora o Plenário 
da Câmara está em recesso. Se 
necessário, as sessões acon-
tecerão em caráter extraordi-
nário. Recesso não significa 
que os vereadores não estão 
trabalhando; apenas que não há 
sessão de Câmara. O período 
vai de 16 de dezembro a 14 de 

fevereiro.
Após encerrar seu discurso, 

Cebolinha aproveitou para 
convocar todos os vereadores 
para duas sessões extraordi-
nárias que poderão ocorrer, se 
necessário, nos dias 26 e 28 
de janeiro, às 7 horas. Confira 
abaixo os eleitos.

Última Sessão Ordinária da Câmara do ano foi realizada na segunda-feira, dia 15

ROSE PARRA ACS/PMI

A Organização Não-Governamental Turma do Tutty, 
idealizada por Antonio Herrera, recebeu uma Moção de 
Congratulação do vereador Maurício Baroni (PMDB). 
Pela segunda vez, a entidade realizou uma linda festa para 
população mais carente, o Natal Solidária, que permitiu 
um dia de muita alegria, diversão, serviços e brincadeiras 
no campo do São Conrado.   

ADEUS 2014 
E nessa última edição do Jornal Mais Expressão de 
2014, deixo aqui meu abraço a todos os leitores que nos 
acompanharam em mais um ano. Que 2015 possa ser o ano 
de realizações, conquistas, mas principalmente de muito 
amor e compaixão ao próximo. Agora vamos descansar 
um pouco. Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo.
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52% dos contribuintes do Imposto de
Renda são retidos na malha fina 

DENISE KATAHIRA                                                   
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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DIVULGAÇÃO 

Encontro de Iniciação Científica reúne projetos 

A Receita Federal liberou 
na última segunda-fei-
ra, dia 15, as consultas 

ao sétimo e último lote de res-
tituições do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) de 2014. 
Quem não está neste lote e nem 
nos seis lotes anteriores, está au-
tomaticamente na malha fina do 
leão, ou seja, teve sua declaração 
retida para verificação de even-
tuais pendências ou omissões.

De acordo com o Fisco, a 
omissão de rendimentos foi o 
principal motivo de incidência 
na malha em 2014, com decla-
rações retidas, o que representa 
52% do total de 937 mil decla-
rações que caíram na malha fina 
neste ano, seguido por inconsis-
tência na declaração de despesas 
médicas, respondendo por 20% 
das retenções. 

Em terceiro lugar, com 10% 
das retenções, está à ausência de 
Declaração do Imposto sobre a 
Renda Retido na Fonte (Dirf), 
que ocorre quando a pessoa 
física declara um valor de Im-
posto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF). 

Na sequência vem à quanti-
dade de Dependentes declarada 
pelas pessoas físicas que acar-
reta 7% das retenções. E em 
quinto lugar, frequente em 6% 
das retenções, a diferença entre 
o valor do IRRF declarado pela 
pessoa física e o informado na 
Dirf por quem pagou o rendi-
mento e reteve o IR na fonte. 

Para o contador da Assesso-
ria Contábil União, Eliel Grana-
do, o procedimento dos dados da 
declaração de IR pela Receita 
Federal é muito rápido. “Após 

algumas horas do envio da de-
claração, já é possível conferir 
se o documento tem problema. 
Feito isso, começam os cruza-
mentos com os demais dados 
enviados ao Fisco”, explica. 

O contador alerta que se 
o contribuinte informou al-
gum dado errado ou omitiu 
informações, automaticamente 

a declaração fica retida. “Basta 
um número digitado errado para 
cair na malha”, completa. “Para 
aqueles que possuem saldo de 
imposto a restituir e ainda não 
recebeu, tem grandes chances de 
ter caída na malha fina”, ressalta. 

Para acompanhar o anda-
mento da declaração pela inter-
net e conferir se o documento 

caiu na malha, basta acessar o 
Centro Virtual de Atendimento 
da Receita Federal (e-CAC) 
e informar o número do CPF, 
código de acesso e senha.

O contador ainda orienta 
que se a declaração apresentar 
alguma informação incorreta ou 
incompleta o contribuinte deve, 
o quanto antes, providenciar 

a retificação do documento, 
enviando um novo formulário 
com os dados corrigidos. “Mas 
é preciso ficar atento, pois não 
é possível retificar a declaração 
depois que a Receita convocou 

o contribuinte para prestar es-
clarecimentos. Portanto, quanto 
antes providenciar as correções, 
melhor”, afirma. 

Por outro lado, se a decla-
ração foi retida mesmo com as 
informações corretas, o con-
tribuinte tem que aguardar o 
Termo de Intimidação ou Noti-
ficação de Lançamento da Re-
ceita Federal ou ainda agendar 
a entrega da documentação que 
comprova o acerto das informa-
ções declaradas.

De acordo com Granado, 
existem alguns cuidados que 
devem nortear o preenchimento 
da Declaração de Ajuste Anual 
da Pessoa Física. “Se forem 
atendidos na sua totalidade re-
duz a hipótese do contribuinte 
ter sua declaração retida neste 
procedimento fiscal”, explica. 

Além dos cinco erros mais 
comuns, citados acima, no pre-
enchimento das declarações, 
ainda outros motivos podem 
ser motivo de um processo de 
fiscalização por parte do fisco 
como falta de declaração de 
aquisição de veículos novos, falta 
de declaração de aquisição de 
imóveis incorporadores, falta de 
declaração de aluguéis recebidos, 
despesas com cartão de crédito e 
movimentação bancária elevada.

Granado ainda alerta que 
além da atenção ao preencher 
o formulário, o contribuinte 
deve guardar a documentação 
utilizadas na Declaração de 
Ajuste Anual. “As multas são 
bastante pesadas e a visão da 
Receita Federal está cada vez 
mais aguçada”, completa. 

Contribuintes podem 
doar restituição para 

entidades locais
O Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e Adoles-
cente (CMDCA), órgão ligado 
à Secretaria da Família e do 
Bem Estar Social, informa que 
dezembro é o mês do Leão Ami-
go das Crianças e Adolescentes. 
Desta forma, todas as pessoas 
jurídicas e físicas que recolhem 
o Imposto de Renda podem 
doar parte do imposto devido 
que pagarão em 2015 para o 
Fundo Municipal dos Direitos 
das Crianças e Adolescentes 
(Funcri).

O valor doado será abatido 
quando for realiza a declaração 
no ano seguinte. As empresas 
tributadas com lucro Real po-
dem doar até 1% do Imposto 
Devido. Já as pessoas físicas 

poderão abater 6% do valor
Segundo a presidente do 

CMDCA, Noêmia Giatti Ron-
cato, o dinheiro doado será 
direcionado para 18 entidades 
cadastrado as quais tem projetos 
aprovados. 

A contribuição deve ser feita 
através de depósito identificado 
com Razão Social e CNPJ/CPF. 

Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente (Funcri). CNPJ: 
17.820.984/0001-50.

Banco 104 – Caixa Econômica 
Federal 
Agência: 0897-4 / Conta Cor-
rente: 06.000.232-9
Para mais informações (19) 
3885-7700 – Ramal 7753.

A Faculdade Max Planck rea-
lizou o 14º Encontro de Iniciação 
Científica (Enic) que reuniu 300 
trabalhos de alunos nas áreas de 
Saúde, Humanas e Exatas. 

De acordo com o gestor 
institucional, o professor He-
leno Luiz, a realização desta 
atividade é de suma importância 
quando se pensa em pesquisas 
voltadas a inovação e novas 
tecnologias. "Estes trabalhos são 
resultados de pesquisas conclu-
ídas e relatos das que estão em 
andamento", disse.

Ainda segundo o professor 
a proposta do encontro, que 
terminou na sexta-feira, 12, 
foi contribuir, por meio do 

debate científico, para a inte-
gração do conhecimento entre 

os estudantes e os professores, 
além de estimular a formação 

de novos pesquisadores na 
área acadêmica.

Evento reuniu 300 traba-
lhos nas áreas de Saúde, 
Humanas e Exatas

Para conferir se o documento caiu na malha fina, basta acessar o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC)
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Nova CNH entra em vigor em junho 
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REPRODUÇÃO 

PASSE BOLSA

Formulário já está disponível 
no site da Prefeitura

Com o objetivo de 
blindar os documen-
tos contra falsifica-

ções, o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) aprovou 
algumas mudanças para a 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), no Certificado 
de Registo do Veículo (CRV) 
e no Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo 
(CRLV).  As alterações serão 
obrigatórias para os docu-
mentos emitidos a partir de 
1º de julho de 2015 e foram 
aprovadas no último dia 10.

A nova versão da CNH 
possui 28 novos dispositivos 
de segurança e 17 no CRV e 
CRLV. O objetivo é impedir 
a falsificação e adulteração 
dos documentos, além das 
fraudes no pagamento de 
licenciamento e Imposto de 
Propriedade de Veículo Au-
tomotor (IPVA).  No entanto, 
de acordo com o órgão, as 
alterações não trarão custos 
aos condutores e proprietários 
de veículo.

O motorista que tem o 
modelo atual dos documen-
tos não precisará expedir os 
novos a partir de julho de 
2015. A nova CNH só será 

obrigatória nos casos de pri-
meira permissão para dirigir; 
substituir a permissão pela 
CNH definitiva; mudança 
ou adição de nova categoria; 
perda, dano ou extravio do 
documento; renovação de 
exames da CNH; reabilitação 
ou alteração dos dados do 
condutor e substituição do 
documento de habilitação 
estrangeira.

Segurança
O principal item de se-

gurança dos documentos é o 
QR Code, código gerado com 
base no número do documento 
e licenciamento do veículo 

e da Unidade da Federação, 
para garantia de autenticidade 
de origem. O QR Code deverá 
conter o código do Renavam, 
a placa do veículo, o CPF ou 
CNPJ do proprietário, o ano 
de fabricação, ano do modelo 
e o código de segurança, na 
forma regulamentada pelo 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran).                   

Os agentes de trânsito fa-
rão a fiscalização com auxílio 
de um aplicativo de leitura 
do QR Code, para comparar 
os dados impressos no docu-
mento com as informações 
codificadas.

Os novos formulários que 
os Departamentos Estaduais 
de Trânsitos (Detrans) pre-
enchem com informações do 
motorista e do veículo serão 
produzidos por empresas 
gráficas de segurança inscritas 
e credenciadas no Departa-
mento Nacional de Transito 
(Denatran).  

Via assessoria de impren-
sa, o coordenador-geral Dena-
tran, Rone Barbosa, ressalta 
que os novos documentos 
trazem mais elementos de 
segurança para coibir even-
tuais fraudes ou adulterações. 
“A melhora é tanto na parte 
gráfica quanto no processo de 
segurança", diz. "É importante 
enfatizar que não há necessi-
dade de trocar o documento 
de imediato, isso ocorrerá 
naturalmente na renovação 
da CNH ou atualização e nos 
pagamentos anuais de IPVA 
e licenciamento."                

A Secretaria da Família e 
do Bem Estar Social informa 
que o formulário do proje-
to Bolsa de Estudos/Passe 
Transporte, já está disponível 
no site da Prefeitura. O formu-
lário está disponível no www.
indaiatuba.sp.gov.br/assisten-
cia-social/bolsa-passe/.

No link o candidato tam-
bém pode encontrar modelos 
de declarações (caso necessá-
rio), relação de documentos 
exigidos e critérios da lei 
municipal nº 4835/2005, que 
autoriza o pagamento.

A Prefeitura também infor-
ma que a partir de 5 de janeiro 
de 2015, os interessados tam-
bém podem retirar o formulá-
rio na recepção da Secretaria 
da Família e Bem Estar Social. 
As inscrições serão efetivadas 

nos dias 30 de janeiro (sexta-
-feira), das 8h30 às 16h30, 
e no dia 31de janeiro, das 9 
horas às 16 horas, no auditório 
da Prefeitura.

O Passe Bolsa é ofereci-
do a estudantes em situação 
de carência que, em contra-
partida, realizam atividades 
comunitárias solicitadas pela 
Secretaria.

Benefício 
Em 2014 foram beneficia-

dos 778 estudantes do Ensino 
Superior ou Técnico, tendo a 
Secretaria, disponibilizado R$ 
790 mil para o Projeto. Para 
2015, foi aprovado orçamento 
de R$ 905 mil.

Não há ainda uma estima 
de quantos estudantes serão 
beneficiados no próximo ano. 

As fraudes mais comuns são 
clonagem de veículos, evasão 
fiscal, fraudes contra segura-
doras e companhias telefônicas. 
Anualmente, são extraviados, 
roubados ou furtados cerca de 
170 mil formulários. "Essas 
atividades também serão coi-
bidas porque o fraudador não 
conseguirá gerar esses novos 
códigos de segurança”, explica.

A principal mudança é a 
criação do Código de Segu-
rança Cifrado (CSC).  A codi-

ficação disponibiliza informa-
ções criptografadas capazes de 
identificar imediatamente se o 
documento é verdadeiro ou se 
houve alguma tentativa de frau-
de. "O processo é basicamente 
o mesmo, nós apenas acrescen-
tamos elementos para oferecer 
maior segurança no processo 
de impressão do documento", 
afirma.   

Os Detrans terão 180 dias 
para fazer a adequação para 
cumprir as novas regras.

Documentos emitidos a partir de 1º de 
julho de 2015 já irão conter as alterações
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Alunos dos colégios Cata-Vento e Ipec 
homenageiam família e professores

Prefeito é homenageado 
pelo Consórcio PCJ

FORMATURA

RECONHECIMENTO 
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Especialista recomenda cautela durante as compras 
DENISE KATAHIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Com o pagamento 
da primeira parcela 
do décimo terceiro 

salário, os indaiatubanos já 
começaram a gastar com as 
compras de Natal. De acordo 
com o economista da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Campinas (Acic), Laerte 
Martins, a expectativa para 
as vendas do final de ano 
deve ser positiva, injetando 
na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) cerca de 
R$ 2,8 bilhões, sendo 50% 
em novembro e outro 50% 
até dia 20 de dezembro. 

Para o economista, os 
consumidores devem ser 
cautelosos em suas compras. 
“Recomenda-se que cerca 
de 35% do 13º salário seja 
destinado para pagamento 
de dívidas; 10% para a pou-
pança, prevendo pagamentos 
dos encargos do 1º trimestre 
de 2015. E finalmente 55% 
do salário deve ser destinado 
às compras das festas natali-
nas”, orienta. 

A  p r o f e s s o r a  M a r i a 
Cristina Abíscula, 32 anos, 
diz que pretende gastar no 

máximo R$ 400 com as 
compras de Natal. “Este 
ano pretendo ser mais cau-
telosa, dando um limite de 
valor para mim, pois no ano 
passado gastei demais com 
presentes e com a ceia, e 
acabei começando o ano de 
2014 com muitas dívidas e 
‘dor de cabeça’”, relata. 

Já a secretaria Caroli-
ne Theodora, 26 anos, diz 
que neste ano seus nove 
sobrinhos irão ganhar lem-
brancinhas, pois não pre-
tende gastar muito com as 
compras de Natal. “Tenho 
dívidas e acabei de financiar 
um apartamento para mim. 
Portanto, minhas contas es-

tão na ponta do lápis. Não 
posso gastar nem um real 
a mais do que foi separado 
para as compras de fim de 
ano”, lembra. 

Para o professor e econo-
mista, José Roberto Sacoo-
mani, tanto Maria quanto 
Caroline estão corretas, 
pois muitas pessoas erram 

Os alunos dos 5º ano dos 
colégios Cata-Vento e Ipec 
receberam o diploma de con-

O prefeito de Indaiatuba e 
presidente do Consórcio PCJ, 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
recebeu na última quarta-
-feira, dia 17, o Diploma de 
Honra ao Mérito concedido 
pelo Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (Condema), 
de Campinas, pelas ações 
e trabalho realizados junto 
ao consórcio diante da crise 
hidrica que se abateu sobre o 
Estado de São Paulo.

Segundo o presidente do 
Comdema, Carlos Alexan-
dre da Silva, o diploma de 
honra ao mérito é concedido 
às personalidades que com 
seu trabalho ajudaram no 
desempenho das atribuições 
do Comdema, tanto em ní-
vel local como regional. “O 
presidente do PCJ, Reinaldo 
Nogueira sem dúvida nenhu-

ma foi uma das pessoas a 
interlocutar sobre a crise em 
várias esferas do governo e 
soube conduzir essa inteiração 
junto a várias instituições”, 
ressaltou o presidente do 
Comdema.

O prefeito de Indaiatuba, 
que não pode comparecer, 
foi representado na cerimônia 
pelo superintende do Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto), Nilson Alcides 
Gaspar, que também ressaltou 
a dedicação do presidente do 
PCJ nas demandas da crise 
hídrica. “O Reinaldo realizou 
várias interferências junto à 
Sabesp e no Governo do Es-
tado em favor do consórcio, 
como também dos municípios 
e empresas que recebem água 
do Sistema Cantareira”, pon-
derou Gaspar.

JME

DIVULGAÇÃO

Cerimônia de colação de grau foi realizada no último dia 16, na Câmara

Consumidores estão mais cautelosos com as compras de fim de ano

na falta de controle do que 
gastam. “Se a pessoa possui 
o hábito de controlar seus 
pequenos gastos, que se 
tornarão grandes no soma-
tório deles, muito bom. Só 
assim você consegue manter 
um equilíbrio financeiro”, 
explica. 

Os consumidores de-
vem ficar também atentos 
e realizar pesquisas, pois 
as compras de última hora 
sempre tende a ter um gas-
to maior, devido à falta de 

tempo. Além disso, sempre 
dar preferências pelo paga-
mento á vista em dinheiro, 
desta forma, consegue-se 
melhores preços. “Com di-
nheiro ‘vivo’ o consumidor 
tem grandes possibilida-
des de pechinchar. A dica 
também é pesquisar preços 
antes de comprar. Temos 
uma imensa possibilidade 
de consumo, portanto deve-
mos comprar o produto que 
tenha um preço acessível 
e justo, e que também seja 
realmente necessária a com-
pra”, enfatiza Saccomani. 

Horário
E no fim de ano o comér-

cio de Indaiatuba estendeu 
o horário de atendimento 
aos clientes. Desde o dia 1º 
deste mês as lojas do comér-
cio local estão funcionando 
em horário diferenciado 
para poder atender melhor 
seus clientes, e darem mais 
tempo na hora de pesquisar 
e escolher os presentes. 

Até o dia 23 de dezem-
bro, o comércio atenderá 
os clientes até às 22 horas, 
de segunda a sexta-feira. Já 
aos sábados, dias 13 e 20, 
os clientes poderão realizar 
suas compras até às 18 ho-
ras. Já no dia 24, véspera de 
Natal, o comércio atenderá 
os clientes até às 18 horas e 
no dia 31, até às 12 horas.

clusão da primeira etapa do 
Ensino Fundamental. O evento 
aconteceu no último dia 16 

durante solenidade de colação 
de grau realizada na Câmara 
Municipal. A cerimônia ainda 
contou com uma homenagem 
dos alunos para os familiares e 
convidados. 

Os 37 alunos receberam o 
diploma das mãos das profes-
sores Claudia Tomé e Rejane 
Rossi, que acompanharam 
durante todo o ano letivo. 
“Neste novo ciclo acadêmico 
que se inicia, eles terão novos 
desafios e outras responsa-
bilidades, e sentimos muito 
orgulho por poder fazer parte 
da história de vida de cada um 
deles”, frisou a diretora dos 
colégios, Léia Perini. 

Durante o evento, foram 
realizadas apresentações mu-
sicais dedicadas aos professo-
res e familiares e, ao final, os 
alunos emocionaram a todos, 
tocando a canção natalina 
“Jingle Bells”, na flauta, sob 
a orientação do professor de 
música, Rafael dos Santos. 

Curso
Os colégios Cata-Vento 

e Ipec promovem de 5 a 
16 de janeiro o tradicional 
“Curso de Férias”, que terá 
como tema “Está na hora 
de brincar com a Turma da 
Mônica”, em parceria com 
o projeto Eco/Alegria. O 
evento será realizado na sede 
do colégio. 

A programação inclui uma 
dinâmica de acolhimento, culi-
nária, jogos cooperativos e edu-
cativos, piquenique, passeios, 
oficina de sucata, contação de 
histórias, baile à fantasia, teatro, 
entre muitas outras. 

Para participar do “Curso 
de Férias” é preciso realizar 
inscrição prévia, na sede dos 
colégios, que está localizada na 
Rua Armando Salles de Olivei-
ra, 623, Centro, em Indaiatuba 
(SP). Mais informações sobre 
o projeto, também podem ser 
obtidas pelos telefones: (19) 
3825-6550 / 3825-6551.
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Após denúncia dois 
motoristas são multados

Saúde realiza a última entrega de 2014

Novos extintores passam 
a valer em janeiro 
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A partir de 1º de ja-
neiro de 2015 todos 
os veículos deverão 

ser equipados com extintores 
de incêndio do tipo ABC. O 
modelo exigido até então, o 
tipo BC, deverá ser substituí-
do até dia 31 de dezembro de 
2014 e o não cumprimento da 
mudança implicará em multa 
e perda de pontos na carteira 
de habilitação.

Ambos os modelos de ex-
tintores possuem carga de pó, 
no entanto o tipo ABC é mais 
potente que o BC. O modelo 
exigido atualmente apaga ape-
nas incêndios no motor e na 
parte elétrica. Já o tipo ABC é 
eficiente no combate às chamas 
no motor, parte elétrica, espuma 
e tecidos (estofados).   O novo 
extintor tem validade maior, 
de cinco anos, já o do tipo BC 
vence a cada três anos e pode 
ser reabastecido uma vez, com 
validade de um ano após a nova 
carga. Com válidade para todo o 
País, a regra inclui carros de pas-
seio, utilitários, caminhonetes, 
caminhão, ônibus, micro-ônibus 
e triciclos de cabine fechada.   

A norma foi confirmada 
em novembro de 2009, quan-
do se fixou o início da obriga-
toriedade do novo extintor a 
partir de 1º de janeiro de 2015. 
Veículos 0 km já saem de fá-
brica com o equipamento do 

tipo ABC desde que a norma 
federal foi estabelecida.

De acordo com o gerente 
comercial da Travain Extin-
tores, Daniel Justino, desde 
que a mudança foi anunciada 
o movimento de motoristas 
tem sido grande. “Em mé-
dia estamos atendendo 15 
veículos por semana e para 
estimular todos a atenderem 
a nova norma, colocamos 
uma promoção e o extintor 
está custando R$ 50”, diz. 
Ele afirma que vê a mudança 
como positiva. “Acho que é 
boa a alteração, pois o tipo 
ABC é mais eficiente e trará 
mais segurança ao condutor”.

De acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro, condu-
zir veículo sem equipamento 
obrigatório é infração grave, 
com multa de R$ 127,69 e 
cinco pontos na carteira de 
habilitação do proprietário do 
veículo, que deverá ser retido 
para regularização. Também 
é infração de trânsito, com a 
mesma penalidade, se o extintor 
estiver fora do prazo de valida-
de, vazio ou com lacre rompido.

Adequação 
O motorista Valdenor 

Francisco de Sousa, de 43 
anos, já conta com o extintor 
tipo ABC em sua van e tam-
bém com um segundo como 
reserva. No entanto, afirma 
que não aprova a mudança. 
“Eu acho que é só mais uma 

forma de ganhar dinheiro, 
pois até o momento o BC 
serviu e por que só agora ele 
se tornou ineficiente?”, ques-
tiona. “Pra mim o que muda é 
que um tem mais validade que 
o outro, porém custa quatro 
vezes mais que o antigo e não 
sei se dura realmente cinco 
anos como dizem.”

O designer César Chagas, 
de 37 anos, também vê a 
mudança como indiferente. 
“Acho que um modelo ou 
outro possuem a mesma efi-
ciência, já ouvi casos em que 
o motor do carro pegou fogo 
e vários extintores foram 
usados e as chamas não foram 
contidas”, afirma.

Extintores atu-
ais são do tipo 
BC, já os exigi-
dos a partir de 
janeiro são os 
modelos ABC

Mais três veículos foram 
recolhidos no final de sema-
na por estarem com som em 
condições de perturbação do 
sossego público. O primeiro 
caso ocorreu na noite do 
último dia 12, e a segunda 
situação foi registrada quase 
que simultaneamente. Já o 
terceiro caso ocorreu na tarde 
do dia 13.

No primeiro caso o Guarda 
Civil foi acionada pelo Centro 
de Operações, Atendimento 
e Despacho (Coade), após 
reclamação na rua Raul David 
do Valle, no Jardim Morada 
do Sol. Chegando ao local, a 
equipe encontrou uma Saveiro 
vermelha com o volume extre-
mamente alto.

Já a segunda situação foi 
registrada na região Central, 
na rua 11 de Junho. No local 
uma guarnição da Guarda 
Civil deparou com um Astra 
preto com volume alto. No 
terceiro caso uma viatura foi 

enviado, através de denúncia, 
a rua Renato Riggio, no Jar-
dim Morada do Sol.

Todos os veículos foram 
recolhidos por descumpri-
mento a Lei Municipal 6.297 
de 15 de abril de 2014, que 
regulamenta regras de postura 
para perturbação do sossego 
público provocado por som 
alto em veículo, em Indaia-
tuba. 

Até o momento foram 
73 veículos flagrados pela 
Guarda Civil com o som que 
estava incomodando o direito 
do próximo. A Lei foi sancio-
nada em abril deste ano, mas 
passou a ser aplicada após 30 
dias da publicação devido a 
uma campanha de conscien-
tização feita pela Prefeitura. 

O valor da multa para essa 
infração de Taxas e Posturas 
foi estipulado em 75 Unida-
des Fiscais do Estado de São 
Paulo (Ufesp), que em 2014 
corresponde a R$ 1.510,50.

Até o momento foram aplicadas 73 multas no Município

Prefeito Reinaldo Nogueira participa de mais uma entrega de prótese

O prefeito Reinado No-
gueira (PMDB) part ici-
pou da última entrega de 
prótese dentária do ano, 
realizada no último sábado, 
dia 13, promovido pelo De-
partamento de Odontologia 
vinculado à Secretaria de 
Saúde. A entrega da próte-
se foi realizada no Centro 
Especializado em Odonto-
logia (CEO).

Na ocasião estiveram 
presentes os pacientes e 
seus familiares, o secretá-
rio de Saúde, José Roberto 
Estefani, o diretor do de-
partamento de Odontolo-
gia, Custódio Tavares Dias 
Neto, dentistas e equipe do 

CEO.
Para o diretor do De-

partamento Odontológico 
a prótese dentária devolve 
ao paciente a qualidade de 
vida, garantindo os pro-
cessos  de mast igação e 
digestão. . “Estes proces-
sos garantem uma melhor 
absorção das vitaminas dos 
alimentos pelo organismo e 
com isso fortalece a saúde”.

Custódio também orien-
tou aos pacientes que as 
constantes consultas são 
necessárias para garantir 
que a  prótese seja  ade-
quada. “São várias etapas 
como moldagens, acerto da 
mordida e as outras provas 

necessárias. As mordidas 
são diferentes e é preciso 
fazer todos os ajustes para 
que a peça possa ser usada 
e não cause transtornos ao 
paciente”.

Durante a entrega, Rei-
naldo informou que o pro-
grama deve ser ampliado 
em 2015, destacou que o 
espaço do CEO será refor-
mado e Cerest será trans-
ferido para o Derefim no 
Jardim Morada do Sol 

Em 2014, foram entre-
gues cerca de 1,1 mil pró-
teses dentárias, entre totais, 
parciais e pontes móveis 
e cerca de 600 pacientes 
beneficiados.



11AMais Expressão

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

ASSESSORIA DE IMPRENSA / RODOVIAS DAS COLINAS

RODIN

Alunos doam brinquedos para a Bolha de Sabão

SP-75 deve receber 490 mil 
veículos no fim do ano 

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

Com a chegada das 
férias e festas de fi-
nal de ano, as rodo-

vias paulistas recebem um 
intenso fluxo de usuários. 
Somente na SP-75 que liga 
Campinas à Itu (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, En-
genheiro Ermênio de Oli-
veira Penteado e Santos 
Dumont) são aguardados 
490 mil veículos.

Entre os dias 19 de de-
zembro e 4 de janeiro de 
2015, a Concessionária Ro-
dovias das Colinas estima 
receber cerca de 1,8 milhões 
de veículos. Segundo ainda 
a empresa que administra a 
SP-75, o dia mais movimen-
tado deve ser hoje, dia 19, 
com expectativa de 167 mil 
veículos nas vias. 

Uma das principais vias 
de acesso para o interior do 
Estado, cujo trecho de con-
cessão da Colinas vai de Itu 
a Tatuí, a Rodovia Castello 
Branco (SP-280), deve ter 
o maior tráfego, recebendo 
690 mil veículos. 

Já a CCR AutoBan es-
pera receber 2,2 milhões de 
veículos no Sistema Anhan-
guera-Bandeirantes neste 
final de ano. A estimativa 
é para os dias de operação 
dos feriados de Natal e Ano 
Novo, que acontecem entre 
os dias 19 de dezembro e 1º 
de janeiro de 2015. 

No final de semana após 
o feriado de Ano Novo, en-

tre os dias 2 e 4 de janeiro, 
a previsão é que 475 mil 
veículos cheguem ou saiam 
de São Paulo, pelo Sistema 
Anhanguera-Bandeirantes.

A Concessonária Colinas 
alerta que o motorista que 
não deseja pegar tráfego in-
tenso na saída para o feriado 
deve evitar a estrada entre às 
14h e 19 horas de hoje. Outro 
dia que promete ser bastante 
movimentado é o dia 24, en-
tre 6h e 18 horas. A volta, no 
dia 4 de janeiro, será bastan-
te intenso nas rodovias entre 
10h e às 21 horas. 

Já a CCR AutoBan infor-
ma que os horários de maior 
movimento no Natal devem 
acontecer hoje,  das 15 às 20 
horas; no dia 20, das 8 às 14 
horas; no dia 21, das 10 às 
13 horas; e no dia 25, das 16 
às 23 horas. No Ano Novo, 
os horários de pico devem 
acontecer no dia 26, das 15 
às 19 horas; no dia 27, das 
9 às 13 horas; no dia 28, das 
10 às 13 horas; e no dia 1º, 
das 15 às 21 horas. 

Estrutura
Neste período de festas 

de final de ano, o usuário 
terá a disposição, nas sete 
unidades de Serviço de 
Atendimento ao Usuário 
(SAUs) distribuídos pelos 
trechos de responsabilidade 
da concessionária Colinas, 
uma frota composta por 
Unidades de Resgate, veícu-
los de inspeção e supervisão 
de tráfego, guinchos leves 
e pesados, caminhão pipa, 
caminhão boiadero e outros. 

Além disso, toda esta estru-
tura se junta às 30 câmeras 
de monitoramento, 443 uni-
dades de Call Box (telefones 
de emergência instalados 
a cada quilômetro) e 23 
painéis de mensagens vari-
áveis já existentes em toda 
a malha de concedida.

A concessionária tam-
bém tem à disposição do 
usuário a Central de Aten-
dimento no telefone 0800-
7035080. O serviço é gra-
tuito e funciona 24 horas por 
dia, tanto por telefone fixo 
quanto por celular. Por meio 

dele, o usuário obtém infor-
mações sobre localizações 
de municípios, condições do 
tráfego e tempo nos trechos 
da concessionária, obras 
em andamento, localização 
dos postos SAU e bases da 
Polícia Militar Rodoviária e 
informações sobre serviços 
de utilidade pública.

O Centro de Controle 
Operacional (CCO) da CCR 
AutoBAn monitora 24 ho-
ras todo o sistema viário, 
em conjunto com o Polícia 
Mil i tar  Rodoviária ,  por 
meio dos equipamentos do 

sistema de monitoramento 
de tráfego, que incluem 
97 câmeras de Circui to 
Fechado de TV, sistema 
analisador de tráfego com 
177 faixas, 9 estações de 
meteorologia, 28 painéis 
de mensagens variáveis 
fixos e 8 móveis, além de 
37 radares fixos.  

Durante a operação Fi-
nal de Ano, o serviço SOS 
Usuário será intensificado 
e terá 16% a mais de veí-
culos em atendimento, com 
58 viaturas, entre guinchos 
leves e pesados, veículos de 

inspeção de tráfego, ambu-
lâncias, caminhões-pipa e 
para apreensão de animais, 
auto-guindaste e veículos 
de apoio. Além do Dis-
que CCR AutoBAn (0800 
055 5550) ,  os  usuár ios 
do Sistema Anhanguera-
-Bandeirantes contam com 
mais de 542 telefones de 
emergência, localizados a 
cada quilômetro nas duas 
pistas das rodovias.

Toda a  operação das 
rodovias contará com uma 
equipe composta por apro-
ximadamente 413 pessoas.

Buscando  incen t iva r 
a solidariedade, o Colé-
gio Rodin, de Indaiatuba, 
promoveu uma gincana 
beneficente com os alu-
nos do Ensino Médio para 
arrecadar brinquedos para 
os assistidos da ONG Bo-
lha de Sabão, que atende 
cr ianças e  adolescentes 
de 6 a 14 anos, em estado 
de vulnerabilidade e risco 
social.

Foram arrecadados cer-
ca de 130 brinquedos, que 
foram entregues pelos pró-
prios estudantes no início 
deste mês. Os atendidos da 
ONG foram presenteados, 
a inda,  com agasalhos e 
guloseimas.

Para fazer da entrega 
um momento especial, os 
alunos se fantasiaram de 
personagens divertidos e, 
ainda, levaram o “Papai 
Noel” para brincar com as 
crianças. 

De acordo com Emer-
son Bastos, idealizador da 
ação e membro da equipe 
pedagógica  do  Colég io 
Rodin,  a  doação trouxe 
felicidade para as crian-
ç a s  e  i m p r e s s i o n o u  o s 
es tudantes .  “Os  a lunos 
ficaram emocionados ao 
ver o sorriso e a alegria 
espontânea no olhar  de 
c a d a  c r i a n ç a .  T a m b é m 
tiveram a experiência da 
gratidão, comprovada na 

sinceridade de cada abraço 
e gesto de carinho deles”, 
comenta.

Segundo o diretor do 
Colégio Rodin, Marcelo 
Canela, projetos de cunho 
social sempre serão foco 
na escola. “Pretendemos 
intensificar, ainda mais, a 
realização de ações como 
essa”, frisa.

O Colégio Rodin, que 
está com matrículas aber-
tas, está situado na Rua 
Padre Anchieta, 484, Par-
que Ecológico, em Indaia-
tuba.  Mais informações 
sobre a escola podem ser 
obtidas pelo telefone: (19) 
3392-6008 ou pelo site: 
www.colegiorodin.com.br

Na SP-75 são aguardados 490 mil veículos entre dos dias 19 de dezembro e 4 de janeiro, segundo a Rodovias das Colinas

Foram arrecadados cerca 
de 130 brinquedos

DIVULGAÇÃO
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Fatecs divulgam gabarito do Vestibular   
RESULTADOS

O Conselho de Desen-
volvimento da Re-
gião Metropolitana 

de Campinas (RMC) finalizou 
o ano com planejamento de 
ações integradas que resulta-
rão em uma melhor gestão da 
área da Saúde na Região. A 
reunião aconteceu na última 

Quem fez a prova do ves-
tibular das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) do Estado 
de São Paulo, para o primeiro 
semestre de 2015, já podem 
conferir o gabarito. Ele já está 
disponível nos sites www.
centropaulasouza.sp.gov.br e 
www.vestibularfatec.com.br.

No dia 16 de janeiro de 
2015, cada Fatec vai divulgar 

a lista de classificação geral e 
a primeira lista dos convoca-
dos para matrícula. A relação 
também estará na internet. Se 
as vagas oferecidas não fo-
rem preenchidas na primeira 
chamada, a segunda lista será 
afixada somente na faculdade 
no dia 21 de janeiro do próxi-
mo ano.

A matrícula deve ser feita 

na secretaria da Fatec onde o 
candidato pretende estudar, 
no horário determinado pela 
unidade de ensino, nos dias 
relacionados abaixo, desde 
que não seja feriado muni-
cipal na cidade onde a Fatec 
está localizada. Perderá di-
reito à vaga quem não fizer a 
matrícula na data determina-
da ou deixar de apresentar os 

documentos exigidos.
Entre os dias 19 e 20 de 

janeiro, acontecem as ma-
trículas da primeira lista de 
convocados. No dia 21 de ja-
neiro, haverá a divulgação dos 
convocados da segunda lista, 
nas respectivas Fatecs. E no 
dia 22 de janeiro, ocorrem as 
matrículas para os candidatos 
da segunda lista.

Documentos 
Para efetivar a matrícula, o 

candidato deve entregar uma 
foto 3x4 recente e cópia auten-
ticada em cartório ou cópia sim-
ples acompanhada do original 
de cada um dos seguintes docu-
mentos: certificado de conclusão 
do Ensino Médio ou equivalen-
te; histórico escolar completo do 
Ensino Médio ou equivalente; 

certidão de nascimento ou ca-
samento; carteira de identidade 
(RG); cadastro de pessoa física 
(CPF); título de eleitor, para os 
brasileiros maiores de 18 anos, 
com o comprovante de votação 
ou certidão de quitação eleitoral; 
documento de quitação com o 
serviço militar, para brasileiros 
maiores de 18 anos, do sexo 
masculino. 

terça-feira, dia 16, em Jagua-
riúna e contou com a presença 
de 13 munícipios, sendo dez 
prefeitos e membros do Go-
verno do Estado.

Durante o encontro foi 

aprovado adequações no 
projeto inicial referente à 
implantação do Cartão Me-
tropolitano do Sistema Na-
cional de Saúde, conhecido 
como Cartão Sistema Único 
de Saúde (SUS). Com a apro-
vação do Conselho, o novo 
projeto será encaminhado 
para análise e deliberação 
do Ministério da Saúde, para 
que a Região se torne apta a 
receber os recursos para im-
plantação do Sistema.

A Diretora Executiva da 
Agemcamp, Ester Viana, 
lembra que o Conselho e 
a Agência têm contribuído 
para o Sistema por meio do 
projeto metropolitano de 
Informatização de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), 
com investimento de R$ 3 
milhões para aquisição de 

equipamentos de informá-
tica. Além do investimento 
do Ministério da Saúde a da 
contrapartida da Agemcamp, 
parte do recurso financeiro 
transferido do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimen-
to (BID) para a Região será 
destinado a este projeto. 

O Conselho também de-
finiu a data do dia 30 de 
janeiro para que os Prefeitos 
entreguem assinados os do-
cumentos referentes ao termo 
de permissão de uso da área 
concedida pelas administra-
ções municipais para obras 
de construção e reforma de 
Unidades de Saúde, finan-
ciadas pelo BID (Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento), e também assinatura 
do convênio entre município e 
Governo do Estado, por meio 

da Secretaria de Estado da 
Saúde, referente ao Projeto 
de Fortalecimento da Gestão 
Estadual da Saúde. Após a as-
sinatura os municípios estarão 
aptos a receber as obras.

Outro assunto discutido 
na reunião do Conselho se 
refere às medidas a serem 
adotadas para combater a 
possibilidade de nova epi-
demia de dengue na Re-
gião, bem como o combate 
à disseminação de casos de 
febre chicungunha – ambos 
transmitidos pelo mosquito 
Aedes Aegypti infectado 
pelo vírus. A atual situação 
foi esclarecida pela coorde-
nadora da Sucen (Superin-
tendência de Controle de En-
demias), ligada à Secretaria 
de Estado da Saúde, Renata 
Carporalle Mayo. 

Última reunião do Conselho no ano aconteceu na última terça-feira, dia 16, em Jaguariúna
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Matrículas para 2015 já 
estão abertasO ano ainda nem termi-

nou, mas os pais já se 
preocupam com a escola 

em que os filhos vão estudar em 
2015. A antecipação não é à toa, 
afinal ingressar na escolinha é 
uma necessidade, principalmente, 
para quem trabalha e não tem com 
quem deixar os pequenos. E a 
busca pela escola que se encaixe 
no bolso e nos quesitos ideais 
leva tempo. 

E quem acaba de ingressar na 
lista de boas opções é a escolinha 
Colo de Vó, que apesar de inau-
gurada recentemente, conta com a 
direção e supervisão de Carminha 
Hanna, que há mais de 25 anos 
trabalha com educação infantil e 
é especializada em alfabetização 
e pós-graduada em formação de 
professores.

A Colo de Vó é a realização 
de um sonho de Carminha, que 
após anos de trabalho nas escolas 
mais tradicionais da cidade, traz 
uma nova opção com conceito 
totalmente novo. “Todo professor 
sonha em ter a própria escola e 
assim poder implantar todas as 
mudanças que ele julgou neces-
sárias nas escolas em que traba-
lhou. E na Colo de Vó eu trago 
realmente isso, um novo jeito de 
ensinar resgatando a infância da 
criança”, explica.  Carminha diz 
que a proposta diferenciada já é 
anunciada no nome da escola. O 
objetivo é justamente que o local 
seja um lugar onde os alunos pos-
sam ser crianças, que aprendam 
através das atividades lúdicas e 
do contato com outras crianças e 

tudo isso lembra a casa dos avós.
Dessa forma, na Escola Colo 

de Vó, os alunos aprendem atra-
vés de jogos, brincadeiras com 
bonecas, carrinhos, tinta e outros 
materiais, além de terem contato 
com areia, grama e plantas. “Esse 
conceito tem justamente a pro-
posta de resgatar as brincadeiras 
e formas de aprendizado da nossa 
época, ensiná-los a conviver com 
as outras crianças, a respeitar o 
outro, a dividir, a pedir empresta-
do, mas principalmente a ter con-
tato com coisas que muitos nem 
sabem que existe, muito além de 
um celular e computador”, diz 
Carminha. “A proposta da escola 
está totalmente baseada no Refe-
rencial Curricular da Educação 
Infantil, levando muito a sério 
os aspectos lúdicos e de aprendi-
zagem apropriada a essa idade, 
resgatando assim o espaço da 
educação infantil. A escola tem 
a função social de educar para o 
coletivo, pois é a experiência de 

sociedade dos pequenos”, explica 
Carminha Hanna.

Além de ensinar através 
das brincadeiras, a Colo de Vó 
também conta com atividades 
extras como o inglês, também 
ensinado de maneira diferen-
ciada, o ballet e o taekwondo. 
As atividades estão inclusas 
na mensalidade e podem ser 
praticadas por meninas e meni-
nos, incentivando assim a livre 
escolha das crianças. 

Estruturalmente a escola con-
ta com sala para berçário, banhei-
ros adaptados, salas de ativida-
des, parquinho com areia e brin-
quedoteca. A instituição atende 
crianças de 0 a 5 anos, divididas 
em Berçário e Mini Maternal – 0 
a 3 anos -, o Maternal – 3 a 4 anos 
-, o Pré 1 que vai de 4 a 5 anos e 
o Pré 2 que atende crianças de 5 
a 6 anos de idade. Cada ‘turma’ 
conta com professoras habilitadas 
e auxiliares, preparadas para lidar 

A Colo de Vó já está reali-
zando as inscrições para o ano 
letivo que terá inicio no dia 26 
de janeiro. No entanto, visando 
ajudar na adaptação dos alunos 
promove desde de segunda-
-feira, dia 8, e até sexta-feira, dia 
19, um Acampamento de Férias 
onde as crianças ficam na escola 
brincando e já interagindo com 
o ambiente. De 7 a 21 de janeiro 
ocorrerá uma nova edição do 
Acampamento. “Nesse período 
de adaptação as mães podem ficar 
junto com seus filhos, acompa-
nhando tudo até estarem seguras 
em deixar o pequeno conosco. 
Confiança se constrói nestes dias, 
pois não precisa deixar a criança 
chorando”.

A Colônia de Férias é aberto 
ao público e para as crianças já 

com os detalhes da educação de 
cada idade. 

A equipe Colo de Vó também 
conta com nutricionista, que 
prepara o cardápio das crianças, 
professores especializados para 
as aulas de ballet e taekwondo e 
enfermeira.

Outro diferencial da escola é 
a possibilidade dos pais acompa-
nharem tudo que acontece com 
seus filhos, através dos celulares 
e computadores. “No berçário 
e nos outros locais da escola 
possuímos câmeras de monitora-
mento, que transmite em tempo 
real tudo que acontece na escola. 
Isso é algo que entendemos ser 
uma necessidade para que os 
pais se sintam mais seguros”, 
explica. “Principalmente quando 
ainda é um bebê ou a criança 
nunca esteve em uma escola. 
Os pais querem saber o que está 
acontecendo e terão isso através 
de um acesso com senha em 
nosso site”. 

matriculadas é gratuito.
A partir de 26 de janeiro, 

quando começam as aulas, a Colo 
de Vó funcionará das 7h às 19h30 
e os pais podem deixar os filhos 
no período da tarde e integral. “O 
horário é outro grande diferencial 
pois muitos pais trabalham até as 
18 horas e se a escola fecha essa 
hora, como vão buscar as crian-
ças? Nossa ideia é ser parceira 
dos pais na educação e cuidado 
da criança, por isso temos esses 
diferenciais”, finaliza.

A Escola Colo de Vó está 
localizada na Rua Antônio Zoppi, 
330, Jardim Pau Preto. O telefone 
para contato é 2516 4082 e mais 
informações também podem ser 
obtidas na página no Facebook 
“Centro Educacional Colo de 
Vó”.

Escola propõe aprendizado através das brincadeiras lúdicas como 
pintura, boneca, carrinho, entre outras

A Colo de Vó fica na Rua Antônio Zoppi, 330, Jardim Pau Preto
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Indivíduos invadem cofre de loja de pneus

Carro utilizado em 
roubos à residências é detido 

FURTO

LOCALIZADO 

Motoristas são ‘pegos’ 
no bafômetro durante Operação 
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JME

Onze motoristas foram 
flagrados dirigindo 
sob o efeito do álcool 

durante a operação “Direção 
Segura”, realizada na cidade 
na madrugada de sábado para 
domingo, entre os dias 13 e 
14. A ação foi coordenada 
pelo Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) e teve 
como objetivo a redução de 
acidentes e mortes no trân-
sito, causados pelo consumo 
de álcool combinado com a 
direção. 

Durante a blitz, realiza-
da nas avenidas Presidente 
Vargas e Alfredo Vila Nova, 
foram aplicados 182 testes do 
etilômetro (conhecidos por 
bafômetro). Os 11 condutores 
autuados por embriaguez ao 
volante terão de pagar multa 

no valor de R$ 1.915,40 e 
responderão a processo ad-
ministrativo junto ao Detran 
para a suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses.

Um dos motoristas flagra-
dos, além de receber essas 
penalidades, responderá na 
Justiça por crime de trânsito. 
Ele apresentou índice a partir 
de 0,34 miligramas de álcool 
por litro de ar expelido no 
teste do bafômetro. Se con-
denado, o motorista poderá 
cumprir de seis meses a três 
anos de prisão, conforme 
prevê a nova Lei Seca, tam-
bém conhecida como Lei da 
Tolerância Zero. 

Ação Integrada
 Lançado no Carnaval 

do ano passado, o progra-
ma Direção Segura inte-
gra equipes do Detran.SP, 
das polícias Militar, Civil 

e Técnico-Científica, e o 
Corpo de Bombeiros.  O 
objetivo é reduzir o número 
de acidentes e mortes no 
trânsito, conscientizando a 
sociedade sobre os perigos 
da combinação entre álcool 
e direção.

Desde o lançamento, 
foram aplicados 29.008 
testes do bafômetro em todo 
o Estado.  Ao todo, 2.854 
pessoas foram autuadas por 
embriaguez ao volante. Des-
sas, 541 cometeram crime 
de trânsito.

Pela nova Lei Seca to-
dos os motoristas flagra-
dos em fiscalizações têm 
direito a ampla defesa, até 
que a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) seja 
efetivamente suspensa. Se 
o condutor voltar a cometer 
a mesma infração durante o 
processo administrativo, o 

valor da multa será dobrado.
Segundo a assessoria de 

imprensa do Detran outra 

operação deve ser realizada 
em breve na cidade, porém 
os locais e datas não serão 

previamente divulgados 
para não comprometer a 
ação.

Motoristas flagrados alcoolizados pagarão multa de  R$ 1915,40 e terão a CNH suspensa por 12 meses

Indivíduos ainda não 
identificados invadiram uma 
conhecida loja de pneus 
localizada na Avenida Vis-
conde de Indaiatuba, na 
madrugada de domingo, dia 
14. Do local, os assaltantes 
levaram 100 unidades de 

pneus e invadiram ainda o 
cofre do estabelecimento, 
de onde furtaram R$ 5 mil. 
Até o momento ninguém foi 
preso. 

De acordo com informa-
ções do Boletim de Ocorrên-
cia (B.O), por volta das 6h30 

a gerente da loja recebeu um 
comunicado da central de 
segurança da unidade infor-
mando que um dos colabo-
radores da loja teria entrado 
na empresa. A funcionária 
explicou que o colaborador 
possui a senha de acesso a 

empresa, mas não a chave 
da porta do cofre. 

Desconfiada, ela entrou 
em contato com o colabo-
rador e o mesmo informou 
que não havia estado na loja. 
A gerente foi ao local, onde 
constatou que a porta lateral 

que dá para rua havia sido 
arrombada, assim como as 
portas dos fundos, a porta 
da cozinha e o cofre da 
unidade. 

Do local foram furtados 
100 pneus, 24 óleos lu-
brificantes e R$ 5 mil em 

dinheiro. No local, também 
foram encontrados alicates 
e chave para parafusos, pro-
vavelmente utilizados pelos 
criminosos para entrarem na 
empresa. Até o fechamento 
desta edição ninguém havia 
sido preso.

A Guarda Civil localizou 
no domingo, dia 14, um ve-
ículo Corolla preto suspeito 
de ser utilizado como apoio 
em roubos à residência e 
com placas clonadas.  A 
ação ocorreu depois que do 
alarme do Centro de Opera-
ções e Inteligência (COI) ter 
disparado com a passagem 
de um veículo monitorado. 

Um alerta foi dado para 
as viaturas da Guarda e 
Policia Militar, quando as 
equipes iniciaram a busca 
pelo veículo, tendo êxito 
na apreensão no início da 
Avenida Ário Barnabé, no 
Jardim Morada do Sol.

Interceptado, o condutor 
do veículo T.R.S., de 30 

anos, informou que havia 
comprado o veículo, mas 
não apresentou nenhum do-
cumento que comprovasse 
o fato. Feita a pesquisa da 
numeração de identidade 
do condutor, foi constatado 
que o mesmo já havia res-
pondido processo por roubo 
em 2007. 

Diante da situação, ele 
foi conduzido até a Dele-
gacia de Polícia, onde após 
ser realizada uma vistoria 
minuciosa no automóvel foi 
encontrado dentro do porta 
luva uma nota fiscal de um 
outro Corolla preto, com 
placas de Sorocaba, mas 
com numeração de placa 
diferente. O veículo havia 

sido roubado em 31 de ou-
tubro deste ano. 

Feito contato com o pro-
prietário do veículo origi-
nal, o mesmo disse estar em 
São Paulo e que não tinha 
condições de vir à Indaia-
tuba para prestar queixa, 
portanto ficou caracteriza-
do que o carro abordado 
tratava-se de um “clone”.

Os investigadores do 
Serviço de Investigações 
Gerais (SIG) entraram em 
contato com as ví t imas 
dos roubos e houve reco-
nhecimento com 100% de 
certeza pelas partes. Diante 
dos fatos, a autoridade de 
plantão determinou a prisão 
em flagrante do condutor.
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Cidade registra mais duas vítimas fatais

GUARDA CIVIL

PRISÃO

Traficante é preso e drogas são apreendidas

Indivíduos são presos 
após furto à empresa 

Mais dois indaiatuba-
nos morreram víti-
mas de acidentes de 

trânsito durante a semana. O 
primeiro caso ocorreu na noite 
de domingo, dia 14, e vitimou 
o jovem Genivaldo Marques de 
Souza, de 19 anos, que foi atro-
pelado na Avenida Engenheiro 
Roberto Barnabé. Já o segundo 
acidente ocorreu na madrugada 
de terça-feira, dia 16, e vitimou 
o motociclista Evaldo Talvuly.

Com o registro desses dois 
acidentes, Indaiatuba chega 
ao número de 30 mortes por 
acidentes de trânsito no ano.

Segundo a Guarda, Souza 
trafegava de moto pela aveni-

da no sentido bairro ao Cen-
tro, quando no cruzamento 
com a Rua Custódio Cândido 
Carneiro foi atingido por um 
caminhão de grande porte, 

que não respeitou o sinal de 
pare e invadiu a preferencial. 

Os guardas também conta-
ram que além de não respeitar 
a sinalização, o motorista do 

Acidentes fatais sobem 
16% comparado à 2013
Com o registro de mais 

duas ocorrências, Indaiatuba 
chega ao número de 30 mortes 
por acidente de trânsito em 
menos de 12 meses.  Segundo 
dados da Secretária de Segu-
rança Pública de São Paulo 
(SSP-SP), o número é aproxi-
madamente 16% a mais que o 
ano de 2013 inteiro. 

As estatísticas apontam 
que em janeiro deste ano fo-
ram duas vítimas, já no mes-
mo mês do ano passado foram 
quatro mortes. Em fevereiro 
foi um óbito em decorrência 
de acidentes, já no ano passa-
do não foi registrado vítima. 

Em março de 2014, nova-
mente houve uma morte e no 
mesmo período do ano passado 
foram três.  Já abril registrou 
duas mortes e no mesmo mês 

do ano passado foi uma. 
Em maio deste ano houve 

três mortes e em junho uma 
vítima, já no mesmo período 
do ano passado foram quatro 
vítimas em maio e quatro em 
junho. Já julho de 2014, foi o 
mês com maior número de ví-
timas: seis mortes. No mesmo 
período de 2013 foram quatro 
mortes. 

Em agosto foram duas 
mortes e no ano passado ne-
nhuma. Em setembro foram 
quatro mortes e em 2013 uma. 
Em novembro foram quatro 
mortes e no mesmo mês do 
ano passado três. 

Já até esta quinta-feira, dia 
19, dezembro registrou três 
mortes por acidentes de trân-
sito, contra duas no mesmo 
período de 2013.

caminhão aparentava estar 
embriagado, com olhos ver-
melhos e odor etílico. 

A vítima foi socorrida ao 
Pronto Socorro do Hospital 

Na tarde de domingo, dia 
14, mais uma pessoa foi presa 
por tráfico de drogas no Jardim 
Santa Cruz. Trata-se do ajudante 
Wellington Custódio, de 23 
anos. Segundo informações da 
Guarda Civil, uma viatura reali-
zava patrulhamento preventivo 
pelo bairro quando duas pessoas 
foram avistadas em atitude 
suspeita. 

Ao ver a guarnição, Custó-
dio e outro homem saíram as-
sustados e em direções opostas.  A Guarda Civil prendeu 

na tarde de sexta-feira, dia 
12, dois homens acusados de 
terem furtado uma empresa 
no bairro Caldeira. A prisão 
ocorreu minutos depois de a 
dupla ter efetuado o crime e 
os guardas foram acionados 
via Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho 
(Coade). 

Imediatamente a ocor-
rência foi informada à rede 
de rádio da corporação. Uma 
viatura em patrulhamento lo-
calizou nas proximidades da 
empresa furtada duas pessoas 
carregando um carrinho de 

mão com uma peça de inox 
semelhante à descrita pela 
vítima.

Detidos, os homens infor-
maram que haviam achado o 
material. Mas testemunhas 
disseram aos guardas que vi-
ram quando eles adentraram a 
empresa e saíram carregando 
o produto. 

Diante disso a dupla, o 
material e as testemunhas 
foram conduzidos até a Dele-
gacia de Polícia e, após tomar 
ciência dos fatos, a autorida-
de de plantão determinou a 
prisão em flagrante da dupla 
por furto qualificado.

As forças de segurança da 
cidade, formada pela Guarda 
Civil, Polícia Militar e Civil, 
aprenderam em 2014 mais de 
900 quilos de entorpecentes. 

A Guarda Civil tirou das 
ruas, até novembro deste ano, 
mais de 20 quilos de drogas e 
prendeu cerca de 80 pessoas 
em flagrante por trafico de 
drogas. Já a Polícia Civil, após 
trabalho do Serviço de Inves-
tigações Gerais (SIG), conse-

guiu realizar operações que 
resultaram no recolhimento de 
400 quilos de entorpecentes e 
seis presos foram detidas.

Já a Polícia Militar con-
duziu até a Delegacia mais 
470 quilos de drogas e deteve 
64 pessoas. “Dentre essas 
detenções há os gerentes de 
tráfico que foram presos e 
condenados, em sua maioria 
a pena máxima para o delito”, 
comenta o secretário Muni-

cipal de Segurança Pública, 
Alexandre Guedes Pinto. “Isso 
não significa que aumentou o 
tráfico em Indaiatuba, mas que 
as forças policiais agindo em 
conjunto e com as ferramentas 
tecnológicas que a Prefeitura 
disponibilizou estão conse-
guindo obter um resultado 
satisfatório no combate a esse 
delito”, completa.

Essas ações de combate ao 
tráfico de drogas veem de en-

contro ao Programa Viver, que 
foi elaborado ao longo de 2013 e 
lançado, em março, pelo prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB). 

Em oito meses foram aten-
didos 234 casos destes 80,8% 
foram encaminhados aos ór-
gãos competentes; 19,2% 
receberam orientação profis-
sional e 23,08% aderiram ao 
tratamento, sendo um número 
de grande adesão para o se-
guimento.

Porém, ambos foram abordados 
pela equipe da Guarda sendo 
que o primeiro confessou ter 
comprado uma porção de coca-
ína, por R$ 10 do ajudante, com 
quem os guardas localizaram 23 
porções de cocaína. 

Indagado, Custódio con-
fessou que havia mais entor-
pecentes em sua residência. A 
guarnição foi até o local onde 
localizaram mais um tijolo de 
erva semelhante a maconha, 
com aproximadamente 708 

gramas. Diante das provas, o 
acusado foi encaminhado ao 
Plantão Policial onde recebeu 
voz de prisão. 

Tráfico 
Já no sábado, dia 13, Guarda 

Civil teve êxito em realizar mais 
uma apreensão de drogas, desta 
vez no Jardim Morada do Sol. 
Segundo informações dos guar-
das, durante patrulhamento pelo 
bairro foram abordados por um 
senhor que informou que dois 

homens, um de camiseta azul 
e outro de agasalho vermelho, 
estariam vendendo drogas em 
um bar próximo do local. A 
testemunha contou ainda que 
viu um dos homens esconder 
uma sacola no esgoto. 

De posse das características 
dos suspeitos, os guardas foram 
até o bar indicado e localizaram 
os dois homens apontados 
como traficantes. Em busca 
pessoal aos acusados, os guar-
das localizaram um dos tijolos 
contendo substância similar à 
maconha, além de um celular. 

Em averiguação na tu-
bulação da via, os guardas 
encontraram a sacola cita-
da pela testemunha, onde 
dentro havia 315 pinos com 
cocaína. 

As drogas e os suspeitos 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Polícia, onde a 
autoridade de plantão ouviu 
os suspeitos e os liberou. 

PM, Civil e Guarda apreenderam quase 900 quilos de drogas

Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). Ele recebeu os primeiros 
atendimentos, porém não resis-
tiu aos ferimentos e veio a óbito. 

Já o motociclista Talvuly, 
segundo informações do Bo-
letim de Ocorrência, se en-
volveu em um acidente com 
um veículo com placas da 
cidade de Hortolândia, quan-
do trafegava pela Rodovia 
Lix da Cunha na segunda-
-feira, dia 15. A vítima foi 
socorrida, porém não resistiu 
aos ferimentos e faleceu no 

dia seguinte. 
O motorista do veículo 

contou que estava dirigindo 
na estrada quando a moto de 
Talvuly, que vinha logo atrás 
no mesmo sentido, bateu 
em sua traseira e na lateral 
esquerda do carro, levando 
a vítima ao chão.

Ainda segundo o B.O, os 
documentos da moto esta-
vam atrasados e a Carteira de 
Habilitação (CNH) da vítima 
estava vencida. A moto foi 
apreendida.

Até quinta-feira, Município registrou 30 mortes 
em decorrência de acidentes de trânsito

O ajudante foi preso no bairro Santa Cruz por tráfico

ARQUIVO JME

FOTOS: COMANDO UNO  

Ao todo foram apreendidos dois tijo-
los de maconha e porções de cocaína
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DETIDOS 

Dois são presos após roubo 
contra posto de gasolina 

O guarda civil Oder-
valdo Cândido Al-
ves foi  preso na 

tarde de quarta-feira, dia 
17, depois de prestar depoi-
mento no Fórum local. Ele 
é acusado de envolvimento 
no roubo de R$ 133 mil do 
caixa eletrônico da empre-
sa Fundituba, em outubro 
de 2012, e estava foragido 
desde julho do ano passado, 
quando teve a prisão preven-
tiva decretada. 

De acordo com o dele-
gado Luiz Fernando Dias 
de Oliveira, Alves se apre-
sentou na companhia de seu 
advogado para depor na 1º 
audiência do julgamento em 
que é acusado de auxiliar no 
roubo à empresa. O guarda 
teria passado informações 

sobre a movimentação das 
forças policiais para os as-
saltantes na noite do crime.  
“Recebemos a informação 
que o réu iria se apresentar 
para depor na audiência e 
como havia um mandado de 
prisão preventiva expedido 
para ele, o réu foi conduzido 
até a delegacia e realizamos 
a prisão”, explica. 

O delegado informou 
também que o segundo guar-
da envolvido no caso, José 
do Carmo de Lima, não se 
apresentou para depor na 
audiência. Ele também pos-
sui um mandado de prisão 
expedido e é considerado 
foragido da Justiça. 

Por intermédio da Secre-
tária de Comunicação Social 
da Prefeitura, a Guarda Civil 
informou que Alves ainda 
responde pelos processos 
administrativos por partici-

pação do roubo à empresa e 
abandono de serviço. Ainda 
não há um prazo para que os 
processos sejam concluídos 
e ocorra ou não a sua exo-
neração. Já Lima, que segue 
foragido, e foi exonerado da 
função de guarda civil no dia 
7 de novembro. 

O roubo 
O crime aconteceu na 

madrugada do dia 20 de 
outubro de 2012.  Assaltan-
tes armados e encapuzados 
renderam o vigilante da em-
presa e roubaram dele dois 
revólveres calibre 38 e dois 
coletes à prova de balas. 

Os assaltantes consegui-
ram abrir o caixa do Banco 
do Brasil, que fica no interior 
da Fundituba, com a ajuda de 
um maçarico e levaram R$ 
133 mil. Após o roubo eles 
fugiram em um carro preto, 

depois identificado como o 
Fiat Siena.   

Em março de 2013 foi 
decretada a prisão de Márcio 
José da Silva, vulgo Feijão, 
e Raphael Dreyeus Ribeiro. 
Segundo a delegada Ruth 
Daniel de Souza, responsá-
vel pelo caso na época, foi 
possível identificar a dupla 
através do monitoramento 
do Centro de Operações e 
Inteligência (COI). Um mês 
depois da prisão decretada, 
Silva foi preso na cidade de 
Sumaré. 

Já em maio do ano pas-
sado a Prefeitura abriu um 
processo administrativo para 
apurara a participação dos 
dois guardas civis no roubo. 
Lima tinha 22 anos de cor-
poração e fugiu após a pri-
são ser decretada, já Alves 
chegou a cumprir a prisão 
temporária de cinco dias.

O guarda civil Odervaldo Cândido Alves foi 
preso após mais de um ano foragido

REPRODUÇÃO

COMANDO UNO

Raphael Dreyeus Ribeiro segue foragido da 
Justiça

Márcio José da Silva foi preso em abril do ano 
passado

Com os dois assaltantes foram localizados o dinheiro levado no roubo e a faca

Os desempregados Rudiaco 
de Gaspari, de 22 anos, e Már-
cio Pereira dos Santos Lima 
Junior, de 48 anos, foram presos 
na tarde de segunda-feira, dia 
15, após assaltarem um posto 
de gasolina no Jardim Morada 
do Sol. A dupla estava de moto, 
foi perseguida pelas viaturas da 
Guarda e capturada momentos 
após o assalto. 

De acordo com os guardas 
que realizaram a prisão, eles 
efetuavam patrulhamento pelo 
local quando um indivíduo cru-
zou a frente da viatura correndo 
e com a mão na cintura. Os 
guardas suspeitaram da atitude 
do homem e o seguiram, foi 
quanto avistaram o homem su-
bindo na garupa da moto de ou-
tro indivíduo que o aguardava. 

Os guardas deram então 
sinal de pare, porém a dupla 
não obedeceu e empreendeu 
fuga. Teve início então há uma 
perseguição pelas ruas do bairro 
e, logo à frente, o garupa desceu 
da moto e tentou fugir a pé. 

Os guardas então continuaram 
perseguição ao motociclista e 
solicitaram apoio para deterem 
o individuo a pé. 

Pouco tempo depois os 
guardas tiveram êxito em deter 
o motociclista, Rudiaco Gaspa-
ri, com quem apreenderam R$ 
198,70. Indagado ele confessou 
ter participado do assalto ao 
posto de gasolina. Já com o 
Junior os guardas localizaram 
a quantia de R$ 215 e próximo 
dele a faca utilizada no roubo. 

A dupla recebeu voz de 
prisão e foram encaminhados 
para a Delegacia de Polícia. No 
local, ambos receberam voz de 
prisão depois que a atendente do 
posto reconheceu os assaltantes. 
Ela contou que Gaspari entrou 
no local de posse de uma faca e 
mediante grave ameaça subtraiu 
a quantia de R$ 413,70 do caixa 
do local. 

Após o término da ocor-
rência, Junior e Gaspari foram 
encaminhados para a Cadeia 
Pública de Campinas. 

Guarda que participou de 
roubo a caixa eletrônico é preso 
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Primavera apresenta técnico para a ‘Copinha’
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Minicampo do Clube 9 define campeões 

Atleta local é campeão na categoria Absoluto 

Torneio de supino reúne 
atletas de academias 

Há pouco mais de 15 
dias da estreia do 
Copa São Paulo de 

Futebol Junior, a equipe do 
Primavera anunciou o técnico 
Cláudio Fernandes Ribeiro, 
conhecido como Claudinho 
Fernandes, como o novo co-
mandante da equipe Sub-20. 
A informação foi confirmada 
pelo diretor de futebol, Wag-
ner Ventaroli. O treinador 
veio do Marília e já comandou 
o primeiro treino na última 
segunda-feira, dia 15. 

Depois da demissão do téc-

nico Márcio Souza, responsá-
vel pela montagem do elenco, 
o time vinha sendo treinado 
pelo técnico das equipes de 
base, Renato Creato. 

O último time de Cláudio 
foi o Sub-17 do Marília, time 
que sagrou-se vice-campeão 
Paulista da categoria. “Op-
tamos pela escolha dele por 
ser um bom nome, ter boas 
referências, e principalmente 
pelos trabalhos realizados tan-
to no Marília quanto no Mogi 
Mirim”, ressalta Ventaroli.

Cláudio já treina a equipe 
desde o começo da semana, 
diariamente. A preparação 
é para a Copa São Paulo de 

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

Para o diretor de futebol 
do Tricolor, com base no de-
sempenho no Campeonato, o 
Primavera tem tudo para fazer 
uma das melhoras Copas. “A 
expectativa é a melhor possí-
vel. Será a chance de jogar de 
igual pra igual com o Cruzeiro, 
considerado o time a ser bati-
do”, diz. “Mas antes temos que 
passar pelo Araguaína e, pelo 
ABC de Natal.”

Estrutura 
Além da preparação da 

equipe, o clube também corre 
para deixar tudo em ordem no 
estádio Ítalo Mário Limongi, o 
Gigante da Vila. Durante a se-
mana começou a ser instalado 
um novo sistema de irrigação, o 
qual permitira que o campo seja 
regado a qualquer hora do dia. 

Segundo o diretor de fute-
bol, apesar de estar há poucos 
dias da estreia na Copa São 
Paulo, “tudo” deve estar pron-
to no dia 3. “O proprietário da 
empresa que está ‘cuidando’ 
do gramado garantiu-me que 
os serviços estão dentro do 
cronograma”, diz Ventaroli. 

Novo treinador 
já iniciou os 
treinamentos 
com a equipe 
que disputará a 
“Copinha”

Campeonato realizado no Clube 9 reuniu 39 competidores 

Terminou no último do-
mingo, 14, o Campeonato 
de Futebol de Minicampo 
de Clube 9 de Julho, que 
es te  ano  levou  o  nome 
de Dirceu Aparecido da 
Silva. A competição, que 
começou em março, com 
o Torneio Início, chegou 
ao seu desfecho no do-
mingo, 14, com a grande 
Final entre os vencedores 
do primeiro e do segundo 
turno. 

Ao todo foram 10 me-
ses de disputas acirradas 
n a s  q u a t r o  c a t e g o r i a s : 
Adulto, Veterano, Máster 
e Super Máster, reunindo 
mais de 600 atletas, em um 

campeonato  que somou 
336 jogos  e  1 .804 gols 
assinalados. Além disso, 
este ano ainda foram arre-
cadados, com a inscrição, 
mais de 7,1 mil litros de 
leite tipo longa vida, que 
foram distribuídos para 21 
entidades do Município.

Os campeões de cada 
categoria foram: JR Celu-
lares (Adulto), Cachorrão 
Auto Center (Veterano), 
Jacitara (Máster) e Mar-
m o r a r i a  U c h ô a  ( S u p e r 
Máster), além disso, cada 
categoria ainda premiou 
artilheiro, goleiro menos 
vazado e o jogador des-
taque. 

Categoria Adulto
Cato Supermercados 1 x 2 JR 
Celulares
Artilheiro: Fernandinho do JR 
Celulares com 30 gols
Melhor Goleiro: Raul do Cato 
Supermercados
Destaque da Categoria: 
Thiaguinho do Cato Super-
mercados
 
Categoria Veterano
Cachorrão Auto Center 3 x 1 
Lubeka
Artilheiro: Glauber da Panthe-
on com 24 gols
Melhor Goleiro: Machadinha 
da Cachorrão Auto Center
Destaque da Categoria: Renati-
nho do Cachorrão auto Center

Categoria Máster
Tecnosemillas 3 x 4 Jacitara
Artilheiro: Mario Lucio da 
D. D. Max com 26 gols
Melhor Goleiro: Romildo 
da Unexfort e Reginaldo da 
Casa das Embalagens
Destaque da categoria: Mar-
celo da Tecnosemillas
 
Categoria Super Máster
Ice Bears Engenharia 2 x 4 
Marmoraria  Uchôa
Artilheiro Elvio da Marmo-
raria Uchôa - 22 gols
Melhor Goleiro Marquinhos 
da De Cor Flex Vidros e 
Esquadrilhas
Destaque da categoria - Rei-
nan da Ice Bears Engenharia

O 3º Torneio Aberto de Supi-
no do Clube 9 de Julho, realizado 
no sábado,  dia 13, na Academia 
do Clube, reuniu 39 atletas. O 
campeonato foi dividido em 
seis categorias: Junior, Adulto, 
Veterano, Máster, Super Máster 
e Feminino.  A pesagem dos 
atletas deu início ao Torneio, que 
contou com quatro mulheres e 35 
homens.

 A abertura oficial do even-
to foi realizada pelo campeão 
mundial Edmur Mamute, que, na 
ocasião fez um relato de algumas 

Equipe da Marmoraria Uchôa sagrou-se campeã do campeonato do Clube 9 de Julho , no categoria Super Máster

O atleta de luta de braço 
de Indaiatuba Cleiton Batis-
ta, apoiado pela Secretaria 
Municipal de Esportes, ga-
rantiu a vitória na categoria 
até 85kg no campeonato 
profissional ZT Armwres-
tling League. A competição 
aconteceu no último dia 13, 
na cidade de Tietê. 

Ao se consagrar campeão 

absoluto invicto no torneio, 
conquistou também o cin-
turão da categoria para o 
Município, que portará até 
o próximo ano, quando será 
colocado novamente em 
disputa. “Em oito anos de 
carreira, Batista já possui um 
título mundial e cinco títulos 
brasileiros, o que mostra 
sua evolução”, destaca o 

treinador Ricardo Turati. 
“Certamente é uma das re-
velações de nossa equipe, 
que teve mais uma vez um 
ótimo desempenho em 2014, 
fazendo jus à tradição de In-
daiatuba neste esporte. Outro 
destaque que tivemos foi o 
atleta Marcelo dos Santos, 
campeão em todas as pro-
vas disputadas ao longo do 

ano e que também trouxe o 
cinturão em novembro na 
categoria até 70kg, além 
de sete títulos brasileiros. 
Sem dúvida que o apoio 
da Secretaria de Esportes 
e dos patrocinadores têm 
sido fundamental para estes 
resultados. De modo geral, 
estão todos de parabéns”, 
completa.

de suas experiências de vida, 
além de apresentar as regras da 
modalidade.

 O Torneio do Clube 9 de 
Julho contou com participação 
de associados e também de 
atletas das academias Geração, 
Top Forma, Oasis e Indaiatuba 
Clube. O evento contou ainda 
com apoio da Elite Nutrition, 
que promoveu sorteios de brin-
des e degustação de produtos 
de suplementação. Confira a 
classificação final em cada 
categoria.

Feminino Livre
1ª colocada - Manoela Moraes 
2ª colocada - Ana Carolina          
3ª colocada - Daniele Godinho 
Junior - até 70 quilos     
1º colocado - Micael Alves                         
2º colocado - Carlos Junior                         
Junior - até 90 quilos     
1º colocado - Everton Diego                      
Adulto - até 70 quilos
1º colocado - Tiago Gonçalves
2º colocado - Ranyere Nascimento
3º colocado - Everton Santos
Adulto - até 80 quilos
1º colocado - Adenilson Carvalho
2º colocado - Sidnei Vilela
3º colocado - Alexandro Gamenha
Adulto - até 90 quilos
1º colocado - Douglas Borges
2º colocado - Rafael Magri

Adulto - até 100 quilos
1º colocado - Kelvin Denam
Veterano - até 80 quilos
1º colocado - Francisco Benedetti
2º colocado - Mauro Pereira
Veterano - até 90 quilos
1º colocado - Luiz Adriano
2º colocado - Edson Monteiro FOTO
Veterano - até 120 quilos
1º colocado - Alberto Junior
Máster - até 90 quilos
1º colocado - Edson Castanho
Super Máster – até 80quilos
1º colocado - Willy Camacho
Super Máster –  até 90quilos
1º colocado - Antonio de O. Menezes
Super Máster – até 110quilos
1º colocado - Everaldo Gomes da 
Silva
Fonte: Clube 9 de Julho 

Confira a classificação
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Ponte Preta conquista
o tricampeonato do Amador 

Giovanna e Jaílson vencem a 
'Cidade de Indaiatuba'

Equipe de Xadrez sobe ao pódio no Aberto

Mais Expressão

CORRIDA EM INDAIATUBA 

A equipe de xadrez de 
Indaiatuba competiu em casa 
no final de semana e garantiu 
bons resultados na disputa do 
Aberto do Brasil de Xadrez 
Rápido e Blitz. A competição 
ocorreu no último sábado e 

A Ponte Preta de Itaici 
conquistou o tricam-
peonato da Primei-

ra Divisão do Campeonato 
Amador, organizado pela 
Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi). Na se-
gunda e decisiva partida da 
final, realizada domingo, dia 
14, a Macaca de Itaici venceu 
o Estrela do Norte por 3 a 0. 
Como havia vencido também 
o primeiro jogo, pelo placar 
de 2 a 1, o time Alvinegro 
levantou a taça mais uma vez. 

Esse foi o terceiro título 
seguido da Ponte Preta, porém 
já é o nono da equipe na Pri-
meira Divisão do Campeonato 
Amador. A equipe conquistou 
ao todo, entre amador, vete-
rano e categorias de base, 21 
títulos locais, tornando-se a 
maior campeã da cidade. 

Por outro lado, o time 
do Estrela do Norte, apesar 
de novato na Primeira Divi-
são, chegou ao seu segundo 
vice-campeonato seguido no 
“Amadorzão” da Lidi. 

No domingo, a Ponte abriu 
o marcador logo aos 5 minu-
tos. Depois da bola alçada na 
área, o zagueiro do Estrela 
cortou mal e na sobra Jé fez 

Os atletas Jaílson Bernardo 
da Silva, da equipe BM&F 
Bovespa, e Giovanna Martins, 
conquistaram as principais 
provas da Corrida Cidade de 
Indaiatuba. A prova, em cele-
bração ao aniversário de 184 
anos do Município, aconteceu 
na manhã de domingo, dia 14, 
com saída de frente à Prefeitura. 

Silva conquistou o primeiro 
lugar no percurso de 10 km. 
Campeão sulamericano juvenil 
nos 8km do Cross Country, no 
Menores nos 3 mil metros e 
vice-campeão dos Jogos Su-
lamericanos de Santiago nos 5 
mil metros, o corredor terminou 
a prova com o tempo de 30’49”. 

No feminino, a vitória ficou 
com a atleta Giovanna Martins, 
com 37’29”. No percurso de 
5km, garantiram a primeira co-
locação Lidiane Leandra Moli-
na, no feminino com o tempo de 
24’41”; e Felipe Rocha e Pinto, 

domingo, dias 13 e 14, na 
Escola Estadual Professor 
Annunziatta Prado, que fica 
no Jardim Morada do Sol.

O campeonato reuniu 
mais de 50 competidores. 
Só a equipe de Indaiatuba 

de cabeça. 
Comandando a partida, a 

Macaca de Itaici chegou ao 
segundo gol ainda na primeira 
etapa. Aos 30 minutos, nova-
mente Jé aproveitou o rebote 
do goleiro e fez o segundo 
dele e da Ponte no jogo.

O gol que decretou o título 
da equipe Alvinegra veio com 
Marcos, aos 44 minutos do 
segundo tempo. 

Ao final da partida, o presi-
dente e técnico da Ponte Preta, 
Ermínio Batista de Souza, o 
Carcará, ressaltou o apoio da 
diretoria Alvinegra. “Deixo 
esse título ao Cláudio José 
Messias e toda a diretoria pelo 
apoio, ao meu auxiliar técnico 
(conhecido como Gordinho), 
a minha filha e esposa, e a to-
dos os jogadores”, reconhece.

Carcará ressalta que o 
“segredo” para as sequentes 
conquistas no campeonato 
é fruto do bom trabalho do 
grupo, principalmente dentro 
de campo, nos jogos. 

Há 33 anos no futebol 
amador, o presidente e técnico 
da Ponte acredita que este títu-
lo tem sabor especial. “É uma 
alegria muito grande. Não tem 
dinheiro no mundo que pague 
mais essa conquista”, salienta. 
“Agora em 2015 é fazer um 
bom trabalho, sempre em con-

DIVULGAÇÃO

JEAN MARTINS  

Grupo foi representado por 21 atletas no campeonato de xadrez   

Ponte Preta conquista o terceiro título seguido do Campeonato Amador da Lidi , no útlimo domingo

junto com a diretoria e atletas, 
os quais nos ajudam muito.”

Prêmios 
Além do campeão e vice, 

a Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana premiou ain-
da o Elias Fausto, como a 
equipe mais disciplinada. 
O time da cidade vizinha 
levou apenas 20 cartões no 
certame, sendo 17 amarelos 
e três vermelhos. 

A Ponte teve ainda o me-
lhor ataque da competição, ao 
marcar 36 gols, e foi também 
a equipe com a defesa menos 
vazada, ao sofrer apenas 13 
gols em 15 partidas dispu-
tadas. Cleiton de Jesus da 
Silva, do Santa Cruz, foi o 
artilheiro da competição com 
12 gols marcados.   

O Campeonato teve quase 
quatro meses de duração, 
onde foram realizadas 72 

da equipe Orcampi/Unimed, no 
masculino com 17’35”. 

Duas mil pessoas presti-
giaram a prova, que também 
contou com a caminhada de 5 
km. Os prêmios foram de R$ 2 
mil para o primeiro colocado, 
R$ 1,4 mil para o segundo e 
R$ 800 ao terceiro. Foram da-
dos troféus ainda até o quinto 
colocado. 

Também foi concedida pre-
miação especial de R$ 800 ao 
indaiatubano melhor colocado 

nos 10 km, posição obtida 
pelos atletas Daniela Barbosa 
e Oraldo Romualdo da Silva; e 
para o atleta PCD (Pessoa com 
Deficiência) melhor colocado 
na corrida de 5 km Milton Bar-
bosa Brito. 

O evento contou com o 
suporte da Guarda Municipal, 
Polícia Militar, Demutran e 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Esta edição teve o patrocínio 
da SEW Eurodrive Brasil e da 
Fundação Toyota. 

partidas, sendo marcados 255 
gols, com média de 3,5 gols 
por jogo. Foram distribuídos 
ainda 373 cartões amarelos 
e 33 vermelhos, totalizando 
406 cartões, média de 5,6 
por jogo.

Caíram para a Segunda 
Divisão as equipes do Ban-
deirantes, Elias Fausto e 
LBC; e vão disputar a divisão 
principal em 2015, os times 
do América, Atlético, Masti-

ga Samba e Paulistinha. 
Para o diretor de fute-

bol da Lidi, José Aparecido 
Nunes, o Paraná, o balanço 
do ano foi excelente para a 
entidade. “Fechamos o ano 
com essa final do Amador, 
que é nosso "carro-chefe". 
Todas as competições foram 
bem disputadas, mas sempre 
mantendo a disciplina, com 
os atletas e dirigentes se res-
peitando”, comemora. 

foi representada por 21 en-
xadristas. 

Nas conquistas pelos in-
daiatubanos, Cláudio Gloor 
levou o primeiro lugar no 
torneio de Blitz e Mitsuro 
Dairokuno a segunda coloca-
ção no Xadrez Rápido. 

Também subiram ao pó-
dio pela cidade, no torneio 
rápido, João Manoel de Cam-
pos, primeiro colocado no 
Veterano e sexto no Abso-
luto/Geral. Thiago Nogueira 
Durães foi campeão no S21 
e sétimo colocado no Abso-
luto/Geral). 

O competidor Jean Pablo 
Butt Galvão foi campeão no 
S16, enquanto que Kauana 
Aguiar Teixeira venceu no 
S18F). A coordenação foi 
do técnico Evans Fritsch, 
responsável pela direção 
geral do evento, que contou 
ainda com a arbitragem do 
AN Moisés Correia Junior. 
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Dupla local firma parceria 
com a Sony Music 

Fundação encerra o ano com conquistas

SERTANEJO 
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Clubes e hotéis preparam 

festas de Reveillon  
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ARQUIVO IC

JME

Após nove anos de carreira, 
a dupla sertaneja de Indaiatuba, 
Bruno di Marco & Cristiano, 
realiza o seu quarto trabalho 
da carreira com a sua mais 
nova gravadora, a Sony Music. 
A parceria com a gravadora 
veio após a dupla participar do 
programa Festival Sertanejo, 
do Sistema Brasileiro de Tele-
visão (SBT).

O mais novo projeto terá 
toda a sua distribuição digital 
realizada pela Sony Music, e o 
EP, com cinco faixas, será dis-
ponibilizado a partir de janeiro 
em plataformas multimídias 
como o Vevo e o iTunes. “Este 
ano foi, por todas as conquis-
tas, sem dúvidas, um dos mais 
importantes de nossa carreira. 
E a parceria com a Sony Mu-
sic vem para coroar tudo que 
procuramos fazer, através da 
música, com a nossa verdade”, 

O final de ano chegou 
e o que não faltam 
são opções de festa 

de Reveillon pela cidade. Em 
Indaiatuba, clubes e hotéis se 
preparam para receber 2015 
em festa com direito a buffet 
e shows. As alternativas são 
diversas para atrair as pessoas 
que escolheram Indaiatuba 
para passar o final de ano. 

O Clube 9 de Julho, por 
exemplo, realiza a celebração 
de passagem de ano a partir 
das 22 horas, em seu novo 
salão social. Os convites para 
o Baile de Réveillon já estão 
à venda e custam R$ 80 (as-
sociados) e R$ 40 (crianças 
associadas, de 7 a 14 anos). 
Já para os convidados, os 
convites sairão R$ 130, e para 
crianças convidadas de 7 a 14 
anos será cobrado R$ 65.

Na gastronomia, a entrada 
contará com patês, diversos 
tipos de queijos, salame e 
lombo canadense, além de 
uma variedade de saladas. 

O prato principal terá arroz 
com passas, arroz branco, 
peito de peru à Califórnia, 
maminha ao molho madeira, 
rondelle quatro queijos ao 
molho branco e creme de 
lentilha. Na sobremesa será 
oferecido bolo de nozes com 
sorvete de creme e as bebidas 
serão cobradas à parte, mas 
cada mesa receberá como 
cortesia uma garrafa de espu-
mante. O buffet será assinado 
pelo Tukka’s Restaurante. A 
animação fica por conta da 

A Fundação Pró-Memó-
ria de Indaiatuba obteve 
neste ano duas importantes 
conquistas para a cidade: 
o restauro do Casarão Pau 
Preto e a parceria com a 
Universidade de Campinas 
(Unicamp), além de outras 
ações que proporcionaram 
divulgar, preservar e valori-
zar a história do Município. 

De acordo com o superin-
tendente da Fundação, Carlos 
Gustavo Nóbrega de Jesus, 
o objetivo para este ano foi 
criar políticas e projetos que 
valorizem o cidadão históri-
co. “Em 2014 nosso foco era 
ajudar a construir a história 
da nossa cidade, que orienta 

ressalta Bruno di Marco. “Com 
tantas coisas boas que aconte-
ceram em nossa carreira este 
ano, nos enche de alegria e es-
perança para que tenhamos um 
2015 ainda melhor. Estamos 
com vários projetos, entre eles, 
a gravação de um clipe que em 
breve vai estar pronto”, adianta 
Cristiano.

Ao longo de sua carreira, a 
dupla lançou três CD´s e um 
DVD, além de se apresentar em 
conceituadas casas de shows e 
festas agropecuárias por todo 
o Brasil. Atualmente, Bruno 
di Marco & Cristiano traba-
lham na divulgação da música 
“É amor”, na qual Bruno é o 
compositor. 

Para ouvir suas músicas e 
conhecer um pouco mais de 
Bruno di Marco & Cristiano, 
acesse o site www.brunodimar-
coecristiano.com.br.

Banda Mistura Paulista. 
Mais informações pelo 

telefone (19) 3875-9833. O 
Clube 9 fica na Avenida Pre-
sidente Vargas, 2.000, na Vila 
Homero. 

Já a festa de Réveillon do 
Clube IC começa a partir das 
22 horas, no salão social do 
clube. Os associados e con-
vidados vão poder aproveitar 
e se divertir com uma gran-
de festa, onde a principal 
atração será o Grupo Som 
Especial.

No cardápio o público 
presente poderá saborear um 
jantar realizado pelo Restau-
rante e Buffet Verona que 
irão oferecer mesa de frios, 
salgadinhos, mesa de saladas, 
prato principal e sobremesa.

E pensando nas crianças 
e na comodidade dos pais, o 
clube preparou um berçário 
com monitores, para que as-
sim os pais possam se divertir 
com a festa da virada do ano. 

Os presentes poderão 
acompanhar a tradicional 
queima de fogos oferecido 
pelo IC e que irá marcar a 
chegada de 2015.

Os ingressos para associa-
dos e convidados já estão à 
venda na Secretaria Social do 
Clube. As reservas das mesas 
também já iniciaram. 

Mais informações (19) 
3834-2399. O Indaiatuba 
Clube fica na Rua Doutor 
Oswaldo Cruz, 40.

Hotéis 
A ceia de Réveillon do 

Braston Hotel tem início a 

e coordena nossas crianças e 
jovens”, explica.

Em abril deste ano foi 
entregue o restauro do Ca-
sarão Pau Preto, que passou 
por minucioso trabalho de 
recuperação das suas carac-
terísticas originais, o que 
permitiu o resgate da história 
da cidade. A restauração foi 
realizada sob a consultoria de 
especialistas, como o profes-
sor doutor Marcos Tognon, 
que atua na Unicamp. Além 
do restauro completo em 
todas as suas dependências, 
inclusive no telhado, carro-
çário e na Tulha, o Casarão 
recebeu novas instalações 
elétricas e hidráulicas. 

A dupla Bruno di Marco & Cristiano firma parceria com Sony Music 

Festas de Réveillon prometem agitar a virada do ano em Indaiatuba

Fundação Pró-Memória comemora as conquistas realizadas em 2014

partir das 21 horas e conta 
com buffet e música ao vivo.

No jantar será ofereci-
do mesa de saladas, prato 
principal e sobremesa. As 
bebidas estão inclusas (água/
refrigerante/cerveja). Além 
disso, cada mesa ganhará uma 
champagne importada.

A animação e a descon-
tração ficará por conta da 
Banda Medley e um show 
pirotécnico será apresentado 
ao público.

Os convites já estão à ven-
da no valor de R$ 350 por pes-
soa. E na compra de uma mesa 
com 6 lugares, um convite é 
cortesia. O hotel fica na Rua 
Alemanha, 76, na Chácara do 
Trevo. Mais informações pelo 
telefone (19) 3885-8000

A festa de Réveillon do 
Hotel tem início a partir das 
21 horas e segue até às 2 
horas. Com o tema ‘Tudo 
Azul no Hemisfério Sul’, a 

decoração do salão ficará por 
conta do decorador Jimmy 
Silva (Spazio Cenico). No dia 
a animação do evento ficará 
por conta da banda Studio 74, 
além da tradicional queima de 
fogos. A festa ainda oferece 
espaço kids.

Na gastronomia será ser-
vido coquetel de entrada, 
saladas, pratos quentes e so-
bremesa. A ceia é completa 
com bebidas inclusas (água, 
refrigerante e cerveja Itai-
pava).

Os convites já estão à ven-
da no valor de R$ 220 (adulto) 
e R$ 110 (crianças de 7 a 11 
anos). A ceia das crianças de 
0 a 6 anos é cortesia. A esco-
lha da mesa deve ser feita na 
recepção do hotel no dia 30, 
das 9h às 16 horas. O Quatro 
Estações fica na Rodovia 
Lix da Cunha, 73, no Jardim 
Brasil. Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-8600.

Com o restauro, o Museu 
foi reativado e diversas expo-
sições permanentes e tempo-
rárias foram realizadas. “Ini-
ciamos com a exposição da 
Associação Marianense de 
Artistas Plásticos (AMAP) e 
pela primeira vez na história 
de Indaiatuba integramos a 
Primavera dos Museus, que 
é um evento nacional de ex-
trema importância”, lembra 
o superintendente. 

Outra importante con-
quista foi a parceria com 
a Unicamp para a realiza-
ção de oficinais, que inte-
gram o Programa Escola do 
Patrimônio da instituição 
Estadual. “Foram oficinas 

totalmente gratuitas e em 
parceria com uma insti-
tuição que é reconhecida 
internacionalmente por seus 
trabalhos em diversas áreas”, 
comenta Nóbrega

Segundo o superinten-
dente, a adesão da população 
as oficinas foi satisfatória e 
está possibilitando a realiza-
ção de nova parceria com a 
Unicamp para um curso de 
pós-graduação na área de 
preservação. “No ano que 
vem teremos mais novidades, 
já estamos em negociações 
avançadas para oferecer um 
curso de pós-graduação pú-
blico da Unicamp em nossa 
cidade”, comemora.
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Miss Indaiatuba 2015 acontece
em parceria com ações sociais

ARQUIVO – ADRIANA PANZINI – SCS/PMI

DIVULGAÇÃO

JME

Diversidade e massificação da arte foram destaques 

Natal na Estação será 
destinado ao público infantil

‘Menu Musical’ recebe Mila e Vitor

CULTURA 

ATRAÇÃO 

JARAGUÁ

Centenas de ações gratuitas contribuíram para formação e lazer 
da população

Dupla se apresenta no domingo, dia 21, a partir das 12h30

Concurso abraça causas sociais com foco no desenvolvimento humano e na melhoria da sociedade

A Secretaria Municipal 
de Cultura realizou em 2014 
diversas iniciativas que be-
neficiaram a arte enquanto 
ferramenta de transformação 
a crianças, jovens, adultos 
e idosos de Indaiatuba. Por 
meio de ações criativas e até 
mesmo inéditas nos campos 
da literatura, dança, música, 
teatro e artes plásticas, a popu-
lação pode conferir uma vasta 
programação cultural entre 
festivais, shows, exposições, 

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
promove a partir de hoje, dia 
19, a 10ª edição do Natal na 
Estação. O evento segue até 
domingo, dia 21. A abertura 
acontece hoje, às 19 horas, e 
amanhã e no domingo a festa 
tem início às 16 horas. 

Na sua 10ª edição, a fes-
ta será totalmente dedicada 
às crianças onde poderão 
se divertir nos brinquedos 

Durante coletiva de 
imprensa realizada na 
última quarta-feira, 

dia 17, foi anunciado que o 
concurso Miss Indaiatuba 
2015 será promovido em par-
ceria com projetos sociais da 
cidade, que tem como objeti-
vo o foco no desenvolvimento 
humano e na melhoria da so-
ciedade.  Os projetos que se-
rão parceiros do concurso são 
o Programa Viver de Combate 
às Drogas, da Prefeitura de 
Indaiatuba, o projeto Combate 
aos Maus Tratos de Animais e 
o Projeto K-Life de orientação 
a adolescentes.

Para o coordenador e se-
cretário de Desenvolvimento, 
Renato Stochi, a parceria vem 
de encontro com os projetos 
do Programa Viver para 2015. 
“Para o próximo ano quere-
mos ampliar o público alvo 
do nosso projeto. Queremos 
aumentar o nosso leque e 
atingir os jovens de até 17 
anos. E essa parceria irá nos 
ajudar muito na prevenção, 
orientação e conscientização 
desses adolescentes”, come-
mora Stochi.

O “Menu Musical” do 
Shopping Jaraguá Indaiatuba 
recebe no domingo, dia 21, a 
dupla Mila e Vitor que prome-
te encantar o público com suas 
belas canções.

A apresentação terá início 
às 12h30 na praça de alimen-
tação do empreendimento, e 
segue até as 15h30. O evento 

última instância, agrega va-
lores essenciais ao caráter do 
cidadão, para que tenhamos 
uma atuação verdadeiramente 
sustentável precisamos abrir os 
horizontes de nossos artistas e 
ajudá-los a expandir suas po-
tencialidades”, diz a secretária 
municipal de Cultura, Erika 
Hayashi Kikuti.

Para o próximo ano, o esfor-
ço de massificação permanece. 
“Nossa missão é levar cultura 
a todos em todas as partes. 
Quando vemos que as atrações 
e cursos estão sendo cada vez 
mais prestigiados, constatamos 
que estamos no caminho certo, 
e todo nosso esforço e recursos 
em 2015 permanecem nesta 
direção”, completa.

O ano também foi marcado 
pela criação, através da Lei 
nº 6352 de 21 de agosto de 
2014, do Fundo Municipal de 
Cultura, antiga reivindicação 
da Secretaria de Cultura e re-
quisito fundamental para que 
Indaiatuba possa vir a integrar 
o Sistema Nacional de Cultura 
do Governo Federal, estando 

infláveis, máquina de neve, 
presépio de tamanho natural, 
além da presença do Papai 
Noel que chegará à Estação 
de locomotiva a vapor. O 
evento ainda contará com 
barraca de cachorro quente e 
refrigerante. 

O Museu Ferroviário de 
Indaiatuba fica localizado na 
Praça Newton Prado, próximo 
a Igreja Matriz Nossa Senhora 
da Candelária.

Com a parceria, o concur-
so ganha uma função efetiva 
dentro da sociedade e passa a 
ser uma ferramenta social que 
conectará um público jovem 
e atuante a diversas causas 
sociais. A embaixadora, Ester 
Coutinho, eleita Miss Indaia-
tuba 2014, diz satisfeita em 
participar das ações sociais. 
“Fiquei feliz com o convite e 
achei fantástica a parceria. Irei 
participar de diversas ativida-
des ligadas aos três projetos 
sociais e quero contribuir na 
conscientização dos jovens de 
nossa cidade”, comenta. 

Outra novidade apresenta-
da na coletiva foi na organi-
zação do evento. O concurso 
passa da empresa Click Dois 
para a Loggar Entretenimento. 
“A transição foi feita, pois 
queremos nos dedicar mais 
aos nossos trabalhos da agên-
cia, e acreditamos que a Lo-
ggar irá dar continuidade aos 
nossos trabalhos e vai agregar 
valores ao Miss Indaiatuba”, 
disse Raphael Bathe, da Click 
Dois.

O organizador Fernando 
Loggar, da Loggar Entre-
tenimento, ressalta que irá 
manter a mesma estrutura do 
concurso. “Queremos tornar 

um evento muito mais atuante 
na cidade, por isso a estrutura 
será mantida. Porém, iremos 
mudar a estética dando nova 
roupagem, recursos e ações”, 
explica Loggar.

Em 2015, o Miss Indaiatu-
ba resgatará o estilo dos con-
cursos realizados nas décadas 
de 70 e 80. Na ocasião serão 
relembradas as representantes 
da beleza indaiatubanas de 
anos anteriores. “Nossas ga-
rotas possuem condições de 
chegar aos postos mais altos 
do concurso e, para isso, tra-
remos uma série de atividades 
para que elas possam trei-
nar postura, comportamento, 
etiqueta, passarela e outras 
atividades”, afirma Loggar.

Concurso
As inscrições para o Miss 

Indaiatuba 2015 serão aber-
tas em fevereiro, com data 
ainda não definida. O con-
curso será composto por três 
etapas: pré-seletiva, seletiva 
e final.

A pré-seletiva acontecerá 
em local fechado com a pre-
sença de apoiadores e anun-
ciantes que irão selecionar 
as melhores candidatas para 
a seletiva oficial.

é gratuito e aberto ao público.
Com arranjos elaborados e 

versatilidade das vozes fazem 
com que o show da dupla se 
torne uma apresentação única, 
que é sucesso em bares e festas 
de toda a região. Em um show 
eclético e animando, Mila e 
Vitor, embalam o almoço de 
domingo com forró e MPB.

workshops, peças, performan-
ces, debates, palestras e espe-
táculos, nos polos culturais e 
nas ruas da cidade.

No total, a secretaria in-
vestiu em mais de 20 oficinas 
gratuitas em dez modalidades 
e workshops que alcançaram 
cerca de 3,5 mil pessoas ao 
longo de todo ano. “Além 
de colaborar para que cada 
vez mais indaiatubanos te-
nham acesso à arte em todas 
as suas vertentes, o que, em 

apta a receber recursos do 
Fundo Nacional de Cultura.

O Fundo Municipal de 
Cultura possibilita receber 
recursos de dotações consigna-
das na Lei Orçamentária anual 
municipal e seus créditos adi-
cionais, transferências federais 
e/ou estaduais, receitas prove-
nientes de repasse de incenti-
vos fiscais para o fomento da 
cultura, contribuições de man-
tenedores que sejam produto 
do desenvolvimento de suas 
finalidades (como receitas de 
ingressos vendidos, camisetas 
e livros), doações de pessoas 
físicas ou jurídicas e legados, 
entre outros. 

Os valores podem ser di-
recionados a atividades como 
desenvolvimento e incentivo 
de ações culturais na cidade, 
aperfeiçoamento de artistas 
locais, despesas com trabalhos 
de preparação dos artistas e 
dos projetos culturais, viabili-
zar a participação dos artistas 
em certames artísticos e cul-
turais, concessão de bolsas de 
estudos, entre outros. 

A seletiva está marca-
da para acontecer no mês 
de agosto, em um ambiente 
aberto ao público em geral. 
Os jurados serão responsáveis 
pela escolha das finalistas.

E a grande final ocorrerá 
em setembro em auditório 
com acesso através de ingres-
sos. Estarão presente jurados 
técnicos e convidados. E neste 
dia a nova Miss Indaiatuba 
será eleita e irá representar 
a cidade no Miss São Paulo.
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Cinema

O ABUTRE - Lançamen-
to - Thriller / Suspense - 
Classificação 14 anos - 117 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (18) a Terça (23): 
19h00 / 21h30 *Quarta (24) 
não haverá sessão deste 
filme.

OPERAÇÃO BIG HERO 
- Pré-estréia - Animação / 

A NOITE DA VIRADA 
- Lançamento - Comédia - 
Classificação 12 anos - 93 
minutos. NACIONAL: 
Quinta (18) a Terça (23): 
16h15 / 19h05 / 21h25 
Quarta (24): 16h15.

BOA SORTE - Estréia - 
Drama - Classificação 16 
anos - 89 minutos. NA-
CIONAL: Quinta (18) a 
Terça (23): 17h10 / 22h00 
*Quarta (24) não haverá 
sessão deste filme.

OPERAÇÃO BIG HERO 
- Pré-estréia - Animação 
/ Aventura / Comédia - 
Classificação livre - 108 
minutos. 3D - DUBLA-
DO. Quinta (18) a Ter-
ça (23): 14h15 / 15h10 / 
18h10 Quarta (24): 14h15 
/ 15h10. 

ÊXODO: DEUSES E 
REIS - Pré-estréia - Aven-
tura Épica - Classificação 

12 anos - 149 minutos. 3D 
- LEGENDADO. Quin-
ta (18) a Domingo (21) 
21h00. 

O HOBBIT -  A BA-
TALHA DOS CINCO 
EXÉRCITOS - 2ª semana 
- Aventura Épica - Clas-
sificação 12 anos - 144 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (18) a Terça (23): 
18h40 / 21h40 *Quarta 
(24) não haverá sessão des-
ta versão. 3D - LEGEN-
DADO - Quinta (18) a 
Terça (23): 20h40 *Quarta 

Mais Expressão

Aventura / Comédia - Clas-
sificação livre - 108 minu-
tos. CONVENCIONAL 
- DUBLADO. Quinta (18) 
a Terça (23): 14h15 / 16h40 
*Quarta (24) não haverá 
sessão desta versão. 

O HOBBIT -  A BA-
TALHA DOS CINCO 
EXÉRCITOS - 2ª semana 
- Aventura Épica - Clas-
sificação 12 anos - 144 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (18) a Terça (23): 

Esta semana o ariano precisa tomar cuidado com sua saúde, 
pode ser necessário diminuir o ritmo de trabalho. É comum 
ocorrer certos fatos que aumentem seu estresse. Tenha 
calma com as situações para conseguir soluciona-las. Para 
isso é melhor não tentar impor seu controle nesse momento.
Vida profissional atuante.

O taurino se vê envolvido em situações que 
requerem avaliações sobre  algumas questões relacionadas 
à sua vida amorosa e seus romances. Poderá ficar um pouco 
decepcionado com algumas pessoas se só olhar pelo seu 
lado. Seja realista. Mais ao fim desta semana, sentirá que 
sua vida profissional traz novos conhecimentos e novas 
situações podem projetá-lo profissionalmente. 

Momento de introspecção, os familiares podem precisar 
de sua tenção e companhia alegre. Talvez haja necessi-
dade de facilitar a conversa dentro de casa. Evite seu lado 
temperamental dentro de casa, nesse momento. Pode ser 
possível o surgimento de fatos que levem a mudanças 
emocionais mais intensas e isso pode direcionar a tomada 
de deciões importantes, envolvendo relacionamentos af-
etivos ou sociais.

O nativo pode sentir que deve fazer um momento de reflex/
ão em seus contatos, em sua forma de se expressar com os 
outros. Projetos de trabalho pedem reflexão para obter maior 
clareza. Trabalhe sua ansiedade, há possibilidades de mu-
danças em seu relacionamento podendo inclusive estabel-
ecer uma parceria sólida. 

Semana que pede um cuidado com os gastos em sua vida 
financeira. Evite sair gastanto por aí, nessa fase.  Pode ser 
provável que venha a precisar de um lastro financeiro para 
dar entrada em novo negócio, ou iniciar um novo projeto., 
nesse caso há necessidade de um bom planejamento, não vá 
se atirando sem pensar. Cautela nos relacionamentos também 
é solicitada. Cuidado com sua saúde.

O virginiano sente que o seu cansaço chegou ao grau máxi-
mo e pode ter que dar uma parada, seja por motivos de saúde 
ou por férias. Se puder, faça momentos de descanso. Evite 
dar entrada em situações ou negócios por estes dias. Evite se 
permitir ficar nervoso por situações estressantes ou devido a 
imprevistos. Final de semana melhor que começo dela.

O libriano se sentirá um pouco mais introspectivo por estes 
dias, ele estará refletindo sobre algumas decisões tomadas 
no passado. O momoento agor aé de organizar e trazer tudo 
novo pra dentro de sua vida. Se mudar de casa, evite levar 
coisas velhas para sua nova casa, e isso inclui não apenas 
móveis, mas seus pensamentos e emoções.

Apesar do nativo estar muito atraente, ele sentirá neces-
sidade de  se afastar do “ oba-oba” social e se recolher.  
Esse afastamento tem a finalidade de se focar mais em 
suas necessidades emocionais mais escondidas dentro de 
si e como isso tem feito ficar desvitalizado. Profissional-
mente é um momento bom, mas tem muita desorganizaç 
ão ocorrendo que precisa de teu apoio.

A vida profissional do Sagitariano pode estar como que sus-
pensa. Isso quer dizer que o nativo sentirá uma lentidão para 
deslanchar seus projetos. O momoento pede que avalie o 
que falta ou o que precisa para que sua vida ajuste nova-
mente os ponteiros. Muitos mudaram de casa, agora é época 
de se re-organizar , e de buscar novos valores pessoais para 
si, para seu relacionamento e para sua familia.

O capricorniano sente que precisa para um pouco suas 
atividades, diminuir seu ritmo. Pode passar a ter mais re-
cordações nessa semana, como resultado dessas reflexões 
haverá o desejo de mudar sua filosofia de vida, sua maneira 
de enxergar a vida. Algumas dessas reflexões se referem  
principalmente ao relacionamento conjugal ou societário.

O aquariano estará com suas emoções a flor da pele, isso 
porque decisões importantes sobre sua vida emocional e 
financeira forçam a focar o que deveria ser importante ser 
mantido no dia-a-dia. Seu inferno astral começou trazendo 
a necessidade de refletir o que precisa ser deixado para 
trás. Prepare-se para mudar suas emoções ao longo desse 
período (até seu aniversário). 

O pisciano tem alguns envolvimentos afetivos do passado 
que podem voltar a tona e podem exigir um esforço emo-
cional do nativo sobre o que deveria ser mantido ou retirado 
de sua vida pessoal. Filhos podem casar e sair de casa, pro-
jetos pessoais podem ocorrer no trabalho, finalmente o am-
biente de trabalho pode se mostrar melhor e mais tranquilo 
que antes. Mudanças ocorrendo em sua vida profissional. 

Horóscopo de 19 a 26/12 por Alex Costa Guimarães

14h40 *Quarta (24) não 
haverá sessão desta versão. 
3D - LEGENDADO: Quin-
ta (18) a Terça (23): 17h35 
*Quarta (24) não haverá 
desta versão. CONVEN-
CIONAL - LEGENDADO 
Quinta (18) a Terça (23): 
20h30 *Quarta (24) não 
haverá sessão desta versão.

QUERO MATAR MEU 
CHEFE 2 - 3ª semana - 
Comédia - Classificação 
14 anos - 108 minutos. 

LEGENDADO. Quinta 
(18) a Terça (23): 18h45 
*Quarta (24) não haverá 
sessão deste filme. 

CAÇADA MORTAL - 3ª 
semana - Ação / Aventura - 
Classificação 14 anos - 113 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (18) a Terça (23): 
21h45 *Quarta (24) não 
haverá sessão deste filme.

JOGOS VORAZES - A 
ESPERANÇA - PARTE 
1 - 5ª semana - Aventura 
- Classificação 14 anos - 
123 minutos. DUBLADO 
: Quinta (18) a Terça (23): 
16h00 *Quarta (24) não 
haverá sessão deste filme 
- LEGENDADO: Quinta 
(18) a Terça (23): 21h05 
*Quarta (24) não haverá 
sessão deste filme.

DEBI & LÓIDE 2 - 6ª 
semana - Comédia - Clas-
sificação 12 anos - 100 mi-
nutos. DUBLADO: Quinta 
(18) a Terça (23): 15h20 
/ 19h30 *Quarta (24) não 
haverá sessão deste filme.

(24) não haverá sessão des-
ta versão. CONVENCIO-
NAL - DUBLADO Quinta 
(18) a Quarta (24): 15h45. 
CONVENCIONAL - LE-
GENDADO Quinta (18) a 
Terça (23): 17h40 *Quarta 
(24) não haverá sessão 
desta versão

AS AVENTURAS DO 
AVIÃO VERMELHO 
- 2ª semana - Animação 
- Classificação livre - 66 
minutos. NACIONAL: 
Quinta (18) a Terça (23): 
16h40 *Quarta (24) não 

haverá sessão deste filme.

AS AVENTURAS DE 
PADDINGTON - 3ª se-
mana - Comédia / Aven-
tura - Classificação livre 
- 90 minutos. DUBLADO: 
Quinta (18) a Terça (23): 
14h45 / 19h30 Quarta (24): 
14h45.

DEBI & LÓIDE 2 - 6ª 
semana - Comédia - Clas-
sificação 12 anos - 100 
minutos. DUBLADO: Se-
gunda (22) e Terça (23): 
21h00 Quarta (24): 16h40.
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Apresentação Orquestra Sinfônica 
Indaiatuba

Imperial Made inaugura em Campinas

Luz Câmera Ilusão do Galpão 1

Natal Legal do Rota Kids

O Hobbit no Topázio do Jaraguá

Inauguração do Bar do Porto

Sessões de Pré Estreia no Cine Topázio

A Nova Miss Indaiatuba

Almoço especial de Natal

Amanhã, 
dia 19, a 
Orquestra 
de Indaiatu-
ba fará sua 
primeira 
apresenta-
ção como 
Orquestra 
Sinfônica. 
O concerto 
será realiza-
do, gratui-
tamente, 
no Centro 
Integrado 
de Apoio à 
Educação de 
Indaiatuba 
(Ciaei).

Desde ontem, dia 18, até quarta-feira, dia 24, o Topazio 
Cinema vai promover sessões de pré-estreia em 2D (Shopping 
Jaraguá) e 3D (Polo Shopping) da animação mais aguardada do 
ano, “Operação Big Hero”. O filme da Disney tem sua estreia 
oficial no dia 25 de dezembro. Os horários estão disponíveis 
no site do Cine Topázio. Essa animação é uma mistura de 
aventura e comédia e a classificação é livre, perfeito pra família 
toda curtir junto! Também desde ontem, até domingo, dia 21, 
o Topázio Cinemas do Polo Shopping irá promover sessões de 
pré-estreia do filme “Êxodo – Deus e Reis”, uma aventura épica 
que promete surpreender a todos. O filme chega aos cinemas 
com data oficial de 25 de dezembro e tem classificação de 14 
anos, os horários estão disponíveis no nosso site.

Uma coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira, 
dia 17, mostrou o que vai ser o Miss Indaiatuba 2015. A novida-
de é que a organização do evento passa da empresa Click Dois 
para a Loggar Entretenimento e ganha nova roupagem, recursos 
e ações. Tudo isso resultará em um concurso cada vez mais 
sério e representativo. Até 2014, o Miss Indaiatuba manteve o 
foco apenas na eleição da mulher mais bonita, encaminhando-a 
para representar a cidade no Miss São Paulo. A Click Dois foi 
a responsável por fazer do concurso um grande evento para o 
Município, com credibilidade e notoriedade. Por isso, a estru-
tura de organização será mantida, mas o projeto ganhará uma 
função efetiva dentro da sociedade, passando a incluir ações 
que envolverão ainda a atual miss, Ester Coutinho, e as futuras 
candidatas com a comunidade. Para isso, o Miss Indaiatuba 
abraçará algumas causas sociais ao longo do concurso, que 
será retomado já no dia 1° de janeiro, quando serão divulgadas 
as primeiras ações. Foram escolhidos o “Projeto Viver”, de 
combate às drogas, iniciativa da Prefeitura, a Campanha Contra 
os Maus Tratos aos Animais e o projeto K-Life, que auxilia e 
orienta adolescentes indaiatubanos.

A loja de roupas masculinas Imperial Made, no Cambuí em 
Campinas, mostrou que veio revolucionar o modo de se vestir 
durante a festa de inauguração na noite de terça-feira, dia 16. 
Gente bonita e badalada, acostumada com qualidade e bom 
gosto, se surpreendeu ao deparar com as modelagens, cores, 
perfume inerente às malhas e com o zelo dos recortes e costuras 
das camisetas, bermudas, camisas e moletons.

Festival 2014 da Academia Galpão1, com o tema “Luz 
Câmera Ilusão”, lindas danças, belas coreografias, figurinos 
impecáveis e um encerramento de matar simplesmente. Mara-
vilhoso! Parabéns Erika, a cada ano você se supera, e parabéns 
pelo convite da Alamanha. Tudo muito lindo!

Natal Legal, projeto do Rota Kids Indaiatuba, Distrito 
4310, com as crianças da Casa da Providência, no último 
domingo, dia 14. O evento contou com muitas brincadeiras, 
animação do Koringa e de mágicos, além de comida gosto-
sa, sorvete e bolo. Trabalho lindo do Rota Kids. Parabéns 
a presidente Letícia e aos papais Daniel, Elaine, Fabiano, 
Rosana, Newton, Adriana, Leonardo, Ana e todos os outros 
mais que se fizeram presentes. Agradecimentos mais que 
especiais para a Vizzent Calçados, Aesci, Croissant & Cia. 
e a todos os voluntários.

O Lar São Francisco realizou no domingo, dia 14, o seu 
almoço do Bem Especial de Natal. Muita gente compareceu 
como sempre, para comer bem e o mais importante, ajudar 
o Lar. Parabéns marquinhos e a todos os voluntários que 
tanto trabalharam para este acontecimento.

Na noite do último dia 10, no Cine Topázio do Jaraguá 
Indaiatuba, tive o grande prazer de poder ver a pré-estréia do 
filme "O Hobbit", o último episódio da saga, é a conclusão das 
aventuras de Bilbo Bolseiro, Thorin Escudo-de-Carvalho e a 
Companhia de Anões. A última obra de Tolkien adaptada ao 
cinema é um dos filmes mais aguardados do ano de 2014. Um 
delicioso filme, com efeitos especiais maravilhosos, e enredo 
perfeito, vala a pena suas três horas de filme.

Leandro Oliveira, Tiago Teixeira e Rodrigo Rezina, inaugu-
raram na noite do último dia 12, o seu "Bar do Porto, Petiscaria 
e Bebederia". O novo espaço é perfeito para os aficionados em 
bar e tem um diferencial: foi construído com quinze containers, 
e material de reuso, o que o torna uma grande novidade em 
terras de Indaiá. Um espaço bonito, aconchegante, com vários 
ambientes e com uma vista privilegiada do Parque Ecológico. 
Parabéns meninos pelo espaço tão lindo.



27A

INFANTILVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Mais Expressão

Luisa Mantoanelli Silva comemorando o aniversário no Colégio ObjetivoGabriela Alvarez comemorando o aniversário no Colégio Objetivo

Alunos da Ed. Infantil do Colégio Meta se preparam para a formatura

Maria Luíza Duarte e os pais na formatura do Berçário do Objetivo
Giovanna Otaviano e Giovanna Rowell na formatura do 5º ano 
do Objetivo

Alunos da 2ª Etapa do Colégio Meta em sua formatura

Adrianne Pucinelli, Gabriela Saito, professora Karina Mora e 
Camila Furtado na formatura do 1º ao do Objetivo

Equipe sub 11 da Escola de Futebol Oficial do CruzeiroEquiee da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em mais um campeonato
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Zé Luiz e Antonio

Viviane e Felipe na Paleteria Arriba

Rubens Ribas no Restaurante Açafrão

Rodrigo e José Luis no Restaurante Casa da MoquecaLúcio Araújo e Bruno Rosa no Restaurante Moqueca

Clientes do Restaurante Mamma Mia

Angela no Restaurante Açafrão

Ana, Lazara, João e Marcia na Paleteria Arriba
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Vá conferir as máquinas domésticas e gabinetes que a Olimaq oferece. 
Para presentear no Natal é uma excelente opção. Não deixe de conferir!

Beirute Light com peito 
de peru defumado, molho 
especial, cenoura ralada, 
mussarela ralada, alface 
e tomate no pão sírio. 
Uma delícia que você 
só encontra na Casa da 
Esfiha. Vá experimentar!

O editorial de 
moda infantil 

da Revista 
Mais Expres-

são de dezem-
bro, aconteceu 
no maravilhoso 

espaço Le 
Luh Kids. 

As crianças 
ficaram encan-

tadas com os 
brinquedos. 

Agradecemos 
a parceria. 

Obrigada 
Beth!

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

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

O Le Luh é o mais novo espaço para eventos em geral 
inclusive kids, deslumbrantes. Fiquei encantada! 
É lindo demais! O salão é enorme com capacidade 
para mil pessoas, com estrutura completa para 
transformar seus eventos particulares ou corporati-
vos em momentos inesquecíveis. Elegante, decorado 
com classe e bom gosto, avarandado com portas de 
vidro, pilares arquitetônicos e muito charme. Conta 
com projeto paisagístico e de iluminação especial 
para produção de fotos, estruturas multimídia 
com telões, sonorização com isolamento acústico, 
climatização total, cozinha profissional, gerador de 
energia e Sala da Noiva com SPA. Um luxo! O Le Luh 
fica em local nobre da cidade ao lado da Prefeitura. 
Ligue e informe-se no 3392-6063/ 3017-0917.

Para o Natal, não deixe de apro-
veitar presentes geniais a partir 
de R$ 29,90 que a Vitorello está 
oferecendo. E para o Réveillon 
lindas roupas brancas, vestidos 
para festas e formaturas. Ótimos 
preços. Não deixe de conferir!!

Maravilhosos vestidos de festas para 
o Natal, formaturas, debutantes, ca-
samentos e brancas para o Réveillon, 
não deixe de conferir na A Nova Loja  
(venda ou aluguel). Confira também 
a coleção de vestidos de noiva que 
está deslumbrante. Demais!!

Foi no último dia 12 que a Jacitara realizou sua confraternização, no maravilhoso Le Luh  Eventos, com 
presença de clientes, parceiros, amigos e celebridades. O salão estava lindíssimo. Uma noite de muita 
descontração, requinte e com delícias sem igual, seguido de um jantar impecável. Tudo perfeito e magnífi-
co. Parabéns Josué e Luciene! Adorei!!

JACITARA REALIZA CONFRATERNIZAÇÃO 

SELEÇÃO DE FOTOS NO LE LUH KIDS
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Beto Lopes Representante Lego e equipe MetaDroid no torneio estadu-
al de robótica Lego

Neuma, Camila e Priscila prontas para curtir o Natal com a família em 
Itapipoca-CE

Equipe Colégio Meta na formatura das turmas da 2ª Etapa

Neila Santana, da Fábrica dos Bolos, foi convidada para participar do 
programa da Rosinha da Rádio Jornal. Na foto Charles Oliveira, Tercio 
Toledo da Nab e Andrea Guedes do Instituto Embelleze

O aluno Thiago Drummond, do 5º ano B, com a família na formatura dos 
colégios Cata-Vento e IPEC

O aluno Gustavo Ciciliato, do 5º ano A, com a família na formatura dos 
colégios Cata-Vento e IPEC

Aluno Fernando Vaz Ferreira, do 5º ano B, com a família na formatura 
dos colégios Cata-Vento e IPEC

Aluna Ana Beatriz Frazão, do 5º ano B, com a família na formatura dos 
colégios Cata-Vento e IPEC

TV Indaiá esteve presente no Almoço de Natal do Lar São Francisco de Assis

Sorveteria Indaiá sempre com os melhores sabores para refrescar seu dia

Janete, Valderez e Aor no Almoço de Natal do Lar São Francisco de Assis

Elaine Doreto e família no Almoço de Natal do Lar São Francisco de Assis

As irmãs Valadares junto com Will Rufino
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Silvana aida mais linda com Alícia Hair

Rosa, Samuel e Elza equipe Provence Móveis

O Advogado Darci Anadão

Natália Sayuri Masunaga, aluna do Rodin Vestibulares

Matheus, Marisete, Gabriel e Jairo na festa de Natal dos associados do 
Clube 9 de Julho

Isabella, Fabiano, Daniela e Eliane na festa de Natal dos associados do 
Clube 9 de Julho

Agradecemos a todos amigos e clientes por mais um ano de confiança 
em nosso trabalho. São os votos da equipe Frizion Embreagem

Fernando e Antônio na festa de Natal dos associados do Clube 9 de Julho

Cliente da Alícia Hair, Bárbara pronta para sua formatura

A equipe da Center Gás deseja a todos os clientes um feliz Natal e um 
ano novo repleto de saúde e muita paz

Novidade na Agropet Morada! Silvano e sua equipe convida os leitores 
do Jornal Mais Expressão para conferir mais uma novidade, o Palypet 
Palitos Dental Caninos. Vá conferir!!!

Arthur Guedes, aluno do Rodin Vestibulares

Flavia, Sofia, Fernanda, Flavio, Felipe, Nadno, Desirred e Viviane na 
festa de Natal dos associados do Clube 9 de Julho
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CADERNO DE NEGÓCIOS
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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 esta-
cionamento, pisos em porcelanato R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo 
Comercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização 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

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 Ca-
margo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, garagem, 
salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA01071 – Cidade Nova  - Prox. a Av. Pres. Kennedy – 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavand, garagem R$ 1.100,00 + 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 eletrô-
nico 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, lavand, garagem R$ 870.000,00

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

CASAS 

CA01032 – Jd. Morumbi – Casa Nova - 2dorm, sala, coz, wc, lavand, gara-
gem 2 carros R$ 215.000,00
CA01026 – Jd. Paulista -  Casa Nova  - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc, 
lavand, garagem coberta p/ 2 carros R$ 315.000,00
CA01080 – Jd. Regente – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, wc 
social, lavand, garag coberta 2 carros R$ 320.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ armá-
rios), sala, cozinha, wc social, lavand, garagem p/ 3 carros R$ 365.000,00
CA00769 – Centro – AT: 192m² - AC: 108m² - 3dorm, sala, copa, cozinha, 
wc social, lavand, wc externo R$ 380.000,00
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova – Excelente localização - 3dorm(sendo 
1 suite c/ closet), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz americana, churrasqueira 
c/ pia, lavand, edícula, garagem p/ 2 carros R$ 490.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, lavand, quarto 
de despejo, churrasqueira e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, aquecedor 
solar, portão eletrônico R$ 689.000,00   

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
AP00468 – Jd. Alice – Ed. c/ elevador - 2 dorm, sala, coz planej, wc, lavand, 
garagem R$ 225.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores - 1dorm 
c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, wc c/ box 
e gabinete, lavand, garagem coberta R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) R$ 275.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem 
R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer – 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
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AP0615 - 115 M² - ED. JD. DI NAPOLI
3 DORM. (PLANEJ), SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, BHº SERV., 
SALA 2 AMB., VARANDA, ÁREA DE SERV. C/ ARM., 1 VG. 
R$ 550.000,00

CH0107 - 1000 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
3 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB., COZ., PLANEJ., 2 BHºS SOCI-
AIS, ÁREA DE SERV., CHURRAS., PISC., POMAR, 2 VG. R$ 700.000,00

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

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

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, ESPA-
ÇO GOURMET C/ CHURARSQ, FORNO DE PIZZA, 2 VG. R$ 500.000,00

CA0623 - 150 M² - COND. VILLAGIO DI ITAICI
2 DORM., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB. SEMI MOB., COZ. PLANEJ., ÁREA 
DE SERV., ÁREA GOURMET C/ CHURRAS., QUINTAL. 2 VG. R$ 450.000,00

APARTAMENTOS

CASAS

SOBRADO

CHÁCARA

APARTAMENTOS

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

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

AP0645 - 60 m² - RES. BERNARDINO
2 DORM., SENDO 1 ST C/ ARM., SALA 2 AMB. C/ TERRAÇO, 
COZ. PLANEJ., BHº SOCIAL, ÁREA DE SERV., 2 VG. 
R$ 1.450,00 + Cond. + IPTU

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

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

SALÃO

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

CASAS

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

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

SOBRADO

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

CHÁCARA

CH0090 - COND. TERRAS DE ITAICI
CASA SEMI MOB. - 3 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
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ÁREA INDUSTRIAL FRENTE 
P/ RODOVIA - 200.000M²

MONTE MOR – R$ 100,00 M²

GALPÕES INDUSTRIAIS OPORTUNIDADE PARA INVESTIDOR VENDA 
DE GALPÕES JÁ LOCADOS. F. 99711-7411 ID: 55*89*10379

RESIDENCIAL JD. VISTA VERDE – AC: 188M² 
AT: 175M² - 3 DORM., 1 SUITE C CLOSET, WC 

SOCIAL, SL 2 AMB., COZ AMER., LAVAND, 
CURRASQ., PAISAG., 4 VG. R$ 540.000,00

MONTREAL RESIDENCE  AC:104M² e AT: 150M² - 3 
DORM, 1 SUITE, SL AMPLA, WC SOCIAL, COZ 

AMER., LAVAND., CHURRASQ., VG. R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – AC: 67M² AT: 125M² 
3 DORM, 1 SUÍTE, SL, COZ AMER., LAVAND., 1 VAGA. R$ 320.000,00

TERRENO COND. MARIA DULCE   AT: 324M² - EXC. LOCALIZAÇÃO. 
ÁREA DE LAZER COMPL. PORT. TERRENO 24HRS R$ 280.000,00

CONDOMÍNIO HORIZONTWN  – AC: 320 M² - AT: 450 M² - 3 SUITES C AR-
MARIOS SENDO 1 MASTER, WC SOCIAL, SL 2 AMB., COZ. PLAN., LAVAND, 
CURRASQ., PISCINA, QUINTAL AMPLO, 4 VG 2 COB. R$ 1.100.000,00

RESIDENCIAL MANTOVA – TERRENOS A PARTIR 
DE 207 M², ÁREA DE LAZER COMPLETA, 

PORTARIA 24HS - R$ 127.000,00

MORADAS DE ITAICI – AC: 70M² AT: 150M² - 2 DORM. 1 SUITE, WC 
SOCIAL, SL, COZ., CHURRASQ., 2 VG. R$ 350.000,00

CONDOMÍNIO JD. DOS AROMAS – AC: 129 M² - AT: 225 M² - 3 DORM., 1 
SUITE C SACADA E 2 CUBAS, WC SOCIAL, SL 2 AMB., COZ., LAVAND, 

CURRASQ., QUINTAL AMPLO, 4 VG 1 COB. R$ 520.000,00

MONTREAL RESIDENCE  AC:110M² e AT: 150M²
- 3 DORM, 1 SUITE, SL 2 AMB., WC SOCIAL, COZ AMER., LAVAND., 

PREP. P AQUEC. SOLAR, 2 VG 1 COB. R$ 450.000,00

JD. ESPLANADA – AC: 180M² AT: 300M² - 3 DORM., 1 SUITE, WC SOCIAL, SL 
2 AMB., COZ, LAVAND, CURRASQ., WC EXT., PISCINA, 2 VG. R$ 750.000,00

OPORTUNIDADE EM CONDOMÍNIO 
FECHADO – TERRENOS DE 150M².  
ÁREA DE LAZER COMPLETA, POR-

TARIA 24HS – R$ 95.000,00

GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL 
JÓIA– AT: 5000M² AC: 4000M²

ESCRIT., REFEITORIO, VESTIÁRIO, 
VG., PÉ DIREITO 11M - R$ 5.000.000,00

EXCELENTE 
SALÃO COMERCIAL NO CENTRO 

520M² R$ 18.000,00
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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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CA00779 - OPORTUNIDADE: CASA NOVISSIMA NO JD. MORUM-
BI: 125M² AT. 60M² AC. 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, R$ 
260.000,00 

VENDA

CASAS EM BAIRROS 
CA00184 – OLIVEIRA CAMARGO: 3 DORMS, SALA, COZ. WC, GARAG. R$ 200.000,00
CA00771 – JD. MORUMBI: 125M² AT. 60M² AC. 2 DORMS, SALA, COZ. C/ GABINETE, 
LAVAND. WC, R$ 260.000,00
CA00706 – MORADA DO SOL: 125M² AT. 150M² AC. 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. 
WC, EDIC. CHURRQ. R$ 260.000,00
CA00794 – JD. MORUMBI: 150M² AT. 2 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. 
WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 270.000,00 
CA091 P.1 – JD. MONTE VERDE: 125M² AT. 94M² AC. 2 DORMS, SALA, COZ. LA-
VAND.WC, 2 VAGAS R$ 270.000,00 
CA034 P.2 – PQ. INDAIA: 3 DORMS, SALA, COZ. C/ ARMAR. LAVAND. WC, EDIC. 
R$ 275.000,00
CA015 P.2 – JD. TROPICAL: 250M² AT. 2 DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, 2 
VAGAS R$ 280.000,00
CA113 P.2 – PAULISTA 2: 3 DORMS S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. COZ. LAVAND. WC, 
3 VAGAS R$ 300.000,00              

DESPJ. DORMT. DE EMPREG. CHURRQ. VARANDA, 4 
VAGAS R$600.000,00
CHA00201 – REC. INT. VIRACOPOS: 1.429M² AT. 400M² 
AC. 5 DORMS, S/ 1 SUIT. C/ HIDRO, 2 SALAS, COZ. 
PLNAJ. LAVAND. WC, ESCRT. DORMT. DE EMPREG. 
CHURRQ. POMAR, VARANDA R$ 650.000,00 ( ACEITA 
PERMUTA )
CH00057 – ITAICI: 2.500M² AT. 320M² AC. 3 DORMS, S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. SALA, LAVAND. WC, DISPENS. POR-
TÃO ELETRO. DORMT. DE EMPREG. EDIC. PISCINA, 
CHURRQ. POMAR R$ 800.000,00 

LOCAÇÃO CASA

JD PEDROSO – 3 DORM, 1 STE, SALA, COZ, WC, 
GARAGEM P/2 CARROS. R$1.440,00 C/ IPTU INCLUSO
CONDOMINIO EM FRENTE AO POLO SHOPPING – 
SENDO 3 DORM, 1 STE, SALA, COZ, COPA, WC SOCIAL, 
GARAG P/4 CARROS. R$1.600,00 + COND + IPTU
PQ DAS NAÇOES – CASA BEM ESPAÇOSA C/ 3 DORM, 
1 STE, SALA, COZ, WC SOCIAL, EDICULA C/ DORM + 
WC, GARAG P/5 CARROS. R$1.800,00 C/ IPTU INCLUSO
VILA RUBENS – CASA EXCELENTE C/ 3 DORM, 1 C/ 
ARMARIO, SALA 2 AMB, COZ PLANEJADA, WC SOCIAL, 
EDICULA C/ CHURRASQUEIRA, GARAG. R$2.800,00 
+ IPTU
JD AMERICA – CASA EXCELENTE C/ 3 DORM, 1 STE 
C/ ARMARIO, SALA 2 AMB, COZ PLANEJADA, WC 
SOCIAL, EDICULA, GARAG, PORTÃO ELETRONICO. 
R$3.200,00 + IPTU

LOCAÇÃO APARTAMENTO

EDIF ALVARO LORENZETTI (PROX A RODOVIARIA)– 1 
DORM, SALA, COZ, WC. R$900,00 +IPTU+COND
EDIF SOLAR DOS GIRASSOIS (PROX A VILA 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
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 PA-
DRÃO C/ 3 DORM, 1 STE C/ CLOSET, COZ PLANEJADA, 
DORM + WC DE EMPREG, 2 SALAS, VARANDA GOUR-
MET C/ CHURRASQ, AQ SOLAR, 2 VAGA. R$2.700,00 
+IPTU+COND

OPORTUNIDADE: TERRENOS NO FOGUE-
TEIRO 1.000M² POR APENAS R$ 75.000,00 
NÃO FIQUEM DE FORA, ULTIMAS UNIDA-

DES LIGUE: 9. 7405-1651

A PARTIR DO DIA 05/01/2015 ESTAREMOS 
EM UM NOVO ENDEREÇO 

PARA MELHOR ACOMODÁ-LOS 
RUA: REMULO ZOPPI N° 100 ( EM FRENTE 

A PRAÇA DO ANTIG TEJUSA )

CA00120 – JD. VALENÇA: 125M² AT. 110M² AC. 2 DOR-
MS, SALA, COZ. DORM DE EMPREG.   R$ 300.000,00
CA00715 – MONTE VERDE: 125M² AT. 110M² AC. 2 
DORMS, SALA, COZ. WC, PISCINA, CHURRQ. R$ 
300.000,00 ( ACEITA CARRO OU TERRENO COMO 
PARTE DE PAGAM.)
CA00716 – LAURO BUENO: 130M² AT. 113M² AC. 3 
DORMS, SALA 2 AMB, COZ. LAVAND. CHURRQ. R$ 
300.000,00

CASAS EM CONDOMINIO: 

CA00792 – VISTA VERDE: 175M² AT. 105M² AC. 3 
DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, CAMPO 
DE FUT. PISCINA, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 450.000,00 
CAC021 – COND. MONTREAL: 153M² AT. 147M² AC. 3 
DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. 
GARAG. R$ 480.000,00 ( ACEITA TERRENO ) 
JD. DOS AROMAS: 225M² AT. 129M² AC. 3 DORMS S/ 1 
SUIT. SALA 2 AMB. LAVAND. CHURRQ. AREA DE LAZER, 
2 VAGAS, R$ 620.000,00 ( COM ARMÁRIOS ) 

APARTAMENTOS: 

AP00166 – PQ. S. LOURENÇO: 135M² TERR. 2 DORMS 
S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. COZ. LAVAND. WC, PISCINA, 
CHURRAQ. 1 VAGA R$ 290.000,00 
     

CHACARAS:

CHA092 P1 – ALTOS DO BELA VISTA: 3 DORMS S/ 1 
SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, EDIC. R$ 350.00000
CH00073 – PQ. DAS BANDEIRAS: 1.000M² AT. 216M² 
AC. 4 DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. WC, CHURRQ. + 
FOGÃO A LENHA R$ 400.000,00
CHA00032 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 200M² AC. 2 
DORMS, SALA, COZ. WC, PISCINA R$ 550.000,00
CHA036 P.2 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 200M² AC. 
3 DORMS, S/ 1 SUIT. C/ CLOSET, SALA 3 AMB. COZ. 
PLANJ. LAVAND. WC, DISPENS. ECRIT. QUARTO 
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APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA LO-
CAÇÃO PRÓXIMO A AV CONCEIÇÃO 

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

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

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

ÓTIMO SALÃO 
COMERCIAL BEM 
LOCALIZADO NO 
JD MORADA DO 

SOL COM 90M2AC 
CO 2 WC E ESTA-

CIONAMENTO PARA 
2 AUTOS. R$1.500,00 
Referência: SL00012

OTIMO SALÂO 
COMERCIAL COM 
100M2 AC 2WC E 

ESTACIONAMENTO 
PARA 4 AUTOS.

R$1.800,00
REFERÊNCIA: 

SL00013

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

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

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

CASA NOVA PROXIMO AO CENTRO 
COM 3 DORMITORIO, SUITE, 

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

Referência: CA00090

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

localização. R$370.000,00 
Referência: CA00092

Casa Nova 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

APARTAMENTO 
COM OTIMA AREA 
DE LAZER 3 DOR-
MITORIO, 1SUITE, 
SALA, COZ., VAGA 
PARA 1 AUTO CO-
BERTA. R$1.300,00 

Ref: AP00049
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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),sal
a,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,qu
intal,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,va
randa,edícula,churrasqueira,quintal,garagem para 2 carros.
COD.342 – PQ.DAS NAÇÕES – R$349 MIL – 3dorms(1
st),sala,coz,wc,as,garagem para 2 carros.
C O D . 3 5 8  –  J D . R E G E N T E  –  R $ 3 5 0  M I L  – 
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, churras-
queira, 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 planej
ada,as,dispensa,churrasqueira,aquec.solar,portão 
eletrônico,quintal,garagem para 2 carros.
               
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

CASA NO VALE DAS LARANJEIRAS DE ALTO PA-
DRÃO 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,c
hurrasqueira,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,c
oz,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$230 MIL – 150m²,com planta 
aprovada para comercio,fundos e laterais fechados,garagem 
para 4 carros. VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².
TE.46 – COND.VIENA – R$280 MIL – 324m².

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

COD.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms,sala 
de estar e jantar,coz,wc social,lavanderia,deposito de 
bagunça,churrasqueira,portão eletrônico,aquecedor 
solar,poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 
6 dorms(2sts máster),sala de jantar,estar e TV,coz. 
Planejada,lavabo,wc social,lavanderia,piscina,campo de 
futebol,churrasqueira.

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.MOACYR ARRUDA – R$2MIL – 2dorms,sala 
ampla,coz,2 wc social,lavanderia,garagem para 4 carros. 
Edícula: 2dorms,wc,varanda ampla.
CIDADE NOVA –  R$2  MIL  –  COMERCIAL  – 
2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de 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,lava
nderia,quintal,garagem.
JD.AMERICA – R$1.600,00 – 3dorms(1st),sala,coz,copa,ed
ícula,wc,churrasqueira,garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$1.600,00 – 3dorms,sala de estar e jan
tar,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 
VL TODOS OS SANTOS – R$1.600,00 – 2dorms(1st),sala
,coz,wc,quintal,garagem.
PQ.DAS NAÇOES – R$1550,00 – 3dorms, sala, coz, wc, 
quartinho nos fundos, garagem.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia.
JD.MONTE VERDE – R$1.400,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 4 carros.
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,lavanderi
a,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.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 2dorms,sala 2 
ambientes,coz,2 wc,lavanderia,garagem. SOBRADO.
JD.ITAMARACÁ – R$1.100,00 – 1dorm grande,sala grand
e,coz,lavanderia,quintal,garagem para 2 carros.
Vl. VITORIA – R$1.000,00 – kitnet com garagem e mobília.
JD.MORADA DO SOL – R$1.100,00 – 2dorms,sala,coz,w
c,lavanderia,garagem.
VL.ALMEIDA – R$900,00 – 1dorm,sala,coz,wc,quintal,
garagem.
J D . M O R A D A  D O  S O L  –  R $ 9 0 0 , 0 0  – 
dorm,sala,coz,wc,garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00 – 1dorm,1 quartinho,sa
la,coz,wc,as,entrada para moto.
J D . M O R A D A  D O  S O L  –  R $ 7 0 0 , 0 0  – 
1dorm,sala,coz,wc,entrada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 1dorm,coz,wc,garagem.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
as, sem garagem.

 

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 

JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem.
VL.M. HELENA – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, as, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$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 ambien-
tes com lareira,copa,coz,lavanderia,wc,sacada,churr
asqueira,piscina.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 30m²,wc,bancada 
com armários e espelho.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 100m²
VL.GIORGINA – R$1.500,00 – 60m² + 20m²,wc.
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.
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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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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. 

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

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

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

LOCAÇÃO 

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

Água e Gás

Auto Mecânica

Auto Escola Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Auto Peças Beleza Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Elétrica

Ferro Velho

Decorações

Decorações

Comida Japonesa Cópias

Eventos Fotografia

Centro Automotivo
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Odontologia

Padaria Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

Manutenção

LavanderiaLanchesJóiasImobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteProjetosPousada Litoral Norte



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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

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

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

Visite nosso site: www.globalempregos.com.br

AJUDANTE GERAL – Código 
10530 :  Ensino Fundamental 
completo. Não é necessária ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
ANALISTA DE CONTAS A RE-
CEBER JR. – Código 12248: 
Desejável formação superior 
completa. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO – Código 
13127: Graduação completa. 
Experiência em realização de 
treinamentos e programas de 
integração. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO – Código 12417: Desejável 
formação superior. Experiência 
em rotinas de transporte, emissão 
de DANFE, cotações. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE MANUTEN-
ÇÃO – Código 10399: Desejável 
Ensino Médio completo. Expe-
riência em manutenção predial 
(troca de lâmpadas, torneiras, 
máquinas de refrigeração, etc.). 
Residir em Indaiatuba. 
ASSISTENTE DE VENDAS – 
Código 13128: Cursando supe-
rior em Administração, Gestão 
Empresarial ou áreas afins. Ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
ATENDENTE – Código 11301: 
Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência na função. 
Disponibilidade para o 2° turno. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PCP (PCD - Opor-
tunidade para Pessoa com Defi-
ciência.) – Código 6504: Ensino 
Médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Código 12621: Ensino Médio 
completo. Desejável experiência 
na função. Disponibilidade para o 
2° ou 3° turno. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Código 13130: Ensino Médio 
completo. Experiência na função. 
Curso de Empilhadeira. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
– Código 7372: Ensino Médio 
Completo. Experiência em vendas 
externas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – 
Código 10992: Cursando supe-
rior em Administração ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba. 
FRESADOR CNC – Código 
11635: Ensino Médio completo. 
Experiência em programação, 
preparação e operação de centro 
de usinagem horizontal (portal). 
Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. 

GERENTE DE LOJA – Códi-
go 12509: Desejável formação 
superior. Experiência em geren-
ciamento de equipe. Residir em 
Indaiatuba.
GESTOR COMERCIAL – Có-
digo 12395: Formação superior 
completa. Experiência na área 
comercial de indústria madeireira. 
Disponibilidade para viagens. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Código 11067: Ensino Médio 
completo. Experiência em monta-
gem de máquinas e equipamen-
tos. Disponibilidade para viagens. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO – 
Código 11664: Desejável Ensino 
Fundamental completo. CNH C. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR DE EXTRUSORA – 
Código 11631: Desejável Ensino 
Médio completo. Experiência em 
extrusora de ração. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR (A) DE VENDAS – 
Código: 12165: Desejável Ensino 
Médio completo e experiência na 
função. Residir em Itu.
ORÇAMENTISTA – Código 
12249: Desejável formação su-
perior. Experiência em custos e 
formação de preços. Residir na 
região de Indaiatuba. 
SUPERVISOR DE FUNDIÇÃO – 
Código 11097: Formação superior 
completa. Experiência na função. 
Residir a região de Indaiatuba.  
TÉCNICO DE PROCESSOS – 
Código 12981: Formação técnica 
completa. Experiência em desen-
volvimento de projetos de máqui-
nas, equipamentos e dispositivos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Có-
digo 11773: Desejável formação 
Técnica em Eletrônica ou áreas 
afins. Experiência em montagem 
de painéis elétricos. Desejável 
conhecimento em inversores 
de frequência, controladores de 
temperaturas, PLC, motores, 
manutenção de máquinas e equi-
pamentos e pneumática. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO – Código 12357: 
Formação Técnica completa. 
Experiência na função. Inglês 
intermediário. Residir na região 
de Indaiatuba. 
TORNEIRO CNC – Código 13129: 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia na função. Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itu. 
TRAINEE – Código 23392: Gra-
duação em Engenharia Flores-
tal, Madeireira 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. 

Mantenha seu cadastro atualizado em nosso site:
www.globalempregos.com.br

Você poderá visualizar a vaga de interesse e candidatar-se 
à ela conforme código mencionado abaixo.  

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

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

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
ANALISTA AMBIENTAL 
Curso técnico ambiental, 
experiência com auditoria 
interna.Conhecimento com  
Office (Excel, Word). Local 
de atuação: Itu
ANALISTA DE LOGISTICA 
Superior em Administração 
ou Logística. Experiência na 
área de logística com contro-
le de embarques, emissão de 
notas de coberturas garantin-
do o estoque físico e contábil. 
Possuir Excel avançado. 
Local de atuação: Salto
ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO DE VENDAS  Forma-
ção superior em Administra-
ção. Experiência na área de 
vendas e rotinas administra-
tivas. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE FINANCEIRO  
Superior completo ou cursan-
do administração ou ciências 
contábeis. Conhecimento 
com apuração do fluxo de 
caixa, contas a pagar reco-
nhecimento dos títulos. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE TÉCNICO 
Superior Completo ou cur-
sando Arquitetura, Enge-
nharia Civil, Tecnólogo em 
Construção Civil-Modalidade 
Edificações. Conhecimento 
em Informática/ pacote Office 
especialmente PPT, amplo 
conhecimento do ambiente 
de obra e das fases de uma 
construção. Local de atua-
ção: Indaiatuba
COORDENADOR ADMI-
NISTRATIVO DE VENDAS 
Formação superior em Ad-
ministração de Empresas. 
Experiência na área adminis-
trativa de vendas. Imprescin-
dível espanhol intermediário 
e inglês avançado. Local de 
atuação: Salto  
CONSULTOR DE VENDAS 
FARMACÊUTICO Forma-
ção superior, experiência na 
área comercial e vendas de 
embalagens para o mercado 
farmacêutico. Efetuar ne-
gociações com os clientes 
e visitas externas. Local de 
atuação: Itu
ENGENHEIRO QUIMICO 
Superior completo na área 
Química, experiência em 
laboratório.Inglês e /ou Es-
panhol desejável. Local de 
atuação: Itu

FATURISTA Formação su-
perior, experiência na área. 
Conhecimento em NF Ele-
trônica, Sistema Totvs/Pro-
theus, toda parte fiscal. Local 
de atuação: Itu
FORNEIRO Ensino funda-
mental, experiência na fun-
ção.Local de atuação: Itu
FRESADOR CNC  Ensino 
médio completo, experiência 
na função. Local de atuação: 
Itu
FRESADOR CONVENCIO-
NAL Ensino médio completo, 
experiência na função. Local 
de atuação, Itu
OPERADOR DE ATENDI-
MENTO Ensino médio com-
pleto ou cursando o último 
ano. Possuir disponibilidade 
de horário. Local de atua-
ção: Itu
PORTADOR DE NECESSI-
DADES ESPECIAIS Ensino 
médio e disponibilidade de 
horário. Local de atuação: 
Salto.
RETIFICADOR Ensino médio 
completo, experiência na 
função. Local de atuação, Itu
SUPERVISOR DE MANU-
TENÇÃO  Ens ino  méd io 
completo, curso técnico em 
elétrica, eletrônica ou edi-
fícios. Experiência na área 
de manutenção predial e 
conservação. Conhecimento 
em Elétrica, Mecânica, Hi-
dráulica e Alvenaria.Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO ELETROMECÂ-
NICO Curso técnico em ele-
tromecânico, experiência na 
função. Possuir disponibi-
lidade de horário. Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA 
DO TRABALHO Formação 
técnica em segurança do 
trabalho. Experiência na fun-
ção. Conhecimento em CIPA, 
SIPAT, PPRA e PCMSO. 
Possuir habilitação. Local de 
atuação: Itu
TORNEIRO CNC Ensino mé-
dio completo, experiência na 
função. Local de atuação, Itu
VENDEDOR EXTERNO En-
sino médio completo, experi-
ência com vendas externas.
Disponibil idade para via-
gens. Possui habilitação e 
condução própria. Local de 
atuação: 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

ARMADOR: Experiência 
em Armação de Ferra-
gens e com disponibilida-
de de horários.
AJUDANTE DE PRODU-
ÇÃO: Com experiência 
em executar tarefas que 
necessitam de grande 
esforço físico.
AUXILIAR DE COZINHA: 
Para ajudar no preparo 
de alimentos, limpeza e 
organização da cozinha, 
auxiliando o cozinheiro. 
AUXILIAR DE LIMPEZA: 
Para atuar na limpeza e 
organização de setores 
comerciais e industriais. 
CARPINTEIRO: Experiên-
cia na função para traba-
lhar em construção civil.
ESTAGIÁRIO DE TÉC-
NICO DE SEGURANÇA: 
Necessário está Cursan-
do período Noturno 2º 
ou 3º Semestre, pois irá 
trabalhar das 07h40 às 
15h11.
LIDER DE OPERADOR 
LOGISTICO: Com expe-
riência em liderança na 
área logística, armazém, 

expedição, movimentação 
de materiais, etc. e expe-
riência em operação de 
empilhadeira.
OPERADOR DE PRODU-
ÇÃO: Corte, dobra e poli-
mento do aço, serigrafia, 
inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, 
lapidação e polimento de 
vidros, corte policarbona-
to, corte e lixamento de 
peça em vidro, pré-forno.
RECEPCIONISTA FOL-
GUISTA: Com disponibi-
lidade para turnos, para 
cobrir folgas.
SOLDADOR SERRA-
LHEIRO: Com experiên-
cia em Solda TIG, MIG, 
MAG e solda Oxi - acetilê-
nica. 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 ex-
periência na função. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA 
Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PIZZAIOLO 
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. Resi-
dir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 
Com Ensino Médio Completo, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PRO-
CESSOS  Graduação em 
Engenharia 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 dispositivos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGE-
NHARIA Candidato cursando 
a partir do 4º semestre Enge-
nharia Mecânica, Produção 
ou Mecatrônica, para atuar 
na área de projetos possuir 
conhecimentos em Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto.
ESTAGIÁRIO DE LOGÍS-
TICA Candidato cursando a 
partir do 2º semestre Tec-
nólogo em Logística, com 
conhecimentos em informá-
tica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO TÉC. SEGU-
RANÇA DO TRABALHO 
Cursando a partir do 1º mó-
dulo, com conhecimentos 
em informática e  possuir 
disponibilidade 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. Resi-
dir em Indaiatuba.

IMPRESSOR FLEXOGRÁFI-
CO Ensino Médio Completo, 
desejável Ensino Técnico 
em Artes Gráficas, com ex-
periência na função possuir 
conhecimentos em impres-
são em sacos de papel com 
visor. Residir 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 REFRIGE-
RAÇÃO Candidato com En-
sino Médio Completo, curso 
de Refrigeração, com expe-
riência na função e noções 
de elétrica industrial. Residir 
em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO  Com Ensino Médio 
Completo, com experiência 
na função, manutenção pre-
ventiva, corretiva e preditiva 
de máquinas e equipamen-
tos, possuir conhecimentos 
em equipamentos hidráulicos 
e pneumáticos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
MONTADOR MULTIFUNCIO-
NAL Cursando Ensino Médio, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
PORTADOR DE NECESSI-
DADES ESPECIAIS Can-
didato com Ensino Médio 
Completo, desejável experi-
ência na área de produção 
ou administrativa. 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. Resi-
dir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE PRODU-
ÇÃO Com curso Superior 
ou curso Técnico em Solda, 
desejável inglês técnico, com 
experiência em processo 
de soldagem, Tig, Arame 
Tubular, Eletrodo 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, lavabo, 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 carros, 
edícula com 03 cômodos e 
wc nos fundos,  R$ 420.000, 
00. Troca com chácara em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa na CECAP - 02 D., sala, 
coz., WC, lav., garag. P/ 02 
carros, edícula c/ 03 cômodos 
e WC nos fundos, R$ 390.000, 
00. Troca com chácara em In-
daiatuba F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil. Aceita permu-
ta 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 Cond. 
Montreal R$ 420.000,00 - 3 
D., sendo 1 suite, 1 banheiro, 
sala e 2 vagas de garag. 
- AT 150 m² AC 104m² F. 
98372-0000
Cond. Portal das Acácias 
- 3 D., sendo 1 suíte máster, 
todas com saca, 1 wc social, 
lavabo, área de luz, coz. 
americana, sala 2 amb., 
2 vagas de garag. -  R$ 
580.000,00 F. 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suí-
tes, sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 au-
tos, (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 - OPOR-
TUNIDADE - R$ 450.000,00 
- 3 D, sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, sala e 2 vagas de 
garag. - AT 175 m² AC 105 
m² F. 98372-0000

Guarujá (Enseada) – 03 su-
ítes, sala 02 amb., coz. com 
AE, lavand., área de lazer 
completa com piscina 5x5 
AT/ 300m² AC/ 300m² R$ 
1.000.000,00.(Casa situada 
na Av. Atlântica. Permuta 
por imóvel de igual valor 
no Mosteiro ou Vale) F. 
99887-7771 
Imóvel Comercial - Av. Pre-
sidente Vargas AT: 780m² 
AC: 760m² R$ 3.000,000,00 
F. 3885-3538/ 3016-9320
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., Wc e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em ter-
reno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 
270.000,00 F. 99887-7771
Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 
2 D., sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, coz, 
WC, AS, varanda, quintal,2 
salas comerciais, WC, garag. 
para 2 carros R$ 370 mil F. 
98136-7331
Jd. Morada do Sol - 03 
casas no mesmo terreno, 
moradia ou aluguel, espaço 
para 3 carros. Ótima loca-
lização R$ 370 mil. Aceito 
negociação F. 99433-3007 / 
3935-2376 c/ José 
Jd. Paulistano com 3 D. 
(1st),sala,coz,wc social, la-
van., garag. para 2 carros R$ 
280 mil F. 98136-7331
M. do Sol – Rua 58 belíssima 
casa com 02 D., sala, coz, 
WC social, lav., garag. p/2 
autos + 01 Cômodo c/ WC 
nos fundos, quintal, jardim 
em lote de 250m². Valor im-
perdível R$ 380.000,00. AC. 
financiamento F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – Rua 20 – casa nova 
C/ 02 D. sendo 01 suíte, sala, 
coz., Wc social, lav., em 
abrigo cob., gar. p/ 02 autos 
em estrutura p/ sobrado R$ 
270.000,00. Aceita financia-
mento F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 aceita lote 
no negócio, estuda parcela-
mento direto c/ o propr. com 
50% de entrada. 
M. Sol – Rua 23 - casa com 
02 D. sendo 01 suíte, sala, 
coz., WC social, lav., garag. 
p/ 02 autos em estrutura p/ 
sobrado. R$ 250.000,00 Só 
a Vista F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 

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 

Casa em Cond. em frente ao 
Polo Shopping c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz, WC, garag. 
R$ 1.600,00 + Cond + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly
Casa toda mobiliada em 
Cond. Fechado c/ 2 D., sala, 
coz., WC e área de lazer c/ 
piscina. R$ 1.700 + Cond + 
IPTU F. 3016-2888 Kelly
Cecap – CA02616 - 01 D., 
sala, coz, 01 WC, A.S e 
quintal separado R$ 880,00 
F. 38752215 Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 - Amplo 
apto, Centro, 3 D., 1 wc e 1 wc 
de serviço, coz. ampla, sala, e 
área de serviço F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apto,  2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e 
área de serviço, 1 vaga de 
garag. F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente localiza-
ção, 4 D., 6 salas, ótimo para 
casas de repouso, clínicas 
- AT 479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
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

M. Sol – Rua 77 - sobrado 
com 03 cômodos WC e lav. 
no pav. superior e .04 cô-
modos WC, lav. e garag. no 
pav. inferior, documentada. 
Aceita financ. R$ 230.000,00 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., 
garag. + salão comercial 
na frente R$ 195.000,00 
Ac. financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294. 
Estuda parcelamento direto 
com o proprietário com 50% 
de entrada. 
Oportunidade - Casa em 
construção no Jardim Re-
gina (falta acabamento), 
3 dorm (1 suíte), cozinha, 
sala 2 amb., área serv., wc 
social, garagem 2 autos, 
excelente localização RS 
320.000, tratar proprietário 
F. (19) 99444-9415 
Pq. das Nações - 250m², 
próx. Ao Sesi e Polo Shop-
ping, 3 D., sala, coz., área 
na frente e no fundos e + 1 
cômodo no fundo e quintal 
grande. R$ 370 mil. Aceito 
negociacão ou permuta - Alu-
guel R$ 1.550 sem IPTUF. 
99452-9644
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F: 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2166/ 94*2168/ 3935-1372
Res.  Amsta lden  -  R$ 
850.000,00 - Casa 3 suítes, 
sala 2 amb., com área de 
luz, coz. planejada, piscina, 
churrasq., edícula com wc 
fechada em vidro, 4 vaga, 
AC 230 m² At 367 m² F. 
98372-0000
Vila Avaí – 03 suítes, lavabo 
sala 02 amb., coz., área de 
serviço R$ 470.000,00 F. 
99279-1177 ou 7822-8438

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.  Bouga inv i l le  - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st c/ 
closet), pavimento inf.: lava-
bo (todos os WC’s. c/ armário 
planej.), sala 2 amb. c/ pé 
direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e AS 
c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (armário 
planej.), aquec. solar, quin-
tal, área de lazer, 6 vagas 
garag. R$ 4.000,00 + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 
24hs - 3D.(Sendo 1 suite c/ 
armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garag. 
R$ 2.300,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Cond. Pq. Dos Guarantãs 
– SO0382 - 130 m²  - 3 D. (1 
st), WC, lavabo, sala 2 amb., 
cz. c/ gabinete, desp., AS, 
quintal, churrasq., 4 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. Pq. dos Guarantãs 
- SO0383 - 139,61 m² - 3 D. 
(1 st), lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, AS, 
quintal, churrasq., 02 vagas 
de garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
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

Cond. Vi l la Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts (1 
st c/ closet e varanda), todos 
os D. e WC’s com armário 
planej.), lavabo, sala 2 amb., 
escrit., copa, cz. planej., 
AS, depósito/D. ext., edícu-
la com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar con-
dicionado, 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Cond. Vi l la Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, sen-
do 1 c/ closet e varanda, 1 c/ 
varanda (todos os D. e WC’s 
c/ armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escrit., copa, 
cz. Planej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícula c/ 
churrasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itaici – 
Casa em condomínio, com 2 
D, sala dois amb., WC social, 
coz. com armários, 2 vagas – 
R$1.500,00 + cond. e IPTU F. 
7829.3854 Id 55*94*16871
Jd. Califórnia CA02601 - 02 
D., coz, WC, lavan + estacio-
namento que cabe caminhão, 
trator, máquinas agrícolas 
etc. Rua Domacir Stocco Jr. 
871. Aluguel a combinar F. 
38752215 Imobiliária
Jd. Dom Bosco – CA0382 
- 150 m² - 3 D. (1st), WC, 
sala tv, cz., AS, 2 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - SO0407 - 
250 m² - 2 D. (1 st), sala, 
copa, WC, cz., edícula c/ 
D., AS, 3 vagas garag. R$ 
1.700,00 + IPTU  F. 3392-
0333
Jd. São Paulo – CA01971 - 
01 D., sala, copa, coz, WC, 
A.S, garag. R$ 990,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária

Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 
D., 1 suite planejada , 1 lava-
bo , sala dois amb., garag. 
para 4 carros , coz. Planej. , 
lavand. F. 7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz planejada, 
WC, ar cond. no dorm,  ga-
rag. R$ 1.900,00 + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., 
sendo 2 suíte, sala 2 amb, 
coz, lavabo, garag. 1.600,00 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Res. Cocais - SO0426 - 
120 m² - 3 D. (1 st), sala, 
lavabo, cz. c/arm., WC, 
AS,quintal, 2 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Rua – 58 (sem garag.) ex-
celente casa com 03 D. e 
demais dependências, com 
sacada (pavimento supe-
rior) R$900,00 + IPTU F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ garag. R$ 
900,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Vila Real - CA0611 - 125 m² 
- 3 D. (1st), sala, cz., WC, AS, 
churrasq. c/ forno, 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, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948
Vl. Maria Helena - CA0562 - 
200 m² - 3 D. (1 st c/ closet), 
sala 2 amb., lavabo, WC, cz. 
americana, varanda gourmet, 
WC ext., AS, 2 vagas garag. 
R$ 2.200,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Vl. Maria Helena – CA1381 
- 1 D., coz, WC e sem garag. 
Rua Caiapo, 37 casa 5 R$ 
700,00 + IPTU F. 38752215 
Imobiliária

Apto Gran Vi l le  -  R$ 
270.000,00, 3 D., todos com 
suíte; sala de estar, 63m; garag. 
para um  carro F. 98144-9224
Apto - Florianópolis (Itape-
ma) – mobiliado, 03 D., (01 
st), sala, coz., lavand., chur-
rasq. na varanda 130m² R$ 
420.000,00 F. 99887-7771
Apto Residencial Soho,  3 
D. (1 suíte), coz., sala 2 amb., 
área serv., wc social, 2 vagas 
garagem, terraço gourmet, 
completa área de lazer, Apto 
Novo, R$ 125.000 + transf. 
divida (financia) ,  tratar pro-
prietário, F. (19) 99444-9415 
Centro - Apto Térreo , Cen-
tro, 2 D., sala coz., wc social 
e wc de serviço, área de ser-
viço , excelente localização. 
Prédio c/ portaria 24 horas R$ 
220.000,00 F. 98372-0000
Jd. Eldorado - com 2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331
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Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 de 
250 gramas, 2 de 150 gramas 
mais periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 talha, 
1 estufa, 1 balança. F: (11) 
98362-9657/ (11) 2429-6353
Aluga-se - 02 salas comer-
ciais, Rua Sete de Setembro, 
Jd. Pau Preto 12 m² (por sala) 
F. (19) 99148.2797
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 
1 recepção, 3 salas, wc e 
área de serviço, localiza-
do no centro da cidade  F. 
98372-0000
Centro – Sala comercial 
com mezanino, 1 vaga de 
estacionamento, 55 m² R$ 
1.700,00 00 – F. 7829-3854 
/ Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, 
esquina, ótima localização 50 
m² R$ 1.550,00 F. 7829-3854 
– Id 55*94*16871.
Centro – Salão comercial, 
24 de maio 100 m² - R$ 
5.000,00 00 F. 7829-3854 / 
Id 55*94*16871.
Locação Galpão Indus-
trial AT: 1200m² AC: 900m² 
R$ 18,00 m² F. 3885-3538/ 
3016-9320
Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 Escritório co-
mercial, sendo 1 sala, wc, 
coz., amplo terreno para 
estacionamento ou opera-
ção, com capacidade para 
entrada de caminhão F. 
98372-0000
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente 
localização F. 3016-2888 
Kelly

Jd. Morumbi -  2 D., sala de 
estar e TV, coz, wc,lavand.,1 
vaga de garag. coberta 
R$138 mil F. 98136-7331
Jd. Pau Preto – OPORTUNI-
DADE - 3 D., sendo 1 suíte, 
2 vagas de garag., 2 salas, 
D., com armários planejados, 
coz. planejada, área de ser-
viço, D. e WC de serviço  R$ 
650.000,00  F. 98372-0000
Torre Viena - AU 101m2 
3 D. (1s) 2 vagas, salão 
de festas, academia, aque-
cimento a gás, despesas 
com condomínio R$ 550,00 
e IPTU R$ 85,00 mensais. 
R$ 495.000,00. Estuda-se 
ponto comercial no negócio 
F.3875-0469 / 99751-9921
Vendo ou troco Apto no 
Cond. Soho - 3 D. F. 7801-
5378 / 3825-0298

Apto Cecap - 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
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
Cond. Murici - AP0578 - 47 
m² - 2 D., sala, cz., WC, AS, 
1 vaga garag. R$ 950,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333

C o n d .  G r a n d  V i l l e  - 
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
Apto Spazio Illuminare - c/ 
2 D., sendo 1 ste, sala, coz, 
WC, uma vaga. 1.100,00 
+ Cond. + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
Cond. Fernanda – AP0641 
– 154,33 m² - 3 D. (1 st), 
s a l a  2  a m b . ,  s a c a d a , 
cz. planej., WC, AS pla-
nej., WC serv., 2 VG. R$ 
1.600,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 
- 70 m² - 2 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
gourmet, 1  vaga garag. R$ 
1.600,00 + 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
C o n d .  P l a c e  V i e w  - 
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. San Pietro - AP0531 
- 69,89 m² - 2 D., sendo 1 
st. c/ arm., sala 2 amb., ter-
raço, cz. planej., WC, AS, 2 
vagas garag. R$ 1.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333

Passo o Ponto Bazar e 
Papelaria no centro, vendo 
e passo o ponto com tudo 
dentro. Aluguel R$1.650,00 
F. 3875-2215
Salão comercial no centro 
520m² R$ 18.000,00 F. 3885-
3538/ 3016-9320
Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edif. Office 
Premium. F. 3016-2888 Kelly
Vendo Salão de Cabelei-
reiro Completo - Todo de-
corado com grafiato, TV c/ 
parabólica, bebedouro de 
água gelada, etc. F. 99223-
6984 c/ Joaquim

Aluga - Res. Terras de Itaici 
- CH0090 - 1000 m² - Semi 
mobiliada. 3 D. (1 st), sala 2 
amb., varanda, cz. planej., 
WC, AS, quintal, diversas 
vagas R$ 2.700,00 + Cond. 
+ IPTU. F.3392-0333
Aluga - Videiras de Itaici – 
Chácara com 3 D., sendo 1 
suíte máster, salas de estar, 
jantar e TV, coz. e área 
de serviço planej., piscina, 
portão eletrônico e alarme 
R$ 3.000,00 F. 98372-0000
Chácara em Salto – a partir 
de 1.000m² – OPORTUNI-
DADE - R$ 60.000,00 – Acei-
ta carro no negócio ou faze-
mos permuta com terreno. 
F: 3016- 1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 3935-1372
Rec. Campestre Viracopos 
- R$ 420.000 - Chácara Com 
casa de 3 d., sala ampla, 
coz. americana, piscina.  AT 
1000 m². Fácil acesso F. 
98372-0000

Elias Fausto - SP - 01 al-
queire, casa de 03 D., rico 
em água, pomar, pasto, a 
3 km do centro. Apenas R$ 
600.000,00. Aceita casa 
em Indaiatuba no negócio 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294
Elias Fausto - SP - Chá-
cara com 3.600m² casa 
de quatro cômodos, luz, 
poço. Troca por casa em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Excelente Sít io  I tabo-
raí – Casa Sede, 3 lagos, 
piscina. AT: 20.000m² R$  
1.500.000,00 F. 3885-3538/ 
3016-9320
Recanto Campestre de Vi-
racopos – CH0098 – 1429 
m² -  Chácara murada c/ 
sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 
amb., cz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Rib. Grande-SP - 04 al-
queires c/ 02 casas simples 
de 04 cômodos cada uma, 
lavoura, bosque, 02 tan-
ques com peixes, abasteci-
dos com água em forma de 
bica, luz, água de mina, a 
60km do centro de Ribeirão 
Grande-SP R$ 240.000,00. 
Aceita troca com casa em 
Indaiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997. Estuda 
parcelamento direto com o 
proprietário
Sítio -Videira – 50.000m² 
sítio formado com casa de 
05 suítes, sala 03 amb., 
lavabo, coz. com despensa, 
dependência de empre-
gada, piscina e casa de 
caseiro AC/  600m² R$ 
3.000.000,00 F. 99887-7771

Terras de Itaici – Chácas 
com 4 D. Sendo 1 suíte, coz. 
ampla, churrasq. e piscina. 
AT. 1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000
Vale das Laranjeiras – Chá-
cara – At. 3890 m² - Casa 
c/ 3 D, sendo 1 suíte, sala 
de esta com pé direito alto, 
coz. planejada, área de 
churrasq. com wc, piscina, 
campo de futebol e pomar 
R$ 850.000,00 estuda-se 
permuta por apto ou casa 
com 3 D. em Indaiatuba F. 
98372-0000
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para loca-
ção finais de semana. Troca 
por casa em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Vendo - 4 1/2 alqueiros   - c/ 
3 alqueiros de calipal for-
mando, terra plana, tratorá-
vel, energia próximo, 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 
restante pode ser parcelado. 
Total de R$ 260 mil F. 19-
98149-5815
Vendo ou troco por terreno 
- chácara, 1.000m², só terra. 
1 sitio de 5 1/2 alqueiros c/ 
pasto formado c/ cerca de 
mourão tratado, casa avaran-
dada, palhol, energia elétrica, 
região c/ antena de celulare 
pomar, c/ 3 cabeças de ga-
dos, estrada do Romeiro  e 
Terra Santa próx. à igreja 
católica, supermercado, as-
falto em 6km R$ 270 mil F. 
19- 98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatuba 
(estrada Indaiatuba/ Itu-
peva) – 20 alqueires a R$ 
10,00m² frente para rodovia 
F. 99887-7771

M.Sol -  ½ lote documenta-
do 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
Área Industrial Frente p/ 
Rodovia - 200.000m² Monte 
Mor R$ 100,00 m² F. 3885-
3538/ 3016-9320
Área p/ empreendimento 
comercial ou residencial 
no centro – 1060m² - sob 
consulta F. 3885-3538/ 
3016-9320
Av. Visconde de Indaiatuba 
– Terreno de amplo (660 m²) 
cercado em esquina, com es-
critório e 2 salas R$ 6.000,00 
F. 98372-0000
Cardeal - OPORTUNIDADE 
- Misto em novo Loteamento 
Liberado par construir - 200 
m²  R$ 50.000 de entrada e 
parcelas de R$ 970 estuda-
-se proposta à vista, aceita-
-se veículo como parte da 
entrada  F. 98372-0000
Cond. Maria Dulce - terreno  
324m² R$ 280.000,00 F. 
3885-3538/ 3016-9320
Jardins do Império - Opor-
tunidade – terrenos 150m² 
R$ 95.000,00 F. 3885-3538/ 
3016-9320
Jd Esplanada II - 2 lotes lado 
a lado 360 m² cada lote, valor 
R$ 220.000,00 cada lote. 
Parte alta F. 7829.3854  Id 
55*94*16871
Jd. Califórnia – TR00707 - 
250m² c/  casa nos fundos, 
2 D. ,sala, coz, WC. Rua 
Domacir Stocco Jr., 869 F. 
3875-2215 Imobiliária.
Jd. do Império -TR00711 
- 150m², quadra 13, lote 54 
cond. Aceita carro no negócio 
R$ 115.000,00 F. 3875-2215 
Imobiliária 
Jd. dos Laranjais - 3.000m² 
R$ 220.000,00 F. 99887-
7771
Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$370.000,00 F. 99887-7771
Jd. Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 99279-1177
Jd. Paradiso - 03 lotes juntos 
708m², 550m² e 420m² R$ 
800,00 m² F. 99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico  R$ 
180.000,00 F. 98372-0000

Loteamento Monte Carlo 
– quadra N, lote 23, área 
150m², lote residencial. Ter-
reno escriturado R$ 100 mil 
pelo lote F. 99720-4160
Oportunidade para In-
vestidores – Lançamento 
Cond. em Itu AT 260m² R$ 
108.000,00 F. 3885-3538/ 
3016-9320
P q .  d a s  B a n d e i r a s 
-   1.000,00 m² total R$ 
260.000,00 F. 7808-3727
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 localidades. 
F: 99752-2170/ 94*2168
Terra em Indaiatuba R$ 
60,00 o m²- ótima topografia 
de frente com a rodovia. 
mim F: 99205-4322/ 99763-
8709/ 94*2166/ 94*2168/ 
3935-1372
Terreno Comercial - Av. 
Fábio Bicudo 362m² R$ 
835.000,00 F. 3885-3538/ 
3016-9320
Terreno Comercial - Frente 
p/ Av. Conceição 700m² R$ 
1.200.000,00 F. 3885-3538/ 
3016-9320
Terreno comercial - frente 
p/ Av. em itaici 9.340m² R$ 
450,00 o m² F. 3885-3538/ 
3016-9320
Terreno em Salto – 300m² 
LOTEAMENTO FECHADO 
– Estrada do Lajeado (Con-
crebase) OPORTUNIDADE 
R$ 90.000,00/ 40% de en-
trada + parcelas. F: 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-
4322/ 99763-8709/ 94*2168/ 
94*2166/ 3935-1372
Terreno Industrial - 5.200 
m² R$ 500,00 m² F. 99887-
7771
Terreno Industrial - Vi-
tória Martini 1000m² R$ 
450.000,00 F. 3885-3538/ 
3016-9320
Vende-se Haras – região de 
Itaici 100.000m² R$ 37,00 m² 
F. 3885-3538/ 3016-9320
Vendo - àrea de 20.000m² 
com represa nos fundos, 
escriturada a 5 km do as-
falto R$ 360.000,00. Aceita 
permuta de menor valor F. 
99371-1972 
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CLASSIFICADOS
Vendo - cadeirinha para 
carro até 20 kg, ótimo esta-
do R$ 150 F. 3834-1674 / 
98158-7632
Vendo - Impressora HP 
Office Jet 4500 R$ 400 F. 
99623-6274

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 por-
tas, VH, DH, R$ 6.000 F. 
99195-6822
Fiorino - caminhonete - 92, 
verde, alcool, doc. Ok F. 
99783-2900
Van Transit Ford (nova) ano 
2013 completa, 14 lugares, 
licenciada, IPVA. Negocia, 
troca: maior ou menor valor 
F. 3875-2215 / 99696-8732

Vendo - PS3 fat destravado 
com HD externo de 1 tera, 
1 controle, HD interno de 
80 giga e 30 jogos dentro 
do HD interno último lan-
çamentos R$ 1.100,00 F. 
98247-4690 tim
1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por R$ 
200,00 - F. 3835-5918 ou 
9927-32955

Ofereço-me para trabalhar 
como azuleijista pedreiro. 
Com mais  de  30  anos 
de experiências do al i-
cerce ao acabemento F. 
994151485
Ofereço-me como diarista 
com experiências e indica-
ções F. 99266-1617/ 98116-
0546 

Ofereço-me como profes-
sor de Inglês (aos sábados 
de manhã) do ínicio do 
nível básico até nivel inter-
mediário. F. 99240-3570
Ofereço-me  para colo-
cação de pisos e reves-
t imentos 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, casado, 
2 filhos F. 98894-5045 c/ 
Josemar
Ofereço-me para traba-
lhar como ciudadora de 
idosos, mensal, diário ou 
folguista F. 99339-6343 
c/ Divina
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de crian-
ças e idosos ou diarista, 
com qualidade, referen-
cias  a mais de 20 anos no 
mercado ante e pós obras. 
Compromisso, preço jus-
to tenho disponibil idade 
de horários F. 38011916 
/ 999301477 Vera

Gol - 91 - 1.6,  azul indico, 
gasolina, motor novo, doc. 
Ok F. 99117-9957
H o n d a  C i v i c  L X L 
1 .8  Comple to  -  Pre to 
2011/2011 - Bancos, Cou-
ro, Cinza F. 99256-9209
Palio - 2000 - 1.0 branco, 
4  por tas  R$ 11 .000 F . 
99195-6822
Pálio - 2007 - 1.0 cinza, 
2  por tas  R$ 16 .000 F . 
99195-6822
Saveiro -  1 .6 -  2006 - 
branca, impecável, pneus 
novos 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

Honda NXR 150  Bros 
ES - 2009 - F. 3885-1581 
/ 99745-3375

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 Antônio
Fazer 250 - 2007 - azul, 
original, único dono, chave 
reserva, manual, revisões 
na Yamaha, pneu trazeiro 
e relação novo. Doc. Ok, 
ótimo estado de conserva-
ção R$ 5.490 F. 19-98256-
5700 T im/  99357-8858 
C la ro /  98851-5869 O i / 
99994-8233 Vivo
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

Ofereço-me para traba-
lhar como faxineira em 
casa de família F. 3835-
1581 / 99745-3375 c/ Nair
Ofereço-me para traba-
lhar como diarista, cos-
tureira, casa de famíl ia 
ou motorista particular F. 
99560-8281 c/ Raquel
Ofereço-me - cabelereira 
e manicure à domicílio F. 
99332-1128 / 3935-0499 
recado.
Ofereço-me para passear 
com cachor ros .  Tenho 
referências F.3875-4942 / 
99616-7070 c/ Rita
Ofereço -me  pa ra  t r a -
ba lha r  como pedre i ro , 
jardineiro, eletrecista e 
encanador F. 99130-7264 
/ 99776-6441 c/ Odair
Ofereço-me para traba-
lhar como acompanhante 
em hospital ou cuidadora 
de idoso noturno F. 3935-
8651
Ofereço-me para traba-
lhar como empilhaderista, 
sou aposentado,  tenho 
curso e exper iênc ia F. 
99452-9644 c/ Santos

Maca peroba rosa, maca 
195x75x75 (CxLxA), maca 
195x 65x85 (CxLxA) ambas 
tem a cabeceira removível 
(com 30 cm cada), porta rolo 
de papel e escada de inox 
R$ 850 cada. F. 7814-5723
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 - Fa-
lar c/ Figueira
Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem localizado.  F. 
99607-4522 c/ Gisele 
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

Bazar e Papelaria no cen-
tro: vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. R$ 50 mil, 
aluguel R$ 1.650 F. 3875-
2215 / 99696-8732.
Cozinha industrial, no Jd 
Pau Preto AT: 150 m² AC 90 
m². R$ 1.800 F. 98372-0000.
Vende-se Título Familiar do 
Clube 9 Julho - R$ 3.000 – 
Negociável F. 99256-9209
Vendo - 01 cama casal estilo 
colonial madeira embuia c/ 
colchão, 01 DVD, 01 Rack 
Pequeno, 01 máquina de 
costura portátil F. 99379-
2957 c/ Lourdes
Vendo - 01 carrinho de lan-
che grande ( pronto para 
trabalhar) F. 3834-1429 / 
99129-3242
Vendo - 1 Trompete Yamaha 
YTR 2340, dourado, semi-
-novo R$ 750 F. 3936-1045 / 
99194-7124
Vendo - Bicicleta usada, mar-
ca Scott Aspect. Ótimo esta-
do, o valor é de R$ 2.000 faço 
por R$ 1.000 F. 99623-6274
Vendo - TV 29’ estéreo, 
Toshiba R$ 250 F. 3885-
2843
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