
Primavera quer despedida com vitória  

Guarda e Defesa Civil 
apreendem linhas com cerol 

Indaiatuba Clube inicia 
venda de ingressos 

Vencimento do IPVA começa hoje 
Menino de 10 anos 
morre após tomar 
choque           

Cata Bagulho 
tem programação 
divulgada

Desfile de 
Carnaval tem
data definida 

Conta de água e 
energia têm novas 
tarifas em 2015

Dois bebês nascem 
no primeiro dia do 
ano 

Competições 
iniciam no futsal e 
no campo

‘COPINHA’

OPERAÇÃO 

FEIJÃO COM SAMBA

TRÁGÉDIA 

SERVIÇO EM INDAIATUBA

REAJUSTE   

NASCIMENTO 

PONTAPÉ 

A partir de hoje, dia 9, os motoristas podem pagar o IPVA 2015. Os contribuintes podem quitar o imposto em cota 
único agora em janeiro, com pagamento à vista e 3% de desconto, ou em fevereiro, sem desconto. Outra opção é parcelar 
a cobrança em três vezes (janeiro, fevereiro e março). 

O Primavera quer se despedir com vitória da 46ª Copa São Paulo de Futebol Junior. 
Mas o desafio promete não ser fácil, já que pela frente o Fantasma terá a forte equipe 
do Cruzeiro. O jogo será amanhã, dia 10, às 16 horas, e o time de Indaiatuba entra em 
campo já eliminado. 

Um menino de 10 anos 
morreu após tomar um cho-
que elétrico ao cair de uma 
árvore, na área rural da ci-
dade no dia 22 de dezembro. 
Ele foi socorrido ao Hospital 
Augusto de Oliveira Cam-
argo (Haoc) e transferido 
para à Unicamp, porém não 
resistiu e faleceu no dia 27 de 
dezembro.

A Prefeitura divulgou, 
durante a semana, a pro-
gramação da operação Ca-
ta-Bagulho” para 2015. Em 
Indaiatuba, o programa da 
Secretaria de Urbanismo e 
Meio Ambiente está dividido 
23 setores. O serviço teve 
início na segunda-feira, dia 5.

O Desfile de Carnaval de 
Indaiatuba acontece no dia 15 
de fevereiro e será realizado 
na Marginal Esquerda do 
Parque Ecológico, a partir das 
20h30, com uma novidade: 
um novo bloco formado por 
alunos e equipe de trabalho do 
projeto Educando para a Vida.

 Desde segunda-feira, 
dia 1º de janeiro, está em 
vigor o aumento na conta 
de energia com o Sistema de 
Bandeiras Tarifárias. Novos 
valores também foram fixa-
dos para cobrança na conta 
de água, segundo o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae). 

Duas mães deram à luz aos 
primeiros bebês de 2015, no 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). De acordo 
com a assessoria de imprensa 
do hospital, Lucas Godoy dos 
Santos nasceu por volta das 
10 horas com 2,8 kg e 48 cm. 
Já às 15 horas veio ao mundo 
a pequena Raissa Vitória, com 
3,1 kg e 51 cm. 

A quarta edição da Copa 
Sol-Sol de Futsal 2015 terá o 
pontapé inicial amanhã, dia 
10. Na estreia do certame, 
cinco jogos estão marcados 
para o ginásio da Sol-Sol. Já 
no domingo, dia 11, acontece 
a rodada de abertura da Super-
copa Vila Avaí 2015. 
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Homem é preso por esfaquear o próprio filho
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Mais um ano começa Como você irá 
pagar os impostos 
do inicio de ano, à 
vista ou parcelado?  

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

Radares dia 09 a 16/01

Editorial EnqueteArtigos

O período de festas chega ao fim e inicia-se mais 
um longo período de 365 dias. Mais do que começar a 
colocar em prática os objetivos para ano, não há como 
negar a preocupação com o pagamento dos impostos e 
com os gastos anormais de dezembro, mês que natural-
mente gastamos com festas e presentes. 

Quem conseguiu guardar o 13º salário, algo difícil nos 
dias de hoje, pode ficar tranquilo. Segundo especialista, 
tal benefício deve ser utilizado mesmo para arcar com os 
impostos de começo de ano. Mas na maioria das vezes 
se faz diferente: utiliza-se a renda extra para a compra 
dos presentes ou para a diversão mesmo. 

Mas o momento não é de desespero por conta dos inú-
meros compromissos financeiros, mas sim de controle e 
disciplina. Saber o quanto recebe e o quanto sem tem de 
conta a pagar é essencial para não entrar no “vermelho” 
ou sair dele. 

Para isso, vale à pena fazer aquela famosa planilha 
com gastos. Pode parecer estressante, mas ter o máximo 
controle sobre as finanças é essencial para uma vida 
financeira “saudável”.

Enfim, começar o ano com o pé-direito, também na 
vida financeira, é a certeza de que se está no caminho 
certo rumo a um excelente 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

Irei pagar parcelado por que são 
muitos gastos e acaba não dando 
para quitar tudo à vista.  O jeito 
é aproveitar que eles parcelam e 
ir pagando aos poucos. Onéssio 
de Souza, 48 anos, pedreiro

Vou pagar à vista por causa do 
desconto. O IPVA por exemplo 
dá uma diferença de R$ 50, por 
isso vou aproveitar e quitar tudo 
à vista por que o desconto com-
pensa.  Anderson Henrique, 26 
anos, desempregado

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.) 

Gergelim

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

É uma  semente muito especial, tem tantos benefios que voces nem podem imaginar .
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
Possui minerais como cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo, além de vitaminas do complexo 

B. Tem alto teor de fibras e gorduras monoinsaturadas (gorduras boas).
BENEFÍCIOS
1 – Combate a prisão de ventre - Umedece e lubrifica o intestino.
2 – Auxilia no tratamento da hemorroidas - A casca da semente possui componentes que ativam a 

circulação sanguínea na parede intestinal.
3 – Ossos saudáveis - Seus minerais, em especial o cálcio, fortalecem nossos ossos.
4 – Controla a obesidade - Quem possui habito de consumir o gergelim regularmente irá controlar a 

velocidade de armazenamento de gorduras no corpo, controlando assim a obesidade.
5 – Aliado contra o diabetes - Seu alto teor de fibras irá auxiliar nosso organismo no controle de trans-

porte do açúcar que ingerimos.
6 – Colesterol - As fibras presentes no gergelim possuem a função de controlar o colesterol que regu-

lamente ingerimos.
7 – Digestão - Possui um importante papel no correto funcionamento do intestino, contribuindo da 

mesma forma para a correta digestão.
8 – Saciedade - Quando seu consumo for associado com outras fontes de carboidrato, ele atuará re-

gulando a velocidade de absorção desses alimentos, de modo a nos sentirmos saciados por um período 
maior de tempo.

As sementes de gergelim podem ser usadas como tempero em saladas e no arroz. Quando torrado e 
moído, o grão vira farinha que enriquece refeições e merenda escolar e pode ser utilizada em massas de 
biscoitos, bolachas, bolos e pães.

A culinária árabe, turca e judaica emprega em abundância o gergelim. O tahine é uma espécie de man-
teiga árabe feita a partir da farinha da semente de gergelim, tostada e moída e possui grande quantidade 
de vitaminas, proteínas e cálcio.

Halawi, doce muito apreciado, é uma composição de tahine misturado com mel, açúcar e suco de limão. 
Prato turco típico é o halvah, mistura de queijo com gergelim torrado e prensado com cobertura de açúcar 
ou mel. Índia e Japão são outros países onde o grão compõe pratos festejados há milênios.

Gergelim preto faz parte do gersal (gergelim + sal), alimento indicado como ideal para combater acidez 
do sangue, favorecer a atividade cerebral e fortalecer a pele.

Ao reduzir a acidez, o gergelim combate dores reumáticas, tumores e ácido úrico. O cálcio acalma os 
nervos, reduz ansiedade, causas e sintomas do estresse.

Na culinária caseira usa-se o grão como tempero e dele é extraída farinha usada como massa para 
biscoitos, bolachas, bolos, pães e pastas.

As sementes podem ser adicionadas a massas de pães, bolos, muffins e biscoitos. 
Elas podem ser torradas e salpicadas sobre hortaliças cozidas e refogadas como brócolis 
e couve-flor e mesmo nas saladas de frutas. Podem ainda ser adicionadas ao molho de 
salada junto com óleo de gergelim. Alimentos podem igualmente ser empanados com 
gergelim e dourados em frigideira ou forno.

 

Já que não tem jeito e eu preciso 
pagar, vou optar por quitar tudo 
de uma vez. O desconto não 
está sendo tão grande.  Patrícia 
Octaviano da Silva, de 30 anos, 
dona de casa

Vou pagar à vista por que com-
pensa bastante, além do mais é 
bom pra não começar o ano com 
dívidas.  Jocelino Almeida da 
Silva, de 30 anos, aposentado

Nome inserido indevidamente no SCPC ou Serasa gera 
indenização por danos morais

Não é raro alguém comprar algo à prazo e ao realizar o cadastro parar adquirir o crédito é 
informado que tem restrição em seu nome mesmo sabendo que não deve a ninguém.

Para a surpresa dessa pessoa, seu nome foi negativado sem ao menos ser informada o moti-
vo, mesmo ciente de que não está em dívida com ninguém ou se estava, já tinha pago a dívida 
e pedido a exclusão.

São vários os motivos que ensejam esse dissabor ao consumidor, como por exemplo, algo 
que já foi pago, mas o credor não retirou a restrição; dívida prescrita que já deveria ter a ins-
crição excluída após os 5 anos previstos em lei; recentemente o caso mais comum é o do uso 
do CPF e outros documentos do consumidor por outras pessoas que contratam serviço em seu 
nome sem ele saber.

 Recente reportagem feita por um famoso jornal mostra que dados de pessoas como CPF, 
RG endereço, estado civil, são vendidos na Rua 25 de Março em São Paulo como se fossem 
produtos de consumo.

Ocorre que alguém pode usar esses dados e contratar serviços que não demandam a presen-
ça do titular das informações para fechar o negócio, prática essa muito comum para contratar 
serviços de telefonia móvel.

Diante dessa insegurança, o judiciário tem aplicado pedagogicamente sanções a quem realiza 
a negativação por mero descontrole administrativo ou falta na fiscalização nas contratações. Daí 
porque as empresas de telefonia móvel encabeçam o topo das litas de reclamações do Procon.

Portanto, aquele que tem o nome inscrito no SCPC ou Serasa indevidamente sofre lesão a 
direito imaterial, como a honra, bom nome e dignidade. Ocorrendo tal fato, deve procurar o 
judiciário para garantir a reparação por meio de indenização por danos morais além da exclusão 

do seu nome nos órgãos já mencionados se comprovado o erro por parte de 
quem negativou.

Vale ressaltar que, aqueles que já contam com inscrição no Serasa e SCPC 
no momento da negativação indevida, não tem direito a indenização, pois 
não houve danos se o nome já estava negativado, somente direito a exclusão.

Jamais desista de seus sonhos
Muita gente vive reclamando, alguns chorando, desistindo de buscar novas alternativas para 

superar e conquistar a realização daquilo que mais quer na vida. Lembrem-se que sempre há 
uma saída, mesmo quando estamos vivendo as maiores dificuldades, basta iniciativa e  usarmos 
a criatividade.  Um fazendeiro, que lutava com muitas dificuldades, possuía alguns cavalos para 
ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. Um dia, seu capataz veio trazer a notícia de que 
um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria 
extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente, 
avaliou a situação, certificando-se que o animal não havia se machucado. Mas, pela dificuldade 
e alto custo para retirá-lo do fundo do poço, achou que não valia a pena investir na operação de 
resgate. Tomou, então, a difícil decisão: Determinou ao capataz que sacrificasse o animal jogando 
terra no poço até enterrá-lo, ali mesmo.E assim foi feito: Os empregados, comandados pelo ca-
pataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco de forma a cobrir o cavalo. Mas, à medida 
que a terra caía em seu dorso, o animal a sacudia e ela ia se acumulando no fundo, possibilitando 
ao cavalo ir subindo. Logo os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, mas, ao 
contrário, estava subindo à medida que a terra enchia o poço, até que, finalmente, conseguiu sair. 
Novos tempos exigem novas aprendizagens, que treinamentos comportamentais vc tem feito na 
sua vida além daqueles de adestramento dados por algumas empresas? Invista na empresa VOCÊ 

Inscreva-se no Leader Training da Signa. www.signatreinamentos.com.br ou 
pelo telefone 019-3875-7898/99923-4440 ou 011-98400-4443
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Pagamento do 
IPVA começa hoje 

CIDADEVisite nosso site: www.maisexpressao.com.br

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

SIRLENE VIRGÍLIO BUENO/ACS-PMI

Agenda do Cata Bagulho 
é divulgada 

SERVIÇO

A partir de hoje, dia 9, 
os motoristas podem 
pagar o Imposto so-

bre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA 2015). Os 
contribuintes podem quitar o 
imposto em cota único agora 
em janeiro, com pagamento à 
vista e 3% de desconto, ou em 
fevereiro, sem desconto. Outra 
opção é parcelar a cobrança em 
três vezes (janeiro, fevereiro e 
março), sendo que a data de 
vencimento corresponde ao 
número da placa do veículo. 

Proprietários de carros, ca-
minhões e caminhões-tratores, 
com placa final 1, têm até hoje 
para pagar a primeira parcela 
do imposto ou a cota única 
com desconto. (Confira as 
demais datas de pagamento 
no box).

O pagamento do tributo 
pode ser feito em qualquer 
agência bancária credenciada, 
portanto o número do Registro 
Nacional de Veículo Automor 
(Renavam) e efetuar a cobran-
ça no caixa ou nos terminais de 
autoatendimento. 

O contribuinte também 
pode fazer a arrecadação pela 
internet, por débito agendado 
ou por outros canais oferecidos 
pelos bancos. 

Segundo a Secretaria da 
Fazendo, no final de 2014 
foram enviados pelos Correios 
aproximadamente 16,5 mi-
lhões de avisos de vencimento 
do IPVA 2015 e seus valores. 
O documento não possui guia 
de pagamento e serve apenas 
como alerto ao contribuinte.

Porém, quem não recebeu 
a correspondência, pode con-
sultar as datas de vencimento 
e valores pelo site http://www.
ipva.fazenda.sp.gov.br/ipva-
net/, sendo necessário preen-

cher o número do Renavam 
do veículo para ter acesso a 
informação. 

O vencimento do seguro 
obrigatório DPVAT coincide 
com as datas do IPVA e tam-
bém podem ser parceladas. 
Proprietários de motos, vans, 
ônibus e micro-ônibus usados 
poderão pagar o prêmio em 
três parcelas, por meio de bole-
tos bancários, os quais devem 
ser gerados no site do DPVAT, 
no www.dpvatsegurodotransi-
to.com.br/parcelamento.

Já para os veículos zero 
quilômetro de qualquer tipo e 
para carros, caminhões, cami-
nhonetes e camionetas usados, 
o seguro deverá ser pago à vis-
ta junto com o vencimento da 
primeira parcela ou cota única 
do imposto.

Para antecipar o licen-
ciamento anual, deverão ser 
quitados integralmente todos 
os débitos que recaiam sobre 
o veículo, compreendendo 
o IPVA, a taxa de licencia-
mento, o prêmio do Seguro 
DPVAT e, se for o caso, mul-
tas de trânsito. O valor para 
o envio do documento pelo 
correio é de R$ 11,00. Caso o 
proprietário tenha necessidade 

de antecipar o licenciamento 
de 2015, a recomendação 
é que o prêmio do Seguro 
DPVAT seja quitado em uma 
única parcela.

Opção
Para o empresário Henrique 

Thadeu Batista, de 24 anos, pa-
gar o IPVA parcelado é mais 
viável. “Eu pago sempre em 
três vezes, primeiro porque não 
pesa tanto e pagar a vista tem 
um desconto insignificante”, 
ressalta. “Pago a prazo, pois 
nunca sobra dinheiro. O 13º 
salário acaba indo embora no 
consumismo do Natal e festas 
de fim de ano”, complementa 
o contador Marcelo de Oliveira 
Souza, de 27 anos. “Mesmo 

assim sobra uma grana, mas 
geralmente somente para a 
primeira parcela do IPVA.”

Já o empresário Marcelo 
Maffezoli, de 31 anos, diz que 
faz o pagamento de acordo 
com a atual situação financei-
ra. “Se tenho dinheiro, pago 
à vista. Se não, parcelo no 
cartão. Mas pagar juros, só 
em ultimo caso. No caso do 
IPVA vai ser parcelado, pois 
o desconto é muito pequeno”, 
lamenta.

Segundo a Prefeitura, via 
Secretaria de Comunicação 
Social, no Município está 
previsto arrecadação de R$ 
51 milhões. No ano passado, 
Indaiatuba arrecadou R$ R$ 
47.653.524,70. 

A Prefeitura divulgou, du-
rante a semana, a programação 
da operação Cata Bagulho” 
para 2015. Em Indaiatuba, o 
programa da Secretaria de Ur-
banismo e Meio Ambiente está 
dividido 23 setores. 

O serviço teve início na 
segunda-feira, dia 5, no setor 1; 
e ontem, dia 8, no setor 2. Na 
segunda-feira, dia 12, a opera-
ção acontece no setor 3, na Vila 
Ruz Peres, Chácaras Areal, 
Vila Teller, Vila Granada, Vila 
Todos os Santos, Vila Nossa 
Senhora Aparecida e Vila Lo-
pes. Entre a Rua Candelária, 
Chácaras Areal, entre o Parque 
Ecológico e Rua 11 de Junho.

Na quinta-feira, dia 15, o se-
tor 4 recebe o serviço no Parque 
São Tomás de Aquino, Cidade 
Nova 1. Entre as ruas Cande-
lária, 11 de Junho, e entre as 
avenidas Presidente Kennedy 
e Presidente Vargas.

O setor 5 tem atendimento 
no dia 19, no Jardim São Carlos, 
Jardim Feres, Vila Sfeir, Jardim 
Maria Luiza, Vila Nossa Se-
nhora Candelária e Jardim Pau 
Preto. Entre as ruas Candelária, 
11 de Junho e Parque Ecológico.

Já no dia 22, o setor 6 terá o 
serviço no Centro, Vila Vitória, 
Parque Boa Esperança e Vila 
Aurora. Também as ruas Can-
delária, 11 de Junho, Augusto 
de Oliveira Camargo, Nicarágua 
e Avenida Presidente Vargas.

No dia 26 de janeiro, o 
Cata Bagulho estará no setor 
7, constituído por: Vila Furlan, 

Jardim América, Jardim Cris-
tina, Jardim Moacir Arruda, 
Jardim dos Amarais, Vila Ho-
mero, Jardim São Paulo, Parque 
Boa Esperança, Vila Castelo 
Branco Jardim São Lourenço 
e Jardim Sevilha. Também 
entre as ruas Nicarágua, Padre 
Bento Pacheco e entre as Ave-
nidas Presidente Vargas e Rua 
Benedito G. de Araújo.

Para fechar o mês de janei-
ro, o setor 8 terá atendimento 
no dia 29. Os bairros atendidos 
são: Jardim Santa Rita, Jardim 
Aquárius, Vila Soriano, Jardim 
Guanabara, Vila Maria, Jar-
dim Itamaracá, Vila Rubens, 
Jardim Olinda, Vila Maria 
Helena, Aqui se Vive e Jardim 
Regente e Jardim Valença. 
Também entre a Rua Guai-
curus e avenidas Conceição e 
Bernardino Bonavita.

Programa 
O Cata Bagulho tem como 

objetivo fazer a retirada de ma-
deiras, pneus, objetos, móveis 
velhos. Os materiais só deverão 
ser colocados na calçada (e 
não em terrenos baldios), um 
dia antes da data agendada. O 
programa não faz a retirada dos 
entulhos de construção.

É importante ressaltar que 
o material resultante de po-
das de árvores de dentro de 
propriedades, limpeza de 
terrenos e chácaras, devem 
ser retiradas particularmente, 
assim sendo, não será retirada 
durante a operação.Datas de vencimento do IPVA

Final da placa  Dia do vencimento
1                       09/01/2015    11/02/2015    11/03/2015
2                       12/01/2015    12/02/2015    12/03/2015
3                       13/01/2015    13/02/2015    13/03/2015
4                       14/01/2015    19/02/2015    16/03/2015
5                       15/01/2015    20/02/2015    17/03/2015
6                       16/01/2015    23/02/2015    18/03/2015
7                       19/01/2015    24/02/2015    19/03/2015
8                       20/01/2015    25/02/2015    20/03/2015
9                       21/01/2015    26/02/2015    23/03/2015
0                       22/01/2015    27/02/2015    24/03/2015
Fonte: Secretaria da Fazenda

IPVA começa a ser 
pago a partir de hoje, 
à vista ou parcelado

Operação Cata Bagulho acontece 
durante o ano todo em Indaiatuba
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ESTRAGOS 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Energia tem 

nova forma cobrança 
DENISE KATAHIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA/ACS-CMI

PLANEJAMENTO 

Após os gastos de dezembro, que naturalmente são maiores 
que nos demais meses, chegamos a mais um começo de ano, 
período em que temos mais compromissos financeiros por 
conta dos impostos. Não importa se tudo será pago à vista 
o parcelado, mas uma boa iniciativa para quem está com o 
orçamento apertado, agora em janeiro, é anotar todos os “com-
promissos” financeiros e também o que é gasto no dia a dia.  

CRESCIMENTO 

Um relatório da fundação City Mayors, centro de estudos 
dedicado a temas urbanos, apresentou quais são as cidades 
que crescem e continuarão crescendo em ritmo acelerado, 
recebendo um número maior de novos habitantes do que as 
demais.  Os dados foram elaborados a partir de estatísticas 
de organizações internacionais publicadas de 2006 até 2014. 

DESTAQUE

Entre as dez cidades mais crescem ou crescerão, destaque para 
Beihai, na China, com taxa de crescimento anual de 10.58 %. 
Entre as cidades brasileiras, Brasília é a que mais cresce, com 
taxa de 2,99%, e 48ª posição no ranking mundial. Na nossa 
região, destaque para Campinas, com taxa de crescimento 
de 2,37 %, 6ª colocada no Brasil e 103ª posição no mundo. 

INTERMINÁVEL 

O Enem 2014 ainda segue com seus "capítulos". Trinta e um 
estudantes do Pernambuco fizeram ontem, dia 8, a prova pela 
terceira vez. Na data oficial do teste, dias 8 e 9 de novembro, 
este grupo não conseguiu terminar a prova por falta de luz 
na escola. Os candidatos voltaram a fazer a prova nos dias 
9 e 10 de dezembro, porém o caminhão que transportava os 
testes foi roubado no Rio de Janeiro. 

REJEITADAS 

Um levantamento concluído no final do ano passado mostrou 
que, de cada três prefeitos das cidades paulista, um teve as 
contas rejeitadas no Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE). Das 634 contas analisadas pelo órgão em 2014, 
257 tiveram pareceres favoráveis ou favoráveis com reco-
mendações e ressalvas. Já 231 (36,1% do total) receberam 
pareceres desfavoráveis. 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO – GIULIANO MIRANDA – SCS/PMI
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Desde o dia 1º de ja-
neiro está em vigor 
na conta de energia 

o Sistema de Bandeiras Ta-
rifárias que mostrará ao con-
sumidor se a energia custará 
mais ou menos, em função 
das condições de geração de 
energia. A indicação virá com 
uma bandeira que pode ser 
verde, amarela ou vermelha.

De acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), a medida foi tomada 
devido à energia elétrica ser 
gerada por usinas hidrelé-
tricas, ou seja, depende das 
chuvas e do nível de água 
nos reservatórios. E com a 
falta de chuva e pouca água 
armazenada, as termelétricas 
precisaram ser ligadas, o que 
ocasionou custos maiores. 

A Aneel informa ainda que 
o programa não tem como 
objetivo repassar custos ao 
consumidor, mas visa dimi-
nuir o impacto dos reajustes 
e mostrar a importância de 
poupar e usar a energia de 
maneira mais consciente. 

Para a auxiliar adminis-
trativa, Gabriele Sampaio, 20 
anos, o aumento da taxa de 
energia não é justo. “A Aneel 
diz que não está repassando o 
valor para os consumidores, 
então porque a bandeira?”, 
questiona. “Acredito que daqui 
uns anos não conseguiremos 
mais dar conta de pagar tanto 
aumento que estamos tendo 
nos últimos meses”, completa.

Já a diarista Leila Helena, 
de 40 anos, diz não ser justo 
ter aumento na conta devido 
à falta de água. “Sempre pa-
gamos pelo prejuízo. Se não 

tem água é porque não chove. 
E que culpa temos nisso? E 
mesmo assim teremos que ar-
car com mais esse aumento”, 
desabafa. “Não aguento mais 
receber notícias de aumento 
de taxas e impostos.”

A Aneel estipulou três 
bandeiras, sendo que a ban-
deira verde não altera o valor 
da conta, a bandeira amarela 

sofre um acréscimo de R$ 
1,50 para cada 100 kWh con-
sumidos; e a bandeira verde 
sofre acréscimo de R$ 3 para 
cada 100 kWh consumido.

Indaiatuba já sofreu rea-
juste na taxa de energia em 
outubro do ano passado. A 
conta de energia dos indaia-
tubanos ficou 22,43% mais 
cara e não foi bem visto pela 

população, uma vez que o 
último reajuste que aconteceu 
em 2013, houve um aumento 
de 8,33% para residências e 
5,19% para indústrias. 

Na ocasião, a assessoria de 
imprensa da CPFL disse em 
nota que o reajuste se deve 
ao aumento das despesas das 
concessionárias com a compra 
e o fornecimento da energia.

Saae anuncia aumento na tarifa de água e esgoto
Novos valores também 

foram fixados para cobrança 
na conta de água, segundo o 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae). Os reajus-
tes entraram em vigor na 
última quinta-feira, dia 1º. 

As tarifas de água para 
consumo mínimo mensal de 
até 5m³ foram estabelecidos 
em R$ 16,27 para categoria 
domiciliar, R$ 29,19 para 
categoria comercial e R$ 
32,61 para categoria in-
dustrial. Já para o consumo 
entre 5,01m³ a 10m³ estes 
valores serão de R$ 0,24 
por m³, R$ 0,42 por m³ e R$ 
0,46 m³, respectivamente. 

Segundo o Saae, os fato-

res que exigiram a correção 
da tarifa foram à variação 
dos preços dos materiais e 
serviços relativos às ativi-
dades de captação, trata-
mento, armazenamento e 
distribuição de água, capta-
ção e tratamento de esgoto, 
manutenção preventiva e 
corretiva das redes. 

Além disso, também im-
pactaram os custos o au-
mento da energia elétrica, 
investimentos para con-
servação e recuperação do 
meio ambiente, os recursos 
hídricos e das fontes de 
água, frente à necessidade 
de manter a capacidade de 
investimentos para atender 

às disposições do Plano Di-
retor do Munícipio. 

Economia 
O Saae implantou neste 

mês a Tarifa Econômica que 
tem como objetivo estimular 
o usuário a economizar e 
diminuir o desperdício de 
água no Munícipio. Para 
quem consumir  até  5m³ 
de água tratada por mês, a 
tarifa passa a ser mínima e 
não haverá correção sobre 
os valores para essa faixa 
de consumo que atinge 23% 
dos usuários. 

Para o superintendente 
do Saae, Nilson Gaspar, a 
medida é importante para 

a economia de água em 
Indaiatuba, uma vez que a 
cidade no ano passado pas-
sou por uma forte estiagem. 
“A estiagem rigorosa, que 
pelas previsões deverá ser 
ainda pior em 2015, mos-
trou a necessidade urgente 
da mudança de hábitos de 
consumo e essas medidas 
visam combater o desperdí-
cio”, explica. 

E para quem consumir 
de 6 a 30m³ o valor será 
reajustado em 6,55% e tem 
como base o índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Para os con-
sumidores acima de 31m³ o 
reajuste será maior.

Conta de água esta mais cara desde a última quinta-feira, segundo o Saae

A Defesa Civil de Indaiatuba registrou após o temporal de 
quarta-feira, dia 7, oito quedas de árvores. A região afetada 
foi a compreendida entre Cidade Nova, Vila Maria Helena e 
Jardim Regente. Pelos estragos a estimativa é de que os ventos 
atingiram 80 km/h. No pluviômetro instalado na Prefeitura as 
chuvas chegaram a 0,6 milímetros.
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Motorista tem mais 90 dias 
para adquirir novo extintor

DA REDAÇÃO                                                   
redacao01@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

ARQUIVO- LAÍS FERNANDES SCS/PMI

Professores Municipais já tem 
salário acima do estabelecido

IPTU 2015 tem aumento de 5,51% 

O Conselho Nacional 
de Trânsito (Con-
tran) prorrogou para 

mais 90 dias o início da 
exigência do uso do extintor 
modelo ABC. A medida foi 
tomada pelo Ministério das 
Cidades, na última segunda-
-feira, dia 5, depois que as 
fábricas apresentaram 
dificuldades em aten-
der a grande procura 
pelo produto e mui-
tos motoristas não 
conseguiram se 
adequar. 

A partir do 
dia 1º de abril, 
o motorista que 
f o r  f l a g r a d o 
sem o modelo 
exigido ou sem 
o produto será 
multado em R$ 
127,69, perderá 
cinco pontos na 
carteira de ha-
bilitação e terá o 
veículo retido. Também 
sofrerá infração de trânsito, 
com a mesma penalidade, 
se o extintor estiver fora do 
prazo de validade, vazio ou 
com lacre rompido.

Na Auto Zone Peças, o 
vendedor Sérgio de Souza 
conta que o último carrega-
mento de extintores, cerca de 
20 peças, chegou na semana 
do Ano Novo e foram vendi-
dos na manhã do mesmo dia. 

Ele afirma que a pre-
visão é que novas unida-
des cheguem entre a sexta 
e o sábado, mas que isso 

não e garantido. 
“Nós dependemos 
dos fornecedo-

res e eles nos 
dizem que está 
em falta.  Por 

isso, acho que 
vai demorar um 
pouco até ter o 
suficiente para 
suprir a deman-
da”, diz. 

A mesma si-
tuação acontece 
na Travain Ex-
tintores, espe-
cialista na ven-
da do produto. 

Na loja não há 
produtos em esto-

que. De acordo com o ge-
rente, Daniel Justino, na 
última semana de dezembro 
foram vendidos cerca de 200 
unidades e o novo pedido 
é para mais 300 extintores 

ABC. “O problema é que 
só existem duas fabricas no 
País que fornecem o produto, 
por isso já foi avisado que 
não tem previsão de quando 
chegue, tampouco se virá a 
quantidade pedida”, infor-
ma. 

Diferença
Ambos os modelos de 

extintorespossuem carga de 
pó, no entanto o tipo ABC 
é mais potente que o BC. O 
modelo exigido atualmente 
apaga apenas incêndios no 
motor e na parte elétrica. 

Já o tipo ABC é eficiente 
no combate a chamas no 
motor, parte elétrica, espu-
ma 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. 
Válida para todo o País, a 
regra inclui carros de pas-
seio, utilitários, camionetas, 
caminhonetes, caminhão, 
ônibus, micro-ônibus e tri-
ciclos de cabine fechada.                   
   

A norma foi confirma-
da em novembro de 2009, 
quando se fixou o início da 
obrigatoriedade do novo ex-
tintor, até então, a partir de 
1º de janeiro de 2015. Veícu-
los 0 km já saem de fábrica 
com o equipamento do tipo 
ABC desde que a norma fe-
deral foi estabelecida. 

Multas aplicadas até a mudança permanecem
Por meio de nota, o Con-

tran também informou que 
até 1º de abril, não serão pe-
nalizados os motoristas que 
ainda portarem o extintor do 
tipo BC. Porém, continuarão 
sendo fiscalizadas a validade 
e as condições gerais do equi-
pamento que contiver o carro. 

As autuações feitas até o 
momento foram legais e serão 
mantidas, pois a resolução que 
exigia o extintor ABC estava 
em vigor em todo o país desde 
1º de janeiro. Mas o cidadão 
sempre tem o direito de recor-
rer junto ao órgão autuador 
quando não concordar com a 

multa aplicada.
A fiscalização dos extin-

tores, equipamento de segu-
rança obrigatório, é realizada 
nas ações de rotina da polícia. 
Dentro das cidades a Polícia 
Militar autua em nome do 
Departamento Nacional de 
Trânsito(Detran). Nas rodo-

vias estaduais, é a Polícia Mi-
litar Rodoviária que multa as 
irregularidades nos extintores 
em nome do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER). 
Já nas estradas federais, a 
Polícia Rodoviária Federal 
responde pela autuação do 
motorista infrator.

O Governo Federal anun-
ciou nesta semana que vai 
reajustar o piso nacional de 
professores em 13,01%. O 
valor que hoje é R$ 1.697,39 
para docentes de escolas públi-
cas com 40 horas de trabalho 
semanais, passará a ser R$ 
1.917,78 e começou a valer 
na última terça-feira, dia 6. Os 
estados e municípios precisam 
se adequar para pagar o novo 
salário já em fevereiro.

Em Indaiatuba a rede muni-
cipal de ensino conta com 1,1 
mil professores e de acordo 
com a Secretaria de Comuni-
cação Social, os profissionais 
do Munícipio recebem um va-
lor acima do piso estabelecido 
pelo Governo Federal.

Na cidade os professores 
ganham salário de R$ 2.468,13 
com 40 horas semanais, desde 
fevereiro do ano passado. O 
reajuste dos professores da 
cidade também deve acontecer 
em 1º de fevereiro.

De acordo com o diretor 
estadual e coordenador da 
subsede de Indaiatuba do 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo (Apeoesp), Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o Li-
nho, o departamento jurídico 
da subsede da cidade enviou 
uma solicitação para a Prefei-
tura pedindo um reajuste de 
10%. “A solicitação foi feita 
no início do mês de dezembro 
do ano passado, porém até o 
momento não tivemos nenhum 
retorno quanto a nossa solici-
tação”, diz. “E o reajuste deve 
ser feito na data base que é 1º 
de fevereiro”, enfatiza.

A secretaria de comuni-
cação social da Prefeitura 
disse que a solicitação está em 
análise e que não há nenhuma 
posição quanto ao assunto.

Linho ressalta ainda que 

O Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) teve um 
aumento de 5,51%, é o que 
informa a Prefeitura de Indaia-
tuba. O aumento foi reajustado 
de acordo com a Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo 
(Ufesp) de R$ 21,25, estabe-
lecida pelo governo estadual. 

Em Indaiatuba serão dis-
tribuídos 109.482 carnês de 
IPTU, sendo que 2500 pessoas 
aderiram ao formato digital, 
que devem ser entregues ainda 
na primeira quinzena de janei-
ro, e 106.982 ao carnê conven-
cional, que serão entregues na 

a Prefeitura nos últimos anos 
tem dado um reajuste abaixo 
do índice do piso.

O coordenador da subsede 
ainda salienta que os professo-
res são os maiores prejudica-
dos com o baixo salário, pois 
os mesmos acabam não ofere-
cendo uma aula da qualidade 
que deveria.

De acordo com o Ministé-
rio da Educação, a correção do 
piso reflete a variação ocorrida 
no valor anual mínimo por 
aluno definido nacionalmente 
pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb). O Ministério ainda 
informa que em 6 anos o piso 
salarial dos professores pas-
sou de R$ 950 a R$ 1.917,78, 
sendo que o maior reajuste 
aconteceu em 2012, onde o 
aumento foi de 22,22%.

Salário Mínimo
Desde o dia 1º de janeiro o 

valor do salário mínimo pago 
aos trabalhadores é de R$ 
788, um reajuste de 8,84% em 
relação ao valor anterior de R$ 
724. Com o reajuste, o mínimo 
pago corresponde a um valor 
diário de R$ 26,27 e de R$ 
3,58 por hora de trabalho. Com 
o reajuste o ministério prevê 
um impacto de R$ 22 bilhões.

Segundo o Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), cerca de 48 milhões 
de brasileiros devem ser bene-
ficiados com o aumento.

O cálculo do reajuste foi 
feito com base nas regras da 
lei de valorização do salário 
mínimo, que usa como parâ-
metro índices de inflação do 
ano anterior e o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 
dois anos antes.

primeira e segunda quinzena 
deste mês.  Destes, 26.914 são 
terrenos e 80.068 prediais. 

A Prefeitura alerta que 
quem não receber o carnê até o 
dia 31 de janeiro deve-se diri-
gir até a Secretaria da Fazenda, 
no Paço Municipal, ou emitir 
a segunda via no site www.
indaiatuba.sp.gov.br.

Assim como em outros 
anos, a Prefeitura irá manter 
o desconto de 5% para paga-
mento à vista em cota única. 
Para pagamento em parcelas, 
os vencimentos serão nos dias 
15 e 25 de cada mês a partir de 

Quem não receber o carnê até o dia 31 deve-se dirigir até a Secretaria 
da Fazenda

fevereiro com valor mínimo de 
R$ 63,75.

Ainda de acordo com a 
Prefeitura 18.229 contribuin-
tes encontram-se na dívida 
ativa, resultando um montante 
de R$ 9.875.607,61. Somente 
no ano passado a arrecadação 
foi de R$ 74.411.422,46. Para 
este ano, a Prefeitura informou 
que o valor lançado ainda está 
sendo fechado pelo Derim. 

IPTU
O Imposto Predial e Ter-

ritorial Urbano é um imposto 
que qualquer cidadão que 

tem posse de casa, terreno ou 
apartamento em área urbana 
paga. O IPTU é calculado pela 
Prefeitura de cada cidade e 
leva em conta a área do imó-
vel, as características (idade, 
posição e tipologia), a forma 
de utilização (residencial ou 
comercial) e o preço padrão 
do metro quadrado da região, 
de acordo com a Planta do 
Munícipio. Cabe também à 
autoridade municipal definir 
as formas de pagamento, as 
datas, a quantidade de parcelas 
e o desconto para pagamento à 
vista. (Denise Katahira)
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Guarda, PM e Colinas divulgam 
balanço do final de ano 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

ASSESSORIA COLINAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO

NASCIMENTO 

Dois bebês nascem no primeiro dia do ano 

A Polícia Militar, a 
Guarda Civil e a 
Concessionária Ro-

dovias das Colinas, que ad-
ministra o trecho da Rodo-
via SP-75 que compreende 
Indaiatuba, divulgaram o 
balanço das ocorrências re-
gistradas entre os dias 22 de 
dezembro de 2014 e 4 de ja-
neiro. Tanto a Guarda quanto 
a PM realizaram operações 
na cidade durante os feria-
dos de Natal e Ano Novo e 
definiram o período como 
“tranquilo”. 

De acordo com a Secreta-
ria de Comunicação Social da 
Prefeitura, entre as principais 
ocorrências registradas no 
período pela Guarda Civil es-
tão: quatro flagrantes de tráfi-
co de drogas, um flagrante de 
roubo a um estabelecimento 
comercial e um flagrante 
de propriedade imaterial de 
DVDs piratas. 

Também foram registra-
dos 13 acidentes de trânsito 
e uma captura de procurado. 
A Secretaria informou ainda 
que a Guarda montou um pla-
nejamento de patrulhamento 
específico para o período 
de Natal e Ano Novo e que 
tudo transcorreu dentro da 
normalidade. 

Já a Polícia Militar infor-

Novo foram contabilizados 
quatro acidentes, com três 
feridos.

2014
A Guarda Civil também 

informou os números totais 
das ações realizadas durante 
o ano de 2014. O Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho (Coade) da GC 
atendeu mais de 50 mil liga-
ções. Em 2013 foram cerca 
de 39 mil. 

As ligações somado ao 
patrulhamento preventivo 
resultaram na captura de 
19 pessoas na condição de 
procurado, 22 armas ilegais 
recolhidas, 199 pessoas pre-
sas em flagrante e 39 menores 
aprendidos, 40 pichadores 
conduzidos à Delegacia de 
Polícia para providências e 
99 veículos recuperados. 

 Já o Setor de Inteligência 
(SIN), por meio do sistema 
de monitoramento com mais 
de 200 câmeras públicas e 
as demais, realizou64 ações 
em 2014 O trabalho resultou 
na prisão de 38 indivíduos e 
o indiciamento de mais 23, 
além da averiguação de 39 
pessoas e a apreensão de 
59 veículos envolvidos em 
delitos diversos, que ficaram 
à disposição do Setor de 
Investigação (SIG) de In-
daiatuba para levantamentos 
futuros.

mou que o policiamento foi 
intensificado, principalmente 
nas regiões comerciais, devi-
do ao grande fluxo de pesso-
as. Durante as duas semanas, 
a PM abordou 2.277 pessoas, 
em atitude suspeita, fiscali-
zou 1.205 veículos (sendo 
570 carros e 635 motos). 
Destes, 55 foram recolhidos 
e 206 foram autuados. 

A corporação realizou 

oito operações de bloqueio e 
duas operações de “Direção 
Segura”, na qual sete con-
dutores foram autuados por 
embriaguez ao volante. 

As ações da PM também 
resultaram em 14 flagrantes 
de crimes, sendo três por 
tráfico de drogas, a apreensão 
de uma arma de fogo, a prisão 
de dez pessoas por crimes di-
versos, quatro menores foram 

apreendidos e sete pessoas 
procuradas pela justiça foram 
capturadas. 

No trânsito local, a PM 
atendeu 52 ocorrências de 
acidentes de trânsito, sendo 
13 com vítimas leves e 39 
sem vítimas. 

Via assessoria de impren-
sa a concessionária Rodovias 
das Colinas, que administra a 
SP-75 (Rodovias Archimedes 

Lammoglia, Prefeito Hélio 
Steffen, Engenheiro Ermênio 
de Oliveira Penteado e San-
tos Dumont), informou que 
passaram pelo local 423 mil 
veículos durante as comemo-
rações natalinas e 237 mil no 
Ano Novo. 

Foram registrados 27 aci-
dentes com 12 pessoas feri-
das e uma com vítima fatal 
durante o Natal. Já no Ano 

Duas mães deram à luz aos 
primeiros bebês de 2015, no 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). De acordo 
com a assessoria de imprensa 
do hospital, Lucas Godoy dos 
Santos nasceu por volta das 10 
horas com 2,8 kg e 48 cm. Já 
às 15 horas veio ao mundo a 
pequena Raissa Vitória, com 
3,1 kg e 51 cm. 

Lucas nasceu de cesariana 
e de acordo com a mãe Selma 
Godoy dos Santos, de 30 anos, 
o parto precisou ser antecipa-
do por motivos de saúde. “Era 
pra ser de parto normal, mas 
foi necessário fazer cesariana. 
Achei incrível ele nascer no 
primeiro dia do ano, já nasceu 
famoso”, diz. 

A mãe de primeira viagem 

Regiane de Jesus Laje, de 21 
anos, contou que já esperava 
o nascimento de Raissa para 
a semana do Natal, mas as 
contrações começaram mes-
mo no início da tarde do dia 
primeiro. A criança nasceu de 
parto normal. 

As duas mamães foram 
presenteadas com um enxoval 
para bebês, que contacom rou-
pinhas e banheira na cor azul 
para Lucas e rosa para Raissa.
Os enxovais são uma doação 
da Oficina de Caridade Santa 
Paulina. 

Ambos os partos foram 
realizadospelo médico obs-
tetraMario HiroshiHarima. 
Segundo a assessoria de im-
prensa, em 2014 foram reali-
zados2.067 partos no hospital. 

Segundo a Concessionárias Colinas, 
a SP-75 recebeu 423 mil veículos 
durante o Natal e 237 mil no Ano Nov

Lucas Godoy dos Santos foi o primeiro bebê a nascer em 2015. Já a pequena Raissa Vitória veio ao mundo no ínicio da tarde do dia 1º



08A Mais Expressão



09AMais Expressão

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE
Experiências de férias que fazem a diferença

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Yázigi Indaiatuba 
irá realizar entre 
os dias 19 a 23 de 

janeiro, o Yázigi Kids Week, 
projeto que tem como ob-
jetivo ensinar os alunos de 
forma lúdica. Mais do que 
divertir, a colônia de férias 
tem a proposta de fazer com 
que as crianças interajam 
entre em si utilizando a 
língua inglesa. Em meio às 
brincadeiras, as crianças 
terão que se comunicar em 
inglês, juntando o aprendi-
zado com a brincadeira. 

Para a colônia de férias, 
podem participar alunos e 
não alunos com idade até 
os 12 anos. As inscrições 
devem ser feitas até o dia 16 
de janeiro na secretaria da 
escola, das 8h às 17 horas. O 
evento acontece na própria 
escola que está localizada 
na Avenida Fábio Ferraz 
Bicudo,  340,  no Jardim 
Esplanada. 

Durante os dias de pro-
gramação, a escola contará 

com diversas atividades 
para as crianças brincarem, 
se divertirem e aprender 
mais sobre o idioma, com 
duas opções de horários das 
9h às 11 horas ou das 14h às 
17 horas.

Mais informações sobre 
o Yázigi Kids Week (19) 
3875-0206.

Cursos 
O Yázig i  Indaia tuba 

abrirá em breve a matrí-
cula para crianças a partir 
dos 3 anos aprenderem um 
novo idioma. Para o curso 
infantil, a escola divide o 
curso em três módulos que 
vai desde os 3 anos até os 
10 anos.

Dos 3 aos 5 anos, o Little 
Kids ajuda a criança a des-
cobrir um mundo de novi-
dades, através de um novo 
idioma de forma lúdica, 
com o objetivo de ensinar 
a língua ao mesmo tempo 
em que busca o desenvol-
vimento integral da criança. 
Aprendem a falar sobre 
nariz, olhos, boca e também 
sobre hábitos diários como 

Indaiatuba recebeu na úl-
tima segunda-feira, dia 5, a 
visita das representantes da 
Festa do Figo de Valinhos. 
Elas estiveram no gabinete 
do prefeito Reinaldo Nogueira 
(PMDB), o qual recebeu em 
mãos o convite oficial para 
a solenidade de abertura do 
evento.

Na ocasião estiveram pre-
sentes a rainha da 66ª Festa 
do Figo, Gabriela Gregio, a 
2ª princesa da Festa, Beatriz 
Zacharias e a representante da 

Programação
17/01 – Teatro Mágico
18/01 – Sambô
22/01 – Rosa de Saron
23/01 – Daniel
24/01 – Amigos do Pagode
25/01 – Blitz
29/01 – Thalles Roberto
30/01 – Thiaguinho
31/01 – Cezar e Paulinho
01/02 – Festival Kids

Fonte: Festa do Figo 

Estudantes do terceiro ano 
do Ensino Médio e dos Cursos 
Pré-Vestibulares do Colégio 
Objetivo Indaiatuba estão em 
plena atividade, participando 
das provas da segunda fase 
dos principais vestibulares do 
País. Ao todo são 243 apro-
vações para a segunda fase 
da Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e 
Universidade Estadual de São 
Paulo (Unesp). 

Ao todo foram 102 apro-
vados para a Unesp, realizada 
em dezembro de 2014; 60 apro-
vados para a Fuvest, realizada 
entre os dias 4 e 6 de janeiro; e 

comissão organizadora, Catea 
Capovilla. 

O evento acontece de 17 
de janeiro a 1º de fevereiro, 
no Parque Monsenhor Bruno 
Nardini e contará com diver-
sas atrações. A entrada para o 
evento é gratuita, exceto nos 
dias 23 e 30 de janeiro, com 
shows de Daniel e Thiagui-
nho, respectivamente.  Além 
das atrações principais, a festa 
também terá outros shows 
que prometem animar os vi-
sitantes.

81 aprovados para a Unicamp, 
que será realizada de 11 a 13 
de janeiro.

Os três vestibulares so-
freram alterações este ano, 
aumentando o grau de dificul-
dade das suas provas. A pri-
meira fase da Unicamp incluiu 
questões de Português e Inglês 
e eliminou a redação. Já no 
vestibular da Fuvest, as notas 
de corte cresceram em 82% 
entre 2014 e 2015. Mesmo com 
essas mudanças, os alunos do 
Objetivo Indaiatuba têm apre-
sentado bom desempenho. Para 
a faculdade de Medicina, por 
exemplo, são três alunos con-
correndo às vagas na Unesp, 

Alunos estão em atividades nos 
principais vestibulares 

Representantes da Festa do figo 
visitam Indaiatuba

OBJETIVO VALINHOS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

dois na Unicamp e um na USP.
As listas de aprovados des-

ses exames começarão a ser 
divulgadas no final de janeiro. 
No dia 28, a lista da Unesp, no 
dia 31 de janeiro a lista da USP 
e no dia 2 de fevereiro, a lista 
da Unicamp.

“A equipe do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba oferece aos 
alunos toda estrutura e o apoio 
necessários para estimular e 
facilitar o aprendizado. Nos-
sos alunos se dedicaram muito 
aos estudos e acreditamos que 
a hora de comemorar está se 
aproximando!”, declara a man-
tenedora do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, Loide Rosa.

São 243 alunos do Objetivo na segunda fase das principais universidades do Estado

Representantes da Festa do Figo de Valinhos estiveram durante a semana em Indaiatuba

DEUZENI CEPPOLINI SCS/PMI

tomar banho, pentear os 
cabelos, entre outros. 

A seguir, a criança de 6 
a 8 anos estuda através do 
Kids, quando é estimulada a 
imaginação por meio de au-
las com jogos, brincadeiras 
e músicas, trazendo assim, 
o conhecimento. Além de 
dar ênfase nas atividades 
orais, com novas palavras e 
expressões.

Já dos 9 a 10 anos, o 
Magic Links proporciona 
o conhecimento através de 
jogos e do entendimento de 
regras. Também oferece a 
criança ricas experiências 
de formação e exploração 
de comunidades virtuais, 
do ciberespaço, com visitas 
a sites relacionados aos te-
mas, promovendo assim, a 
interação não apenas entre 
alunos do Brasil, mas tam-
bém com crianças do mundo 
inteiro.

A unidade Yázigi  de 
Indaiatuba fica na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, 340, 
no Jardim Esplanada. Mais 
informações no (19) 3875-
0206.
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Curso de férias termina
na próxima sexta-feira

Garcia Imobiliária dá dicas
sobre o mercado mobiliário 

DA REDAÇÃO                                                  
redacao01@maisexpressao.com.br

JME

DIVULGAÇÃO

Ano Novo começando 
e é hora de planejar as 
conquistas para os pró-

ximos 365 dias, ou até mesmo 
os passos para as metas a longo 
prazo. Além de viagens, cuidar 
mais da saúde e outras metas já 
conhecidas, muita gente quer em 
2015 sair do aluguel e conquistar 
a casa própria. 

E nesse campo, a Garcia 
Imobiliária é especialista. Des-
de 2012 a empresa é referência 
de profissionalismo, experiên-
cia e confiabilidade no setor 
imobiliário de Indaiatuba. De 
acordo com o proprietário da 
empresa, Paulo Garcia, a inau-
guração da marca na cidade se 
deu devido ao potencial local. 
“É uma cidade que possui uma 
excelente qualidade de vida e 
um alto potencial para investi-
mentos. Por isso, acreditamos 
no setor local e inauguramos a 
Garcia”, explica. 

A Garcia Imobiliária trabalha 
com lançamentos de: terrenos, 
loteamentos fechados, condo-
mínios de casas e apartamentos. 
Revenda de casas, apartamentos, 
salas comerciais, salões, áreas 
industriais e galpões. 

Segundo Garcia, para se man-
ter nesse mercado competitivo, a 
Imobiliária preza pela qualidade 
dos serviços e produtos e pelo 
atendimento. “Buscamos ofere-

cer um atendimento orientando 
detalhadamente e passando segu-
rança aos clientes nas transações, 
de compra, venda e locação”, 
ressalta.  “Possuímos um exce-
lente ambiente com instalações 
modernas e confortáveis e toda 
infraestrutura necessária para 
administração de locações. Desse 
modo, os clientes podem se sentir 
mais seguros ao nos contratar 
para auxiliar nessa compra, venda 
ou locação.”

De acordo com a gerente, 
2015 deve ser um ano de oportu-
nidades para quem quer comprar 
ou vender um imóvel. Deve 
haver também boas opções de 
investimentos em imóveis que 
darão retorno a longo e médio 
prazo, assim que a economia bra-
sileira apresentar a estabilidade 
esperada. 

Para aproveitar essas boas 
previsões, Garcia destaca que 
para quem deseja comprar um 
imóvel o primeiro passo é pro-
curar uma boa imobiliária. Só 
um profissional capacitado e que 
acompanha diariamente as boas 
opções do mercado, poderá auxi-
liar o cliente nesse primeiro passo 
do negócio. Além disso, uma 
empresa imobiliária dará todo 
o respaldo e segurança que uma 
venda “boca a boca” não possui. 

Já se você deseja vender um 
imóvel, é importante que procure 
saber se o imóvel está no valor 
certo de mercado, se a docu-
mentão está em ordem, quais os 
pontos positivos e negativos do 
imóvel e claro, manter o local 
limpo e organizado conta pontos 
a favor na hora das visitas de 
possíveis compradores. 

Aluguel 
Agora se o desejo é colocar 

um imóvel para alugar, a dica é 
ver se  a imobiliária tem suporte 
jurídico, se oferece assistência 
para reparo ao imóvel e se oferece 
várias modalidades de garantia. 
“Acredito que em qualquer um 
dos casos é importante ter sempre 
o trabalho de um profissional 
devidamente credenciado pelo 
CRECI/SP, experiente e que pre-
ze pela ética. Ele irá sempre agir 
protegendo o cliente e garantindo 
bons negócios”, destaca Garcia. 

Para tirar dúvidas sobre o 
mercado imobiliário, compra, 
venda ou locação de imóveis 
basta ir até a Imobiliária Garcia. 
A unidade esta localizada na 
Avenida Conceição, 1.718, na 
Vila Maria Helena. O telefone 
para contato é o 3392-0333.

A Garcia Imóveis está localizada na Avenida Conceição, 1.718, na Vila Maria Helena

Atividades nas férias acontecem nos colégios  Cata-Vento e Ipec 

Termina na próxima sex-
ta-feira, dia 17, o tradicio-
nal “Curso de Férias” dos 
colégios Cata-Vento e Ipec, 
ambos de Indaiatuba. As 
atividades acontecem nas 
unidades das escolas e tem 
como objetivo estimular as 
potencialidades das crian-
ças, por meio de atividades 
lúdicas que promovem o 
aprendizado e o lazer, o pro-
grama é realizado na sede dos 
colégios. 

O tema do curso deste ano 
é “Está na hora de brincar 
com a Turma da Mônica”, em 
parceria com o projeto ECO/
ALEGRIA. A programação 
conta com atividades como 
jogos cooperativos e educa-
tivos, contação de histórias, 
bailes à fantasia e de más-
cara, teatro, gincanas, entre 
muitas outras atividades, 
que trabalham assuntos do 
cotidiano para a reflexão dos 

alunos sobre temas relevan-
tes, como: amizade, respeito, 
preservação do meio ambien-
te e solidariedade. 

A diretora dos colégios, 
Léia Perini, explica que o 
evento concilia a rotina de 
trabalho dos pais com o re-
cesso escolar dos alunos. 
“Ao mesmo tempo em que 
atende às necessidades dos 
responsáveis que precisam 
trabalhar neste período de 
férias e necessitam de um lu-
gar de confiança para deixar 
seus filhos, o curso de férias 
também busca promover 
atividades pedagógicas, que 
estimulam potencialidades e 
divertem os alunos”, explica. 

A sede dos colégios está 
localizada na Rua Armando 
Salles de Oliveira, 623, no 
Centro. Mais informações so-
bre o projeto também podem 
ser obtidas pelos telefones (19) 
3825-6550 ou 3825-6551.
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Uma noite no museu 3 e Os pinguins de 
Madagascar são destaques no cinema

‘Menu Musical’ traz show 
inédito com Daniel Battistoni

Desfile acontece no dia 15 de fevereiro 

Indaiá inicia vendas dos ingressos
para o 13º Feijão com Samba

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br
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O Indaiatuba Clube 
deu início às vendas 
dos ingressos para 

a 13º edição do Feijão com 
Samba, uma das principais 
festas pré-carnaval. O evento 
está marcado para acontecer 
no próximo dia 18 de janeiro, 
a partir das 12 horas. Os in-
gressos podem ser adquiridos 
por R$ 70 (sócios) e R$ 130 
(convidados) na Secretaria 
Social do clube que está loca-
lizado na Rua Doutor Oswaldo 
Cruz, 40, Vila Rossignatti. 
Lembrando que os ingressos 
são respectivos por assento 
da mesa.

Para o diretor social do IC, 
Marcel Del Hoyo, a expectati-
va para a 13º edição do evento 
são as melhores. “A procura 
pelos convites está muito 
grande e certamente o evento 

Desde o dia 1º de janeiro, 
o filme “Uma Noite do Museu 
3 – O Segredo da Tumba” está 
sendo exibido nas salas de 
cinema de todo o Brasil. E no 
próximo dia 15, os pinguins 
mais famosos do cinema ga-
nham agora o papel de prota-
gonista na filme “Os pinguins 
de Madagascar”. 

Dando continuidade às 
aventuras do segurança do 
Museu de História Natural 
de Nova York, Larry Da-
ley (Bem Stiller), a comédia 
vem agradando e ganhando 
público nas salas de cinema. 
Assim como em “Uma Noite 
do Museu e Uma Noite do 
Museu 2” a história passa em 
volta dos objetos que ganham 
vida, porém a peça que dá 
vida aos objetos do Museu 
está sofrendo um processo 
de danificação. Com isso, o 

O “Menu Musical” do 
Shopping Jaraguá Indaiatuba 
apresenta no domingo, dia 11,  
a partir das 12h30, o cantor 
Daniel Battistoni. O show 
promete contagiar o público 
com interpretações de canções 
da música popular brasileira, 
samba, além das trilhas so-
noras de novelas que foram 
sucesso e disco de ouro. 

A paixão do artista pela 
música começou ainda cedo, 
quando acompanhava seu pai 
nas rodas de samba na cidade 

O Desfile de Carnaval de 
Indaiatuba acontece no dia 15 
de fevereiro e será realizado 
na Marginal Esquerda do 
Parque Ecológico, a partir das 
20h30, com uma novidade: 
um novo bloco formado por 
alunos e equipe de trabalho do 
projeto Educando para a Vida.

Além do novo bloco carna-
valesco, escolas como Acadê-
micos do Sereno, Imperador 
de Santa Cruz e Pastoral da 
Juventude confirmaram pre-
sença no desfile. 

O público também poderá 
conferir no dia 16 o tradicio-
nal Carnaval das Marchinhas 

desse ano será um sucesso 
como foram os anteriores. O 
Feijão Com Samba é um even-
to bastante tradicional não só 
da cidade, mas de toda a re-
gião, pois ele abre os prepara-
tivos para o Carnaval com uma 
festa única na região. Para esse 
ano o público pode esperar um 
evento muito animado com a 
presença da escola União da 
Ilha do Governador, o intér-
prete Ito Melodia, o cantor 
Naninha e sua banda, além das 
passistas e rainha da bateria da 
escola", conta.

Para animar a festa, o IC 
traz para Indaiatuba uma das 
principais escolas de samba 
do grupo especial do Rio de 
Janeiro, a União da Ilha que 
vai levar ao palco do clube os 
sambas que marcaram épo-
ca, as músicas que agitaram 
a Marques do Sapucaí e o 
samba-enredo do desfile de 
2015, que terá como tema o 

segurança Larry vai a Londres 
pedir a orientação e ajuda do 
faraó (Bem Kengsley) que 
está em exposição no museu 
local, com classificação livre.

Já no próximo dia 15 de 
janeiro, os pinguins mais 
amados do cinema ganha seu 
próprio filme “Os Pinguins 
de Madagascar”. Os pinguis 

de Campinas. Formado pela 
faculdade de Música Popular 
da Universidade de Campinas 
(Unicamp), hoje, Daniel se 
apresenta nos bares da região.

O “Menu Musical” acon-
tece todos os domingos, na 

na Praça Prudente de Moraes, 
a partir das 19 horas. No mes-
mo dia acontece um show de 
axé no barco. Todas as atra-
ções serão gratuitas. 

A coordenação e estrutu-
ra do evento mais uma vez 
ficará sob a responsabilidade 
das Secretarias de Urbanismo 
e do Meio Ambiente e de 
Obras e Vias Públicas, em 
parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento, por meio 
do Departamento de Turismo. 

O secretário de Urba-
nismo, José Carlos Selone, 
adiantou que será montada 
a mesma estrutura do ano 

samba “Beleza Pura?”. Junto 
a isso o IC será tomado por 45 
integrantes da escola, sendo 23 
percursionistas, 10 passistas, 
quatro passistas masculinos, 
duas baianas, um casal de 
Mestre Sala e Porta Bandeira, 
uma rainha de bateria, um 
cavaco, um intérprete e um 
integrante da harmonia.

Música 
Além da principal atração, 

o clube ainda recebe o cantor 
Naninha, uma das principais 
atrações do samba da cidade 
de São Paulo, onde se apresen-
ta nas melhores casas de show 
e bares da capital paulista. 
Outra atração que promete 
animar o público é o sambista 
Ito Melodia, tradicional intér-
prete de samba-enredo do Rio 
de Janeiro, que vai trazer para 
dentro do Indaiatuba Clube 
a interpretação dos maiores 
sucessos do samba de raiz e 

Capitão, Kowalski, Rico e re-
cruta se aventuram compondo 
uma tropa de elite entre os ani-
mais. No longa, os pinguins 
entram em uma aventura 
para salvar o mundo da fúria 
do vição Dr. Otavius Brine, 
um polovo maléfico, movido 
pelo desejo de vingança, com 
classificação livre.

praça da alimentação do em-
preendimento, das 12h30 
às 15h30. A apresentação é 
gratuita. 

Apresentação acontece 
neste domingo a partir das 
12h30  

passado com arquibancadas, 
sistema de som, iluminação 
e praça de alimentação, que 
ficará sob a responsabilidade 
das escolas participantes. 
Como nos anos anteriores, 
não será permitido o comércio 
ambulante no entorno.

Selone informou ainda 
que a população novamente 
ajudará a escolher a escola 
vencedora por meio de en-
quete no site da Prefeitura. 
Como foi feito em 2013 e 
2014, assim que encerrarem 
as apresentações entrará no 
ar uma enquete no site da 
Prefeitura – www.indaiatuba.
sp.gov.br - por meio do qual 
a população poderá votar na 
agremiação que achar que 
apresentou melhor desempe-
nho na avenida. A votação 
estará aberta até às 12 horas 
da quarta-feira de Cinzas e o 
resultado será conhecido no 
mesmo dia. Os valores das 
premiações devem ser defini-
dos nos próximos dias.

Ingressos já estão à venda para mais uma edição do Feijão com Samba 

“Pinguins de Madagascar” 
tem estreia marcada para 

o dia 15 de janeiro nos 
cinemas

Programação contará com tradicional Carnaval das Marchinhas e show de axé 

Apresentação acontece domingo, no Jaraguá

do pagode brasileiro, dentre 
elas algumas composições 
integram alguns de seus CDs.

Junto com todas as atra-
ções, o clube irá oferecer 
feijoada assinada pelo Restau-

rante e Buffet Verona. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3834-2399. 
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Copa Sol-Sol começa 
amanhã com novidades
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Supercopa tem o 
pontapé inicial domingo 

VILA AVAÍ 

A quarta edição da 
Copa Sol-Sol  de 
Futsal 2015 terá o 

pontapé inicial amanhã, dia 
10. Na estreia do certame, 
cinco jogos estão marcados 
para o ginásio da Sol-Sol. A 
rodada será complementada 
por mais três confrontos na 
próxima terça-feira, dia 13. 
As principais novidades 
da edição 2015 do certame 
serão os jogos à noite e a 
premiação em dinheiro. 

A partida de abertura 
da competição acontece no 
sábado, quando às 12h50 o 
Olímpia Futsal duela contra 
o Sem Chance. Mais tarde, 
às 13h50, os anfitriões jo-
gam diante do Shalke 83. 
Às 14h40, o União Tribuna 
busca três pontos contra o 
Futsal Futuro. 

Ainda no sábado, Man-
chester e Meninos do G5 
duelam às 15h30.  Logo 
em seguida, às 16h20, o 
confronto será entre Otro 
Iskema x Cebi Futsal. 

Uma das novidades do 
certame serão os jogos dis-
putados à noite. A primeira 
rodada será complementada 
na terça-feira, também na 
quadra da Sol-Sol. O pri-
meiro duelo será entre Hum-
ble x Galáticos, às 18h50. 
Logo em seguida, às 19h50, 
jogam Borussia/XII de Ju-
nho/Shock Equipamentos 
x União Centro Esportivo. 
Para encerrar a primeira 
rodada, Elite/Tigres Azuis 
x Atletas de Cristo/Uniton 
duelam às 20h40. 

Outra novidade do cam-
peonato é  o  número de 

participantes que subiu de 
12 para 16 times. No Gru-
po A estão: União Tribu-
na, Futsal Futuro, Humble, 
Galáticos, Olímpia Futsal, 
Sem Chance, Otro Iskema 
e Cebi Futsal. Na Chave B 
estão: Sol-Sol, Shalke 83, 
Manchester, Meninos do 
G5, Borussia, União Centro 
Esportivo, Elite e Atletas de 
Cristo. 

O regulamento da com-
petição prevê que as equipes 
se enfrentem dentro do gru-
po, classificando-se as qua-
tro melhores colocadas de 
cada chave. Para as quartas 
de final e semifinal, as me-
lhores classificadas jogarão 
com a vantagem do empate.
Na final e na disputa de 
terceiro colocado, os times 
jogarão sem vantagem do 
empate e, em caso de igual-
dade no placar, haverá pror-

rogação com dois tempos 
de 5 minutos. Persistindo o 
empate, a decisão será nas 
cobranças de pênaltis. 

Para o membro da comis-
são organizadora, Leandro 
Santos Macena, a expectati-
va é que a edição 2015 seja a 
melhor já disputada. “Todos 
os participantes estão muito 
empolgados e prometem vir 
com força total. Também 
estamos ansiosos com os 
jogos à noite, o que não 
acontece rotineiramente na 
cidade. Esperamos que as 
equipes gostem das novida-
des, e quem sabe a experi-
ência possa se estender para 
os campeonatos da Aifa 
(Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador), o que 
talvez possa atécontribuir 
para o problema da falta de 
quadras na realização dos 
campeonatos”, ressalta. 

Premiação 
Outra novidade da edição 

2015 da Copa Sol-Sol será a 
premiação que este ano será 
em dinheiro. O campeão do 
certame, por exemplo, rece-
berá troféu, medalhas e mais 
R$ 1 mil. O segundo colo-
cado recebe também troféu, 
medalhas e R$ 500. Além de 
troféu e medalhas, o terceiro 
colocado ganhará R$ 200. Já 
o quarto colocado recebe a 
quantia de R$ 100. 

Haverá ainda troféu de ar-
tilheiro, defesa menos vazada 
e equipe mais disciplinada. 
Todos os troféus e medalhas 
foram fornecidos pela Secre-
taria Municipal de Esportes. 

O último campeão do cer-
tame foi a equipe do União 
Tribuna. Já a Sol-Sol é bi-
campeão do certame, com 
títulos conquistados em 2012 
e 2013.

Tradicional equipe do União Tribuna 
levantou o “caneco” de 2014

Amigos do Cachorrão conquistou a Supercopa do ano passado

COMISSÃO ORGANIZADORA

JEAN MARTINS

A tradicional e primei-
ra competição de futebol 
do ano terá seu pontapé 
inicial no próximo domin-
go, dia 11. A partir das 
8h30, a bola rola pela Su-
percopa Vila Avaí 2015, 
no campo da Vila Avaí. A 
competição contará com 
16 equipes,  com quatro 
jogos a serem disputados 
por rodada. 

O primeiro confronto 
está marcado para às 8h30. 
O duelo de abertura do 
certame será entre Clube 
9  de  Ju lho  x  SPQV-A. 
Logo em seguida, às 9h30, 
jogam Marquinhos Despa-
chante x Marquinhos Tin-
tas. Vila Avaí e Cruzeiro/
Dinho Águas se enfrentam 
às 10h30. E para fechar a 
primeira rodada, às 11h30, 
o  due lo  se rá  en t re  São 
Francisco x Exsa. 

Os quatros jogos reú-
nem equipes dos grupos C 
e D. Participam do Grupo 
A esquipes do Amigos do 
Cachorrão,  LBC, Outro 
Esquema e União Tribuna/
ARC Ferro e Aço. Na Cha-
ve B estão Bacana Lanches, 
XVI de Janeiro, Croissant e 
Cia. e SPQV-B. 

Os dezesseis times ins-
critos serão divididos em 
quatro grupos de quatro 
times, onde todos jogam 
contra todos. Classificam-
-se para a próxima fase 
dois times de cada grupo, 
os quais farão as quartas 
de final.  Na fase elimina-
tória, em caso de empate, 
a decisão será por pênaltis 
a l t e rnados  e  cada  t ime 
fará cinco cobranças na 
primeira série.   

A edição 2015 da Su-
percopa Vila Avaí prevê 
a disputa de 32 jogos, os 
quais serão disputados em 
nove finais de semana. O 
pontapé  in ic ia l  do  cer -
tame acontece domingo 

e a grande decisão está 
prevista para o dia 22 de 
março.

O campeonato premiará 
com troféus e medalhas os 
três primeiros colocados, 
além de pequenos troféus 
para artilheiro, defesa me-
nos vazada e equipe mais 
disciplinada. 

Para  o  sec re tá r io  da 
Assoc iação  Amigos  de 
Bairro da Vila Avaí e um 
dos membros da Comis-
são Organizadora, Erico 
Piovesan, o campeonato 
é  de  suma impor tânc ia 
para  a  comunidade.  “A 
expecta t iva  é  a  melhor 
possível. Não apenas com 
relação ao evento em si, 
mas também com relação 
a oportunidade de nos en-
contrarmos com pessoas 
queridas e viver essa con-
fraternização de início de 
ano. Temos o sincero de-
sejo que todas as equipes, 
todos os jogadores e tor-
cedores se divirtam muito 
nessa edição do torneio”, 
salienta. “Que possamos 
continuar auxiliando nos-
sa comunidade, uma vez 
que o evento é essencial 
p a r a  a  a r r e c a d a ç ã o  d e 
fundos para a Associação 
Amigos  de  Bai r ro  Vi la 
Avaí.”

Campeões 
A m i g o s  d o  C a c h o r -

rão (2010 e 2014), União 
Tr ibuna  (2004  e  2005) 
eMingardi e Elias (2011 
e 2012) foram os maiores 
ganhadores do certame, 
com duas conquistas cada. 
O primeiro campeão foi o 
Oximetal, em 2003. 

Em 2008, o título ficou 
com o Bacana Lanches/
Jé Cabeleireiros. Um ano 
d e p o i s ,  o  t r o f é u  f i c o u 
com o Tsunami. No ano 
retrasado, o Nova Aliança 
garantiu o “caneco”.
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Ifanger fecha 2014 
com títulos no tênis de mesa  
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Eliminado, Primavera 
busca despedida com vitória

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ASSESSORIA PRIMAVERA

DIVULGAÇÃO

Após péssimo desem-
penho, com duas der-
rotas e a eliminação 

precoce, o Primavera quer se 
despedir com vitória da 46ª 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior. Mas o desafio promete 
não ser fácil, já que pela frente 
o Fantasma terá a forte equipe 
do Cruzeiro. O jogo será ama-
nhã, dia 10, às 16 horas, e o 
time de Indaiatuba entra em 
campo já eliminado. 

O Primavera estreou com 
derrota na “Copinha”. No pri-
meiro jogo, realizado sábado, 
o time perdeu por 2 a 1 contra 
o Araguaína do Tocantins. 
No mesmo dia, na partida 
seguinte, o Cruzeiro fez 3 a 0 
no ABC de Natal.

Na segunda rodada, na 
tarde de terça-feira, dia 6, o 
Primavera voltou a praticar o 
mesmo futebol de baixo nível 
e com muitas falhas individu-
ais. Resultado: derrota de 3 a 
1 para o ABC e eliminação 
precoce na Copa São Paulo. 

Diante do ABC, o time 
apresentou inúmeras falhas 
individuais. Com 17 minutos 
de bola rolando na primeira 
etapa, o Tricolor já perdia por 
2 a 0. A equipe do Fantasma 
diminui o marcador logo no 
início do segundo tempo, com 
gol de falta de Weldinho, mas 
com nova falha individual, o 

time do Rio Grande do Norte 
ampliou o placar, fechou a par-
tida em 3 a 1 e acabou com o 
sonho de acesso do Primavera. 

Em entrevista após a par-
tida, o técnico primaverino 
Claudinho Fernandes, res-
saltou as falhas individuais, 
mas assumiu toda a “culpa” 
pelos resultados negativos 
na “Copinha”. “Achei que 
no jogo de hoje (terça-feira) 
entramos muito apáticos e 

tomamos dois gols muito rá-
pido, com falhas individuais. 
Ainda tentamos na segunda 
etapa, mas não fomos compe-
tentes”, analisa. “Porém a res-
ponsabilidade é toda minha. 
Ninguém esperava o resultado 
da primeira partida, tentamos 
estimar para a segunda, mas 
acho que a cobrança é muito 
forte.”

Ainda na terça-feira, no 
fechamento da segunda ro-

dada do Grupo O, o Cruzeiro 
venceu o Araguaína por 2 a 
0. Com o resultado, a Raposa 
está praticamente classificada, 
com seis pontos e a liderança 
do grupo. A segunda colo-
cação é do ABC, com três 
pontos, que ainda sonha com 
o acesso. Em terceiro está 
o Araguaína, também com 
três pontos, mas com saldo 
de gol inferior ao segundo 
colocado. E na lanterna está 
o Primavera, que não pontuou 
no certame. 

Despedida 
No adeus da “Copinha” 

2015, o Primavera vai enfren-
tar o Cruzeiro, às 16 horas. 
Para o técnico primaverino, 
apesar de não valer mais 
nada ao time de Indaiatuba, 
o confronto servirá como 
recuperação dos jogadores. 
“Esse jogo será para motivar 
o psicológico dos atletas, que 
está bem abalado”, diz Clau-
dinho. “Esse jogo será uma 
vitrine para os jogadores, 
vamos enfrentar uma forte 
equipe, e podemos fechar o 
campeonato com um bom 
resultado”, diz. “Acredito 
que nesse elenco há bom 
jogadores.”

Além de Primavera e Cru-
zeiro, também amanhã, às 
14 horas, o Gigante da Vila 
recebe o confronto entre Ara-
guaína e ABC de Natal. 

O mesatenista paraolímpi-
co de Indaiatuba, Guilherme 
Ifanger, tem motivos de sobra 
para comemorar e começar 
bem 2015. Ele terminou 2014 
como campeão brasileiro, 
primeiro colocado no Circui-
to Nacional e de quebra foi 
considerado o melhor joga-
dor do ano em sua categoria. 

O competidor venceu a 
etapa realizada em Manaus,o 
Campeonato Brasileiro re-
alizado em Fortaleza, além 
da terceira colocação nas 
etapas de Videira, Piracicaba 
e Maceió. Com os resultados, 
Ifanger terminou na primeira 
colocação do Ranking Na-
cional.

Já em novembro, o atle-
ta disputou o Campeonato 
Brasileiro por equipes, re-
presentado Indaiatuba. Ao 

lado de Alexandre Caldeira, 
o Indaiatuba conquistou o 
vice-campeão.

Além do circuito Nacio-
nal, Ifanger participou da 
última etapa do circuito Mun-
dial, realizado na cidade de 
San José, na Costa Rica, tra-
zendo mais um bronze para a 
cidade, dessa vez na disputa 
por equipes. 

No individual, o com-
petidor foi eliminado entre 
os oito melhores atletas da 
competição.

Com os resultados, Ifan-
ger tornou-se tricampeão 
brasileiro na modalidade, 
conquistas que vieram em 
2007, 2009 e 2014.

O atleta conta com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
esportes, Torcetex e Indágua 
Bombas e Piscinas.

Primavera joga mal e acaba eliminado da 
Copa São Paulo logo na Primeira fase

Guilherme Ifanger fechou 2014 no topo do Ranking Nacional
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Jovem é preso após bater e ameaçar namorada

Guarda e Defesa Civil apreendem linhas com cerol Após denúncia, PM 
apreende drogas e dinheiro

Três mulheres são presas após furtarem loja 

Uma discussão na madru-
gada de domingo, dia 4, termi-
nou na prisão do desemprega-
do Rafael Fernando Gulin de 
Souza, de 26 anos. Isso por 
que o jovem foi acusado, por 
testemunhas, de ter agredido 
e ameaçado com uma arma de 
fogo a namorada, a operadora 
de caixa Bruna Rafaela dos 
Santos, de 23 anos. A vítima 
confirmou o ocorrido e pediu 
proteção da Lei Maria da 
Penha.

O crime ocorreu no Jardim 
Monte Verde e a Polícia Mi-
litar foi acionada ao local por 
vizinhos, que disseram que 
um homem estava ameaçando 

a vítima com uma arma de 
fogo e que já havia efetuado 
um disparo contra o chão. 

No local, uma testemunha 
que é prima da vítima, contou 
que Souza começou a bater 
na vítima e em seguida saiu 
correndo com a arma em pu-
nho pelo bairro. Os policiais 
receberam ainda a informação 
de que o acusado teria subido 
no telhado de uma casa com 
a arma. 

As viaturas foram até o 
local, porém o individuo já 
havia abandonado o local. 
Iniciou-se então um patrulha-
mento pelo bairro a procura 
de Souza, quando na altura da 

Rua Antônio Neme Martins se 
depararam com o homem caí-
do no chão, cercado populares. 

Uma testemunha contou 
que a arma ainda estava no 
telhado e que ao tentar pular 
da casa, o acusado teria se ma-
chucado. Souza foi conduzido 
à Delegacia de Polícia onde 
recebeu voz de prisão, ele foi 
encaminhado para a Cadeia 
Pública de Campinas. Os po-
liciais também tiveram êxito 
em localizar a arma. 

Já Bruna foi conduzida 
para a Delegacia da Mulher, 
onde mencionou o desejo 
de acionar a proteção da Lei 
Marinha da Penha.

Uma ação da Defesa 
Civil, em conjunto com a 
Guarda Civil, recolheu esta 
semana cerca de 60 carretéis 
com linha contendo cerol. O 
material foi retirado durante 
patrulhamento e durante a 
Operação Cerol realizada 
na segunda-feira, dia 5, no 
Parque Ecológico. 

Com as férias escolares, 
o trabalho será realizado de 
forma surpresa em vários 
pontos de Indaiatuba. “Fa-
zemos a recolha do material 
e a conscientização com a 
distribuição de panfletos 
alertado dos riscos do uso 
de Cerol e as punições pre-

A Guarda Civil pren-
deu na segunda-
-feira, dia 5, o de-

sempregado José Silvino 
de Souza Agrella, de 30 
anos, acusado de efetuar 
roubos na região central 
da cidade. O suspeito foi 
detido durante um patru-
lhamento preventivo. 

ComAgrella foi encon-
trado pedaços de um objeto 
semelhante a uma torneira 
e que segundo a Guarda 
Civil, pode ter sido usado 
para ameaçar as vítimas 
simulando ser uma arma 
de fogo. 

Também foi detido um 
veículo Fiat Stilo, suspeito 
de ser usado para dar co-
bertura ao assaltante. 

A ação ocorreu depois 
que uma guarnição tomou 
conhecimento por parte 
de populares que um co-
mércio do local havia so-
frido tentativa de assalto. 
As caracter ís t icas  eram 
semelhantes ao suspeito 

detido, que estava sendo 
averiguado. 

Os guardas também to-
maram conhecimento que 
horas antes outro roubo, 
cujo autor possuía carac-
terísticas semelhantes ao 
detido e participação do 

mesmo veiculo na cobertu-
ra do crime. Com as duas 
vítimas apontando Agrella 
como autor dos crimes, 
a autoridade de plantão 
ratificou a voz de prisão e 
o indiciado ficou à dispo-
sição da Justiça.

Veículo
Após a prisão de Agrella, 

a Guarda Civil de posse do 
número da placa do veículo 
suspeito, passou a monito-
rar o automóvel por meio 
do Centro de Operações e 
Inteligência (COI). Minu-

tos após o início da ocor-
rência o Fiat Stilo passou 
por uma área monitorada e 
foi localizado pelas guar-
nições  da Guarda Civi l 
nas proximidades de uma 
cerâmica da cidade. 

O veículo e o condutor 
foram conduzidos ao plantão 
policial, mas não houve o 
reconhecimento do homem 
como participante nos de-
litos, diante disso o mesmo 
foi liberado. O automóvel, 
no entanto foi recolhido ao 
pátio, tendo em vista que o 
condutor não era habilitado.

Durante a perseguição 
ao veículo, uma das viatu-
ras das GC acabou avan-
çando o sinal vermelho e 
colidiu com outro veículo. 
Apesar dos danos ao carro, 
nenhum guarda se feriu 
com gravidade.

Veículo Fiat Stilo era utilizado para dar cobertura aos assaltos
Viatura ficou danificada após colidir contra 
veículo durante perseguição

GIULIANO MIRANDA – SCS-PMI

vistas em Lei”, comenta 
o coordenador da Defesa 
Civil, João Carlos Boldrin.

A multa para quem esti-
ver utilizando a linha é de 
até R$ 212,15, conforme 
determina a Lei Municipal. 
Em caso de menor, os pais 
são os responsáveis pelo 
pagamento das multas.

Os departamentos envol-
vidos solicitam aos pais ou 
responsáveis que orientem 
seus filhos para que não 
usem linhas com material 
cortante, pois pode ocasio-
nar acidentes graves e até 
fatais. Qualquer denúncia 
pode ser feita pelo indaia-

tuba@indaiatuba.sp.gov.
br ou pelos telefones 0800-
7707702 e 153 de maneira 
anônima.

Comércio 
Em caso de comercia-

lização de cerol ou outro 
agente cortante utilizado em 
linha para empinar pipa, o 
estabelecimento será mul-
tado em R$ 1.057,50 e terá 
o alvará do estabelecimento 
cancelado.

O cerol é uma arma peri-
gosa e tem como principais 
vítimas os motociclistas e 
pedestres que podem ter o 
pescoço afetado. O contato 

Diversas denúncias levaram 
viaturas da Polícia Militar até 
o bairro Carlos Aldrovandi, na 
madrugada de segunda-feira, dia 
5. No local foram localizados 169 
porções de cocaína e R$ 286 em 
notas trocadas. Um jovem de 22 
anos e um adolescente de 16 anos 
foram averiguados e liberados 
posteriormente. Um terceiro en-
volvido, Douglas da Conceição 
Silva, de 22 anos, conseguiu fugir. 

Segundo informações, du-
rante o patrulhamento as viaturas 
avistaram o trio em atitude suspei-
ta e ao notarem os policiais, eles 
empreenderam fuga pelas vielas 
do bairro. As viaturas consegui-
ram abordar um dos jovens e em 
seus bolsos foram encontradas as 
drogas e o dinheiro.

Indagado, o indivíduo confes-
sou que estava realizando tráfico 
de drogas no local e em troca 
receberia R$ 300 e o pagamento 

do aluguel de onde mora. Com o 
adolescente nada foi encontrado, 
porém o mesmo confessou que 
agia como olheiro e segurança 
da “boca”. 

Um terceiro homem conse-
guiu fugir, porém ao escapar dei-
xou cair sua carteira de identidade 
e foi identificado como Douglas 
da Conceição Silva, de 22 anos.  
No momento da abordagem 
surgiram mais dois homens, que 
afirmaram estar no local apenas 
para comprar a droga. Em um 
segundo depoimento, o individuo 
localizado com as drogas disse 
que estava apenas guardando os 
entorpecentes para um homem 
de nome “Lucas”, em troca do 
mesmo pagar seu aluguel a cada 
15 dias. 

As drogas e os envolvidos 
foram levados para a delegacia, 
onde prestaram depoimentos e 
foram liberados.

Três mulheres foram pre-
sas na tarde de segunda-feira, 
dia 5, depois de terem furtado 
uma loja no bairro Teotônio 
Vilela, Zona Sul da cidade. 
Elas foram detidas depois que 
uma das vítimas a seguiu e 
identificou o endereço. 

As irmãs Jéssica Lucas 
dos Santos, de 23 anos, e 
Juliana Lucas dos Santos, de 
21 anos, e Arituzia Fonseca 
Santos, de 18 anos, foram 
detidas pela Guarda Civil 
enquanto trocavam as merca-
dorias furtadas na calçada da 
residência no Jardim Morada 
do Sol. Com elas também 

estava uma adolescente. 
O grupo foi abordado pe-

los guardas e com elas foram 
localizados chinelos, dois 
shorts, alguns cosméticos, 
pacotes de doces e acessó-
rios. Já com a adolescente foi 
encontrado peças de roupas e 
barras de chocolate. 

Indagados, o grupo afir-
mou que haviam comprados 
os produtos. Porém quan-
do os guardas informaram 
que uma testemunha havia 
presenciado os furtos, elas 
confessaram que haviam 
subtraído os produtos. 

As mulheres indicaram 

ainda os outros locais em 
que haviam praticado o crime 
naquele dia. 

Diante disso, o grupo foi 
conduzido para a Delegacia 
de Polícia, onde os proprie-
tários das lojas citadas foram 
chamados para reconhecerem 
as autoras e retirarem as mer-
cadorias. 

Após prestarem depoi-
mentos, a adolescente foi 
liberada mediante a presença 
da responsável. Já Jéssica, 
Juliana e Arituzia receberam 
voz de prisão e foram en-
caminhadas à Delegacia de 
Paulínia.

com a linha envolvido pelo 
vidro e cola pode levar até 
ao óbito devido a hemorra-
gia provocada pelo corte. 
Para evitar problemas nes-
ses sentido, a Secretária 
de Comunicação Social da 
Prefeitura informa que o 
Município realiza operações 
de combate ao uso e comér-
cio do cerol ou produtos 
similares.

Lembrando que em caso 
de menor os pais ou res-
ponsáveis legais ficam com 
a necessidade de quitar a 
multa com a Prefeitura res-
pondem o processo em con-
junto com o infrator. Ainda 
é possível o enquadramento 
no Código Penal no artigo 
132 (expor a vida ou a saúde 
de outrem a perigo direto e 
iminente) com pena de de-
tenção, de três meses a um 
ano, se o fato não constitui 
crime mais grave.
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Homem é preso 
após esfaquear filho
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O garçom Flávio Ro-
drigues da Silva, de 
34 anos, foi preso na 

tarde de segunda-feira, dia 5, 
depois de desferir golpes de 
faca contra o próprio filho, 
o também garçom Felipe 
Nhuvangeles Silva, de 17 
anos. O jovem foi socorrido 
ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc), onde 
recebeu atendimento médico 
e foi liberado. 

Segundo informações 
do Boletim de Ocorrência, 
o pai informou que estava 
em sua casa bebendo com 
alguns amigos quando o filho 
chegou ao local. Sem motivo 
algum, o jovem começou a 
chutar e danificar a moto do 
autor que estava estacionada 
em frente ao imóvel. 

Flávio então foi tirar sa-
tisfações do filho e ambos 
iniciaram uma discussão. O pai 
então teria pegado uma faca e 

desferido um golpe na mão do 
jovem. Segundo os guardas 
que atenderam a ocorrência, 
o autor afirmou que tinha a 

intenção de matar o filho. 
Já de acordo com a vítima, 

ela estava no imóvel ingerin-
do bebidas alcoólicas junto 
com o pai, quando iniciaram 
uma discussão. O jovem 
afirma ter chegado a agredir 
Silva com um soco no rosto, 
derrubando-o no chão. 

O pai então teria pegado a 
faca e desferido o golpe contra 
sua mão. Após ambos serem 
apartados, o jovem foi colocado 
para fora da casa e só então teria 
começado a destruir a moto. 

O adolescente foi socor-
rido ao Haoc, onde foi me-
dicado e liberado. Já Silva 
foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia, juntamente com a 
arma usada no crime. O autor 
prestou depoimento à autori-
dade de plantão e em seguida 
recebeu voz de prisão. Ele foi 
encaminhado para a Cadeia 
Pública de Campinas.

TRÁGICO

GUARDA CIVIL

Menino de 10 anos morre após tomar choque

Jovem é detido 
com carro receptado 

Um menino de 10 anos 
morreu após sofrer um choque 
elétrico ao cair de uma árvore, 
na área rural da cidade, no dia 22 
de dezembro. Ele foi socorrido 
ao Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) e transferido 
posteriormente ao Hospital das 
Clínicas da Universidade de 
Campinas (Unicamp), porém 
não resistiu e faleceu no dia 27 

de dezembro. 
Segundo o Corpo de Bom-

beiros, o garoto e alguns amigos 
estavam colhendo mangas quan-
do o menino se desequilibrou e 
caiu em cima de um fio de alta 
tensão. 

A criança foi socorrida ao 
Haoc, onde ficou internado, 
menos de 24 horas. Na manhã 
seguinte do ocorrido, a criança 

foi transferida para a Unicamp. 
O Corpo de Bombeiros in-

formou que, ao cair da árvore, o 
garoto encostou na fiação e teve 
uma parada cardíaca após com o 
choque. A criança chegou a ficar 
desacordada por 20 minutos e 
precisou receber massagem car-
díaca antes de ser encaminhado 
ao atendimento médico.

Quem chamou os bombei-

ros, de acordo com a corporação, 
foi o dono da propriedade. O 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) foi quem 
encaminhou a vítima ao Haoc. 
A criança chegou a acordar, mas 
por estar em choque e muito 
agitado, precisou ficar sedada. 

Menos de três dias após 
a internação em Campinas, a 
criança faleceu.

Flávio Rodri-
gues da Silva, 
de 34 anos, 
afirmou à 
GC que tinha 
intenção de 
matar o filho

Silva foi preso na tarde de quarta-feira

DIVULGAÇÃO
O pedreiro Fábio Alves da 

Silva, de 24 anos, foi preso na 
tarde desta quarta-feira, dia 7, 
pelo crime de receptação de 
veículo. Ele foi detido pró-
ximo ao Polo Shopping com 
uma Mitsubishi Pajero com 
as placas de São Paulo, no 
entanto em 
averiguação 
a  G u a r d a 
Civil cons-
ta tou  que 
o carro era 
de Jundiaí 
e havia sido 
furtado no 
dia 20 de 
outubro do 
ano passa-
do. 

S e g u n -
d o  i n f o r -
mações da 
GC, duran-
te patrulha-
mento pelo 
local a rea-
ção de Sil-
va chamou 
a  a tenção 
dos guardas. Ao avistar a 
viatura, ele saiu do interior 
do carro e ficou parado ao 
lado do mesmo. Abordado 
pelos guardas, o jovem afir-
mou que não possuía CNH e 
que o carro era de um primo 
morador de São Paulo. 

Desconfiados, os guardas 
realizaram pesquisas com 
o número da placa do carro 
e constatou-se que o carro 
era de São Paulo, modelo 

2010/2009. No entanto, as 
etiquetas da porta e do cinto 
de segurança apontaram que 
o mesmo havia sido fabricado 
em 2008. A guarnição tam-
bém averiguou a numeração 
do chassi, descobriu-se que 
o carro era na verdade da 

cidade de 
Jundiaí e es-
tava regis-
trado como 
veículo fur-
tado desde 
outubro de 
2014. 

Questio-
nado, Silva 
continuou 
n e g a n d o 
e  d i z e n -
d o  q u e  o 
c a r r o  e r a 
de um pri-
mo. Dian-
te disso o 
mesmo foi 
conduzido 
à Delegacia 
de Polícia, 
p a s s a n d o 

antes em sua residência 
para pegar os documentos 
pessoais. No local, ao ver 
a esposa, o jovem mudou a 
versão dos fatos e afirmou ter 
trocado seu antigo carro pela 
Pajero em uma feira de car-
ros na cidade de Campinas. 

Diante das divergências, o 
jovem foi encaminhado para a 
DP onde prestou depoimento 
e recebeu voz de prisão pelo 
crime de receptação.
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Cinema

LOUCAS PRA CASAR  
- Lançamento - Comédia 
- Classificação 14 anos - 
108 minutos. NACIONAL.  
Quinta (8) a Quarta (14): 
16h10 / 19h15 / 21h30.

OUIJA - O JOGO DOS 
ESPÍRITOS - Estréia - 
Terror / Suspense - Classifi-
cação 14 anos - 89 minutos. 

LOUCAS PRA CASAR  
- Lançamento - Comédia - 
Classificação 14 anos - 108 
minutos. NACIONAL: 
Quinta (8) a Quarta (14): 
15h20 / 17h40 / 20h00 / 
21h25 / 22h15 *(sessão 

das 22h15 - somente sexta 
e sábado).

O S  P I N G U I N S  D E 
MADAGASCAR - Pré-
-estréia -  Animação / 
Comédia - Classificação 
livre - 91 minutos. 3D - 
DUBLADO: Quinta (8) 
a Quarta (14): 14h10 / 
18h45.

Mais Expressão

DUBLADO: Quinta (8) 
a Quarta (14): 19h45 LE-
GENDADO Quinta (8) a 
Quarta (14): 21h50.

OS PINGUINS DE MA-
DAGASCAR  - Pré-estréia 
- Animação / Comédia 
- Classificação livre - 91 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (8) a Quarta (14): 
14h30 / 16h40 .

UMA NOITE NO MU-
SEU 3 - 2ª semana - Co-

média / Aventura - Classi-
ficação livre - 98 minutos. 
DUBLADO. Quinta (8) a 
Quarta (14): 15h10 / 18h50. 

ÊXODO: DEUSES E 
REIS  - 3ª semana - Aven-
tura Épica - Classifica-
ção 14 anos - 149 minu-
tos. CONVENCIONAL 
- DUBLADO: Quinta (8) a 
Quarta (14): 15h35 / 20h30. 
CONVENCIONAL - LE-
GENDADO: Quinta (8) a 
Quarta (14): 21h10.

O P E R A Ç Ã O  B I G 
HERO   - 3ª semana - 
Animação / Aventura / 
Comédia - Classificação 
livre - 108 minutos. CON-
VENCIONAL - DUBLA-
DO. Quinta (8) a Quarta 
(14): 17h20. 

OS CARAS-DE-PAU 
- 3ª semana - Comédia - 
Classificação 10 anos - 91 
minutos. NACIONAL: 
Quinta (8) a Quarta (14): 
18h30.

UMA NOITE NO MU-
SEU 3 - 2ª semana - Co-
média / Aventura - Classi-
ficação livre - 98 minutos. 
DUBLADO. Quinta (8) a 
Quarta (14): 14h30 / 16h50 
/ 19h35 / 21h50. 

ÊXODO: DEUSES E 
REIS  - 3ª semana - Aven-
tura Épica - Classificação 

14 anos - 149 minutos. 
3D - DUBLADO Quinta 
(8) a Quarta (14): 17h15 
/ 20h30.  CONVENCIO-
NAL - LEGENDADO 
Quinta (8) a Quarta (14): 
15h55.

OPERAÇÃO BIG HERO  
- 3ª semana - Animação 
/ Aventura / Comédia - 
Classificação livre - 108 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (8) a Quarta (14): 
14h50 / 16h20.

OS CARAS-DE-PAU 
- 3ª semana - Comédia - 
Classificação 10 anos - 91 
minutos. NACIONAL: 
Quinta (8) a Quarta (14): 
13h50 / 19h10.

O HOBBIT -  A BA-
TALHA DOS CINCO 
EXÉRCITOS  - 5ª semana 
- Aventura Épica - Clas-
sificação 12 anos - 144 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (8) a Quarta (14): 
21h00.

Como corpo cheio de vitalidade, o nativo percebe novidades 
relacionadas aos seus projetos de trabalho especialmente os 
que envolvem pessoas que vem de longe, religiosos ou em-
presas estrangeiras. O momento é ótimo para despertar uma 
nova filosofia de vida, se preparar para fazer uma faculdade, 
ou curso de tarot. Seus relacionamentos pessoais necessitarão 
de diálogo, podendo ter dificuldades em seu casamento ou 
namoro. 

Momento de encontros e reuniões. Questões afetivas contin-
uam ocorrendo e  movimentando suas emoções. Por medo, 
pode vir a encerrar o começo de algum relacionamento que 
tenderia ser importante. Nesse sentido, não se deixe dominar 
pelo medo enfrente o novo. A hora pode ser de introspecção, 
viagens para longe ou visitas a locais barulhentos impedem 
o encontro consigo mesmo e com suas verdadeiras neces-
sidades emocionais. 

Sua vida familiar será o foco dessa semana. Sua família ou 
seus pais tendem a precisar do nativo por algum motivo. A 
vida social fica mais agitada e novas amizades podem sur-
gir. Se tiver planos para criar algo em conjunto o momento 
favorece sociedades e parcerias. A pesar das emoções es-
tarem à flor da pele essa fase traz muito prazer e alegrias.

O  trabalho é o foco desse momento para o canceriano. Al-
guns precisam focar o seu futuro e a definição do que real-
mente precisa realizar em sua vida é importante. Pode vir a 
mudar de emprego ou surgir resultado de possível entrevista 
feita um tempo atrás. Pode vir a receber amigos em casa.

Vida afetiva e amorosa em destaque. É possível que um ro-
mance que vem sendo cultivado aos poucos, comece a se tor-
nar mais concreto nesse momento. Para quem tem filhos, agora 
é uma boa fase para aproximação. Financeiramente, os camin-
hos estão mais abertos, e o dinheiro entra com mais facilidade, 
através de seu trabalho.

O virginiano sentirá mais fechado e introspectivo podendo 
não querer sair de casa e querer ficar em seu lugarzinho, qui-
etinho. Por outro lado sua vida financeira aos poucos começa 
a dar sinais de melhora, pois seus ganhos tendem a avançar.  
Momento ótimo para conhecer gente nova e divertir-se.

O libriano começa a se libertar de alguns traumas e sua vida 
social ganha um novo colorido, pode encontrar novos ro-
mances ou novas amizades. Apesar disso, alguns medos po-
dem impedir e tornar o nativo fechado para o amor. Uma pes-
soa importante, do passado, pode surgir de forma inesperada 
em sua vida.

Os escorpianos sentem sua vida financeira e trabalhista em 
expansão.  Aquele sonho ou projeto que gostaria de dar 
continuidade, tem agora essa oportunidade e isso trará um 
aumento em seus bens... Emocionalmente , o nativo pode 
estar mais fechado em si mesmo, já que precisa retirar de 
sua maneira de pensar, emoções e pensamentos que são 
nocivos.

Os pais do sagitariano podem estar passando por um prob-
lema de saúde, sua vida em geral estará bem agitada em 
todos os setores: trabalho, carreira, saúde, família, namoro, 
amizades, etc. Vida social mais dinâmica e agitada. Seus 
negócios tendem a expandir. Cônjuge um pouco insatisfeito 
com algumas posturas que tem tomado. 

O capricorniano precisa aprender a se manter mais fechado 
e introspectivo, nessa fase. Pode haver coisa que ele ado-
raria chegar pras pessoas e dizer, eu sei disso. Mas o mo-
mento pede para que permaneça quieto e na sua, sem fazer 
propaganda de nada que diga respeito a sua vida. Há uma 
inquietação, mas sua vida profissional tende a ficar mais 
leve ou a gerar progressos. Novos projetos precisam ser 
criados. Aproveite, sonhe.

Os aquarianos passam por momento de introspecção e re-
flexão relacionadas a atitudes tomadas no passado. Alguns 
projetos desenvolvidos em equipe avançam mais nessa fase. 
Faça novas amizades e renove as antigas. Por ora o aquaria-
no se verá mais envolto em suas emoções e as que envolvem 
um relacionamento importante em sua vida. 

O pisciano está sentindo necessidade de melhorar seus 
relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. Seus 
projetos profissionais e planos de carreira estão facilitados, 
bem como a sua aposentadoria, se for o caso. Neste período, 
existe uma grande possibilidade de encontrar um novo amor 
que traga alegrias em seu dia a dia.

Horóscopo de 09 a 15/01 por Alex Costa Guimarães
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Tornados x Pirajuí/Tucanos

Lindo o jogo de rugby, um delicioso amistoso, com resultado 
positivo para os Tornados. Vitória esta com chuva e tudo, até 
parece o ídolo Airton Senna: melhor com chuva!

Porta abre e fecha!!!

Espetáculo teatral dia 22, no Castro Mendes

E o Shopping Jaraguá Indaiatuba reabre, nova-
mente, a porta da Rua 15 de Novembro. Enfim um 
Manenger com visão!!!

Let's Eat Indaiatuba e o aniversário de Alcino Amato, com 
festa de 25 anos, realizada no dia 2 de janeiro.

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba
Apresentação da Or-

questra Sinfônica de In-
daiatuba, realizada na sex-
ta-feira, 19 de dezembro 
de 2014, na sala Acrísio de 
Camargo, no Ciaei. Com 
casa lotada,  o  concerto 
que marcou oficialmente a 
mudança de Orquestra de 
Indaiatuba para Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba, 
contou com um programa 
que incluiu uma versão 
sinfônica de Luar de In-
daiatuba, de Nabor Pires de 
Camargo, além do Concer-

to nº 3 para Violino e Orquestra, de W. A. Mozart, solado pela violinista canadense Veronique Mathieu. E para fechar 
a noite a Suíte Carmen, de Georges Bizet, que reuniu uma seleção de números extraídos da famosa Ópera Carmen.

Fevereiro de 1922, Macunaíma (representado no espetáculo 
por Stella Vilela), Piolin (representado por Joel Barboza), Mário 
de Andrade (representado por Fernando Andrade) e Oswald de 
Andrade (representado por Hélcio Henriques), Manuel Bandeira, 
Cassiano Ricardo, Noel Rosa, Ary Barroso, Menotti Picchia e 
outros grandes nomes da cena artística brasileira se encontram 
em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. Vai começar a Se-
mana de 22! As primeiras décadas do século 20, com seu ritmo 
desenfreado de mudanças sociais, políticas, econômicas, históricas, 
encontraram, no Brasil, uma geração de artistas atentos, inquietos, 
insatisfeitos e brilhantes o bastante para assumirem o papel de re-
novadores das artes no País. Texto e Direção: Sara Lopes - Elenco: 
Fernando Andrade, Hélcio Henriques, Stella Vilela, Joel Barboza, 
Sérgio Vergílio, Sara Lopes e Ramiro Lopes. Acompanhamento 
musical Doc MirandaIluminação e Sonoplastia: Gustavo Rímoli 
-Produção: Grupo Rotunda - Coordenação Geral: Teresa Aguiar 
e Ariane Porto.

Dia 22 de janeiro de 2015, ás 21 horas. Ingresso: R$ 10
Local: Teatro Castro Mendes - Rua Conselheiro Gomide, 62 - Vila 
Industrial, em Campinas. 
Telefone:(19) 3272-9359

Agradecimento aos Patrocinadores Réveillon no Indaiatuba Clube

Nós, da Comissão de Pais de Escoteiro e Sênior Do Grupo Escoteiro Indaiá 235/SP, que 
irão participar do 6ª Jamboree Nacional Escoteiro na Cidade de Natal – RN, nos dias 11 a 17 
de janeiro, vem agradecer a diretoria do Grupo Escoteiro Indaiá 235/SP, as empresas e amigos 
que fizeram para que este objetivo fosse alcançado onde estamos representando Indaiatuba 
com 14 Escoteiros, sendo cinco Sênior, dois Pioneiros e três Chefes (Adultos Voluntários) no 
Jamboree Nacional (encontro de Escoteiro do Brasil com 4215 Escoteiros, Sênior, Pioneiros e 
Chefes onde 1197 participantes são do estado de São Paulo)

Empresas e amigos que patrocinaram eventos que nos proporcionaram esta viagem:
Fernanda Sampaio, Aguamarine, Prolink, Let's Eat - Hamburgueria,  Central Frios, Lopes 

Mercearia, GSN Construção, Believe Salgados, Lojas Bill, João do Ferro Velho, Casas de 
Carnes do Magrão, Depósito Nissei 05, Mais Saúde Distribuidora de Bebidas, Depósito de 
Bebidas São Francisco, Boa Dose Distribuidora de Água, M&M Modas, Mercado Bom Prin-
cípio, Vânia Mercado, Cantinho da Patrícia, Lojas Feres, Agro Verde, Deize Presente, Dedé 
Material de Construção, Chefia Lobo, Supermercado Olavo, Ilma Estética, Group Solutions, 
Redesing, Miber Limp, Bazar da Jó, Nawt 's Life, Editora João Carlos Rodrigues, Elen Croas-
sant, Salão de Beleza Rocha, Sonia Reinaldis & Comparone, Vilma Salão de Beleza, Disque 
Doce, Açougue Juliana, Boutique Nies, Estrela do Vale, Açougue de Salto, Cantinho do Vale, 
Rotisserie Tuuti Bono, Pastelaria Tele, Girma J. Dallus, Ronaldo & Sirlei Robaldine,  Izamara  
e Toledo (Santander), Lucia & Nerlando, Rinaldo Carnes, Cato Supermercados, Despachante 
Marquinhos,  Farmácia de Manipulação Camomila, Novo Stillo, Y.P.E., Nipon e Cia, Daniel 
Oliveira-Herbalife, Prof. Luiz Carlos - Colégio Meta; além dos vereadores Maurício Baroni 
(PMDB), Gervasio Aparecido da Silva (PP), Derci Jorge Lima (PT), Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB) e Antonio Sposito Junior, o Toco (PTB). 
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No último curso de férias, dos colégios Cata-Vento e IPEC, a iguana 
Tiamate foi uma das atrações

Festa de Encerramento do Cruzeiro com o Papai Noel

Alunos participantes do Curso de Férias 2014, dos colégios Cata-Vento 
e IPEC, receberam a visita dos bombeiros de Indaiatuba

Alunos da Escola de Futebol do Cruzeiro no Campo do Primavera

Aluna Giovanna, do 5º ano A, com a família na 
formatura dos colégios Cata-Vento e IPEC

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

A aluna do mini maternal, Valentina, na 
oficina de culinária do Curso de Férias dos 
colégios Cata-Vento e IPEC

Rafael Precoma, Papai Noel Rodin e Tulio TeatoAluna Julia Fiuza com criancas da ONG Bolha de Sabão

Festa de Encerramento do Cruzeiro
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Thais e Paulo no Restaurante Dom Max

Rafaela, Gustavo, Rene e Gabriela na Paleteria Arriba

Paulo, Wendel e Rodrigo no Restaurante Dom Apollo

Otávio, Christopher, Marcelo, Cris, Ana, Alex, a aniversariante Helena, Alessandra e Odeira na Pizzaria Skinão

Os amigos Elisangela e Vitalino Ferreira no Pinduka's Chopp Bar

Laura, Beatriz e Adriana no Açafrão RestauranteLaura e Pedro no Pinduka's Chopp Bar

Fernando e Mary na Paleteria ArribaCelso Col no Restaurante Casa da Moqueca
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Vá na Olimaq conferir as variedades de máquinas e acessórios para 
costura industrial e residencial. Se informe no 3935-3634

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

Com esse calor venha deliciar 
a deliciosa Salada de Frutas da 
Casa da Esfiha: combinação 
equilibrada e refrescante de 
frutas da estação, damasco e 
coalhada fresca.

LE LUH EVENTOS É SÓ SUCESSO
Dois salões distintos: para eventos 
em geral com capacidade para 
1.000 pessoas e a Le Luh Kids para 
festas de crianças com buffet, 
brinquedos, trenzinho suspenso, 
monitores altamente treinados e 
capacitados para cuidar de seus 
filhos, sonorização com isolamento 
acústico, climatização total com ar 
condicionado, gerador, elevador e 
muito mais. Tudo para que seu filho 
tenha a festa dos sonhos e os pais a 
certeza de proporcionar momentos 
de pura alegria para a família e 
amigos. Informe-se no 3392-6063 
ou 3017-0917. Você vai se encan-
tar com os espaços!!!

Para decorar sua casa não 
existe nada melhor que a 

Adelaide Decorações. Ela 
oferece cortinas, persia-
nas, colchas, almofadas 
e papel de parede, além 

de pisos laminados, telas 
mosquiteiras e toldos. 

Ligue já e agende um 
horário sem compromisso. 

Tudo muito lindo!!!

CAMPANHA 
DE “LEITE 

LONGA VIDA”

Ajudem as crianças ca-
rentes de nossa cidade 
doando litros de leite 
Longa Vida, entregando 
nas Lojas Vitorello. As 
crianças agradecem!!

Você que vai casar não deixe de conferir na A Nova Loja a maravilho-
sa Coleção de Vestido de Noiva e Vestidos Social. Modelos maravi-
lhosos com padronagens diferenciadas. Não deixe de espiar !!!

Calor, praia, piscina, 
aproveite a Promo-
ção de Bíquinis com 
50% off na Vitorello. 
E moda jovem fres-
quinhas para todas 
as ocasiões e até o 
XGG. Imperdível !!!
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Viviane, Werner, o vice presidente do IC Paulo Ortelani com a esposa Marisa

Marília, Eugênia, Ilda, Fernanda e Cláudia

Edi, Simone, Carla, Jussara e Ana

As amigas Bruna, Gabriela, Giovana e Natália

Réveillon 2015 do Indaiatuba ClubeRéveillon 2015 do Clube 9 de Julho

Luzia, Mayara e Helio Manoel, Ilma, Marilda e Washington

João, Mariangela, Debora e Renato Ligia, Paola, Nanci e Edson Pires

Marquinhos e Shirley, da Marquinhos Tintas, curtindo merecidas férias 
em Nova Iorque

Familia Bertipaglia comemorando a chegada de 2015 em grande estilo e sempre com muita animação

Selfie de Final de Ano da Blogueira Nilda Takeuy com família e amigos

Família Kiem reunida comemorando o aniversário da matriarca!!
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Professores da Escola de Futebol do CruzeiroPriscila Packer Ferrari cuidando das unhas no Carmem Bella Esmalteria

Denis Baumgartner, ganhador da Tv 40' LED na promoção de Natal da 
Spazio Optico, que foi sorteada no último dia 5

Coquetel de lideres da Igreja Batista Água Viva Indaiatuba, em confraternização de final de ano

Ana, Cíntia, Beatriz, Lorana e Aline colaboradoras da RCT, em confra-
ternização de final  de ano

A Alícia Hair deseja a cliente Angela um ano ainda mais fashion

COLABORADORAS DO COLÉGIO OBJETIVO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO

Alunos Lucas Vanucci, Tulio Teato, Rafael Precoma e Thiago Marinho 
Prado, do Colegio Rodin

Cely Garcia, Priscila Silva, Valter Mucillo e Alessandro Almeida da Halley 
Gráfica em Lançamento do Bloco “Só Vou Se Você For” na Pepis  

Christian Roger, Mateus Fernandes e Gustavo Goes da Prime Digital

Ontem quem aniversáriou foi o nosso grande amigo e colaborador, do 
Jornal Mais Expressão, o colunista Boanerges Gonçalves. Parabéns, 
felicidades sempre! Equipe Grupo JME
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CADERNO DE NEGÓCIOS

PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SL01357 JD.ELDORADO - SALÃO DE ESQUINA COM 
60m² E WC. R$ 1.400,00 ISENTO IPTU

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

*CA07389 MORADAS DE ITAICI – AT.150m² AC.100m² 
- 2 DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 
1.300,00 + COND. + IPTU
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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 – Centro – próximo 
ao Shopping Jaraguá – AU: 45m² c/ wc R$ 750,00 + Iptu
SL00049 – Cidade Nova – Sala piso superior – 50m² - c/ banheiro R$ 
1.000,00 + Iptu
SL00051 – Cidade Nova -  Salão Térreo – AU: 70m² c/ banheiro e cozinha, 
prox a Av. Tamandaré R$ 1.800,00 + Iptu
SL00077 – Ed. Kennnedy Office – Sala c/ AU: 40m² c/ wc – portaria e 
estacionamento, pisos em porcelanato R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Com-
plexo Comercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização 
privilegiada - AU: 40m² c/ wc, porcelanato, estacionamento R$ 1.800,00 
+ Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e  wc R$ 2.600,00 + Iptu

CHÁCARA

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

CASA

CA001014 – Cidade Nova – Comercial –Frente p/ Av. Major Alfredo de 
Camargo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, 
garagem, salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - Casa construída nos fundos 
do terreno – 1 dorm, sala, coz, lavand, garagem R$ 950,00 + Iptu
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 
carro R$ 1.300,00(incluso Iptu, Água e Luz)
CA01011 – 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 
eletrônico 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
CA01096 – Jd. Moacyr Arruda  - AT: 300m² - 3dorm(sendo 1 suite), wc 
social c/ gabinete, sala ampla, cozinha c/ gabinete, sala de jantar, garagem, 
quintal R$ 2.800,00 + 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
AP00457 – Ed. Azaléia – Portaria 24hs – Área de Lazer – 3dorm, sala 2 
amb, coz, wc, lavand, garagem R$ 1.000,00 + 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 pla-
nej, wc social c/ box e gabinete, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.450,00 
+ Cond + Iptu
AP00475 – Vila Maria Helena – AU: 90m² - Excelente Apto – 3dorm sendo 
2 c/ armários e 1 suite, wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz planej, 
lavand,  vaga de garagem R$ 1.600,00 + 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 
– Preparação p/ Ar Condicionado - 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, 
lavabo, coz, despensa, área gourmet, piscina, wc externo, lavand, garagem 
R$ 870.000,00

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

CASAS 

CA01032 – Jd. Morumbi – Casa Nova - 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 
garagem 2 carros R$ 215.000,00
CA01026 – Jd. Paulista -  Casa Nova  - 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc, lavand, garagem coberta p/ 2 carros R$ 315.000,00
CA01080 – Jd. Regente – Casa Nova – 3dorm(sendo 1 suite), sala, coz, 
wc social, lavand, garag coberta 2 carros R$ 320.000,00
CA00124 – Vila Furlan – AT: 250m² - AC: 105m² - 3dorm(sendo 2 c/ 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 america-
na, 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, aque-
cedor solar, portão eletrônico R$ 689.000,00   

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
AP00468 – Jd. Alice – Ed. c/ elevador - 2 dorm, sala, coz planej, wc, 
lavand, garagem R$ 225.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores - 
1dorm c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, 
wc c/ box e gabinete, lavand, garagem coberta R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 
24 hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) R$ 275.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, 2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer – 
Excelente Localização - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, 
lavand, garagem coberta 2 carros R$ 410.000,00

CA00946 - Cond. Fechado - Linda Casa - 
AT: 300m² - AC: 240m² ,Ótimo Acab., todos os 

cômodos c/ armários, escritório, coz planeja, escadas 
em marmore travertino, aquecedor solar R$ 980.000,00

CA001021 - Jd. Esplanada - 
Excelente imóvel, ótimo acabamento, 3 dorm 
(Sendo 1 suite), sala 2 amb, coz, wc, lavand, 

churrasq, port. eletrônico. R$ 595.000,00
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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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LOCAÇÃO

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

VENDAS

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

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

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

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

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

CASAS

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

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

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

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

garagem, totalmente reformada R$ 1.300,00

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

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

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

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

SALAS E SALÕES 

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

APARTAMENTOS

R$550,00 - JD Regina - 1 Dormi, 1 banheiro, sem 
garagem. 
R$ 900,00 - Solar dos Girassóis - 2 Dormi, sala, 
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SALÃO NO CENTRO 700 M² R$ 
12.000,00 MÊS

TERRENO RECANTO DAS FLORES 
5.000M² - R$ 600.000,00

CASA COMERCIAL JD. PAU PRETO 
FRENTE PARA O PARQUE ECOLÓGICO 

COM 8 SALAS R$ 6.000,00 MÊS

ÁREA INDUSTRIAL FRENTE P 
RODOVIA - 200.000M²

MONTE MOR – R$ 100,00 M²

VENDE-SE CASA JD. RENATA – SALÃO 
NA FRENTE E CASA COM 3 DORM 1 
SUITE NOS FUNDOS. R$ 650.000,00

OPORTUNIDADE EM CONDOMÍNIO 
FECHADO – TERRENOS DE 150M².  

ÁREA DE LAZER COMPLETA, PORTAR-
IA 24HS – R$ 95.000,00

TERRENO RECANTO DAS FLORES 
5.000M² - R$ 530.000,00

GALPÃO DISTRITO INDUSTRIAL JÓIA– 
AT: 5000M² AC: 4000M² ESCRIT., RE-

FEITORIO, VESTIÁRIO, VG., PÉ DIREITO 
11M R$ 5.000.000,00

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

Apartamento - Residencial Grand Ville – AU: 63m² ,  3 DORM, 1 SUITE, 
SL, COZ, LAVAND., VARANDA – LAZER COMPLETO.

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
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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, GAL-
PÃO NOS FUNDOS E VAGA DE GA-
RAGEM.
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 INCLUSO)

JD. SÃO PAULO – CA01971
01 DOR, SALA, COPA, COZ, WC, A.S. 
E VAGA.
R$ 900,00+IPTU

CENTRO – AP00644
03 DOR(02 C/ ARM E 01 SUITE), WC, 
SALA 02 AMB, COZ PLAN, SACADA, LA-
VAN, 01 WC EMPREGADA E 01 VAGA.
R$1.500,00+COND+IPTU 

JD. PRIMAVERA
02 DOR (01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 02 VAGAS.
R$ 1.500,00+COND+IPTU 

CASA VENDA

JD. MORADA DO SOL – CA02552
03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ,WC, 
LAVAN E 02 VAGAS. AT:125M² AC:83M²
R$265.000,00
 
JD. EUROPA EUROPA II- CA02671
01 DOR, SALA, COZ, WC, A.S E GA-
RAGEM.
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, LA-
VAN 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. EUROPA II- CA02670
03 SUITES, SALA, COZ, WC, ESCRI, 
FUNDOS: A.S, WC, COZ, GARAGEM E 
AQUECEDOR SOLAR.
R$ 620.000,00 AT: 250M² AC:213M²

JD CALIFORNIA CA02601
02 DOR, COZ, WC, LAVAN + ES-
TACIONAMENTO QUE CABE CA-
MINHÃO, TRATOR, MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS ETC.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871
ALUGUEL A COMBINAR. 

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

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

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

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

APARTAMENTO ALUGA 

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

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

CENTRO – AP00584
02 DOR(01 SUITE), SALA, WC, 
COZ, LAVAN E 01 VAGA
R$ 1.200,00 + COND

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

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

PQ. BOA ESPERANÇA- AP00649
02 DOR C/ ARM (01 SUITE), WC, 
SALA 02 AM, COZ PLAN, A.S, 02 
VAGAS,  VARAN GOURMET C/ 
CHUR, AQUECIMENTO Á GAS E 
LAZER COMPLETO 
R$ 361.000,00

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.

T E R R E N O  J D  V A L E N Ç A  – 
TR00719
TERRENO 135M²
R$ 150.000,00
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Oportunidade R$ 175.000,00
AP00187 – Apartamento 02 Dormitórios, Sala, Cozinha, Banheiro Social, 01 Vaga de Garagem Coberta
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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: TER-
RENOS NO FOGUETEIRO 
1.000M² POR APENAS R$ 

75.000,00 NÃO FIQUEM DE 
FORA, ULTIMAS UNIDADES 

LIGUE: 9. 7405-1651

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 

ESTAMOS 
EM NOVO 

ENDEREÇO
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APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA 
LOCAÇÃO PRÓXIMO A AV CONCEI-
ÇÃO COM 2 DORMITÓRIOS, WC, AS, 

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

APARTAMENTO COM OTIMA AREA DE LAZER 3 DORMITORIO, 
1SUITE,SALA,COZINHA,VAGA PARA

1AUTO COBERTA.R$1.300,00 Referência: AP00049

UM DOS MELHORES PRÉDIOS RESI-
DENCIAIS DA CIDADE, COM APARTA-
MENTO DE 3 DORMITÓRIOS, SENDO 

UMA SUÍTE - FAÇA-NOS UMA OFERTA 
- R$ 550.000,00 Referência: AP00034

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

PERMUTA COM CHÀCARA EM INDAIATUBA. 
Referência: CA00126

CASA NOVA NA PARTE ALTA DO BAIRRO, belo acabamento, toda 
com piso de cerâmica, frente com grafiato, garagem para 2 carros pre-
parada para portão eletrônico, jardim iluminado com acendimento auto-
mático, textura na sala de TV e luz decorativa de led com acendimento 

automático, cozinha estilo americano com pia e gabinete, 2 quartos 
sendo uma suite e 2 banheiros com para-ducha, fundo coberto com pia 
e gabinete novos e lavanderia coberta. R$1.350 Referência: CA00133

CASA COM 3 DORM, 1ST, WC, COZI-
NHA, SALA, VAGA PARA DOIS AUTO 
COBERTA EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO.
R$370.000,00 REFERÊNCIA: CA00092

CASA EM BAIRRO NOBRE JARDIM ESPLANADA, COM 4 DORMI-
TÓRIOS 2 SUITES, SENDO UMA SUITE MASTER COM CLOSET, 

HIDRO, ARMÁRIOS E SALA ÍNTIMA, SALA 2 AMBIENTES, COZINHA 
PLANEJADA,JARDIM DE INVERNO, VARANDA, CHURRASQUEIRA, 

ÁRVORES FRUTÍFERAS, GARAGEM PARA 4 AUTOS. R$ 1.200.000,00 AC 
300M2 AT 600M2 ( VENDA) R$ 4.500,00 ( LOCAÇÃO) Referência: CA00120

APARTAMENTO EM OTIMA, LOCALIZAÇÃO, 
PRÓXIMO A SAÍDA DA CIDADE DE INDAIATUBA 
SENTIDO CAMPINAS E SALTO COM 2 DORMITÓ-
RIOS, WC, COZINHA, AS, SALA, VARANDA, VAGA 

PARA AUTO. R$1400,00 Referência: AP00044

OTIMO SALÂO COMERCIAL COM 100M2 AC 2WC 
E ESTACIONAMENTO PARA 4 AUTOS.R$1.800,00

Referência: SL00013

CARLOS ALDROVANDI CASA COM TRÊS 
COMODAS ACABADOS NOS FUNDOS SENDO 

UM DORMITORIO, WC,AS,COZINHA,NA FRENTE 
PROJETO PARA UM SOBRADO COM 2 DORMITO
RIO,WC,SALA,COZINHA,GARAGEM -R$210.000,00 

Referência: CA00086

CONDOMÍNIO FECHADO SOBRADO NOVO COM ACABA-
MENTO DE PRIMEIRA: 4 SUÍTES, WC, LAVABO, COZINHA 
TODA PLANEJADA, AS, COPA, SALA DOIS AMBIENTES, 

ÁREA DE LAZER COM CHURRASQUEIRA, VAGA PARA TRÊS 
AUTOS.R$1.200.000,00 Referência: CA00105

CASA EM BAIRRO NOBRE JARDIM ESPLANADA, COM 4 
DORMITÓRIOS 2 SUITES, SENDO UMA SUITE MASTER 

COM CLOSET, HIDRO, ARMÁRIOS E SALA ÍNTIMA, SALA 2 
AMBIENTES, COZINHA PLANEJADA,JARDIM DE INVERNO, 

VARANDA, CHURRASQUEIRA, ÁRVORES FRUTÍFERAS, GA-
RAGEM PARA 4 AUTOS. R$ 1.200.000,00 AC 300M2 AT 600M2 

( VENDA) R$ 4.500,00 ( LOCAÇÃO) Referência: CA00120 

JARDIM MARINA CASA PRÓXIMO AO CENTRO 
3 DORM,1 SUÍTE, WC, , COZINHA AMERICA-
NA ,AS, CHURRASQUEIRA COBERTA ,SALA 
AMPLA, GARAGEM COBERTA PARA 2 AUTO.

R$400.000,00 REFERÊNCIA: CA00071
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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. 
C O D . 2 2 1  –  C E N T R O  –  R $ 3 7 0  M I L  – 
2dorms,sala,copa,coz ampla,escritório,as,2wc,saca
da,garagem.
COD.227 – JD.MORUMBI – R$370 MIL – 2sts,sala,co
z,wc,lavanderia,edícula,garagem,quintal.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.318 –JD.DO VALE – R$345 MIL -  3dorms(1st),sa
la,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 I I  –  R$510 MIL  – 
3dorms(1st),sala de estar e jantar,coz planejada,lav
anderia,wc,edicula,quintal,portão eletrônico,garagem 
para 2 carros coberta.
C O D . 3 2 8  –  V I L A  V E R D E  –  R $ 3 4 0  M I L  – 
3dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,wc 
social,garagem.
COD.332 –JD. PAU-PRETO – R$450 MIL – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz. Planejada, lavanderia, 
wc social, varanda, edícula, churrasqueira, quintal, 
garagem para 2 carros.
COD.342 – PQ.DAS NAÇÕES – R$349 MIL – 3dorms(
1st),sala,coz,wc,as,garagem para 2 carros.
COD.358  –  JD .REGENTE –  R$350  M IL  – 
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,chur
rasqueira, quintal,fogão á lenha,2 vagas de garagem 
coberta.
COD.413 – VL SUIÇA – R$680 MIL - 4 dorms (3 sts 
com a/e), sala de estar, jantar e TV,coz planejada, 
as,dispensa, churrasqueira, aquec. solar, portão ele-
trônico, quintal, garagem para 2 carros.

COD.500 – JD.SANTA RITA – R$480 MIL – 5dorms,sala 
de estar e jantar,copa,coz,2wc,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,cop
a,coz,wc,as,piscina,churrasqueira,2 vagas de garagem 
coberta e 2 descoberta.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS 
– Consulte- nos!

APARTAMENTOS

AP.512 – VL CASTELO BRANCO - R$360 MIL  - comer-
cial – 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.743 – LARANJAIS – R$700 MIL – 2dorms,sala 
de estar e jantar,coz,wc social,lavanderia,deposito de 
bagunça,churrasqueira,portão eletrônico,aquecedor 
solar,poço. AT:3.000  AC:234
COD.744 – TERRAS DE ITAICI – R$1.280.000,00 – 6 
dorms(2sts máster),sala de jantar,estar e TV,coz. 
Planejada,lavabo,wc social,lavanderia,piscina,campo de 
futebol,churrasqueira.
COD.746 – VALE DO SOL – R$390 MIL – 2dorms,sala,coz, 
wc, varanda,edícula,piscina,churrasqueira.

SITIO

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

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3, 2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas,recepção,2 
wc(1 para cadeirante),coz,dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st 
com a/e),sala,coz,copa,AS,sacada grande,cerca 
elétrica,piscina 7x3,5,garagem.
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$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com 
a/e,sala ampla,coz.planejada,wc,lavanderia,churrasquei
ra,garagem,cerca elétrica,portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,wc,a
s,garagem.
CIDADE NOVA – R$3 MIL –  COMERCIAL  – 
2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de garagem.

JD.MOACYR ARRUDA – R$2MIL – 2dorms,sala 
ampla,coz,2 wc social,lavanderia,garagem para 4 carros. 
Edícula: 2dorms,wc,varanda ampla.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st),sala,coz,wc,la
vanderia,quintal,garagem.
VL TODOS OS SANTOS – R$1.700,00 – 2dorms(1st),sa
la,coz,wc,quintal,garagem.
JD.AMERICA – R$1.600,00 – 3dorms(1st),sala,coz,copa,
edícula,wc,churrasqueira,garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$1.600,00 – 3dorms,sala de estar e jant
ar,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 car-
ros. .SOBRADO 
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 – 3 dorms, 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,g aragem.
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 
grande,coz, lavander ia ,qu in ta l ,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,wc, 
lavanderia,garagem.
VL.ALMEIDA – R$900,00 – 1dorm,sala,coz,wc,quinta
l,garagem.
P O R T A L  D O  S O L  –  R S  8 5 0 , 0 0  – 
2dorms,sala,coz,wc,entrada p carro.
JD.MORADA DO SOL – R$800,00  –  1dorm,1 
quartinho,sala, coz,wc,as,entrada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1dorm, sala, coz, 
wc, entrada para moto.
J D . M O R A D A  D O  S O L  –  R $ 6 0 0 , 0 0  – 
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.
P Q . S Ã O  L O U R E N Ç O  –  R $ 1 . 1 0 0 , 0 0  – 
2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de garagem.
VL.M. HELENA – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, as, garagem.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$2.000,00 – 3dorms(1st),sala,coz 
com a/e,wc,as com wc,2 vagas de garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st),sala 2 ambientes,coz 
planejada,2 wc social,dispensa,2 vagas de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com aramarios, 
sala, coz com a/e, wc,as com wc,2 vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$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. 

LOCAÇÃO

Casa Condomínio Vila das Palmeiras - 2 
dorm. sala cozinha, área de serviço, entrada 
para 2 carros, salão de festas, piscina R$ 
1.300,00 + Cond. + IPTU

Sobrado Locação comercial Centro próximo 
ao HAOC  - sala, cozinha, área de serviço, 04 
dorm. R$ 3.500,00 + IPTU

Apartamento Torres da Liberdade 3 dorm. 
sendo 01 suite 02 dorm com armários planeja-
do, sala  dois ambientes,cozinha com armários 
planejado área de serviço, área de lazer com 
piscina, ofurô, churrasqueira. R$ 1.800,00 + 
Cond + IPTU

Salão  Jardim Hubert bem próximo ao Parque 
Ecológico R$ 2.000,00 + IPTU

Salão Jardim Morada do Sol AC. 230 m²  2 
wc adaptado para deficiente, copa, vagas para 
estacionamento, na Avenida do Parque Ecoló-
gico. R$ 7.000,00 + IPTU

VENDA E LOCAÇÃO

Sobrado para Venda e Locação  Centro 
-Térreo 03 sala bem espoçosa, 02 wc, Superior 
05 sala, 02 wc. ótima localização Venda R$ 
1.600.000,00  Locação R$ 8.000,00

VENDA

OPORTUNIDADE!!! APARTAMENTO PREMIUM RE-
SIDENCE Apartamento 3 dorm. sendo 2 suítes, sala, 
cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira.  - 
Piscina adulto e infantil - Playground - Fitness - Espaço 
Gourmet - Salão de festas adulto e infantil - Pergolados 
- Salão de jogos - Quadra esportiva - Churrasqueira 
com forno de pizza - LAN House. Entrega em ABRIL 
2015 valor R$ 120.000,00 assume o financiamento.

Casa Jardim Monte Verde AT. 250m² AC 135m² Casa 
3 dorm sendo 01 suíte, wc, sala pequena, Escritório, 
lavabo, garagem para 2 carros. R$ 460.000,00

Casa Jardim Morada do Sol AT 360 M² AC. 180 
M² Casa 2 dorm, sala, cozinha, área de serviço. R$ 
280.000,00

Sobrado para Venda em condomínio alto padrão 
4 dorm. com closet sendo 4 suítes, 3 sala, cozinha 
americana, ar condicionado em toda casa, piscina 
,churrasqueira . No condomínio 3 quadras polies-
portiva, playground, churrasqueira, salão de festas. 
Sobrado Novo  R$ 1.400.000,00

Chácara Mosteiro Itaici AT. 2500 m² AC. 280 m² 
Chalé 3 dorm, sendo 01 suíte, sala dois ambientes , 
cozinha. Casa 2 dorm. sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
copa. Piscina churrasqueira, vaga coberta para dois 
carros. Aceita permuta por apartamento no valor 
menor. R$ 800.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Agropecuária Agropecuária

Água e Gás

Auto MecânicaAuto Escola

Auto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

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 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
ANALISTA DE CONTAS A RE-
CEBER JR. – Código 12248: 
Desejável formação superior 
completa. Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. 
ANALISTA DE DEPARTAMEN-
TO PESSOAL – Código 13182: 
Formação superior completo. 
Experiências em folha de paga-
mento, benefícios, etc. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE TREINAMENTO 
E DESENVOLVIMENTO – Códi-
go 13127: Graduação completa. 
Experiência em realização de 
treinamentos e programas de 
integração. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO – Código 12417: Desejável 
formação superior. Experiên-
cia em rotinas de transporte, 
emissão de DANFE, cotações. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE VENDAS – 
Código 13128: Cursando supe-
rior em Administração, Gestão 
Empresar ial  ou áreas af ins. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
ATENDENTE – Código 11301: 
Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência na fun-
ção. Disponibilidade para o 2° 
turno. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PCP (PCD - 
Oportunidade para Pessoa 
com Deficiência.) – Código 
6504: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
– Código 13610: Ensino Fun-
damental completo. Desejável 
experiência na função. Dispo-
nibilidade para o 2° ou 3° turno. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 
Código 13130: Ensino Médio 
completo. Experiência na fun-
ção. Curso de Empilhadeira. Re-
sidir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
ENCARREGADO DE PRODU-
ÇÃO – Código 13304: Desejável 
formação superior. Experiência 
em liderança de equipe e gestão 
de processos. Inglês interme-
diário. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – 
Código 13650: Cursando supe-
rior em Administração ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba. 
GERENTE DE LOJA – Código 
12509 :  Desejáve l  formação 
superior. Experiência em geren-
ciamento de equipe. Residir em 
Indaiatuba.

FRESADOR CNC – Código 
11635: Ensino Médio completo. 
Experiência em programação, 
p reparação  e  operação  de 
centro de usinagem horizontal 
(portal). Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
GESTOR COMERCIAL – Códi-
go 12395: Formação superior 
completa. Experiência na área 
comerc ia l  de  indús t r ia  ma-
deireira. Disponibilidade para 
viagens. 
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO – Código 11067: Ensino 
Médio completo. Experiência 
em montagem de máquinas e 
equipamentos. Disponibilidade 
para viagens. Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itu. 
OPERADOR DE EXTRUSORA 
– Código 11631 :  Desejável 
Ensino Médio completo. Expe-
riência em extrusora de ração. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR (A) DE VENDAS 
– Código: 12165 :  Desejável 
Ensino Médio completo e ex-
periência na função. Residir 
em Itu.
SUPERVISOR DE FUNDIÇÃO 
– Código 11097: Formação 
superior completa. Experiên-
cia na função. Residir a região 
de Indaiatuba.  
TÉCNICO DE PROCESSOS 
– Código 12981 :  Formação 
técnica completa. Experiência 
em desenvolvimento de projetos 
de máquinas, equipamentos e 
dispositivos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Có-
digo 11773: Desejável forma-
ção Técnica em Eletrônica ou 
áreas af ins. Experiência em 
montagem de painéis elétr i-
cos. Desejável conhecimento 
em inversores de frequência, 
controladores de temperaturas, 
PLC, motores, manutenção de 
máquinas e equipamentos e 
pneumática. Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA 
D O  T R A B A L H O  –  C ó d i g o 
12357: Formação Técnica com-
pleta. Experiência na função. 
Inglês intermediário. Residir na 
região de Indaiatuba. 
TORNEIRO CNC –  Código 
13129: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba, 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.Conheci-
mento com  Office (Excel, Word). 
Local de atuação: Itu
ANALISTA DE LOGISTICA 
Superior em Administração ou 
Logística. Experiência na área 
de logística com controle de 
embarques, emissão de notas de 
coberturas garantindo o estoque 
físico e contábil. Possuir Excel 
avançado. Local de atuação: Salto
ASSISTENTE FINANCEIRO Su-
perior completo ou cursando ad-
ministração ou ciências contábeis. 
Conhecimento com apuração do 
fluxo de caixa, contas a pagar 
reconhecimento dos títulos. Local 
de atuação: Itu
ASSISTENTE TÉCNICO Superior 
Completo ou cursando Arquitetu-
ra, Engenharia Civil, Tecnólogo 
em Construção Civil-Modalidade 
Edificações. Conhecimento em 
Informática/ pacote Office espe-
cialmente PPT, amplo conheci-
mento do ambiente de obra e das 
fases de uma construção. Local 
de atuação: Indaiatuba
ASSISTENTE DE VENDAS Supe-
rior completo/Cursando adminis-
tração ou áreas afins. Experiência 
na área comercial com vendas 
e rotinas pertinentes. Local de 
atuação: Itu
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Cursando superior em administra-
ção. Vivência na área administra-
tiva. Local de atuação: Itu
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, conhe-
cimento em Eletro Eletrônica. 
Possuir habilitação A/B. Local de 
atuação: Itu
COORDENADOR ADMINISTRA-
TIVO Formação superior completa 
em áreas correlacionadas a fun-
ção. Experiência em coordenação 
em setor financeiro, contábil, 
fiscal, contabilidade ou logística. 
Local de atuação: Itu  
COORDENADOR ADMINISTRA-
TIVO DE VENDAS Formação 
superior em Administração de 
Empresas. Experiência na área 
administrativa de vendas. Impres-
cindível espanhol intermediário e 
inglês avançado. Local de atua-
ção: Salto  
ENGENHEIRO QUIMICO Supe-
rior completo na área Química, 
experiência em laboratório.Inglês 
e /ou Espanhol desejável. Local 
de atuação: Itu
FATURISTA Formação superior, 
experiência na área. Conheci-

mento em NF Eletrônica, Sistema 
Totvs/Protheus, toda parte fiscal. 
Local de atuação: Itu
FORNEIRO Ensino fundamental, 
experiência na função. Local de 
atuação: Itu
FRESADOR CNC Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Local de atuação: Itu
FRESADOR CONVENCIONAL 
Ensino médio completo, expe-
riência na função. Local de atu-
ação, Itu
GERENTE DE OBRAS Formação 
superior em Engenharia Civil, com 
especialização em planejamento 
e orçamento de projetos. Expe-
riência na área de planejamento 
e orçamento de obras. Local de 
atuação: Itu
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA Ensino médio completo, co-
nhecimento na função. Possuir o 
curso de reciclagem atualizado. 
Local de atuação: Itu
OPERADOR DE ATENDIMEN-
TO Ensino médio completo ou 
cursando o último ano. Possuir 
disponibilidade de horário. Local 
de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSIDA-
DES ESPECIAIS  Ensino médio 
e disponibilidade de horário. Local 
de atuação: Salto.
RETIFICADOR Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Local de atuação, Itu
SUPERVISOR DE MANUTEN-
ÇÃO Ensino médio completo, cur-
so técnico em elétrica, eletrônica 
ou edifícios. Experiência na área 
de manutenção predial e conser-
vação. Conhecimento em Elétrica, 
Mecânica, Hidráulica e Alvenaria.
Local de atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO Formação técnica 
em segurança do trabalho. Expe-
riência na função. Conhecimento 
em CIPA, SIPAT, PPRA e PCM-
SO. Possuir habilitação. Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO Curso técnico se-
gurança do trabalho. Experiência 
na função. Possuir disponibilidade 
para viagens e noção em Inglês.
Local de atuação: Itu
TORNEIRO CNC Ensino médio 
completo, experiência na função.
Local de atuação, Itu
VENDEDOR EXTERNO Ensino 
médio completo, experiência com 
vendas externas.Disponibilidade 
para viagens. 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 Ar-
mação de Ferragens e com dis-
ponibilidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: 
Com experiência em executar 
tarefas que necessitam de grande 
esforço físico.
AUXILIAR DE COZINHA: Para 
atuar em choperia, no preparo 
de porções:
AUXILIAR DE LIMPEZA: Para 
atuar na limpeza e organização 
de setores comerciais,  industriais 
e escolas. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: 
Experiência em Elétrica, Hidráu-
lica, Manutenção Predial e Lim-
peza de piscinas para trabalhar 
em Hotel com disponibilidade de 
horários.
CAMAREIRA:Experiência em 
Hotelaria, arrumação e limpeza. 
Disponibilidade de horário,uma 
folga na semana, sendo um do-
mingo no mês.
CARPINTEIRO: Experiência na 
função para trabalhar em cons-
trução civil.
ESTAGIÁRIO DE TÉCNICO DE 
SEGURANÇA: Necessário está 
Cursando período Noturno 2º ou 
3º Semestre, pois irá trabalhar das 
07h40 às 15h11.
GARÇOM – GARÇONETE:  Ex-
periência em atendimento, dispo-
nibilidade de horário, uma folga 
na semana, sendo um domingo 
no mês
GOVERNANTA: Experiência em 
Hotelaria, controle do departamen-

to de Governança, camareiras, 
arrumação, limpeza das áreas 
públicas e apartamentos.
LIDER DE OPERADOR LOGISTI-
CO: Com experiência em liderança 
na área logística, armazém, expe-
dição, movimentação de materiais, 
etc. e experiência em operação de 
empilhadeira.
MARKETING / VENDAS: Com 
experiência na área com bom 
desenvolvimento na Comunicação 
e Criatividade.
OPERADOR DE PRODUÇÃO: 
Corte, dobra e polimento do aço, 
serigrafia, inspeção de qualidade, 
conferencia de medidas, lapidação 
e polimento de vidros, corte poli-
carbonato, corte e lixamento de 
peça em vidro, pré-forno.
RECEPCIONISTA : Para atuar em 
Hotel com disponibilidade para o 
Horário de trabalho: das 06:40 às 
15:00hs e também fins de semana 
com folga semanal.
SOLDADOR SERRALHEIRO: 
Com experiência em Solda TIG, 
MIG, MAG e solda Oxi - acetilê-
nica. Desejável Curso de Solda, 
Curso de Desenho Mecânico.
SUPERVISORA DE PROMOTO-
RA INTERNA: Irá supervisionar 
os serviços das Promotoras e as 
vendas.
TEC. DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO: Promover e conduzir 
atividades de  conscientização, 
educação e orientação dos co-
laboradores 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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Casa na Cecap - 01 D., 
sala, coz., dispensa. WC, 
lavand., garag. p/ 02 car-
ros, edícula com 03 cômo-
dos e wc nos fundos,  R$ 
420.000, 00. Troca com 
chácara em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
P/ 02 carros, edícula c/ 
03 cômodos e WC nos 
fundos, R$ 390.000, 00. 
Troca com chácara em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa Terra Magna - R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, 
piscina, 180,00 m² const., 
360,00 m² útil. Aceita per-
muta em apartamento na 
cidade  F. 98144-9224 
CECAP – CA02616 - 01 
D., sala, coz, 01 WC, 
A.S e quintal separado 
R$ 880,00 F. 3875-2215 
Imobiliária
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. c/ 
armários (Sendo 1 suite), 
sala 2 amb, coz. planej, 
lavabo, wc social, chur-
rasq, 2 vagas de garag. 
R$ 500.000,00 F.3834-
8948
Cond. Montreal - com  
3 D. (1st), sala, coz, WC 
social, lavand.,1 vaga de 
garag. coberta. R$ 389 mil 
F. 98136-7331
Cond. Montreal - OPOR-
TUNIDADE - Casa no 
C o n d .  M o n t r e a l  R $ 
420.000,00 - 3 D., sendo 
1 suite, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. - 
AT 150 m² AC 104m² F. 
98372-0000
Cond. Portal das Acá-
cias - 3 D., sendo 1 suíte 
máster, todas com saca, 
1 wc social, lavabo, área 
de luz, coz. americana, 
sala 2 amb., 2 vagas de 
garag. -  R$ 580.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Vista Verde  - 
OPORTUNIDADE - R$ 
450.000,00 - 3 D, sendo 
1 suíte, 1 banheiro, sala 
e 2 vagas de garag. - AT 
175 m² AC 105 m² F. 
98372-0000

Cond. Terra Nobre - 3 
suítes, sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos, (2 cober-
tos), edícula com churrasq. 
sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 
autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com 
espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 
F. 98372-0000
Guarujá (Enseada) – 03 
suítes, sala 02 amb., coz. 
com AE, lavand., área de 
lazer completa com piscina 
5x5 AT/ 300m² AC/ 300m² 
R$ 1.000.000,00.(Casa 
situada na Av. Atlântica. 
Permuta por imóvel de 
igual valor no Mosteiro ou 
Vale) F. 99887-7771 
Imóvel Comercial - Av. 
Presidente Vargas AT: 
780m² AC: 760m² R$ 
3.000,000,00 F. 3885-
3538/ 3016-9320
Jd. Califórnia CA02601 
- 02 D., Coz, WC, lavan 
+ estacionamento que 
cabe caminhão, trator, 
máquinas agrícolas etc. R. 
Domacir  Stocco JR. 871. 
Aluguel a combinar 
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., Wc e lavand. 
AT/ 275m² AC/60m² (casa 
em terreno de esquina 
frente para avenida sendo 
comercial) R$ 270.000,00 
F. 99887-7771
J d .  E l d o r a d o  -  R $ 
270.000,00 2 D., sala , 
coz. planejada, banheiro 
F. 98144-9224
J d .  E u r o p a  -  R $ 
600.000,00 - Excelente 
casa no, terreno de 600m² 
F. 98372-0000
Jd. Morada do Sol -  so-
brado 2 D., sala, copa, coz, 
WC, AS, varanda, quintal,2 
salas comerciais, WC, ga-
rag. para 2 carros R$ 370 
mil F. 98136-7331
Jd. Morada do Sol - 03 
casas no mesmo terreno, 
moradia ou aluguel, 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, 
lavan., garag. para 2 carros 
R$ 280 mil F. 98136-7331
Jd. São Paulo – CA01971 
- 01 D., sala, copa, coz, 
WC, A.S, garag. R$ 900,00 
+ IPTU F. 38752215 Imo-
biliária

Res. Amstalden - R$ 
850.000,00 - Casa 3 suí-
tes, sala 2 amb., com área 
de luz, coz. planejada, 
piscina, churrasq., edícula 
com wc fechada em vidro, 
4 vaga, AC 230 m² At 367 
m² F. 98372-0000
Santa Marta-III – Salto 
SP - 02 D., sala ampla, 
coz. americana, WC, lav. 
coberta nos fundos. Am-
plo terreno na frente lote 
de 160m² R$ 155.000,00 + 
45 parcelas de R$ 412,00. 
Aceita permuta por casa 
em Indaiatuba. F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-
3294 
Vila Avaí – 03 suítes, 
lavabo sala 02 amb., 
coz., área de serviço R$ 
470.000,00 F. 99279-1177 
ou 7822-8438

Casa em Cond. em frente 
ao Polo Shopping c/ 3D., 
sendo 1 suíte, sala, coz, WC, 
gar. R$ 1.600,00 + Cond 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Casa toda mobiliada em 
Cond. Fechado c/ 2 D., 
sala, coz., WC e área de 
lazer c/ piscina. R$ 1.700 
+ Cond + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
Cecap – CA02616 - 01 
D., sala, coz, 01 WC, A.S 
e quintal separado R$ 
880,00 F. 38752215 Imo-
biliária
Centro - R$ 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, exce-
lente localização, 4 D., 6 
salas, ótimo para casas 
de repouso, clínicas - AT 
479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
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

M. do Sol – Rua 58 be-
líssima casa com 02 D., 
sala, coz, WC social, lav., 
garag. p/2 autos + 01 Cô-
modo c/ WC nos fundos, 
quintal, jardim em lote de 
250m². Valor imperdível 
R$ 380.000,00. AC. finan-
ciamento F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – Rua 20 – casa 
nova C/ 02 D. sendo 01 
suíte, sala, coz., Wc social, 
lav., em abrigo cob., gar. p/ 
02 autos em estrutura p/ 
sobrado R$ 270.000,00. 
Aceita financiamento F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 aceita lote no 
negócio, estuda parcela-
mento direto c/ o propr. 
com 50% de entrada. 
M. Sol – Rua 23 - casa 
com 02 D. sendo 01 suíte, 
sala, coz., WC social, lav., 
garag. p/ 02 autos em 
estrutura p/ sobrado. R$ 
250.000,00 Só a Vista F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobrado 
com 03 cômodos WC e 
lav. no pav. superior e 
.04 cômodos WC, lav. e 
garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita fi-
nanc. R$ 230.000,00 F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., 
garag. + salão comercial 
na frente R$ 195.000,00 
Ac. financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294. 
Estuda parcelamento dire-
to com o proprietário com 
50% de entrada. 
Oportunidade - Casa em 
construção no Jardim Re-
gina (falta acabamento), 
3 dorm (1 suíte), cozinha, 
sala 2 amb., área serv., wc 
social, garagem 2 autos, 
excelente localização RS 
320.000, tratar proprie-
tário 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 
- Aluguel R$ 1.550 sem 
IPTUF. 99452-9644
Quer comprar sua casa, 
f inanciar ou vender e 
está sem tempo? Ligue 
pra mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372

Cond. Bougainville - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st 
c/ closet), pavimento inf.: 
lavabo (todos os WC’s. 
c/ armário planej.), sala 2 
amb. c/ pé direito duplo, 
home theater, escrit., des-
pensa, cz. e AS c/ planej., 
suíte emp. planej., espaço 
gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário 
planej.), aquec. solar, 
quintal, área de lazer, 6 
vagas garag. R$ 4.000,00 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa 
Bella - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3D.(Sendo 
1 suite c/ armários), sala 
2 amb, coz planej, lava-
bo, wc social, churrasq, 
2 vagas de garag. R$ 
2.300,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Cond. Mosteiro de Itaici 
- CA0586 - 125 m² - 2 D., 
WC, sala 2 amb., cz. c/ 
arm., AS, 2 vagas garag. 
R$ 1.500,00+ Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Pq. Dos Guaran-
tãs – SO0382 - 130 m²  - 3 
D. (1 st), WC, lavabo, sala 
2 amb., cz. c/ gabinete, 
desp., AS, quintal, chur-
rasq., 4 vagas garag. R$ 
2.000,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Pq. dos Guaran-
tãs - SO0383 - 139,61 
m² - 3 D. (1 st), lavabo, 
WC social, sala 2 amb., 
cz., despensa, AS, quintal, 
churrasq., 02 vagas de ga-
rag. R$ 2.000,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts 
(1 st c/ closet e varanda), 
todos os D. e WC’s com 
armário planej.), lava-
bo, sala 2 amb., escrit., 
copa, cz. planej., AS, 
depósito/D. ext., edícula 
com churrasq., piscina, 
quintal, aquec. solar, ar 
condicionado, 4 vagas ga-
rag. R$ 4.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333

Cond. Villa Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, 
sendo 1 c/ closet e varan-
da, 1 c/ varanda (todos 
os D. e WC’s c/ armário 
planej.), lavabo, sala 2 
amb., escrit., copa, cz. 
Planej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícu-
la c/ churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
4.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Villagio di Itai-
ci – Casa em condomí-
nio, com 2 D, sala dois 
amb., WC social, coz. 
com armários, 2 vagas 
– R$1.500,00 + cond. 
e IPTU F. 7829.3854 Id 
55*94*16871
Cond. Vista Verde - 
CA0519 - 175 m² - Térrea 
nova c/ 3 D. (1 st), sala 
2 amb., cz. americ., WC, 
AS, varanda gourmet c/ 
churras., 3 vagas garag. 
R$ 2.600,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Jd. Califórnia CA02601 
- 02 D., coz, WC, lavan 
+ estacionamento que 
cabe caminhão, trator, 
máquinas agrícolas etc. 
Rua Domacir Stocco Jr. 
871. Aluguel a combinar 
F. 38752215 Imobiliária
Jd. Dom Bosco – CA0382 
- 150 m² - 3 D. (1st), WC, 
sala tv, cz., AS, 2 vagas 
garag. R$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Itamaracá - SO0407 - 
250 m² - 2 D. (1 st), sala, 
copa, WC, cz., edícula c/ 
D., AS, 3 vagas garag. 
R$ 1.700,00 + IPTU  F. 
3392-0333
Jd. Regina - R$ 2.500,00 
- 3 D., 1 suite planejada , 
1 lavabo , sala dois amb., 
garag. para 4 carros , 
coz. Planej. , lavand. F. 
7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., 
sendo 1 suíte, sala, coz 
planejada, WC, ar cond. 
no dorm,  garag. R$ 
1.900,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly

J d .  S ã o  P a u l o  – 
CA01971 - 01 D., sala, 
copa,  coz,  WC, A.S, 
garag. R$ 990,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
P o r t a l  d e  I t a i c i  - 
SO0381 - 396 m² - 4 
D. (1 st. máster), sala 
2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 5.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-
0333
Portal de Itaici - SO0381 
- 396 m² - 4 D. (1 st. más-
ter), sala 2 amb., lavabo, 
cz. planej., despensa, AS, 
dep. empregada, churrasq., 
piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 5.500,00 + Cond. 
+ IPTU. F. 3392-0333
Pq. São Lourenço - c/ 
3 D., sendo 2 suíte, sala 
2 amb, coz, lavabo, ga-
rag. 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 ga-
rag. R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Rua – 58 (sem garag.) 
exce len te  casa  com 
03 D. e demais depen-
dências, com sacada 
(pavimento super ior) 
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, la-
vand, garag.R$ 1.250,00 + 
Cond. + Iptu F. 3834-8948
Vl .  Mar ia  He lena  - 
CA0562 - 200 m² - 3 D. (1 
st c/ closet), sala 2 amb., 
lavabo, WC, cz. america-
na, varanda gourmet, WC 
ext., AS, 2 vagas garag. 
R$ 2.200,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Vl .  Mar ia  Helena – 
CA1381 - 1 D., coz, WC e 
sem garag. Rua Caiapo, 
37 casa 5 R$ 700,00 + 
IPTU F. 38752215 Imo-
biliária

Apto - Florianópolis (Ita-
pema) – mobiliado, 03 D., 
(01 st), sala, coz., lavand., 
churrasq. na varanda 130m² 
R$ 420.000 F. 99887-7771
Apto Gran Ville - R$ 
270.000,00, 3 D., todos 
com suíte; sala de estar, 
63m; garag. para um  carro 
F. 98144-9224
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 (fi-
nancia) ,  tratar proprietário, 
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 F. 98372-0000
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Aluga-se - 02 salas co-
merciais, Rua Sete de 
Setembro, Jd. Pau Preto 
12 m² (por sala) F. (19) 
99148.2797
Centro - R$ 1.700,00 - 
Salão comercial, com 70 
m², sendo 1 recepção, 3 
salas, wc e área de ser-
viço, localizado no centro 
da cidade  F. 98372-0000
Centro – Sala comercial 
com mezanino, 1 vaga de 
estacionamento, 55 m² 
R$ 1.700,00 00 – F. 7829-
3854 / Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, 
esquina, ótima localiza-
ção 50 m² R$ 1.550,00 
F .  7 8 2 9 - 3 8 5 4  –  I d 
55*94*16871.
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 
comercial, sendo 1 sala, 
wc, coz., amplo terreno 
para estacionamento ou 
operação, com capaci-
dade para entrada de 
caminhão F. 98372-0000
Passo o Ponto Bazar 
e Papelaria no centro, 
vendo e passo o ponto 
com tudo dentro. Aluguel 
R$1.650,00 F.  3875-
2215
Salão comercial no cen-
tro 520m² R$ 18.000,00 
F. 3885-3538/ 3016-9320

Jd. Eldorado -  2 D., 
sala, coz, WC, AS,1 vaga 
de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331
Jd. Morumbi -  2 D., sala 
de estar e TV, coz, wc, 
lavand.,1 vaga de garag. 
coberta R$ 138 mil F. 
98136-7331
Jd. Pau Preto – OPOR-
TUNIDADE - 3 D., sendo 
1 suíte, 2 vagas de garag., 
2 salas, D., com armários 
planejados, coz. plane-
jada, área de serviço, 
D. e WC de serviço  R$ 
650.000,00  F. 98372-
0000

A p t o  C e c a p  -  R $ 
1.300,00, 3 D., todos 
com suíte, sala de estar, 
63m; garag. p/ 1 carro 
F.98144-9224
Apto Edifício Tuiuti - 02 
D., (01 suíte), sala, coz., 
WC e lavand., 01 vaga 
de garag. R$ 2.000,00 
F. 99279-1177 
Apto prox. ao Centro 
- ideal para comissárias 
(os) c/ 1 dor, sala, coz., 
WC. R$ 900,00 + Cond + 
IPTU F. 3016-2888 Kelly
Apto prox. ao Centro 
- todo planejado c/ 2 
D., sendo 1 ste, sala, 
coz, despensa, WC, uma 
vaga. 1.300,00 + Cond. + 
IPTU F. 3016-2888 Kelly
Apto Spazio Illumina-
re - c/ 2 D., sendo 1 
ste, sala, coz, WC, uma 
vaga. 1.100,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3016-2888 
Kelly

C o n d .  F e r n a n d a  – 
AP0641 – 154,33 m² - 3 
D. (1 st), sala 2 amb., sa-
cada, cz. planej., WC, AS 
planej., WC serv., 2 VG. R$ 
1.600,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Grand Ville - 
AP0520 - 81,15 m² - 3 D. 
(1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga 
garag. R$ 1.200,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 
- 70 m² - 2 D. (1st), sala 2 
amb., WC, cz., AS, varanda 
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
Cond. Murici - AP0578 
- 47 m² - 2 D., sala, cz., 
WC, AS, 1 vaga garag. R$ 
950,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Place View - 
AP0382 - 80 m² - 3 D. (1 st 
/ arm.), WC, sala 02 amb., 
cz. planej., AS, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 
vagas garag., 1 vaga p/ 
moto. R$ 2.900,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond. San Pietro - AP0531 
- 69,89 m² - 2 D., sendo 1 st. 
c/ arm., sala 2 amb., terraço, 
cz. planej., WC, AS, 2 vagas 
garag. R$ 1.500,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
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

Temos Galpões Indús-
trias para Locação em 
excelente localização F. 
3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edif. Office 
Premium. F. 3016-2888 
Kelly
Vendo Micro empresa 
em Itu - com três injetoras, 
1 de 250 gramas, 2 de 150 
gramas mais periféricos: 1 
bomba, 1 torre de resfria-
mento, 1 talha, 1 estufa, 
1 balança. F: (11) 98362-
9657/ (11) 2429-6353
Vendo Salão de Cabe-
leireiro Completo - Todo 
decorado 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, di-
versas 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 – OPOR-
TUNIDADE - R$ 60.000,00 
– Aceita carro no negócio 
ou fazemos permuta com 
terreno. F: 3016- 1355/ 
99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2168/ 
3935-1372

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 Sítio Itaboraí 
– Casa Sede, 3 lagos, 
piscina. AT: 20.000m² R$  
1.500.000,00 F. 3885-
3538/ 3016-9320
Rec. Campestre Viraco-
pos - R$ 420.000 - Cháca-
ra Com casa de 3 d., sala 
ampla, coz. americana, 
piscina.  AT 1000 m². Fácil 
acesso F. 98372-0000
Recanto Campestre de 
Viracopos – CH0098 – 
1429 m² -  Chácara mu-
rada c/ sobrado de 5 D. 
(1 st), 4 WC’s sociais, 
escrit., sala 2 amb., cz. 
planej., copa, AS, varan-
da, churrasq., fogão à le-
nha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00. F. 3392-0333
Rib. Grande-SP - 04 al-
queires c/ 02 casas sim-
ples de 04 cômodos cada 
uma, lavoura, bosque, 
02 tanques com peixes, 
abastecidos com água 
em forma de bica, luz, 
água de mina, a 60km do 
centro de Ribeirão Gran-
de-SP R$ 240.000,00. 
Aceita troca com casa em 
Indaiatuba - SP F. 3017-
2608/99762-7997. Estuda 
parcelamento direto com o 
proprietário

S í t i o  - V i d e i r a  – 
50.000m² sítio formado 
com casa de 05 suítes, 
sala 03 amb., lavabo, 
coz. com despensa, de-
pendência de emprega-
da, piscina e casa de 
caseiro AC/  600m² R$ 
3.000.000,00 F. 99887-
7771
Terras de Itaici – Chá-
cas com 4 D. Sendo 1 
suíte, coz. ampla, chur-
rasq. e piscina. AT. 1720 
m² R$ 765.000,00 F. 
98372-0000
Vale das Laranjeiras – 
Chácara – At. 3890 m² - 
Casa c/ 3 D, sendo 1 su-
íte, sala de esta com pé 
direito alto, coz. plane-
jada, 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 In-
daiatuba F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara 
com 1000m² completa 
para locação finais de 
semana. Troca por casa 
em Indaiatuba F. 3017-
2608/ 99762-7997.
Vende-se Haras – Re-
gião de Itaici 100.000M² 
R$ 37,00 M²  F. 3885-
3538/ 3016-9320
Vendo - 4 1/2 alqueiros   
- c/ 3 alqueiros de calipal 
formando, terra plana, 
tratorável, energia pró-
ximo, estrada asfaltada 
a 3 km, divisa c/ o rio 
Pitanga, 800 mts para la-
zer, tem 1 casinha velha. 
Região de Capão Bonito. 
Entrada de R$ 130 mil, o 
restante pode ser parce-
lado. Total de R$ 260 mil 
F. 19-98149-5815

Vendo ou troco por ter-
reno - chácara, 1.000m², 
só terra. 1 sitio de 5 1/2 
alqueiros c/ pasto forma-
do c/ cerca de mourão 
tratado, casa avarandada, 
palhol, energia elétrica, re-
gião c/ antena de celulare 
pomar, c/ 3 cabeças de 
gados, estrada do Romei-
ro  e Terra Santa próx. à 
igreja católica, supermer-
cado, asfalto em 6km R$ 
270 mil F. 19- 98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatu-
ba (estrada Indaiatuba/ 
Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para 
rodovia F. 99887-7771

Alto de Itaici – Terreno 
de 378 m² muito bem lo-
calizado R$ 210.000,00 F. 
98372-0000
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 consul-
ta F. 3885-3538/ 3016-9320
Av. Visconde de Indaiatu-
ba – Terreno de amplo (660 
m²) cercado em esquina, 
com escritório e 2 salas R$ 
6.000,00 F. 98372-0000
Cardeal - OPORTUNIDA-
DE - Misto em novo Lote-
amento Liberado par cons-
truir - 200 m²  R$ 50.000 
de entrada e parcelas de 
R$ 970 estuda-se proposta 
à vista, aceita-se veículo 
como parte da entrada  F. 
98372-0000

Cond. Maria Dulce - terre-
no  324m² R$ 280.000,00 
F. 3885-3538/ 3016-9320
Jardins do Império - 
Oportunidade – terrenos 
150m² R$ 95.000,00 F. 
3885-3538/ 3016-9320
Jd Esplanada II - 2 lo-
tes lado a lado 360 
m² cada lote, valor R$ 
220.000,00 cada lote. Par-
te alta F. 7829.3854  Id 
55*94*16871
Jd. 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 
próximo ao parque eco-
lógico  R$ 180.000,00 F. 
98372-0000
Loteamento Monte Carlo 
– quadra N, lote 23, área 
150m², lote residencial. 
Terreno escriturado R$ 100 
mil pelo lote F. 99720-4160
M.Sol -  ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 93017-2608 
/99762-7997/ 3935-3294 
Oportunidade para In-
vestidores – Lançamento 
Cond. em Itu AT 260m² R$ 
108.000,00 F. 3885-3538/ 
3016-9320
Pq.  das  Bandei ras 
-   1.000,00 m² total R$ 
260.000,00 F. 7808-3727
Temos áreas para lote-
amentos em Indaiatuba, 
Campinas, Porto Feliz, Itu, 
Salto e demais localidades. 
F: 99752-2170/ 94*2168
Terra em Indaiatuba 
R$ 60,00 o m²- ótima 
topogra f ia  de f ren te 
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 - Fren-
te 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
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CLASSIFICADOS
Vendo - cadeirinha para 
carro até 20 kg, ótimo es-
tado R$ 150 F. 3834-1674 
/ 98158-7632
Vendo - Estrutura Metálica 
p/ galpão de 90 m²;  06 
pilares 5,90 m; 03 tesouras 
5,95m; 06 terças 7,40 m; 20 
telhas fibrocimento 3,60m x 
1,20m R$: 12.000,00 F. (19) 
99148.2797
Vendo - TV 29’ estéreo, 
Toshiba R$ 250 F. 3885-
2843
Vendo - Carrinho de bebê 
Galzerano, na cor azul ma-
rinho R$ 100 F.  99189-1511

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

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

Ofereço-me - cabelereira 
e manicure à domicílio F. 
99332-1128 / 3935-0499 
recado.
Ofereço-me como diaris-
ta com experiências e in-
dicações F. 99266-1617/ 
98116-0546 

Ofereço-me como profes-
sor de Inglês (aos sábados 
de manhã) do ínicio do 
nível básico até nivel inter-
mediário. F. 99240-3570
Ofereço-me para colo-
cação de pisos e reves-
timentos F. 99189-7302 
c/ Clóvis
Ofereço-me para passear 
com cachorros. Tenho 
referências F.3875-4942 / 
99616-7070 c/ Rita
Ofereço-me para trabalhar 
como acompanhante em 
hospital ou cuidadora de 
idoso noturno F. 3935-8651
Ofereço-me para traba-
lhar como azuleijista pe-
dreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do 
alicerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro, casa-
do, 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

Gol - 91 - 1.6,  azul índico, 
gasolina, motor novo, doc. 
Ok F. 99117-9957
Honda Civic LXL 1.8 
Compl - Preto 2011/2011 
- Bancos, Couro, Cinza F. 
99256-9209
Saveiro - 1.6 - 2006 - bran-
ca, impecável, pneus no-
vos e capota marítima R$ 
18.900,00 F. 98847-5936 
Saveiro - 2011 - branca, 
único dono, conservada R$ 
22.500,00 F. 99238-2678/ 
99695-3930/ 98269-2310
Van Transit Ford (nova) 
– 2013, completa, 14 luga-
res, top de linha 2.900 km. 
Negocia. Troca: maior ou 
menor valor F. 3875-2215/ 
99696-8732 imobiliária

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

CG Titan - 98 - cor azul 
F. 3875-0592 c/ José 
Antônio
Fazer 250 - 2007 - azul, 
or ig inal ,  único dono, 
chave reserva, manual, 
revisões na Yamaha, 
pneu trazeiro e relação 
novo. Doc. Ok, ótimo 
estado de conservação 
R$ 5.490 F. 19-98256-
5700 Tim/ 99357-8858 
Claro/ 98851-5869 Oi/ 
99994-8233 Vivo
Honda NXR 150 Bros 
ES - 2009  - F. 3885-
1581 / 99745-3375
Titan 150 KS - 2008 
- azul, doc ok F. 3834-
6330 Sebastião / 99703-
1602 José Carlos

Vendo - Pincher filho-
tes ,  numero  1 .  Obs. 
Não foi cortado o rabo 
F .  9 9 3 5 7 - 0 5 4 6  c o m 
Gaspar

Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadadora de idoso 
horário noturno F. 3935-
8651 / 99479-0454
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de crianças 
e idosos ou diarista, com qua-
lidade, referencias  a mais 
de 20 anos no mercado 
ante e pós obras. Compro-
misso, preço justo tenho 
disponibilidade de horários F. 
38011916 / 999301477 Vera
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista, costureira, 
casa de família ou motorista 
particular F. 99560-8281 c/ 
Raquel
Ofereço-me para trabalhar 
como empilhaderista, sou 
aposentado, tenho curso e 
experiência F. 99452-9644 
c/ Santos
Ofereço-me para trabalhar 
como faxineira em casa 
de família F. 3835-1581 / 
99745-3375 c/ Nair
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro, jardineiro, 
eletrecista e encanador F. 
99130-7264 / 99776-6441 
c/ Odair

Terreno em Salto – 300m² 
LOTEAMENTO FECHA-
DO – Estrada do Lajeado 
(Concrebase) OPORTUNI-
DADE R$ 90.000,00/ 40% 
de entrada + parcelas. F: 
3016- 1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-
1372
Terreno Industrial - 
5.200 m² R$ 500,00 m² F. 
99887-7771
Terreno Industrial - Vi-
tória Martini 1000m² R$ 
450.000,00 F. 3885-3538/ 
3016-9320
Terreno Jd. Califórnia – 
TR00707 - 250m² c/  casa 
nos fundos ( 2D, sala, 
coz, WC) Rua Domacir 
Stocco, 869 F. 38752215 
Imobiliária

Alugo - 02 cômodos na 
Rua Pedro Gonçalves 
1477 - Falar c/ Figueira

Alugo - mesas / cadeiras 
e caixas térmicas para 
festas F. 3801-2605 / 
99783-2900
Alugo quarto para mo-
ças. Vila Avaí bem loca-
lizado.  F. 99607-4522 
c/ Gisele 
Manicure/ Cabeleireiro - 
Atendo em domicilio, pé e 
mão R$ 25 / Progressiva 
ou selamento Botox R$ 50 
F. 99369-5615
Vende - 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 
lanche grande ( pronto 
para trabalhar) F. 3894-
1429 / 99129-3242
Vendo - 1 Trompete Ya-
maha YTR 2340, doura-
do, semi-novo R$ 750 F. 
3936-1045 / 99194-7124



31BMais Expressão



32B Mais Expressão


