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Duas pessoas foram encontradas mortas no galpão de uma restauradora de veículos, localizada no Jardim Itaici, na 
tarde de terça-feira, dia 13.

Quatro confrontos marcam a segunda rodada da Supercopa Vila Avaí. No domingo, 
dia 18, ocorrem os primeiros jogos válidos pelos grupos C e D. Os confrontos ocorrem 
a partir das 8h30, no campo da Vila Avaí. Outras quatro partidas, disputadas no último 
domingo, dia 11, com times das chaves A e B, marcaram o pontapé inicial da competição. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado na tarde de quar-
ta-feira, dia 14, para iniciar as 
buscas a dois jovens que teri-
am se perdido em uma mata 
na região do bairro Pimenta, 
nas proximidades do Rio 
Piraí. Após horas de procura, 
as forças de segurança foram 
informadas que os jovens já se 
encontravam em casa. 

Os jovens nascidos em 
1997, independente do mês, 
já podem procurar a Junta 
Militar para fazer seu alista-
mento. O candidato tem até o 
dia 30 de junho para fazer o 
cadastramento. Após a data, 
o jovem que não se alistar 
pagará multa de R$ e terá 
sua situação definida apenas 
em 2016.

A Câmara divulgou du-
rante a semana o balanço 
das atividades realizadas em 
2014, em Plenário.  Durante 
37 Sessões, foram votados 
195 Projetos de Lei, apre-
sentadas 926 Indicações, 333 
Moções e 27 Requerimentos. 

Acontece no domingo, 
dia 18, às 9 horas, a 4ª edição 
da Caminhada Contra Maus 
Tratos aos Animais. A saída 
está marcada na Praça Pru-
dente de Moraes e termina no 
Parque Ecológico, na Concha 
Acústica. A intenção é “lutar” 
contra a violência contra os 
bichinhos. 

A loja temática do Corin-
thians foi furtada na madruga-
da de quinta-feira, dia 8. Do 
local, os indivíduos ainda não 
identificados levaram camise-
tas oficiais, além de acessórios 
personalizados como chinelos 
e garrafas de água. De acor-
do com o representante do 
comércio, o local teve a porta 
de vidro arrombada. 

A tradicional Festa da 
Nossa Senhora da Candelária, 
padroeira de Indaiatuba, tem 
início hoje, dia 16, a partir 
das 19h30, com a missa de 
abertura. O evento segue até 
o próximo dia 8 de fevereiro, 
com encerramento na Fa-
zenda Espírito Santo, em 
Cardeal, onde será realizado 
o Leilão de Gado. 
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Dois são mortos com golpes de marreta e faca
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Mais respeito com os animais O que você acha 
que precisa mudar 
em Indaiatuba 

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

Radares dia 17 a 23/01

Editorial EnqueteArtigos

Domingo agora, dia 19, será marcado por mais uma 
“batalha” contra os maus tratos com os animais. A quarta 
edição da Caminhada Contra Maus Tratos aos Animais 
tem saída marcada na Praça Prudente de Moraes, às 9 
horas, e segue até ao Parque Ecológico.

A causa é emergente e merece atenção tanto da po-
pulação em geral quanto das autoridades locais. Nossos 
dóceis e amáveis animais vêm sofrendo, com certa fre-
quência, maus tratos causados pelo “homem”.

O desrespeito contra o animal vai desde o abandono 
a atos de violência. Muitos são tratados como objetos. O 
cachorro, por exemplo, é lindo quando está pequeno, mas 
para os inconscientes basta crescer para ser abandonado.

É só dar uma volta pelas ruas da cidade para ver o 
número de cachorros perdidos. Sem falar das pessoas 
que mudam de residência, mas não levam o animal e 
deixam o mesmo em condições sub-humanas. 

Há também casos bem piores. Vira e mexe aparece 
nas redes sociais vídeos de animais sendo torturados. 

Enfim, as ações e protestos são importantíssimos 
para quem sabe, um dia, possamos ver todos os homens 
tratando os animais como seres humanos, os quais têm 
os mesmos direitos que qualquer pessoa. Mas também 
já passou da hora do País ter Leis mais “pesadas” para 
quem maltrata os animais.

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

Faz pouco tempo que moro aqui, 
mas acho a cidade muito boa e 
tranquila. Olga Campregue, 75 
anos, aposentada.

No geral acho uma cidade boa, só 
acredito que poderia melhorar na 
área de emprego. Acálio Araújo, 
de 38 anos, canteiro.

Sabrina Cera - Advogada, bacharel em Direito pela PUC-SP e pós-graduada em Direito e Processo do 
Trabalho pela PUC - Campinas - Oab/sp 133.377
R. Siqueira Campos, 777, Centro, Indaiatuba/SP
E-mail: sabrinacera@adv.oabsp.org.br

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

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

FGTS: O novo prazo para reaver os valores não 
depositados pelo empregador

Todo empregado urbano e rural contratado pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), à exceção dos domésticos, cuja lei específica aguarda regulamentação, 
tem direito, durante a vigência de seu contrato de trabalho, ao pagamento mensal de valor 
equivalente a 8% da remuneração, a ser depositado pelo empregador em conta vinculada 
mantida na Caixa Econômica Federal. No caso do menor aprendiz a alíquota é de 2% sobre 
a remuneração.

Ocorre que na prática nem sempre os depósitos devidos pelo empregador são efetuados 
mensalmente, sendo pacífico no Tribunal Superior do Trabalho o posicionamento no sentido 
de que caracteriza falta grave do empregador a ensejar a rescisão indireta do contrato laboral 
o descumprimento da obrigação de efetuar os mencionados depósitos.

Uma vez constatada a falta os depósitos, surge para o trabalhador o direito de pleitear 
junto ao Poder Judiciário, através de uma ação trabalhista, os valores que lhe são devidos, 
sendo certo que, em atenção ao princípio da segurança jurídica nas relações sociais, há um 
prazo prescricional para tal providência. 

Antes do recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal proferido no ARExt 709.212/
DF, em 13 de novembro de 2014, com repercussão geral reconhecida, o prazo prescricional 
era de até dois anos após o término do contrato de trabalho para pedir o pagamento referente 
aos depósitos dos últimos trinta anos, era o chamado prazo trintenário.

Todavia, atualmente apenas podem ser exigidos os valores devidos nos últimos cinco anos, 
e não mais de trinta anos, que antecedem ao ajuizamento da ação trabalhista.

Portanto, deixa de valer o prazo de 30 anos, passando a prevalecer o 
prazo de 5 anos, motivo pelo qual o trabalhador deve ficar atento para não 
ser prejudicado em seu direito de reclamar suas verbas fundiárias pretéritas.

Eu moro no Jardim Brasil e acho 
que o que precisa melhorar é o 
transporte público. Os ônibus 
que vão para o meu bairro são 
de péssima qualidade, vivem 
quebrando. Creuzeni Moreira, 
49 anos, diarista.

Acredito que o transporte público 
no geral precisa melhorar. Ter 
mais de uma empresa de ônibus, 
para que possamos ter poder de 
escolha, e guichês para carregar-
mos o cartão de vale transporte. 
Maria Ligia Pires, 57 anos, 
doméstica.

Moro no bairro Castelo Branco e 
há oito anos sofremos com a falta 
de água. Eles construíram um 
reservatório no local e achamos 
que o problema ia mudar, mas 
não, continua do mesmo jeito. 
Jair Luiz da Silva, 50 anos, 
vendedor. 

Consumidor não é obrigado a aderir seguros ou garantia 
estendida na compra de produtos

Dizia Deus no livro de Oséias na Bíbila “porque meu povo se perde por falta de conhe-
cimento”, tal frase se aplica perfeitamente nos dias atuais.

A falta de conhecimento assola o consumidor brasileiro, geralmente “enganado” sujei-
tando-se as diversas abusividades praticadas pelos fornecedores de produtos e serviços, 
lembrando que é direito fundamental do consumidor o acesso à informação clara e adequada 
sobre serviços e produtos (art. 6º III, CDC).

Belo exemplo é o que ocorre na compra de produtos que vem com defeito, onde o sujeito 
se dirige até a loja e esta o manda para o fabricante ou autorizada para o conserto do produto. 

Esta prática é totalmente vedada pelo código do consumidor, tendo em vista que o 
fornecedor de produtos é responsável solidariamente com o fabricante (art. 18, CDC), 
sendo o produto defeituoso o fornecedor deve no prazo de trinta dias sanar o vício, ou não 
sanando, substituí-lo, restituir o dinheiro ao consumidor ou abater do preço do produto o 
correspondente ao defeito.

 Outro exemplo é o envio produtos ou serviços sem a solicitação do consumidor, como 
o cartão de crédito que é o mais comum, sendo tal prática vedada pelo CDC (art. 39, III).

Mais comum ainda, informação principal deste artigo, é o consumidor que é obrigado 
a compra de seguros ou garantia estendida na compra de produtos, principalmente eletros 
em lojas de varejo.

Mais conhecida como VENDA CASADA, condicionar a venda de um produto ou serviço 
ao fornecimento de outro é proibido considerado crime consoante a lei 8.137/90, cuja pena 
é de 2 a 5 anos ou multa.

Portanto, o consumidor que deseja adquirir um produto poderá de antemão avisar o ven-
dedor que não há interesse na compra de seguro, garantia estendida ou qualquer serviço ou 
produto, além do seu interesse, pois o que mais ocorre é o vendedor não avisar e “embutir” 

tais serviços e produtos no valor final do produto interessado.
Caso o consumidor se sinta lesado por ter sido “vitima” desta prática 

ilegal, poderá procurar reparação no judiciário do valor pago a mais.

Honestidade começa com os Pais
Muitos, como eu me incluo, voltaram  essa semana ao trabalho, após um ótimo Réveillon, 

e acordaram com a ideia de que precisamos fazer algo diferente para começar o ano......dieta, 
academia, caminhadas,  etc. Bom, esse é meu começo. Li esta história hoje...de um pai que 
decidiu levar seus dois filhos ao teatro. Conta que ao chegar à bilheteria, seguiu-se o diálogo:  
“Pai - Boa tarde”! Quanto custa o ingresso? Vendedor - Adultos custa R$30,00, e crianças de 
7 a 14 anos custa R$20,00. Crianças até 6 anos não pagam. Qual a idade deles? Pai - O menor 
tem 5 anos e o maior tem 7. O vendedor, com um sorriso maroto diz: - Se o senhor tivesse 
dito que o mais velho tem 6 anos, eu não perceberia, e economizaria R$20,00. O Pai então 
responde: - É verdade! Talvez você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu menti 
para obter uma vantagem. E finaliza: - A verdade não tem preço! Hoje deixo de economizar 
R$20,00 que não me pertenciam por direito, mas ganho a certeza de que meus filhos saberão a 
importância de sempre dizer a verdade! Com certeza todo mundo já se viu em alguma situação 
onde um outro, quis exercer a Lei de Gerson: “Levar vantagem em tudo, certo”? O fato é que 
o mundo, e principalmente o Brasil, está cheio de exemplos de dicotomia entre a teoria e a 
prática.  “O famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”  Políticos que prometem 
mas não cumprem, lideres que dirigem mas não participam, educadores que ensinam mas não 
vivenciam, e principalmente, Pais que educam, mas não dão o bom exemplo! Eu podia deixar 
essa história passar, e se perder entre tantas outras que passam na correria do dia-a-dia, mas 
nesse mesmo texto (que recebi de uma entidade assistencial que ajudo) onde o autor chama a 
atenção sobre a coerência dos nossos atos, ele dá o exemplo de Mahatma Gandhi: "se eu quero 
mudar o mundo, tenho que começar por mim". E já que a ideia é o bom exemplo. resolvi dividir 
esse texto na esperança de semear a ideia de que A ESPERTEZA, QUANDO É DEMAIS, 
ENGOLE O ESPERTO! Abraços e um ótimo 2015 para todos! Dias 30-31-01 2 01-02-2015, 

teremos o primeiro Leader Training Signa Trevisan, Ligue 019-3875-7898 
ou se inscreva pelo site www.signatreinamentos.com.br
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Jovens nascidos em 97 já podem se alistar

Caminhada Contra Maus Tratos 
aos Animais ocorre domingo

Acontece no domin-
go, dia 18, às 9 ho-
ras, a 4ª edição da 

Caminhada Contra Maus 
Tratos aos Animais. A saída 
está marcada na Praça Pru-
dente de Moraes e termina 
no Parque Ecológico, na 
Concha Acústica. A inten-
ção é “lutar” contra a vio-
lência contra os bichinhos.

De acordo com um dos 
organizadores do evento, 
Carlos Roberto Beggo, a ex-
pectativa é que grande parte 
da população local apoie 
essa causa.  “Esperamos 
cerca de três mil pessoas 
ou mais em nossa passeata 
contra os maus tratos aos 
animais domésticos e sil-
vestres”, diz.

Em sua 4ª edição, a ca-
minhada foi ganhando cada 
vez mais apoiadores. Em 
sua 1ª edição participaram 
900 pessoas. Já para esta 
edição são esperadas cerca 
de três mil pessoas. “A nos-
sa caminhada é composta 
por membros formadores de 

de Zoonoses, aumento na 
denúncia anônima, maior 
número de boletins de ocor-
rência, assim como a di-
minuição do abandono de 
animais. 

Para este ano,estão dis-
poníveis 2,3 mil camisetas 
que estão sendo vendidas 
no valor de R$ 15. Segun-
do Beggo, 100% da verba 
arrecadada serãodestinadas 
as Organizações Não-Go-
vernamentais (ONGs) que 
cuidam de animais abando-
nados. “A compra da cami-
seta não é obrigatória para 
participar da caminhada, 

porém quem adquirir estará 
ajudando a manter as enti-
dades que cuidam com tanto 
carinho dos animais abando-
nados e mal tratados”, diz.

Segundo Beggo, a ca-
minhada é do ser humano 
em prol aos animais, porém 
quem quiser levar seu ani-
malzinho deve consultar 
o médico veterinário para 
saber se o mesmo está apto à 
caminhada. “Podem partici-
par da caminhada os animais 
domésticos, como cachorro 
e gatos, mas também serão 
bem vindos os animais sil-
vestres”, conta. Além disso, 
devido a alta temperatura, 
um caminhão pipa, com água 
reutilizável, estará jogando 

água no asfalto para que a 
caminhada seja feita.

Apoio
O evento contará ain-

da com a participação de 
apoiadores da causa de ci-
dades da região como Salto, 
Itu, Porto Feliz, Atibaia, 
entre outras. 

Ao final da caminhada, 
no Parque Ecológico, os 
participantes poderão se 
divertir ao som da Banda 
Trio Jack, e também será 
montada uma tenda com 
doação de animais, além de 
brindes. Na ocasião,estarão 
presentes ONGs como o 
Grupo de Amigos em Prol 
dos  Animais  (Gapa) ,  a 
União Protetora dos Ani-
mais de Rua (Upar), Cães 
para Adoção, Cachorro Per-
dido, Anjos de Pata, entre 
outros, além do Centro de 
Zoonoses. 

Temas como fogos de 
artifício e leis mais severas 
serão discutidas. “Iremos 
pedir as autoridades que 
as leis sejam mais severas 
e que se faça valer, assim 
como a Lei já assinada pelo 
nosso prefeito, sobre fogos 
de artifício”, enfatiza. 

Dogs Place
Transformação
Clínica Veterinária Candello
Bego Cabelo e Produção
Clínica Veterinária IMS
Zooclínica
Clínica Vet Bicho da Mata
Clínica Vet Toca dos Bichos
Agro-Pekin
Pet Etc
Droga Vet
Estação Pet
Studio Dog
CenterBor

Bicho com Capricho
Bello Mimo
Inda-Vet
Agrodine
Mercado Pet
Poderoso Timão
Agro Japi
Casa e Campo
Matrix Personal Fitness
Dr. Espaço de Beleza
Fevale Pet
Colégio Ipec/Catavento
Agro Verde

Pontos de vendas das camisetas:

Os jovens nascidos em 
1997, independente do mês, 
já podem procurar a Junta 
Militar para fazer seu alista-
mento. O candidato tem até o 
dia 30 de junho para fazer o 
cadastramento. Após a data, 
o jovem que não se alistar 
pagará multa de R$ e terá sua 
situação definida apenas em 
2016. Mais de 2 mil jovens 
devem ser alistar. 

Os jovens devem se alis-

tar na Junta Militar, que 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12 horas 
e das 13h às 17 horas. Os 
candidatos devem se apre-
sentar munidos da Certidão 
de Nascimento, RG original, 
uma foto 3x4 (sem brincos, 
colares/camiseta regata ou 
boné) e um comprovante de 
endereço. 

Para os jovens casados 
ou com filhos, é necessário 

levar ainda a cópia da Cer-
tidão de Casamento ou de 
nascimento dos filhos. Caso 
o jovem tenha algum tipo de 
deficiência física ou mental, 
será necessário comparecer à 
Junta Militar e retirar reque-
rimento para laudo médico. 

A Junta Militar de In-
daiatuba está localizada na 
praça Rui Barbosa, s/nº. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 

3816-6961 ou pelo endereço 
eletrônico gabinete.jsm@
indaiatuba.sp.gov.br. 

Dados 
De acordo com a Secre-

taria de Comunicação Social 
da Prefeitura, no ano passado 
1.980 jovens compareceram 
a Junta Militar para realizar 
o alistamento. Para este ano 
a Junta espera receber cerca 
de 2,2 mil candidatos.

opinião, por isso a cada ano 
a nossa corrente aumenta 
mais”, conta. 

Beggo explica ainda que 

os quatro anos de Caminha-
da já resultaram em algumas 
conquistas  importantes, 
como melhoria no Centro 

Caminhada contra Maus Tratos de Animais deve reunir cerca de 3 mil pessoas

Camiseta da Caminhada já está à venda no valor de R$ 15 
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ALTERAÇÃO 

ENSINO 

Governo muda regras 
para benefícios

Ceunsp mantém 100% de aprovação no Enade

Uma série de mudanças 
nos programas sociais abaste-
cidos com recursos federais no 
dia 29 de dezembro de 2014. 
Com isso, as regras tornam-se 
mais rígidas e deve reduzir o 
pagamento de benefícios como 
seguro-desemprego, abono 
salarial, pensão por morte, 
auxílio-doença e seguro defeso.

Com a nova medida, o Go-
verno Federal espera economi-
zar R$ 18 bilhões por ano aos 
cofres públicos, o que equivale 
a 0,3% do Produto Interno Bruto 
(PIB) e deve entrar em vigor 
dentro de 60 dias.  

No caso da solicitação do 
seguro desemprego, o traba-
lhador que solicitar o benefício 
pela primeira vez terá que ter 
contribuído com o Instituto Na-
cional do Serviço Social (INSS) 
por 18 meses com carteira as-
sinada, e não mais seis meses 
como vale a medida hoje. Para 
o trabalhador que solicitar pela 
segunda vez, terá que ter traba-
lhado 12 meses. Já na terceira 
vez o mesmo terá que ter ocu-
pado um emprego formal por 
pelo menos seis meses.

Já o abono salarial, com 
a regra atual, é concedido ao 
trabalhador com apenas um 
mês de contribuição e equivale 
a um salário mínimo. A partir 
de agora, para ter acesso ao 
benefício, o trabalhador pas-
sará a ter que comprovar seis 
meses de trabalho com carteira 
assinada e o pagamento passa 
a ser proporcional ao tempo de 
serviço, assim como acontece 
com o 13º salário. 

A concessão do auxílio do-
ença, que não será aplicado aos 
atuais beneficiários, terá um au-
mento no prazo de afastamento 
pago pelo empregador. Antes 
o pagamento deveria ser feito 
no prazo de 15 dias, Agora o 
prazo se estendeu para 30 dias e 
será fixado um teto no valor do 
auxílio, equivalente à média das 
últimas 12 contribuições. 

No caso da pensão por mor-
te, fica definido que será preciso 
comprovar o pagamento da 
contribuição no período de 24 
meses, com exceção para os 
casos de mortes por acidente de 
trabalho. Além disso, será preci-
so ter dois anos de casamento ou 

união estável para ter acesso ao 
benefício. O valor segue sendo 
de um salário mínimo por pen-
são e deve ser recebido 50% do 
salário benefício para o cônjuge, 
seguido de acréscimo de 10% 
por dependente até completar 
100% do total de vencimentos.

Já no caso do seguro defeso, 
pago ao pescador artesanal, as 
mudanças são mais profundas. 
O pescador recebe este bene-
fício no período em que ele 
não pode pescar para garantir a 
reprodução dos peixes. A partir 
de agora, os pescadores não po-
derão receber o seguro defeso se 
já foram beneficiados por outros 
programas sociais, como Bolsa 
Família. Além disso, os mesmos 
precisam ter pelo menos três 
anos de registro. Ainda terão 
que comprovar comercialização 
de pescador ou pagamento de 
contribuição previdenciária por 
pelo menos 12 meses. 

Segundo o Governo Fede-
ral as mudanças nos benefícios 
sociais não devem afetar quem 
já recebe os recursos. Deve 
afetar os futuros beneficiários, 
tanto do setor público como do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 

Controvérsia
De acordo com o professor 

e economista, José Rober-
to Saccomani, as alterações 
anunciadas de fato podem 
gerar a economia esperada pelo 
governo. “Espera-se que haja 
a economia, pois este é o tão 
falado ajuste fiscal nas contas 
do governo, ou seja, adequa-
ção das despesas às receitas do 
governo”, explica. 

Mas, o economista alerta que 
as novas medidas podem afetar 
o mercado. “O grave problema 
desta diminuição dos benefícios 
é que a oferta de emprego pode 
diminuir”, revela. “Se a oferta se 
mantiver seria um amortecedor 
da diminuição dos benefícios 
sociais”, conta o economista.

Já a Força Sindical, que é 
uma organização de trabalha-
dores, avaliou que as mudan-
ças de concessão de benefícios 
trabalhistas e previdenciários 
vão deixar milhares de brasi-
leiros “ao deus-dará”. 

(Denise Katahira)

A Câmara divulgou 
durante a semana o 
balanço das ativida-

des realizadas em 2014, em 
Plenário.  Durante 37 Sessões, 
foram votados 195 Projetos de 
Lei, apresentadas 926 Indica-
ções, 333 Moções e 27 Reque-
rimentos. Também passaram 
pelas sessões quatro projetos 
de Resolução, 12 projetos de 
Decreto Legislativo e três pro-
jetos de Lei Complementar. 

O Executivo foi quem 
mais teve projetos votados, 
um total de 96. Entre os vere-
adores, o presidente da Casa, o 
vereador Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (PMDB), teve 15 
projetos. Na sequência vem 
os vereadores Carlos Alberto 
Rezende Lopes, o Linho (PT), 
e Bruno Ganem (PV), ambos 
do Bloco de Oposição, com 13 
projetos votados cada. 

Já os vereadores Túlio José 
Tomass do Couto (PMDB) 
e Helton Antonio Ribeiro 
(PP) apresentaram um projeto 
cada. 

O vereador Massao Kane-
saki foi “campeão” de Indi-
cações, com 226 processos. 
O segundo foi Maurício Ba-
roni (PMDB), com 179. Em 
contrapartida, os vereadores 
Linho e Túlio foram os que 
menos apresentaram Indica-
ções, com cinco projetos cada. 

Linho também foi o ve-
reador que mais apresentou 
requerimentos, com nove 
processos. Os demais que 
apresentaram requerimento 
foram: Bruno Ganem (sete 
processos), Derci Jorge Lima, 
do PT (seis) e Cebolinha 
(cinco). 

O vereador Maurício Ba-
roni foi quem mais apresentou 
Moções em 2014, chegando 
ao número de 124. Massao foi 
o segundo, com 58 Moções; e 

Gervásio Aparecido da Silva, 
do PP, com 47 documentos. 
O vereador Helton apresentou 
apenas duas Moções, enquan-
to que Linho apresentou três 
e Antonio Sposito Junior, o 
Toco (PTB), quatro. 

Para o presidente da Câ-
mara, esses números mostram 
uma partedo trabalho dos ve-
readores em Plenário. “Nossa 
função é fiscalizar e colocar às 
claras as ações do Executivo, 
sempre em nome do bem 
comum e representando os an-
seios da população. Por isso, 
recebemos inúmeras pessoas 
todos os dias, visitamos obras, 
vamos até os problemas que 
nos são apontados, nos reuni-
mos com empresários e repre-
sentantes de diversos setores 
da sociedade e instituições, 
participamos de Comissões 
de fiscalização e inquérito; 
enfim, temos inúmeras outras 
funções em nossos gabinetes 
que não aparecem nesse ba-
lanço”, salienta.

Recesso 
A Câmara está em recesso 

até dia 14 de fevereiro. “Isso 

não significa que os verea-
dores não estão trabalhando, 
significa apenas que não há 
sessão de Câmara”, explica o 
presidente da Câmara. 

A primeira sessão ordiná-
ria do ano acontece dia 18 de 

fevereiro, após o feriado de 
Carnaval. “As Sessões são 
abertas ao público e concla-
mamos toda a população a 
participar”, convida Cebo-
linha.

O Centro Universitário Nossa 
Senhora do Patrocínio (Ceunsp) 
obteve 100% de aprovação no 
Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade) de 2013, 
realizado pelo Ministério da 
Educação (MEC). Assim como 
em 2012, todos os cursos que 
participaram da prova obtiveram 
avaliação positiva: Biomedicina, 
Educação Física, Enfermagem, 
Fisioterapia, Gestão Ambiental, 

Nutrição e Serviço Social.
O grande destaque foi o 

curso de Serviço Social, que 
pela segunda vez obteve a nota 
máxima, firmando-se como um 
dos melhores do País. O curso foi 
o único no Estado de São Paulo 
a atingir o conceito de excelên-
cia. Na região Sudeste, além do 
Ceunsp, apenas a Universidade 
Federal de Juiz de Fora/MG 
obteve nota 5.

O curso do Ceunsp já havia 
atingido este resultado em 2010 
e, além dele, apenas uma outra 
escola, a Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (PR) conse-
guiu manter o desempenho.

O Enade tem o objetivo de 
aferir o rendimento dos alunos 
dos cursos de graduação em 
relação aos conteúdos programá-
ticos, suas habilidades e compe-
tências adquiridas.

O resultado geral demons-
tra a excelência dos cursos da 
instituição, que alia um corpo 
docente altamente qualifica-
do, formado por especialistas, 
mestres e doutores com vasta 
experiência profissional e de 
magistério, com uma proposta 
pedagógica moderna e atualizada 
e uma infraestrutura dezenas de 
vezes avaliada com nota máxima 
pelo MEC.

Balanço das atividades na Câmara, em Plenário, foi divulgado durante a semana 
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Teve início desde ou-
tubro do ano passado 
uma campanha espe-

cial de Combate à Dengue. 
As ações serão intensifica-

das durante o verão deste 
ano e deve se estender até 
julho. Os serviços visam 
combater o mosquito Aedes 
Aegypti e também focam 
no vírus Chikungunya que 
já chegou ao Brasil, e que 
também é transmitido pelo 

mosquito da dengue. 
Até a quarta-feira, dia 

14, cinco pessoas aguarda-
vam o resultado de exames 
para saberem se estão com a 
doença. Em 2014, 247 pes-
soas foram diagnosticadas 
com Dengue. 

De acordo com a Secre-
taria de Comunicação Social 
da Prefeitura, até meados do 
dia 20 de janeiro os agentes 
da Dengue visitarão todas 
as áreas da cidade para fazer 
a Avaliação da Densidade 
Larvaria (ADL). Serão tra-
balhados seis mil imóveis, 
entre residências e comér-
cios, e em  três mil terão  
larvas coletadas. 

Com este trabalho,  a 
coordenação da dengue 
terá informações  de como 
está nível de infestação do 
mosquito, em quais áreas 
têm criadouros, tipos de 
criadouros e se podem ser 
removidos ou tratados.

A partir de fevereiro,  nos 
casos  suspeitos de dengue, 
os agentes farão imediata-
mente a ação de bloqueio 
nos quarteirões próximos 
da residência. A rede de 
serviços públicos terá que 
notificar imediatamente os 
casos suspeitos também a 
rede privada, inclusive os 

Campanha da dengue é intensificada no verão

Locais começam a ser notificados pelo Selo de Saúde 
Desde novembro a Secre-

taria Municipal da Saúde está 
inspecionando locais para cer-
tificação com o Selo da Saúde, 
que reconhece o imóvel como 
um ambiente saudável e livre 
de Dengue. Nesta primeira 
etapa, que vai até fevereiro, 
os agentes irão inspecionar 
todos os imóveis da área da 

Educação (escolas públicas e 
particulares, creches, faculda-
des e afins). 

A partir de então, os agen-
tes iniciarão a vistoria em 
outros locais como imóveis de 
empresas comerciais, indus-
triais e outros prestadores de 
serviços unidades de Saúde, 
Consultórios e Clínicas Mé-

dicas particulares, Hospitais e 
Imóveis públicos de qualquer 
natureza.

O Selo de Saúde é destina-
do para os imóveis conside-
rados de grande permanência 
e circulação de pessoas e re-
conhece que o mesmo está 
livredos riscos de proliferação 
dos mosquitos Aedes aegypti 

transmissor da dengue. 
Os selos serão oferecidos 

pela Prefeitura, através da 
Secretaria de Saúde, dando 
maior ênfase, credibilidade e 
comprometimento para que 
ocorram ações de forma res-
ponsável e contínua. 

Os agendamentos das 
vistorias para a contempla-

ção do selo devem ser so-
licitados através do e-mail 
saude.combateadengue@
indaiatuba.sp.gov.br e pelo 
telefone 3834-9297 ou 0800-
770-770-2.  Os interessados 
também podem se dirigir até 
o Departamento de Vigilân-
cia em Saúde localizado na 
Prefeitura. 

A Saúde também está dis-
ponibilizando o e-mail saude.
combateadengue01@indaiatu-
ba.sp.gov.br para solicitações 
de palestras e participação em 
eventos. Toda a programação 
do planejamento no combate à 
dengue está disponível no site 
oficial da Prefeitura, no www.
indaiatuba.sp.gov.br. 

laboratórios.
Atualmente  são  32 pro-

fissionais no combate a do-
ença, sendo 25 agentes, dois 
supervisores, uma Agente 
de Educação e Comunicação 
(IEC), uma administrativa e 
dois na coordenação. 

Ainda de acordo com a 
Secretaria, o trabalho em 
2015 se baseia no acom-
panhamento sistemático da 
situação epidemiológica 
do Município e da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC), de 2013/2014. 
A Secretaria desenvolverá 
projetos próprios, além de 
intensificar os trabalhos 
existentes das atividades 
técnicas preconizadas no 
Manual de Controle do Ae-
des Aegypti do Estado de 
São Paulo, em áreas prio-
ritárias nas atividades de 
eliminação dos criadouros 
e educação continuada. 

O período de maior in-
tensidade biológica do Ae-
des é entre outubro e abril, 

épocas de chuva e oferta 
de criadouros, sendo que o 
período dos casos confir-
mados da dengue perma-
nece entre janeiro e julho, 
com maior pico entre abril 
e maio.

Casos 
Nas primeiras semanas 

deste ano, cinco pessoas 
estão aguardando resultados 
de exames, sendo que uma 
pessoa foi atendida na cida-
de (moradora do bairro Jar-
dim Morada do Sol) e quatro 
estavam fora de Indaiatuba 
e foram atendidas em outros 
municípios (são moradores 
da Vila Alpes Suíço, Jardim 
Califórnia, Jardim Regina e 
Jardim Primavera).

Em 2014, foram notifi-
cados 437 casos suspeitos 
de dengue, todas estas pes-
soas fizeram exames e 247 
tiveram a confirmação da 
doença, sendo   235 autócto-
nes, oito importado, quatro 
importados não residentes. 

Ações em combate a Dengue já iniciaram nos imóveis em Indaiatuba

DELZENI CEPPOLINI 
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População sofre com atrasos 
nas entregas dos Correios 
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DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

CONSCIENTIZAÇÃO 

OPORTUNIDADE

Colégios apoiam a 4ª Caminhada Contra Maus Tratos 

Sisu abre as inscrições na 
próxima segunda-feira

Os atrasos nas entregas 
de cartas e encomen-
das pelos Correios têm 

causado transtornos para a popu-
lação. Alguns moradores estão 
há quatro meses sem receber a 
maioria das correspondências.  
Segundo a assessoria de im-
prensa dos Correios, o problema 
é pontual e ocorreu devido à 
recente demissão de funcionários 
que prestavam o serviço para a 
cidade. 

De acordo com a empresa, no 
dia 31 de dezembro de 2014, os 
Correios encerraram um contrato 
com uma empresa terceirizada 
que “fornecia” 23 funcionários 
para atender Indaiatuba. Para 
que não ocorresse atraso nas 
entregas, a empresa realocou 
funcionários de outras cidades. 

Porém, segundo o aposen-
tado Antônio Nilson Araújo 
Ferreira o problema não foi 
solucionado. “Moro no Parque 

das Nações e há quatro meses 
minhas contas estão chegando 
com atraso. Não entrei em con-
tato por que realmente acho que 
não adianta, o que nos resta é ir 
em busca da segunda via para 
não ficar no prejuízo”, lamenta. 

O estudante de Educação 
Física HemersonMota Cardoso, 
morador do Jardim Morada do 
Sol, relata problemas desde se-
tembro. “Nesses primeiros dias 
de janeiro chegou certinho, mas 
entre setembro e dezembro tive 

Buscando estimular o senso 
de responsabilidade dos alunos, 
desde a infância e conscientizá-
-los sobre a importância do 
convívio saudável com animais, 
os colégios Cata-Vento e Ipec 
participam neste domingo, dia 
18, a partir das 9 horas, da 4ª 

Os estudantes dos colégios 
Cata-Vento e Ipec, ambos de 
Indaiatuba, visitaram o Parque 
Zoológico Municipal “Quinzi-
nho de Barros”, localizado na 
cidade de Sorocaba. O passeio 
aconteceu na última quinta-feira. 
Aproximadamente 40 alunos 
aprenderam, na prática, a impor-
tância da preservação ambiental. 

Eles presenciaram, de perto, 
a vida de mais de 280 espécies 
de animais. Para a diretora dos 
colégios, Léia Perini, a ação 
teve como principal objetivo o 
aprendizado e o fortalecimento da 

consciência ambiental. “Escolhe-
mos a visita ao zoológico como 
parte da programação do curso 
de férias, pois o reconhecimento 
dos animais contribui para a com-
preensão dos diversos conteúdos 
trabalhados em sala de aula, es-
treitando a relação entre o aluno 
e a natureza, além de despertar a 
curiosidade de todos”, salienta.

Os estudantes percorreram 
grande parte do parque, o qual 
possui área de 128,3 mil m², 
além de possuir um extenso lago, 
com 17,5 mil m², localizado 
entre os bairros Vila Hortência 

e Vila Haro. Eles estudaram 
animais, como: pavão, lhama, 
hipopótamo, ariranha, onça, 
lobo-guará, jacaré, elefante, 
macacos, entre outros curiosos. 

O passeio foi especial para o 
aluno do Jardim 2 da Educação 
Infantil, Lucas Faccioni Noguei-
ra, de 5 anos, que esteve no local 
pela primeira vez. “Gostei muito 
de ver o leão, porque ele é o ‘rei 
da floresta’”, disse o estudante.

Programação 
A programação do “Curso 

de Férias”, dos colégios Cata-

-Vento e IPEC, segue até o 
próximo hoje, dia 16, e traz 
como tema: “Está na hora de 
brincar com a Turma da Môni-
ca”, em parceria com o projeto 
ECO/Alegria. 

O curso visa estimular as 
potencialidades das crianças, 
por meio de atividades lúdicas 
que promovem o aprendizado 
e o lazer, além de atender às 
demandas dos pais e respon-
sáveis que trabalham durante 
o recesso escolar. Mais infor-
mações pelos telefones (19) 
3875-4731 / 3825-6550.

Alunos do Cata-Vento e Ipec visitam zoológico

Caminhada Contra os Maus 
Tratos aos Animais. O ponto 
de encontro para o início do 
evento será na Praça Prudente 
de Moraes.  

O percurso engloba o cha-
fariz do Parque Ecológico, 
para a hidratação dos animais e 

segue até a concha acústica do 
parque, para o encerramento da 
caminhada. Lá, haverá, também, 
uma feira de adoção de cães e 
um show com a banda Trio Jack. 

A atividade tem por finalida-
de chamar a atenção da popula-
ção sobre o respeito aos animais, 
a importância da castração e, 
principalmente, mostrar todas 
as formas de maus tratos e suas 
punições. 

Para a diretora dos colégios 
Cata-Vento e Ipec, Léia Perini, a 
ação auxilia no desenvolvimen-
to do senso de responsabilidade 
dos alunos e contribui para a 
autoconfiança da criança. “O 
convívio com animais estimula 
uma série de competências, o 
que é muito importante para pro-

mover o equilíbrio emocional e 
cognitivo da criança”, comenta.

No ano passado, com o au-
xílio das vendas de camisetas 
confeccionadas para o evento, 
foram doadas mais de 1,5 tone-
lada de ração e sanadas dívidas 
de Organizações Não-Gover-
namentais (ONGs) e clínicas 
da cidade. Este ano, estima-se 
a participação de mais de 4 mil 
pessoas no encontro, envolven-
do famílias, alunos, ONGs e au-
toridades locais. Cada camiseta 
custa R$ 15 e pode ser adquirida 
com os patrocinadores da ação. 
A verba arrecada será repassada 
para entidades do município, 
que atuam na defesa e proteção 
dos animais, além de protetores 
independentes.

As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu) terá início na próxi-
ma segunda-feira, dia 19, 
e devem ser feitas através 
do site sisu.mec.gov.br. O 
prazo segue até às 23h59 
de quinta-feira, dia 22. Para 
participar o candidato deve 
utilizar a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e não ter zerado na 
prova de redação.

Ainda durante a inscrição 
o estudante poderá se inscre-
ver em até duas opções de 
vaga, sendo que durante o 
período de inscrição, o can-
didato poderá alterar suas 
opções. Será considerada 
válida a última inscrição 
confirmada. Para se inscre-
ver para o Sisuo estudante 
não paga taxa de inscrição e 
deve ter em mãos o número 
de inscrição e a senha do 
Enem 2014. Ao finalizar a 
inscrição, o sistema possi-
bilita ao candidato imprimir 
seu comprovante.

No total são oferecidos 
205.514 vagas em 5.631 
cursos de 128 instituições 
públicas de educação supe-
rior. Segundo o Ministério 
da Educação, neste ano hou-
ve um crescimento de 11% 
no número de instituições 
participantes, 20% no de 
vagas ofertadas e 19% no de 
cursos com oferta de vagas. 

O processo seletivo do 
Sisu possui uma única etapa 
de inscrição, onde o can-
didato deve escolher, por 
ordem de preferência, até 
duas opções entre as vagas 
ofertadas pelas instituições 
participantes. Além disso, 
o estudante também deve 
definir se deseja concorrer 
às vagas de ampla concor-
rência, às vagas reservadas 

pela Lei de Cotas ou às 
vagas destinadas às demais 
políticas afirmativas das 
instituições. 

Ao encerrar as inscri-
ções, o sistema seleciona au-
tomaticamente os candida-
tos mais bem classificados 
em cada curso, de acordo 
com as notas no Enem e 
eventuais ponderações (pe-
sos atribuídos às notas ou 
bônus). Durante a seleção 
serão considerados somente 
os candidatos classificados 
dentro do número de vagas 
ofertadas em cada curso. 
Caso o candidato apresen-
te nota que possibilite sua 
classificação em suas duas 
opções, ele será selecionado 
em sua primeira opção. O re-
sultado da primeira chamada 
regular será divulgado no 
dia 26 de janeiro, e o can-
didato selecionado deverá 
verificar junto à instituição 
de ensino, o local, horário 
e procedimentos para ma-
trícula. 

Vagas
Na região Sudeste são 

ofertadas 52.964 vagas e no 
Estado de São Paulo quatro 
instituições de ensino público 
participam do Sisu. A Funda-
ção Universidade Federal do 
ABC (UFABC) oferece 1.960 
vagas; O Instituto Federal 
deEducação, Ciência e Tecno-
logia de São Paulo (IFSP) são 
3.320 vagas; A Universidade 
Federal de São Carlos (Ufscar) 
são 2.783 vagas oferecidas; 
e a Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) oferece 
2.369 vagas.

Para conferir os cursos 
disponíveis  o candidato 
deve acessar o site do Sisu 
www.sisu.mec.gov.br.

(Denise Katahira) 

muitos problemas com atrasos e 
precisei pagar juros nas contas. 
Com frequência passo por isso, 
acredito que logo começam a 
atrasar de novo”, diz. 

A secretária Valéria Paulin 
conta que na empresa onde 
trabalha os atrasos ocorrem há 
três meses. “Fui à unidade dos 
Correios localizada no Center 
Jeans e me disseram pra ir aos 
Correios, no Centro. Porém nada 
foi resolvido, por isso estamos 
pedindo as segundas vias por e-
-mail se não atrasa tudo”, explica. 

Problemas 
Via nota, os Correios infor-

maram que os atrasos são pontu-
ais ou problemas nas entregas de 
correspondências. Recomendou 
que os moradores que estejam 
com problema acessem o site dos 
Correios (www.correios.com.
br) e informem o endereço onde 
ocorreu o atraso para que seja ve-
rificado a apurado, e se for o caso, 
aplicada as medidas necessárias 
para regularizar a situação.

Segundo os Correios, atraso nas correspondências são pontuais

Colégios Cata-Vento e Ipec participam de caminhada neste domingo

O Ministério da Edu-
cação divulgou na última 
terça-feira, dia 13, a con-
sulta individual das notas 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2014. 

Para acessar a nota o 
candidato devem entrar 
no site www.enem.inep.
gov.br  ou www.siste-
masenem2.inep.gov.br/
resultadosenem. 

Para visualizar a nota, 
o estudante deverá inserir 
o número de inscrição do 
Enem, CPF e senha de 

acesso. Para dúvidas e 
mais informações ligar 
0800 616161.

Com a pontuação em 
mãos, os candidatos pode-
rão concorrer às 205.514 
vagas em 5.631 cursos de 
128 instituições públicas 
de educação superior na 
primeira edição de 2015 
do Sisu.

O Sistema seleciona 
alunos para as vagas em 
instituições públicas de 
ensino superior a partir 
da nota do Enem.

Ministério da Educação 
divulga nota do Enem
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Indaiatuba começa hoje
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Cinco alunos se destacam 
na Olímpiada de Física 

OBJETIVO 

JME

JME

DIVULGAÇÃO

A tradicional Festa da 
Nossa Senhora da 
Candelária, padroeira 

de Indaiatuba, tem início hoje, 
dia 16, a partir das 19h30, com 
a missa de abertura. O evento 
segue até o próximo dia 8 de 
fevereiro, com encerramento 
na Fazenda Espírito Santo, em 
Cardeal, onde será realizado o 
Leilão de Gado. 

De acordo com o Pároco 
da Igreja, o padre Marcelo 
Previatelli, a festa já é tradição 
na cidade e existe há 40 anos 
com o formato de quermesse. 
“A comemoração pelo dia de 
Nossa Senhora da Candelária 
acontece em Indaiatuba há 
184 anos, mas a festa ganhou 
um formato diferente há qua-
tro décadas”, conta. “A festa 
tornou-se popular, pois a pa-
róquia não terceiriza nenhum 
serviço, são todos feitos pela 
comunidade, pelos agentes da 
pastoral. A quermesse além de 
arrecadar verbas para a paró-

quia, também é um momento 
de encontro”, explica.

Previatelli revela que a 
festa é organizada através de 
duas equipes, sendo que uma 
é responsável pela progra-
mação social e a outra cuida 
das celebrações litúrgicas. “A 
preparação para a quermesse 
acontece desde a primeira 
terça-feira do mês de agosto 
do ano passado”, conta. 

Um dos pontos altos da 
quermesse, segundo Previa-
telli, é a apresentação do Auto 
de Nossa Senhora da Cande-
lária, onde acontece dentro da 
paróquia um grande musical 
e será apresentado na quinta 
e sexta-feira, dias 22 e 23. 
“Nesse caso, há um limite de 
pessoas devido o lugar onde 
acontece a apresentação. Es-
peramos cerca de 400 pessoas 
por dia”. O padre revela ainda 
que essa será a 11º apresenta-
ção do Auto de Nossa Senhora 
da Candelária e que neste ano 
a apresentação será diferente 
dos últimos 10 anos. “Para 
quem assistiu em 2014, re-

comendo que prestigiem este 
ano, pois haverá novidades e 
mudanças”, convida. 

Já neste domingo, dia 18, 
será realizada uma Missa com 
os Enfermos, onde contará 
com apoio de médicos e en-
fermeiros para tornar possível 
a participação dos mesmos. 
“Além de levar a intenção re-
ligiosa para os adultos, jovens 
e crianças, também queremos 
cuidar e contar com a partici-
pação dos enfermos.”

Quermesse 
Além da comemoração 

religiosa, o dia da Nossa Se-
nhora da Candelária também 
será comemorado com quer-
messe que acontece nos dias 
17, 18, 24, 25 e 31 de janeiro 
e 1, 2, 7 e 8 de fevereiro. Além 
disso, também haverá uma 
tarde beneficente, às 13h30, 
no salão paroquial, onde será 
realizado um bingo. As car-
telas já podem ser adquiridas 
antecipadamente na secretaria 
da paróquia e também serão 
vendidos no dia do evento. A 
organização da festa também 
preparou um almoço benefi-
cente que acontece no dia 22 
de fevereiro, às 12 horas, no 
salão paroquial. O valor do 
convite é de R$ 35 e dá direi-
to a um almoço mineiro com  
tutu, porco assado, torresmo, 
couve entre outros. Bebidas 
serão cobradas à parte. Os 
convites também já podem 
ser adquiridos na secretaria 
da paróquia.

Na gastronomia, a comu-
nidade poderá contar com 
barracas de pizza, frango as-
sado, pastel, churrasco, frango 
a passarinho, massas, lanche 
de linguiça, milho verde entre 
outros. A festa também contará 
com barracas de entreteni-
mento, além de brinquedos 
infláveis para as crianças.

A quermesse tem início 
amanhã, dia 17, a partir das 
19 horas, na Praça da Matriz e 
segue até o dia 8 de fevereiro. 
E a comemoração a Nossa 
Senhora da Candelária tem 
início hoje, dia 16, às 19h30 
com a Missa de Abertura e se 
encerra no dia 8 de fevereiro 
com uma Missa Sertaneja, que 
acontece na paróquia. Logo 
após haverá uma procissão 
onde a imagem de Nossa 
Senhora de Candelária per-
correrá a cidade até chegar a 
Fazenda Espírito Santos, onde 
será encerrada as comemora-
ções a padroeira.

PROGRAMAÇÃO

Religiosa
16/01 (sexta-feira) às 19h30 – Missa de abertura
18/01 (domingo) às 8 horas – Missa com os Enfermos
22/01 (quinta-feira) às 20 horas – Auto de Nossa Senhora da Candelária
23/01 (sexta-feira) às 20 horas – Auto de Nossa Senhora da Candelária
24/01 (sábado) às 18 horas – Início da Novena e Missa com os Grupos de Vivência
25/01 (domingo) às 18h30 – Missa com as famílias
26/01 (segunda-feira) às 19h30 – Rito Penitencial
27/01 (terça-feira) às 19h30 – Missa com os Movimentos Marianos
28/01 (quarta-feira) às 19h30 – Missa da Novena
29/01 (quinta-feira) às 19h30 – Missa da Novena
30/01 (sexta-feira) às 19h30 – Hora Santa Eucarística
31/01 (sábado) às 18 horas – Missa com as gestantes
01/02 (domingo) às 18h30 – Missa da Coroação de Nossa Senhora da Candelária
02/02 ( segunda-feira) Dia da Padroeira. 
Ás 5 horas – Procissão das Luzes
Ás 10 horas – Missa Solene de Apresentação do Senhor
Às 17 horas – Missa e Procissão de Nossa Senhora da Candelária
03/02 (terça-feira) às 15 horas – Missa e Benção das Gargantas
Ás 19h30 – Missa e benção das Gargantas
08/02 (domingo) às 8 horas – Missa Sertaneja

Festiva
Quermesse a partir das 19 horas, na Praça da Matriz
Janeiro – 17, 18, 24, 25 e 31.
Fevereiro – 1, 2, 7 e 8.
25/01 (domingo) às 13h30 no Salão Paroquial – Tarde beneficente
08/02 (domingo) às 10 horas na Fazenda Espírito Santo em Cardeal – Leilão de Gado
22/02 (Domingo) às 12 horas no salão paroquial – Almoço Beneficente

Fonte: Igreja Nossa Senhora da Candelária

Estudantes do Colégio 
Objetivo de Indaiatuba foram 
destaques na Olímpiada Bra-
sileira de Física (OBF). Cinco 
alunos receberam premiações 
na principal competição da 
categoria. Faltam ainda os 
resultados de duas olímpiadas, 
os quais serão divulgados este 
ano. Até o momento, o Objeti-
vo contabiliza 37 premiações, 
entre elas 31 medalhas e seis 
Menções Honrosas. 

Na Olímpiada de Física, o 
aluno Felipe Mourad Pereira, 
do 1º ano do Ensino Médio, 
conquistou a medalha de ouro; 
Giuliano Pantarotto Semente, 
do 2º ano do Ensino Médio, e 
Maria Fernanda Pereira, do 9º 
ano, ficaram com a medalha 
de bronze. Já as alunas Isadora 
Oliveira e Sofia Brito, ambas 
do 9º ano, receberam menção 
honrosa. 

Para o coordenador de 
olimpíadas do Colégio Obje-
tivo, o professor Luiz Carlos 
Marques, 2014 foi um ano 
fantástico em todas as áreas 
do conhecimento. “Tive-
mos premiações em várias 
competições de robótica, nas 
modalidades prática e teóri-
ca, culminando na terceira 
colocação na fase regional 
sudeste da First Lego League 
(FLL), o que nos deu o direito 

de participar da final nacio-
nal em Brasília”, ressalta. 
“Pela primeira vez, tivemos 
premiação numa olimpíada 
de matemática, a Olimpíada 
de Matemática da Unicamp 
(OMU) e conquistamos dez 
premiações em Química, 
resultado da preparação que 
começou há mais de 2 anos.”

O coordenador ainda res-
salta as 16 medalhas con-
quistadas na Olimpíada de 
Astronomia, considerada 
a “olimpíada de entrada” 
dos alunos em competições 
olímpicas. Destaca também 
a importância das aulas de 
Biologia para a Olimpíada In-
ternacional Júnior de Ciências 
(IJSO) e o desempenho dos 
alunos nas Olimpíadas de Fí-

sica, a Paulista e a Brasileira, 
organizadas por professores 
do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) e da Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
respectivamente.

Destaque
De acordo com o professor 

Luiz, há poucas escolas no 
País que oferecem aos alu-
nos esse tipo de preparação, 
inclusive com uma coordena-
ção olímpica. “Estou muito 
feliz e orgulhoso do trabalho 
realizado, que contou com 
a contribuição e apoio de 
todas as coordenações e dos 
professores que perceberam a 
importância desse trabalho tão 
valorizado pela nossa escola”, 
conclui.

Estudantes do Colégio Objetivo se destacaram na Olímpiadas de Física 

Padre Marcelo Pre-
viatelli anunciou os 
detalhes da come-

moração da padroei-
ra da cidade

A estrutura já está montada desde o início da semana
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Oficina de desenho abre inscrições

Ingressos para o Feijão com 
Samba estão esgotados

Turma do Gabi completa 
40 anos em 2015

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Neste ano faz 40 anos 
que o cartunista e es-
critor Moacir Torres 

começou a criar os primeiros 
personagens da Turma do 
Gabi. Hoje as criações do 
cartunista somam mais de 
trinta integrantes. Os princi-
pais personagens são Gabi, 
Geninha, Bacana, Vira Lata 
Fred, Palhaço, Piruquinha, 
Lorenço e o Gato Malucats. 

E para comemorar a data, 
o Estúdio Moacir Torres 
(EMT) realizará no mês de 
maio, ainda sem data e local 
definido, uma exposição em 
homenagem aos 40 anos, 
onde os visitantes poderão 
apreciar a História da Turma. 
“Os 40 anos serão apresen-
tados através de painéis com 
capas de dezenas de revistas e 
suplementos já publicados no 
Brasil e na Europa. Além de 
dezenas de revistas e painéis 
ilustrados em homenagem a 
Turma feita por alguns dos 
mais importantes artistas dos 
quadrinhos do momento”, 
revela.

Foi no dia 5 de outubro de 
1975 que o cartunista rabis-
cou os primeiros traços. “Foi 
um sonho que tive, onde apa-
receram o Gabi e o cãozinho 
Fred e no outro dia comecei a 
rabiscar”, conta Moacir.

Segundo o criador, o per-
sonagem Gabi sofreu várias 
modificações até chegar ao 
que é hoje. “O Gabi foi to-
mando forma desde que eu 
ia evoluindo no desenho e 
no meu trabalho. A evolução 
gráfica do Gabi foi muito 
grande desde os primeiros 
desenhos até agora”, co-
menta.

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

São 40 anos circulando 
em TVs, suplementos in-
fantis, revistas em quadri-
nhos, animações (YouTube), 
livros, e-books, produtos, 
internet e em outros mídias. 

Ao longo desses 40 anos, 
a Turma do Gabi ganhou 
destaque na vida do seu cria-
dor. “Todos os momentos da 
minha vida sempre tinham a 
ver com a Turma do Gabi, 
pois eles fazem parte de mi-
nha família, do meu universo, 
daí estarmos sempre juntos. 
Tudo que consegui material-
mente foi com o trabalho de-
senvolvido em torno desses 
personagens”, completa.

Para o cartunista a come-
moração dos 40 anos da sua 
criação é um sonho. “Durante 

Estão abertas as inscrições 
para a oficina de desenho com 
o cartunista Moacir Torres, 
uma iniciativa da Fundação 
Pró-Memória para incenti-
var a produção de desenhos, 
voltada para crianças entre 9 
e 13 anos.

Para a oficina serão ofere-
cidas duas turmas as terças e 
quintas, sendo de manhã das 

Estão esgotados os ingres-
sos para a 13ª edição do Feijão 
com Samba, do Indaiatuba 
Clube. O evento que é a prin-
cipal festa pré-carnaval de toda 
região acontece neste domingo, 
dia 18, a partir das 12 horas.

Uma das principais atra-
ções do evento é a escola de 
samba do grupo especial do 
Rio de Janeiro, União da Ilha. 
Além de prestigiar uma das 
melhores escolas de samba, 
o público poderá se divertir 

Festa terá como principal atração a  União da Ilha do GovernadorEm comemoração aos 40 anos da Turma do Gabi, a EMT realiza exposição no mês de maio 

todos esses anos vi cente-
nas de artistas ‘morrerem 
na praia’, e eu com minha 
persistência e fé consegui ir 
mais além e fazer da Turma 
do Gabi uma marca forte e 
querida por milhares de pes-
soas de todo o país”, enfatiza. 

Reconhecimento 
Durante os 39 anos, a 

turma foi veiculada em di-
versos jornais como o Diário 
Popular, Diário do Grande 
ABC, Jornal de Piracicaba, 
República de Itu e dezenas 
de outros em todo o Brasil. 
As Histórias em quadrinhos, 
atividades e passatempos da 
turma foram publicadas em 
centenas de revistas do país 
e da Europa. Hoje em dia a 

9h30 às 10h30 e a tarde das 
14h às 15 horas. Para mais 
informações e ficha de inscri-
ção os interessados devem se 
dirigir na recepção do Casarão 
Pau Preto ou através do site da 
Fundação www.promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br. Porém 
para quem optar pela ficha 
preenchida pelo site, deverá 
entregar um via impressa na 

com o cantor Naninha. E para 
deixar o Feijão com Samba 
ainda melhor, a Diretoria do 
clube também irá apresentar 
aos associados e convidados 
o sambista Ito Melodia, inter-
prete de samba-enredo do Rio 
de Janeiro.

Junto a todas essas atrações 
o IC vai oferecer a feijoada do 
Restaurante e Buffet Verona, 
marca registrada da festa que 
abre os eventos sociais do 
Clube todos os anos.

Turma do Gabi está presente 
na internet através das redes 
sociais e animações no canal 
do Youtube, bem como em 
publicações digitais comer-
cializadas no site Amazon.
com e em cartilhas digitais 
com temas educativos e de 
relevância e também gratui-
tas no site da Turma. 

recepção do Casarão junta-
mente com a documentação 
exigida.

O Casarão Pau Preto está 
localizado na Rua Pedro Gon-
çalves, 477 e está aberta ao 
público de segunda a sábado, 
das 9h às 17 horas e domingo 
das 13h às 17 horas. Mais in-
formações pelo telefone (19) 
3875-8383.
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CASARÃOJARAGUÁ

Pró-Memória promove exposição ‘Memórias e Práticas Culturais’‘Menu Musical’ recebe a 
cantora Ana Cavalcanti 

‘Os Três Porquinhos’ é atração no Polo Shopping
DENISE KATAHIRA

cultura@maisexpressao.com.br

O projeto Polo Tea-
tro traz na próxima 
quarta-feira, dia 21, a 

peça de teatro “Os Três Por-
quinhos”, da cia. Arte & Ma-
nhas, com sessões às 18h30 
e às 20h30. A apresentação é 
gratuita e acontece no lounge 
em frente à loja Carmem Ste-
ffens, do Polo Shopping. 

O espetáculo narra à his-
tória de três porquinhos que, 
num belo dia, receberam da 
mamãe algumas valiosas mo-
edas para comprar materiais 
e construir a própria casa de 
cada um. 

Os três irmãos ficaram 
felizes, pois, a partir de então, 
todos teriam um cantinho para 

chamar de seu. Mas eis que 
na hora da construção, alguns 
materiais não vieram e foi aí 
que começou a confusão. 

Arte & Manhas
Com um amplo repertório 

de espetáculos infantis, a Arte 
& Manhas é uma das princi-
pais referências em Teatro 
para os pequenos no inte-
rior de São Paulo, tanto pela 
quantidade de seu repertório 
quanto pela técnica usada no 
desenvolvimento das peças: 
interação com a plateia, mú-
sicas envolventes e cenários 
elaborados para encantar o 
público.

A direção executiva da 
Arte & Manhas fica a cargo de 
Leonardo Cassano, Tamires 
Faustino e Pedro Molfi. O teatro é gratuito e será apresentado em dois horários às 18h30 e às 20h30

Ana Cavalcanti sobe ao palco no domingo, a partir das 12h30

Exposição é em parceria com a Secretaria Municipal de Educação

A Fundação Pró-Memória 
realiza até o final do mês de 
janeiro uma exposição sobre 
plantas medicinais, em parce-
ria com a Secretaria da Educa-
ção. O objetivo é refletir sobre 
a importância das práticas 
culturais e o papel do negro 
na constituição da sociedade 
brasileira.

A exposição tem como 
foco o depoimento de Antônia 
Santos Souza Silva, moradora 
do Bairro Cecap e no trabalho 
realizado com as escolas muni-
cipais de Indaiatuba, ao longo 
de 2014, orientada pela peda-
goga Joseni da Silva Cunha.

Na sala, além do depoi-
mento, estão expostas algu-
mas mudas de plantas utili-
zadas para fins medicinais 
(hortelã, babosa, arruda, entre 
outras), juntamente com uma 
decoração fornecida pela Se-
cretaria Municipal da Educa-
ção, com auxílio de Valdiléia 
Viana. 

O “Menu Musical” do 
Shopping Jaraguá recebe 
no domingo, dia 18, a can-
tora Ana Cavalcanti. Em um 
show inédito, a intérprete se 
apresenta com um repertório 
variado de antigas e novas 
canções do samba, choro e 
MPB. A atração é gratuita e 
acontece a partir das 12h30 

na praça de alimentação do 
empreendimento. 

Acompanhada pelo vio-
lão de Laércio Miranda e 
percussão de Alessandro 
Reiner, a cantora envolve 
o público e proporciona um 
ambiente agradável para 
curtir com os amigos e a 
família.

ATRAÇÃO

‘Confeitaria Maluca’ marca as férias no Jaraguá
DIVULGAÇÃO

O Shopping Jaraguá pre-
parou uma atração especial 
para as férias escolares da 
criançada, a “Confeitaria 
Maluca”. O projeto aconte-
ce de 12 a 25 de janeiro, das 
14h às 20 horas, na praça 
de eventos do empreendi-
mento.

A atração promete mo-
mentos de diversão para 
os pequenos, mas de uma 
forma diferente. As crianças Atividades destinadas ao público infantil acontecem de 12 a 25 de janeiro 

irão participar de uma ofi-
cina onde poderão decorar 
cupcakes, com a possibi-
lidade de utilizar diversas 
opções de confeitos. Além 
de enfeitar, a criança pode 
levar seu cupcake para co-
mer em casa.

A oficina ainda conta 
com pintura facial e dese-
nhos para colorir. As ativi-
dades são para as crianças 
de três a doze anos de idade. 

Atividade
Ao longo de 2014, as esco-

las municipais de Indaiatuba 
desenvolveram um trabalho 
de conscientização e ressig-

nificação da história do povo 
africano, conforme dispõe 
a Lei 10639/03 que trata da 
obrigatoriedade da inclusão 
da história e cultura afro-bra-

sileira no currículo escolar. 
A Lei prevê ainda, inserir no 
calendário escolar, o dia 20 de 
novembro como Dia Nacional 
da Consciência Negra.
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Primavera tenta esquecer ‘Copinha’ e foca o Paulista 
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JEAN MARTINS                                                  
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Domingo tem a segunda 
rodada da Copa Arena 

Prazo para o ‘Garota Primavera’ termina hoje

CLUBE 9

DIVULGAÇÃO 

ASSESSORIA PRIMAVERA

ASSESSORIA PRIMAVERA

Após mais uma fiasco 
na Copa São Paulo 
de Futebol Junior, o 

Esporte Clube Primavera foca 
agora a disputa do campeonato 
Paulista. Enquanto que o time 
Sub-20 entra de férias, o elenco 
profissional treina a todo vapor 
para a estreia na Série A3, que 
acontece no dia 31 de janeiro, 
em Indaiatuba, às 16 horas, 
contra o Taubaté. 

Na Copa São Paulo, o 
Fantasma da Ituana fez uma 
campanha para ser esquecida. 
Jogando em Indaiatuba e com 
apoio de seu torcedor, o time 
estrou com derrota de 2 a 1 para 
o Araguaína do Tocantins. 

A equipe foi eliminada da 
competição logo na segunda 

rodada, quando perdeu para o 
ABC de Natal por 3 a 1. Na 
despedida da competição o time 
voltou a perder, dessa vez por 1 
a o para o Cruzeiro de Minas, 
equipe que venceu durante a 
semana o Vasco da Gama, por 
2 a 1, e já está garantida na 
terceira fase.

Para o diretor de futebol do 
Tricolor, Wagner Ventaroli, o 
futebol apresentado pelo time 
da “Copinha” foi ridículo. “O 
desempenho foi muito abaixo 
do esperado, para um elenco 
que jogava junto desde maio 
e que chegou a semifinal do 
Campeonato Paulista Sub-20”, 
lembra. “Mas o que mais pesou 
foi a demora para a contratação 
de um técnico, o que aconteceu 
três semanas antes de nossa 
estreia.”

Com uma campanha para 

ser esquecida, todas as atenções 
estão no elenco profissional, o 
qual está sendo preparado pelo 
técnico José Luis Drey. 

Um dos testes antes da 
estreia do Tricolor no Paulis-
tão A3 aconteceu na tarde de 
quarta-feira, dia 14. No estádio 
Brinco de Ouro, em Campinas, 
o Primavera venceu o Guarani 
pelo placar de 1 a 0, com gol de 
cabeça do zagueiro Diogo. O 
gol do time indaiatubano saiu 
nos minutos finais, enquanto 
que o Bugre ainda desperdi-
çou um pênalti com Fernando 
Lopes. 

O Primavera jogou bem 
postado do meio para trás e não 
levou sustos, subindo poucas 
vezes ao ataque. 

O time indaiatubano tem 
novo desafio amanhã, dia 17. 
O elenco principal vai à Santa 

Bárbara d’Oeste onde, às 10 
horas, enfrenta o time do União 
Barbarense. Segundo ainda o 
diretor de futebol, novos amis-
tosos devem ser agendados 
nas próximas semanas antes da 
estreia do time. 

Domingo, dia 18, é dia 
de Copa Arena de Futsal, 
competição organizada pelo 
Clube 9 de Julho. A partir 
das 8 horas, o ginásio do 
clube recebe a segunda ro-
dada da competição que será 
marcada por quatro confron-
tos no final de semana. 

O primeiro jogo, às 8 ho-
ras, será entre Vila Castelo 
Branco x Cidade Nova. Logo 
em seguida, às 9 horas, o Jar-
dim Califórnia duela contra o 
Jardim Morada do Sol. 

A terceira partida será 
entre Jardim Pau Preto x 
Vila Homero, às 10 horas. 
Mais tarde, às 11 horas, Jar-
dim América x Vila Maria 
Helena fecham a rodada do 
final de semana. 

Para a edição 2015 do 
certame, os times homena-
geiam e contam com nomes 
de bairros da cidade. 

Abertura
O pontapé inicial  da 

competição ocorreu no úl-
timo domingo, dia 11. Na 
primeira partida, o Jardim 
Califórnia goleou a Vila 
Castelo Branco por 6 a 0. Já 
o Jardim Morada do Sol fez 
3 a 2 no Cidade Nova. 

Também por um placar 
apertado, a Vila Mercedes 
venceu a Vila Furlan pelo 
placar de 4 a 3. No último 
confronto, a Vila Avaí bateu 
o Santa Cruz por 5 a 2.

O campeonato teve início 
no último domingo e está pre-

visto para terminar no dia 1º de 
março. Ao todo serão 24 jogos. 

O campeonato conta com 
duas categorias: a partir dos 
36 anos, formada por oito 
equipes, em dois grupos de 
quatro equipes, e se classi-
ficam somente os dois pri-
meiros colocados de cada 
chave para as semifinais. Já 
a categoria 17 a 35 anos, é 
formada por quatro equipes, 
as quais estão num grupo 
único. Classificam-se para as 
semifinais os quatro primei-
ros colocados.

No ano passado, a compe-
tição contou com três catego-
rias, com os seguintes cam-
peões: Aquarela (Máster), 
Los Muchaxos (Veterano) e 
Quebra Gelo (Adulto).

Primeira competição no ano, no Clube 9, teve início no último domingo

O Esporte Clube Primavera 
lançou na última segunda-feira, 
dia 12, a promoção “Garota 
Primavera”. As interessadas 
que simpatizam com o time e 
queiram participar do concurso 
devem enviar duas fotos até 
hoje, dia 16.

As fotografias devem ser 
uma de rosto e outra de corpo 
inteiro e devem ser enviadas 
para o e-mail garotaprimavera@
outlook.com. As candidatas de-
verão enviar no corpo do e-mail 
nome completo, idade/data de 
nascimento, RG ou CPF, telefo-
ne e Link de Facebook, se tiver. 
Só poderão participar garotas 

Estádio 
Já o estádio Ítalo Mário Li-

mongi, o Gigante da Vila, já está 
pronto para ser utilizado no cam-
peonato. “Já estamos com todos 
os laudos (Engenharia, Segurança 
e Bombeiros) em dia e já foram 

enviados à Federação Paulista de 
Futebol”, garante. “Falta apenas 
a montagem da arquibancada 
modular, para completar os dez 
mil lugares exigidos, o que deve 
ser feito em dois dias segundo a 
empresa especializada.”

residentes em Indaiatuba.
A seleção das candidatas 

será realizada em duas etapas: 
na primeira, as candidatas 
deverão enviar fotos com 
trajes: short jeans/ou outro 
e camiseta branca, os trajes, 
cabelo e maquiagem ficam por 
conta das candidatas. Após o 
envio das fotos, serão selecio-
nadas dez participantes, que 
posteriormente passarão pela 
segunda etapa, que irá definir 
a "Garota Primavera". Essa 
segunda seletiva será por meio 
de decisão dos jurados – inte-
grantes do Conselho Delibe-
rativo – do clube, juntamente 

com a direção da agremiação. 
Os jurados selecionados 

pela diretoria do clube sele-
cionarão as candidatas pelos 
critérios de beleza, postura, 
corpo e elegância. 

A escolha da Garota Pri-
mavera será no sábado, dia 24, 
quando as dez selecionadas 
farão desfile diante dos jurados 
que irão definir quem será a 
Garota Primavera. A escolhida 
será premiada com uma viagem 
de três dias para uma cidade 
do nordeste, que ainda não foi 
definida, com acompanhante e 
todas as despesas pagas.

Pré-requisito
Para que a candidatura seja 

aceita, ela deverá ser do sexo 
feminino; residir em Indaia-
tuba; ter no mínimo 18 anos 
completos; nunca ter sido casa-
da; não estar grávida; nunca ter 
sido fotografada e nem filmada 
totalmente despida, expondo 
seios e/ou partes íntimas; nunca 
ter sido publicada foto ou cena 
de sexo explícito; ter boa saú-
de física e mental e não estar 
participando de outro concurso 
de beleza sem a autorização a 
direção do clube.

Candidatas ao Garota Primavera devem enviar suas fotos por e-mail até hoje 

Primavera se despediu da "Copinha" com derrota para o Cruzeiro
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Primeira rodada conta com 42 gols marcados Fim de semana marca os jogos dos grupos C e D
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Giovanna vence a Maratona da Disney 
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO 

JEAN MARTINS COPA SOL-SOL 

A corredora Giovanna 
Martins, de Indaiatu-
ba, venceu a Maratona 

Disney 2015, que foi realizada 
no último domingo, dia 11. A 
prova aconteceu em Orlando, 
nos Estados Unidos. Com a ban-
deira do Brasil em mãos, a atleta 
ultrapassou a linha de chegada 
com o tempo de 2h50min22s. 
Outro brasileiro também se 
destacou no masculino. 

Essa foi a segunda vez que a 
competidora correu na Disney, 
porém dessa vez numa Marato-
na. Na outra oportunidade, em 
2013, Giovanna ficou na quarta 
colocação da meia-maratona. 

Em entrevista ao jornal Mais 
Expressão, a corredora contou 
que para chegar ao fato inédito 
foram necessários, pelo menos, 
quatro anos de muito treino e de-
dicação. “Foi uma luta de quatro 
anos. No início busquei apoio, 
mas as pessoas não acreditavam. 
Porém tive ajuda dos amigos, da 
família e de meu marido. Graças 
a Deus, durante os quatro anos, 
tudo que programei deu certo. 

Isso me deu uma tranquilidade 
para fazer a prova.”

A corredora lembra ainda 
que a corrida foi muito difícil e 
durante a prova teve que fazer 
várias estratégias. “Terminei 
a prova com condições físicas 
muito boas. Larguei na terceira 
colocação, depois dos 30 km 
passei a ser segunda colocada 
e, antes de completar os 40 km, 
estava em primeiro. A emoção 
tomou conta de mim, era algo 
que eu sonhava nesses quatro 
anos. Todos os dias eu sonhava 
abraçar o Mickey”, diz a corre-
dora se referindo ao troféu que 
é uma miniatura do principal 
personagem da Disney.

Motivada por um conquista 
importante logo no começo do 
ano, a atleta agora quer intensi-
ficar os treinos para maratonas. 
Mas segunda ela, o foco é 2016, 
em busca de uma vaga nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro. “Sei que será difícil, pois 
tem muito maratonista bom no 
nosso País, mas nada como 
participar das Olímpiadas em 
casa”, diz. 

A corredora volta ao Brasil 
amanhã, dia 17, quando vai 

desfilar em carro aberto pelas 
ruas de Salto, cidade onde a 
empresa da atleta também atua. 
Já na segunda, Giovanna passa 
pelas vias de Indaiatuba.

Além de Giovanna, outras 
duas corredores norte-ameri-
canas completaram o pódio: 
Heather Hunt, com tempo 
de 2h50min19s, e Heather 
Schulz, com 2h54min41s. 

Resultados 
A prova no masculino foi 

dominada pelos brasileiros. 
Fredison Costa sagrou-se 
campeão da prova com o 
tempo de 2h18m06s. João 
Fonseca chegou em segundo 
com o tempo de 2h22m39s e 
Mateus Trindade, em tercei-
ro, com 2h23m10s.

Ao todo, 26,7 mil pessoas 
de mais de 65 países participa-
ram da Maratona da Disney. 
Os 42 km passam pelos quatro 
parques temáticos do comple-
xo: Epcot (local de largada e 
chegada), Magic Kingdom, 
Animal Kingdom e Disney’s 
Hollywood Studios. Os atle-
tas correm ainda pelo ESPN 
Wide World of Sports. Emocionada, Giovanna Martins cruza a linha de chegada e conquista a Maratona da Disney

No último domingo, SPQV-B venceu o Croissant e Cia pelo placar de 3 a 2

A rodada de abertura da 
Copa Sol-Sol de Futsal contou 
com 40 gols marcados, média 
de cinco gols por partida. O 
pontapé inicial aconteceu no 
sábado, dia 10, com jogos com-
plementares na noite de terça-
-feira, dia 12, todos realizados 
no ginásio da Sol-Sol. Outros 
nove confrontos acontecem 
pela segunda rodada.

No sábado, a primeira parti-
da de 2015 terminou empatada. 
Olímpia e Sem Chance ficaram 
no 2 a 2. Na segunda partida, 
os donos de casa venceram o 
Shalke 83 por 3 a 1. Pelo placar 
de 3 a 2, o União Tribuna bateu o 
Futsal Futuro. Pelo mesmo pla-
car, o Meninos do G5 passaram 
pelo Manchester. Para encerrar 
os jogos de sábado, o Cebi 
Futsal fez 6 a 1 no Otro Iskema.  

Mais três jogos marcaram a 
primeira rodada e foi disputada 

na noite de terça-feira. O Hum-
ble passou pelo Galáticos por 4 a 
3. Na sequência, o Borussia/XII 
de Junho/Shock Equipamentos 
venceu o União Centro Espor-
tivo por 4 a 1. Já o Elite/Tigres 
Azuis fez 3 a 0 na equipe do 
Atletas de Cristo/Uniton.

Amanhã, dia 17, seis jogos 
marcam a segunda rodada na 
Sol-Sol. No primeiro jogo, às 
12h50, jogam Atletas de Cristo 
x Manchester. Logo em seguida, 
às 13h50, o confronto será entre 
Futsal Futuro x Olímpia Futsal. 
Mais tarde, às 14h40, o Shalke 
83 enfrenta o Borussia. 

Às 15h30 é a vez do duelo 
entre Meninos do G5 x Sol-
-Sol. Para encerrar a rodada de 
sábado, às 16h20, o Cebi Futsal 
joga contra o Humble.

A rodada prossegue na 
terça-feira, dia 20, também 
na Sol-Sol.  Às 18h50, o Sem 

Chance enfrenta o Otro Iske-
ma. Na sequência, Galáticos 
e União Tribuna jogam às 
19h50. Para fechar a rodada, o 
União Centro Esportiva duela 
contra o Elite, às 20h40.

Disputa 
O regulamento da compe-

tição prevê que as equipes se 
enfrentem dentro do grupo, clas-
sificando-se as quatro melhores 
colocadas de cada chave. Para 
as quartas de final e semifinal, as 
melhores 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.

Quatro confrontos marcam 
a segunda rodada da Superco-
pa Vila Avaí. No domingo, 
dia 18, ocorrem os primeiros 
jogos válidos pelos grupos C 
e D. Os confrontos acontecem 
a partir das 8h30, no campo 
da Vila Avaí. Outras quatro 
partidas, disputadas no último 
domingo, dia 11, com times 
das chaves A e B, marcaram o 
pontapé inicial da competição. 

Agora, no próximo do-
mingo, o primeiro confronto 
será entre Clube 9 de Julho x 
SPQV-A, a partir das 8h30. 
Logo em seguida, às 9h30, 
o Grupo Marquinhos duela 
contra o Marquinhos Tintas. 

Na sequência, às 10h30, 
o duela será entre Vila Avaí/
Marquinhos Tintas x Cru-
zeiro/Dinho Águas. Para en-
cerrar a rodada, às 11h30, o 
São Francisco duela contra a 
equipe da Exsa. 

O regulamento da compe-
tição prevê que os dezesseis 
times inscritos serão divididos 
em quatro grupos de quatro 
times, onde todos jogam con-
tra todos. Classificam-se para 
a próxima fase dois times de 
cada grupo, os quais farão as 
quartas de final.  Na fase eli-
minatória, em caso de empate, 
a decisão será por pênaltis 
alternados e cada time fará 
cinco cobranças na primeira 
série.  

A edição 2015 da Superco-
pa Vila Avaí prevê a disputa 
de 32 jogos, os quais serão 
disputados em nove finais de 
semana. O pontapé inicial do 
certame acontece domingo e 
a grande decisão está prevista 
para o dia 22 de março.

Resultados 
Na primeira rodada, reali-

zada no domingo, o Amigos 
do Cachorrão venceu o LBC 
por 4 a 2. Já o União Tribu-
na/ARC Ferro e Aço venceu 

bateu o Outro Esquema por 
3 a 2. Pelo mesmo placar, o 
SPQV-B passou pelo Crois-
sant e Cia. No último con-
fronto da rodada, o Bacana 
Lanches goleou o XVI de 
Janeiro por 5 a 1.

No Grupo A, o líder é o 
Amigos do Cachorrão, segui-
do por União Tribuna, Outro 
Esquema e LBC. Na Chave 
B a liderança é do Bacana 
Lanches, seguido por SPQV-
-B, Croissant e Cia. e XVI de 
Janeiro.

Equipe do Cebi Futsal fez 6 a 1 no Otro Iskema, na estreia da Copa Sol-Sol
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Homem é indiciado por soltar pipa com cerol 
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Loja temática de clube é furtada Produtos são recuperados após furto 

Guarda flagra adolescentes com cocaína

Mais um traficante é preso pela Guarda

GIL NUNES

COMANDO UNO

A Guarda Civil con-
duziu à Delegacia 
de Polícia na últi-

ma quarta-feira, dia 7, um 
homem de 22 anos flagrado 
soltando pipa com cerol. O 
mesmo foi enquadrado pela 
autoridade de plantão no 
artigo 132 do Código Penal, 
que é colocar em perigo di-
reto e iminente a vida ou a 
saúde de terceiros. 

O rapaz foi flagrado co-
metendo o delito por volta 
das 16 horas, no Jardim 
Morada do Sol. O homem 
também recebeu uma multa 
de até 10 Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo 
(Ufesp), que em 2015, cor-
responde a R$ 212,15, con-
forme determina a Lei.

O jovem também poderá 
ser enquadrado dentro da Lei 
Estadual 12.192, que prevê 
multa de cinco Ufesps. A 
pena prevista no artigo 132 
vai de três meses a um ano 
de detenção.

De acordo com a Guarda 
Civil, devido ao período de 
férias escolares o trabalho 
de averiguação das linhas de 
pipa será realizado de forma 
surpresa em vários pontos 
de Indaiatuba. “Nos últimos 
nove dias já recolhemos cerca 
de 100 carretéis com cerol. 
Fazemos a recolha do mate-
rial e a conscientização com 
a distribuição de panfletos 
alertado dos riscos do uso de 
Cerol e as punições previstas 
em Lei”, comenta o coorde-
nador da Defesa Civil, João 
Carlos Boldrin. Os maiores 
estão sendo encaminhados à 
Delegacia de Polícia para a 
aplicação do Código Penal em 
seu artigo 132.

Já aos menores, os depar-
tamentos envolvidos solici-
tam aos pais ou responsáveis 
que orientem seus filhos para 
que não usem linhas com 
material cortante, pois pode 
ocasionar acidentes graves e 
até fatais. Qualquer denúncia 
pode ser feitas pelo indaia-
tuba@indaiatuba.sp.gov.br 
ou pelos telefones 0800-

7707702 e 153 de maneira 
anônima. Lembrando que os 
pais são responsáveis pela 
multa aplicada pelo municí-
pio. Em 2015 já foram aplica-
das três multas aos pais.

Comércio 
Em caso de comercia-

lização de cerol ou outro 
agente cortante utilizado em 
linha para empinar pipa, a 
multa é de 50 Unidades Fis-
cais do Estado de São Paulo 
(Ufesp), que corresponde a R$ 
1.057,50 e o cancelamento do 
Alvará do estabelecimento.

O cerol é uma arma perigo-
sa e tem como principais víti-
mas os motociclistas e pedes-
tres que podem ter o pescoço 
afetado. O contato com a linha 
envolvido pelo vidro e cola 
pode levar até ao óbito devido 
a hemorragia provocada pelo 
corte. Para evitar problemas 
nesse sentido o Município 
realiza operações de combate 
ao uso e comércio do cerol ou 
produtos similares.

Lembrando que em caso 
de menor os pais ou respon-

sáveis legais ficam com a 
necessidade de quitar a multa 
com a Prefeitura respondem 
o processo em conjunto com 

o infrator. Ainda é possível o 
enquadramento no Código Pe-
nal em seu artigo 132 - expor 
a vida ou a saúde de outrem 

a perigo direto e iminente, 
com pena de detenção, de três 
meses a um ano, se o fato não 
constitui crime mais grave.

Em nove dias, 100 carretéis de linhas com cerol foram recolhidos pela Guarda Civil

A lo ja  t emát i ca  do 
Corinthians foi furtada 
na madrugada de quinta-
-feira, dia 8. Do local, 
os indivíduos ainda não 
identificados levaram ca-
misetas oficiais, além de 

acessórios personalizados 
como chinelos e garrafas 
de água. 

De acordo com o re-
presentante do comércio, 
o local teve a porta de 
vidro arrombada. O alerta 

do ocorrido foi dado pela 
empresa de segurança da 
loja. A Guarda Civil foi 
acionada e esteve no local, 
porém os furtadores já 
haviam fugido. Até o mo-
mento ninguém foi preso. 

A Guarda Civil recuperou 
na tarde de sexta-feira, dia 9, 
diversos produtos que haviam 
sido furtados de uma residên-
cia no Jardim Colibris. A ação 
ocorreu momentos após um 
indivíduo não identificado ter 
realizado o crime. 

De acordo com informa-
ções, as Rondas Ostensivas 
de Motocicletas de Indaiatuba 
(ROMI) realizava patrulha-
mento pelo bairro quando 
avistaram o indivíduo e des-
confiaram de suas atitudes. 
Abordado, ele foi revistado 
pelos guardas e em seus bolsos 
foi localizado um celular e um 
anel em um de seus dedos. 

Indagado, ele negou ter 
realizado algum delito, porém 
os guardas acharam prudente 
encaminhar o mesmo para a 
Delegacia de Polícia. No local, 
foi retirado o anel que estava 
em seu poder e constatou-se 

que havia o nome de outra 
pessoa gravado no interior. 
E em pesquisa ao celular, 
confirmou-se que o mesmo 
também não era do suspeito. 

Através da agenda do apa-
relho foi possível fazer contato 
com o verdadeiro proprietário, 
que foi acionado a ir até a sua 
residência na companhia dos 
guardas. No local, os guardas 
e o proprietário encontraram 

tudo revirado e a falta de vá-
rios objetos. Uma varredura 
foi feita nas redondezas e em 
um terreno baldio, os guardas 
localizaram os objetos fur-
tados. 

A vítima foi conduzida até 
a Delegacia onde reconheceu 
como seus os pertences apre-
endidos. Diante dos fatos, os 
objetos foram entregues às 
vítimas.

Produtos foram 
recuperados mo-
mentos após terem 
sido furtados

Dois adolescentes, de 16 e 
17 anos, foram flagrados pela 
Guarda Civil com entorpecen-
tes, na esquina da Rua José 
Pioli, no Jardim Morada do 
Sol. A ocorrência foi registrada 
na tarde de segunda-feira, dia 
12. De acordo com uma teste-
munha e moradora da rua, os 
jovens realizam venda de dro-
gas com frequência no local. 

Segundo a Guarda, durante 
um patrulhamento de rotina, 

eles foram abordados pela 
testemunha que informou 
sobre a ação dos jovens. Ela 
ainda explicou que um deles 
era quem guardava o dinheiro 
e o outro a droga. 

De posse das característi-
cas dos suspeitos, a guarnição 
foi até o local e avistou a 
dupla na calçada. Ao verem 
a viatura, ambos empre-
enderam fuga, mas foram 
apreendidos logo em segui-

da. Revistados, os guardas 
encontraram 52 pinos com 
cocaína, um celular e R$ 115. 

Diante dos fatos, a dupla 
foi encaminhada à Delegacia 
de Polícia, onde foi solicitada a 
presença de seus responsáveis. 
Interrogado na presença dos 
pais, os jovens confessaram 
que estavam vendendo drogas 
no local. Após as averiguações 
devidas, a dupla foi liberada 
com os responsáveis.

A Guarda Civil deteve no 
sábado, dia 10, um jovem 
de 22 anos por tráfico de 
drogas. O homem foi detido 
durante um patrulhamento 
das viaturas pelo bairro. Ao 
avistar os guardas, o homem 
dispensou algo sobre o muro 
de uma casa e fugiu do local. 

A viatura deu início então 
a perseguição ao jovem e, na 
altura da Avenida Francisco 

de Paula Leite, teve êxito em 
localizar o fugitivo. Abor-
dado e revistado, os guardas 
encontraram em seus bolsos 
um papelote de cocaína e 
R$ 15. 

Indagado, o jovem disse 
ainda que havia dispensado 
mais porções do entorpe-
cente no muro da residência 
e confessou que realizava 
tráfico de drogas. 

Os guardas então retor-
naram à residência, onde 
encontraram mais oito por-
ções de cocaína. Diante dos 
fatos o jovem foi conduzido 
para a Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de plantão 
determinou o envio dos en-
torpecentes para a perícia.  O 
jovem recebeu voz de prisão 
e foi encaminhado para a 
Cadeia Pública de Campinas. 
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Dois são mortos em possível 
latrocínio em Itaici 
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Bombeiros são acionados para procurar jovens 

Jovem é preso 
com drogas e dinheiro 

Duas pessoas foram 
encontradas mortas 
no galpão de uma 

restauradora de veículos, lo-
calizada no Jardim Itaici, na 
tarde de terça-feira, dia 13. 
Os corpos do comerciante 
Anibal Kreiton, de 74 anos, 
e do mecânico Oderli Cesar 
Huesch, de 51 anos, foram 
encontrados pela esposa de 
Huesch, a desempregada Ze-
naide Alves de Oliveira, de 
49 anos, que também estava 
machucada. 

As vítimas fatais tinham 
sinais de facadas e marretadas 
pelo corpo e os investigadores 
da Polícia Civil trabalham 
com a hipótese de latrocínio 
(roubo seguido de morte). 

A terceira vítima, Zenai-
de, foi socorrida ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) e permaneceu em 
observação até a manhã de 
quarta-feira, dia 14, quando 
teve alta. 

O comerciante Kreiton era 
o proprietário do local do cri-
me. No galpão, era realizado 
a recuperação de carros com-
prados em leilões e que seriam 
revendidos posteriormente. 
De acordo com informações, 
a esposa de Huesch estava na 
cozinha quando um ladrão a 
surpreendeu e, anunciando o 
assalto, roubou sua bolsa e o 
celular. Em seguida, desferiu 
uma marretada em sua cabeça 
e a vítima desmaiou. 

Quando acordou, Zenaide 
foi até o galpão e se deparou-
-se com os corpos das vítimas. 

Uma segunda testemunha, 
que mora nos fundos do local 
do crime, contou que ouviu 
gritos de Zenaide pedindo por 
socorro e, ao olhar pela janela, 
avistou a desempregada toda 
ensanguentada. 

Os investigadores da Polí-
cia Civil foram acionados até 
o lugar, onde se depararam 
com o corpo de Kreiton caído 
ao solo, sem roupas, óculos 
e dentadura. A vítima ainda 
estava com sinais de vida, por 
isso o Corpo de Bombeiros 
foi acionado para socorrê-la. 
Porém, a mesma não resistiu 
aos ferimentos e faleceu. 

Mais ao fundo do galpão, 
os investigadores localizaram 
o corpo de Huesch e Zenaide, 
ainda com vida. Também foi 

encontrado um tanque e em 
seu interior, a marreta aparen-
temente já lavada. 

A perícia foi acionada para 
iniciar as investigações do 
crime e constatou que Krei-
ton apresentada afundamento 
no crânio e ferimentos nas 
pernas. Não havia sinais de 
luta corporal. Já o mecânico 
Huesch possuía ferimentos 
de faca. 

Em busca pela casa exis-
tente no local, os investi-
gadores encontraram uma 
espingarda sem munição e 
dentro de uma bolsa sobre 
o guarda-roupas havia US$ 
23.030 dólares (aproximada-
mente R$ 50 mil ). Em outro 
cômodo, os investigadores 
acharam promissórios e che-
ques, supostamente dos veícu-
los adquiridos em nos leilões. 

Em busca pela área, os 
investigares constataram que 
existem câmeras de monitora-
mento que podem ter flagrado 
o autor do crime. O Centro de 
Inteligência da Guarda Civil 
(COI) foi acionado para au-
xiliar no monitoramento das 
câmeras. 

Em entrevista coletiva, 
o delegado Luiz Fernando 
Dias de Oliveira falou do 
andamento das investigações. 
“Trabalhamos com a hipótese 
de roubo incialmente, devido 
à quantidade de provas que 
temos no momento. No en-
tanto, não descartamos crime 
por acerto de conta e homi-
cídio”, relatou. “Segundo a 
testemunha Zenaide, ela viu 
apenas um assaltante e após 
ser atingida ficou desmaiada. 
Quando acordou se deparou 

A Guarda Civil prendeu no 
final da tarde de sexta-feira , 
dia 9,  um jovem de 18 anos 
flagrado fazendo tráfico de 
drogas. O fato ocorreu no Jar-
dim Tancredo Neves durante 
patrulhamento preventivo. 

Os guardas avistaram o 
jovem “dispensando” algo 
ao perceber a presença da 
guarnição, o indivíduo e o 
condutor de uma moto, que 
fazia a compra, evadiram-se 

com os corpos das vítimas 
já ao chão. As investigações 
vão continuar e esperamos 
ter mais informações em bre-
ve para chegar ao autor ou 
autores.”

pela contramão. 
Detido, os guardas locali-

zaram com o jovem traficante 
15 porções de cocaína e R$ 
230. O mesmo afirmou que 
estava traficando no local e 
que já havia vendido quatro 
kits com 15 unidades cada. 

Diante dos fatos, o indi-
víduo foi encaminhado até a 
Delegacia de Polícia onde a 
autoridade de plantão retificou 
a voz de prisão.

Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, mas não descarta outras possibilidades 

Ação mobilizou a Guarda Civil, os Bombeiros e o helicóptero da Polícia Militar

COMANDO UNO

COMANDO UNO

DROGA Na tarde de domingo, dia 11, viaturas da Guar-
da Civil realizavam um patrulhamento de rotina quando 
encontraram dois pés de uma planta que supostamente era 
maconha. As plantas estavam escondidas dentro de uma mata 
no bairro Itaici. As apreensões foram encaminhadas para 
a Delegacia de Polícia para confirmação de sua natureza.

helicóptero da Polícia Militar. 
Após algumas horas, as buscas 
foram encerradas sem sucesso 
de encontrar os jovens. 

No entanto, momentos de-
pois a GC conseguiu contato 
com a família das vítimas e 
constatou que os mesmos já se 
encontravam em casa. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado na tarde de quarta-
-feira, dia 14, para iniciar as 
buscas a dois jovens que teriam 
se perdido em uma mata na 
região do bairro Pimenta, nas 
proximidades do Rio Piraí. 
Após horas de procura, as 
forças de segurança foram 

informadas que os jovens já se 
encontravam em casa. 

As informações davam 
conta ainda que um deles 
estava machucado. A Guarda 
Civil também foi acionada 
para auxiliar por terra na pro-
cura, enquanto o Corpo de 
Bombeiros auxiliava com o 
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Cinema

OS PINGUINS DE MADA-
GASCAR  - Lançamento - 
Animação / Comédia - Clas-
sificação livre - 91 minutos. 
3D - DUBLADO.  Quinta 
(15) a Quarta (21): 14h20 / 
19h00. CONVENCIONAL 
- DUBLADO Quinta (15) a 
Quarta (21): 16h35

INVENCÍVEL - Lança-

OS PINGUINS DE MA-
DAGASCAR  - Lançamen-
to - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 91 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (15) a Quarta (21): 
13h50 / 16h05 / 18h45 / 
21h10.

BOYHOOD - DA INFÂN-
CIA À JUVENTUDE - Es-
tréia - Drama - Classificação 
14 anos - 165 minutos. LE-
GENDADO: Quinta (15) a 
Quarta (21): 16h50 / 20h10.

MINÚSCULOS - O FIL-
ME - Pré-estréia - Anima-
ção - Classificação livre - 89 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (15) a Quarta (21): 
14h40. 

LOUCAS PRA CASAR  - 
2ª semana - Comédia - Clas-
sificação 14 anos - 108 mi-
nutos. NACIONAL Quinta 

(15) a Quarta (21): 15h30 / 
19h40 / 22h00.

UMA NOITE NO MU-
SEU 3  - 3ª semana - Co-
média / Aventura - Classi-
ficação livre - 98 minutos. 
DUBLADO: Quinta (15) a 
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mento - Drama / Aventura - 
Classificação 14 anos - 137 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (15) a Quarta (21): 
15h20 / 18h40 / 21h25.

LOUCAS PRA CASAR  
- 2ª semana - Comédia 
- Classificação 14 anos - 
108 minutos. NACIONAL: 
Quinta (15) a Quarta (21): 
16h00 / 19h25 / 21h45 .

ÊXODO: DEUSES E 
REIS - 4ª semana - Aventu-
ra Épica - Classificação 14 
anos - 149 minutos. CON-
VENCIONAL - DUBLA-
DO: Quinta (15) a Quarta 
(21): 20h00. CONVEN-
CIONAL - LEGENDADO: 
Quinta (15) a Quarta (21): 
21h10

O P E R A Ç Ã O  B I G 
HERO   - 4ª semana - 

Animação / Aventura / 
Comédia - Classificação 
livre - 108 minutos. CON-
VENCIONAL - DUBLA-
DO: Quinta (15) a Quarta 
(21): 14h50.

OS CARAS-DE-PAU 
- 4ª semana - Comédia - 
Classificação 10 anos - 91 
minutos. NACIONAL: 
Quinta (15) a Quarta (21): 
18h00.

Quarta (21): 14h15 / 16h30 
/ 19h15 / 21h35.

ÊXODO: DEUSES E 
REIS - 4ª semana - Aven-
tura Épica - Classificação 
14 anos - 149 minutos. 3D 
- DUBLADO: Quinta (15) a 

Quarta (21): 17h25 / 20h40.

OPERAÇÃO BIG HERO  
- 4ª semana - Animação / 
Aventura / Comédia - Clas-
sificação livre - 108 minutos. 
3D - DUBLADO: Quinta 
(15) a Quarta (21): 15h00.

Horóscopo de 16 a 22/01 por Alex Costa Guimarães

Excelente semana para o ariano trabalhar em equipe, trabalhar de 
forma unida com outras pessoas, isso facilitará muito sua vida. 
Mas se o nativo for do tipo muito egoísta poderá sentir um pouco 
de dificuldades no relacionamento com os outros nesse momento. 
Estará mais determinado e objetivo no que quer, determinará mais 
as coisas pra sua vida. Isso pode ser um fator positivo se for feito 
com suavidade. Evite ser agressivo no falar ou no agir.

O taurino pode enfrentar nessa semana algumas mudanças im-
portantes em seus relacionamentos. Os outros podem se mostrar 
mais receptivos e apaixonados pelo nativo. Os sentimentos 
alheios estarão em foco. Romances tendem a ocorrer ou a serem 
formalizados. É importante que algumas atitudes venham a ser 
reformuladas. Mude para melhor suas atitudes.

O geminiano tem uma semana importante para desenvolver 
umas idéias que vem tendo já a algum tempo e que podem levá-
-lo a aumentar suas rendas. Esse é o momento de unir pessoas 
e idéias em torno de seus projetos pessoais de trabalho. Sentirá 
que pode concretizar o que está pensando e uma força interior 
diz isso. Planeje e ponha-se em ação. Cuidado com suas emoções 
para não ficar muito nervoso ou agitado.

Canceriano passa por uma fase introspectiva para reavaliar o que 
precisa fazer e como dever fazer para que seus projetos de vida 
frutifiquem. Poderá ficar envolvido com assuntos do passado. De-
verá avaliar até que ponto essa atitude é legal para dar estabilidade 
a sua vida. Afetivamente há facilidades para atrair pessoas novas. 
Seja atuante, ativo e dinâmico, sem ser agressivo. 

O leonino continua em uma semana onde seus relacionamentos são 
o foco de suas atenções. Poderá sentir-se meio constrangido pelos 
rumos que sua relação pode estar tomando. Vida familiar é boa para 
dar estabilidade a seus pensamentos, nesse momento. Os amigos 
também trazem algumas alegrias. Vida profissional muito agitada 
ou focada em novos projetos a serem desenvolvidos. No entanto 
as emoções dos relacionamentos podem atrapalhar a concretização 
de seus projetos.

Semana marcada pelo aumento de sua rotina de trabalho. Isso 
pode provocar um estresse físico. Tenha cuidado. Planos cui-
dadosamente criados tempos atrás podem agora tomar força 
e começar a concretizar-se. Uma mudança profunda em sua 
estabilidade pessoal ou em seu íntimo está em andamento. Vida 
social atuante, levando a descobrir novas amizades e com isso 
facilitar a concretização de seus projetos pessoais.

O libriano finalmente sente que a vida se abriu para ele, e com isso 
as armas caem e ele pode finalmente se permitir encontrar novas 
amizades, e um novo amor pode ocorrer de forma inesperada. Sua 
vida social fica muito agitada  e pode não ter tempo para cuidar dos 
afazeres domésticos. Não pode deixar de cuidar de sua estabilidade 
emocional. Esse é o momento. Relacionamentos com pessoas de 
vidas passadas ou de seu passado,  podem ocorrer com o libriano.

O nativo de escorpião precisa lidar com sua vida doméstica e 
os relacionamentos familiares, com seus parentes. Irmãos pode 
ser fonte de brigas e disputas nesse momento. Tenha calma. O 
senso forte de saber como, quando e com que vai gastar seu 
dinheiro passa ser mais intenso nesse momento. Há facilidades 
de ganhos nos negócios e estabilidade financeira, aproveite.

Esta semana promete para o sagitariano. Estará com facilidade 
para encontrar romances, poderá iniciar um por estes dias e que 
será muito interessante se o nativo não se desinteressar rápido. 
Pode ser um relacionamento intenso e renovador... Fortes emo-
ções continuam ocorrendo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, 
não importa. O momento é de introspecção e reflexão. Novas 
amizades surgem. 

Semana focada em alguns fatos: 1- cuidado com a maneira 
com que se expressa com as pessoas. Pode gerar muita con-
fusão que depois recairá sobre si mesmo. 2-  Suas finanças 
e investimentos tendem a ganhar força. Pode ser chamando 
a fechar novos contratos ou acordos que aumentem seus 
rendimentos. 3- Suas atitudes podem trazer uma disputa e 
aumentarem as dificuldades em sua vida. Cuidado com seu 
modo de agir.

O aquariano tem agora seu momento de expansão e cresci-
mento em seu trabalho. Sua vida profissional pode iniciar 
uma certa expansão.  Pode vir acompanhada pelo estresse 
de lidar com a fala e a comunicação alheia. Agora começa a 
concretização de todos os esforços que você se dedicou anos 
atrás. Na saúde, tem que tomar cuidado, pois pode gripar com 
mais facilidade ou ter partes de seu corpo inflamado.

O pisciano, além de estressado no trabalho, poderá se sentir 
mais fechado e introspectivo. Estará analisando suas emoções  
e o que precisa tirar de sua vida. Excelente fase para planejar 
viagens para longe (os gastos podem vir daí ou com seus ami-
gos). Pessoas de longe podem aparecer e trazer gratas surpresa 
para o nativo. Um romance pode surgir daí.
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Ester Coutinho

Piquenique Fotográfico do Fotoclube de Indaiatuba Grande Rio no Boteco

Iguatemi Campinas e Galleria Shopping lançam novos aplicativos

Na última terça-feira, dia 13, a Miss Indaiatuba Ester Coutinho 
foi fotografada  com a camiseta da 4ª Caminhada Contra Maus Tra-
tos aos Animais, no estúdio da ClickDois. Como embaixadora da 
causa, Ester também participará da caminhada no domingo, dia 18.

Baseado nas tendências 
digitais e na modernização do 
consumo, a Iguatemi Empresa 
de Shopping Centers lança nes-
ta semana um novo aplicativo 
para o Iguatemi Campinas e 
para o Galleria Shopping, além 
dos demais shoppings da rede 
no País. Com layout moderno e 
mais funcionalidades, os usuá-
rios terão acesso aos conteúdos 
exclusivos e poderão buscar 
informações dos empreendi-

mentos de forma fácil e interativa. Capaz de localizar lojas e restaurantes, traçando rotas do ponto de partida até o local ou operação 
desejada, a nova ferramenta é mais uma fonte de informações sobre os serviços do shopping. Os clientes ainda podem consultar onde 
pararam seu carro, agendar seus eventos preferidos, conectar-se por meio das redes sociais, criar seu perfil e selecionar seus conteúdos 
favoritos para receber notificações relevantes de acordo com suas preferências. Para os admiradores da moda, o novo aplicativo traz 
um original guia de estilo para consulta, uma área exclusiva com dicas de uma Personal Shopper e conteúdos exclusivos que tratam de 
moda, lifestyle, cinema, viagens, bem-estar, entre outros temas, distribuídos em 12 blogs. O projeto dá continuidade ao investimento 
da Iguatemi Empresa de Shopping Centers em inovações tecnológicas, valorizando a mobilidade por meio da sincronização entre 
diferentes canais. Baixe agora na Apple Store e aproveite! Disponível para Google Play a partir de Fevereiro/2015.

O Fotoclube de Indaiatuba se reuniu na manhã do último domingo, dia 11, no Parque Ecoló-
gico, para um delicioso Piquenique Fotográfico. Os associados se deliciaram com a companhia 
dos amigos fotógrafos e as guloseimas, sem falar do amigo secreto. Parabéns pela iniciativa.

A escola de samba Acadê-
micos do Grande Rio embala-
rá os foliões de Campinas, na 
tarde do dia 1º de fevereiro. 
Mais de 20 integrantes da 
agremiação do Grupo Es-
pecial do Carnaval carioca 
participarão do já tradicio-
nal evento pré-carnavalesco 
promovido anualmente pelo 
Boteco São Bento Campinas 
(Rua Emílio Ribas, 619, Cam-
buí). A casa abre às 13 horas 
e a previsão da direção é a de 

receber aproximadamente 800 pessoas. Os convites são limitados e já estão à venda. Informa-
ções pelo telefone 19.3259.1674 ou pelo site botecosaobento.com.br. Em sua sexta edição, o 
pré-carnaval do Boteco São Bento Campinas terá mais uma vez a participação do DJ Maurício 
Tuzzolo, residente do Boteco São Bento São Paulo, que fará a abertura e o encerramento do 
evento.  A apresentação dos ritmistas, passistas, intérpretes e outros integrantes da Grande Rio 
está prevista para as 15h30. O “esquenta” promovido pelo bar terá open bar de cerveja Budweiser, 
uísque Red Label, vodca, tequila, água, refrigerante e suco LIV, das 13h às 18h e os convidados 
poderão participar de uma promoção especial que levará 40 pessoas para assistir no camarote 
da escola aos desfiles na Marquês de Sapucaí.

Comemorando o aniver-
sário de 58 anos no Let's 
Eat de Indaiatuba, com 
amigos muito queridos.

Miss Indaiatuba passa por capacitação do 
Programa Viver da Prefeitura Municipal

Na tarde desta terça-feira, dia 6, a Miss Indaiatuba Ester 
Coutinho participou da primeira etapa de sua capacitação no 
Programa Viver da Prefeitura. Como embaixadora do progra-
ma, Ester também realizará visitas aos centros de tratamento 
e terá contato com pacientes. Durante a tarde de terça-feira, 
Ester Coutinho participou da primeira etapa da capacitação no 
Programa Viver, onde conheceu as etapas de trabalho, meto-
dologias e a integração de diversos trabalhos no combate às 
principais causas sociais no consumo de drogas. O primeiro 
contato da Miss Indaiatuba com o Programa Viver aconteceu 
na Secretaria de Desenvolvimento com a coordenadora do 
programa Kelly Pazini. A Miss Indaiatuba, está com visita 
agendada para conhecer os atendidos e os centros de auxílio 
aos atingidos pelas drogas, onde poderá conhecer de perto as 
ações do Programa Viver.
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Os alunos Enzo Pioli Figueira e Daniel Lenza Pizzo, do Jardim II, dos 
colégios Cata-Vento e IPEC no curso de férias 2015

Os alunos do mini maternal, dos colégios Cata-Vento e IPEC, durante o 
curso de férias de 2015

Alunos do Jardim 2, dos colégios Cata-Vento e IPEC, visitam o Zoológico 
de Sorocaba

Alunos do Ensino Fundamental, dos colégios Cata-Vento e IPEC, visitam 
Zoológico de Sorocaba

Alunos da Escola de Futebol Oficial do CruzeiroAlunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro  em treinamento

Alunas Mariana Fiorentini Traldi e Eloísa Cardoso Nunes, do Jardim 2, 
dos colégios Cata-Vento e IPEC no zoológico de Sorocaba

Alunas Luiza Tomazzini Andrade e Mariana Moscibroski Nomura, do 
Jardim 1, dos colégios Cata-Vento e IPEC, no zoológico de Sorocaba
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Wesley e Alex no Restaurante Dom Max O casal Natal e Nézia no Pinduka's Chopp Bar

Gilson, Naiara e Edlon na Pizzaria Skinão

Equipe da On Drink na Pizzaria Skinão

Célia e Evandro, da Poli Materiais para Cons-
trução, no Restaurante Dom Apollo

Cilene Delfino no Açafrão Restaurante

Clientes saboreiam o sucesso das Paletas Mexicanas da Sorve-
teria Sabor de Verão. Venha conferir você também. Boulevard, 
78 - Cecap

Tony e Claudinha

Os recém casados, Ana Elisa e Gleyde, no 
Restaurante Moqueca

Santo, Adirce, a aniversariante Venia Menegatto, Vânia e o engenheiro 
mecânico Ronaldo na Churrascaria e Pizzaria Rincão Gaúcho

O casal Carmem e Pablo Frank no Restau-
rante Moqueca
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A Olimaq possui uma 
ampla linha de má-
quina para bordar, 

com equipamentos 
resistentes e faceis 

de usar. Simplici-
dade, praticidade e 

versatilidade para 
o cliente soltar a 

imaginação. Linhas 
de máquinas de bor-

dados, equipamen-
tos com estrutura 
metálica e de alta 
resistência, bordados de alta precisão, equipamentos de fácil manuseio. 
Basta configurar a unidade e bastidor de bordado, selecionar o desenho 
e a máquina já estará pronta para bordar. Instruções, visores e manuais 

totalmente em português. Vá conferir esta novidade e muito mais!

Torre de Marfim 
inaugura mais uma loja

Mais Sabor Rotisserie, 
8 anos de sucesso 

Os momentos mais 
importantes de 

sua vida merecem 
comemoração mais 

que especial. O 
Leluh Eventos é a 
mais nova opção 
de Indaiatuba e 

região, com estru-
tura completa para 

transformar seus 
eventos particula-

res, corporativos  e 
Kids em momentos 
inesquecíveis. São 
dois salões distin-

tos, lindos! O maior 
para eventos com 

capacidade para mil 
pessoas e o Leluh 

Kids com várias 
opções  em brinque-

dos, buffet e decora-
ção. Vá conferir de 

perto. Você vai amar. 
Informações pelo 

telefone  3392.6063 
/ 3017.0917

Le Luh Eventos e Le Luh Kids

Você não pode perder a Promoção de Biquinis com 50% 
off da Vitorello. Modelos e cores da nova estação verão. 
E não deixe de espiar a nova coleção com roupas leves 
para todas as ocasiões. Demais!!!

A loja é maravilhosa, oferecendo móveis finos com muito requinte, para 
todos os ambientes da sua casa. Local super previlegiado , na Av. Fábio 
Roberto Barnabé, 2.370 (em frente à pista de Skate). Vale a pena 
conhecer. Parabéns Enzo e Ivonete, sucesso!!!

Para festas em geral, casamentos, debutantes e 
formaturas a A Nova Loja é a melhor opção. Grande 
variedade de vestidos de noiva e roupas para festas de 
todos os tamanhos (venda ou aluguel). Vale conferir!!

Com quase 8 anos de sucesso, 
Paulo, proprietário do Mais 
Sabor Rotisserie, conseguiu uma 
vasta carteira de clientes, pela 
qualidade e sabor de suas divinas 
carnes, massas, saladas, maio-
nese e a famosa marmitex, com 
uma refeição super caseira que 
todos apreciam. Disk Marmitex 
3894-1066  - 3834-1940 ou 
Disk Encomenda e descanse no 
final de semana, saboreando as 
delicias do Mais Sabor. Parabéns 
Paulo e sucesso!!Paulo, proprietário

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

Picanha de Carneiro - O saboroso corte brasileiro "picanha", na versão 
carneiro, grelhado com cebola, cheiro verde e molho especial para 
acompanhar. Só na Casa da Esfiha, vá experimentar!

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

Cely Garcia em visita à Optica Marcio, parceria de sucesso com Jornal 
Mais Expressão. Curta a Fan Page da Optica Marcio e concorra a 01 
Óculos das marcas Atitude, Speedo, Puma e Vinitz!! A Equipe sempre 
pronta para atender: Bete, Jefferson e Josiane

Cabelo por Rubi Salon - Visagismo de Isabel Chernichenco: acrescentando contraste através de luzes invertidas. Salão faz parceria com Mais Expressão, 
desconto (recorte o cupom abaixo)

Bruno Garcia e o sócio Vinicius Beggo, proprietários do Grupo Imobiliá-
rio Premier apoiam  a  4ª Caminhada Contra Maus Tratos aos Animais

Luiz Carlos Beggo com Silbene Ribeiro do Grupo Cayman, que 
apoiam a 4ª Caminhada contra Maus Tratos aos Animais

Bruno Adler da Adler Modelismo sempre com 
muitas novidades para seus clientes

Lúcia Ramos Lingerie realizando os desejos 
mais íntimos das mulheres. Consulte uma 
revendedora 3834-1768

Janaiara, Antonio e Letícia da Imprima Informática

Paloma, Tamires e Letícia da Traffinhos Kids

Parabéns pra linda Yasmin filha do Anderson Camargo 
que completou mais uma primavera esta semana!
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Equipe Shoe ShopCliente Aline com Camila no espaço Camila MedinaCamila com look novo na Alícia Hair

Will Modas está com promoção de vestidos longos a partir de R$ 200. Vá 
conferir!

Equipe da Zumstein em confraternização

Ingrid, Silvia Nunes, Will do WR Hair Stylists e SilvanaIngrid, Karen Oliveira e Will no WR Hair Stylists

A linda modelo Gabriella Souza, com um look Indaiá Vest. Vá conferir as 
promoções 20% de descontoÉrica, Ivone, Elisangela e Neyva da Bebê Conforto

Stefani, José e Raissa da Prime Digital

Daniele, Keila e Tamires, equipe da Sorveteria Indaiá

Equipe da Frizion Automotiva Senhor Orlando da Placas para Túmulos 
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CADERNO DE NEGÓCIOS

PLANTÃO DE VENDAS AOS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE CIDADE NOVA

*AP01470 CIDADE NOVA – FASE FINAL DE ACABAMENTO - 
APTOS NOVOS AU.80m² E 83m² - 3 DORM.(1 SUITE) / SALA 
AMPLA / COZ. / WC / LAVANDERIA / GAR.2 VAGAS / PREP. AR 
COND. NA SUITE E SALA E AQUEC. CENTRAL / TEMOS OPÇÕES 
PARA INVESTIDORES / APROVADO E REGISTRADO / ENTRADA 
+ PARCELAS / FINANCIADO PELA CAIXA. / 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 CEN-
TRO EMPRESARIAL COMPLETO INCLUINDO POUPATEMPO E 
SHOPPING DE SERVIÇOS. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU

AP02544 ED.ANDRADAS - AU.70m² - 3 DORM.(SUITE) / SALA / 
COZ. / WC / AS / GAR. R$ 1.700,00 + COND. + IPTU

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

AP02484 ED.SAINT GERMAIN - AU.106m² - 3 DORM.(SUITE + 
ARM) / SALA 2 AMB. / LAVABO / COZ.PLANEJ / WC. / AS / GAR. 
R$ 1.800,00 + COND. + IPTU

AP02255 PATIO ANDALUZ - AU.84m² - 3 DORM.(SUITE + 
ARM) / SALA / LAVABO / COZ.PLANEJ. / 2 WC / LAVANDEIRIA 
/ GAR.2 VAGAS / COND.COM LAZER COMPLETO. R$ 2.200,00 
+ COND. + IPTU

INCRIVEL E
EXCLUSIVO 

PONTO COMERCIAL
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILE-
GIADA PRÓXIMO AO FÓRUM 
E AO SHOPPING JARAGUÁ 
E FORA DA AREA COBERTA 

PELA ZONA AZUL.
TEL.: (19) 7808-2680 

COM ALEX

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

AP02604 ED.NAÇÕES UNIDAS - AU.60m² - 2 DORM. / SALA / 
COZ. / WC / A.S / GAR. R$ 1.000,00 + COND. + IPTU

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

*CA07389 MORADAS DE ITAICI – AT.150m² AC.100m² - 2 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / GAR.2 VAGAS. R$ 1.300,00 
+ COND. + IPTU
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CA00953 - Cond. Fech. de Alto Padrão - Linda Casa, acab. 
em porcelanato e mármore nas escadas, aquec. solar, 4 

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

LOCAÇÃO

TERRENO

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

SALÃO E SALAS COMERCIAS

SL00057 – Centro – Sala Comercial – Piso Superior – 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 esta-
cionamento, pisos em porcelanato R$ 2.200,00 + Cond. + Iptu
OPORTUNIDADE - SL00069 – Jd. Pompeia – Premium Office – Complexo 
Comercial c/ Torres Comerciais e Mall de Serviços, localização privilegiada 
- AU: 40m² c/ wc, porcelanato, estacionamento R$ 1.800,00 + Cond. + Iptu
SL00020 – Cidade Nova – Frente p/ Av. Conceição – AU: 83m² - Ótima 
Localização - mezanino e  wc R$ 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 Ca-
margo – Casa c/ 3 dorm(sendo 1 suite), sala, copa, coz, wc, lavand, garagem, 
salão na frente R$ 4.000,00 + Iptu
CA00504 – Pq. São Lourenço – AT: 250m² - 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)
CA00631 – Jd. Moacyr Arruda – 3dorm(sendo  1 suite), sala, coz, wc, lavand, 
garagem coberta 2 carros R$ 1.400,00 + Iptu
CA01093 – Res. Guarantãs – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, churrasq, garagem R$ 1.600,00 + 
Cond + Iptu
CA00399 – Flamboyant – Cond. Fechado – 3 dorm(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, wc de empregada, garagem R$ 1.800,00 
+ Cond. + Iptu
CA00950 – Cidade Nova  - AC: 115m² - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, 
lavabo, coz, lavand coberta, churrasq, garag coberta e carros, portão eletrô-
nico R$ 2.200,00 + Iptu
CA01025 – Jd. Pau Preto – Casa Nova - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, coz americana, churrasqueira c/ pia, lavand, 
edícula, garagem p/ 2 carros R$ 2.200,00 + Iptu
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$900,00 + Cond + Iptu
AP00042 – Solar dos Girassois – Portaria 24hs - 2dorm, sala, coz c/ armários, 
wc, lavand, garagem R$ 850,00 + 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
AP00478 – Spazio Illuminare – Portaria 24hs – Área de Lazer - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social c/ box e gabinete, sala 2 amb, coz c/ gabinete, lavand, garagem 
R$ 1.300,00 + Cond + Iptu
AP00447 – La Spezia – Apto Novo – portaria 24 hs - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, varanda gourmet, garagem R$ 1.350,00 
+ Cond + Iptu
AP00472 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro - 2dorm(sendo 1 c/ armário), sala 
2 amb, coz c/ armários, wc social, lavand, garagem R$ 1.200,00 + Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville -  Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.200,00 + Cond + Iptu
AP00473 – Centro - 2dorm(sendo 1 suite c/ armário), sala 2 amb, coz planej, wc 
social c/ box e gabinete, lavand, 2 vagas de garagem R$ 1.450,00 + Cond + Iptu
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 – Pre-
paração p/ Ar Condicionado - 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz, 
despensa, área gourmet, piscina, wc externo, lavand, garagem R$ 870.000,00
CA00946 – Portal dos Ipês – Linda Casa, Excelente Acabamento - AT: 300m² 
- AC: 240m² - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet e roupeiro c/  armários), sala 2 amb, 

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

CASAS 

CA01032 – Jd. Morumbi – Casa Nova - 2dorm, sala, coz, wc, lavand, 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 americana, churrasqueira 
c/ pia, lavand, edícula, garagem p/ 2 carros R$ 490.000,00
CA00853 – Jd. Esplanada II – AT: 300m² - AC: 210m² - 3dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, lavabo, cozinha americana, escritório, lavand, quarto 
de despejo, churrasqueira e wc externo, garagem R$ 550.000,00
CA00791 – Jd. Esplanada II – AC: 230m² - 3 suites, sala 2 amb, lavabo, 
cozinha, área de luz, lavand, churrasqueira c/ wc externo, garagem, aquecedor 
solar, portão eletrônico R$ 689.000,00   

APARTAMENTO

AP00410 – Centro – Kitnet – AU: 40m² - Edificio c/ elevador R$ 155.000,00
AP00211 – Jd. Alice – Ed. Ana Elisa – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz 
planej, lavand, garagem R$ 220.000,00 Aceita Financiamento
AP00468 – Jd. Alice – Ed. c/ elevador - 2 dorm, sala, coz planej, wc, lavand, 
garagem R$ 225.000,00
AP00440 – Centro – Portaria 24hs – Salão de Festas – 2 Elevadores - 1dorm 
c/ armários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, wc c/ box 
e gabinete, lavand, garagem coberta R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 
hs, área de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc 
social, sala, coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto 
Novo – 2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  coz, wc social, lavand, garagem-
-(aceita financiamento bancário) R$ 275.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
2 vagas de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 3dorm(sendo 
1 suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer – Exce-
lente Localização - 3dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 
garagem coberta 2 carros R$ 410.000,00

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

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

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

churrasq, port. eletrônico. R$ 595.000,00
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AP0654-RES.PÁTIO ANDALUZ
3 DORM., SENDO 1 ST., LAVABO, SALA 2 AMB., 
COZ. ÁRE DE SERVIÇO PLANEJ.,VARAN. GOUR-
MET, 2 VG. R$ 500.000,00

TE0544
150 M² - COND. VILLAGIO DE ITATICI
R$ 230.000,00

SO0463
3 DORMS. PALNEJ.SENDO 01 ST. C/HIDRO,LAVABO 
,SALA 2 AMB.,COZ. C/ARM.,ÁREA DE SERV.,ESPAÇO 
GOURMET C/CHURRASQUEIRA E FORNO A LENHA, 2 
VG. R$590.000,00

CH0078 -  1700 M² - COND. TERRAS DE ITAICI
5 STS., LAVABO, SALA 2 AMB., LAREIRA, ESCRIT., COZ., 
ÁREA DE SERV., DORM.  E BHº EXT., ESPAÇO GOURMET, 
CHURRASQ., FORNO E FOGÃO CAIPIRA, FORNO DE 
PIZZA, QUINTAL, EDÍC., POÇO ART., 5 VG. R$ 960.000,00 

AP0655 - PREMIUM RESIDENCE
3 DORMS.SENDO 02 ST.,LAVABO, SALA 2 
AMB.,COZ.,ÁREA SERV.ESPAÇO GOURMET, 2 VG. 
R$ 475.000,00

CA0623 - RES. VILLAGIO DI ITAICI
2 DORMS./ 1 ST., CLOSET, SALA 2 AMB.; COZ. PLANJ., 
ÁREA SERV., ÁREA GOURMET C/CHURRASQUEIRA, 
QUINTAL, 2 VG COBERTAS. R$ 450.000,00

CA0599
3 DORMS./1 ST BHº SOCIAL,SALA 2 AMB., COZ., 
ÁREA DE SERV., ÁREA GOURMET C/ CHUR-
RASQUEIRA, QUINTAL 02 VG. R$ 530.000,00

SO0443 - 150 M² - COND. FLAMBOYANT
3 DORM. PLANEJ., SENDO 1 ST., SALA 2 AMB. C/ HOME, 
LAVABO, COZ. C/ ARM., DESP., ÁREA DE SERV., QUINTAL 
GRAMADO, ESPAÇO GOURMET C/ CHURARSQ, FORNO 
DE PIZZA, 2 VG. R$ 480.000,00

APARTAMENTOS

SOBRADOS

CASAS

CHÁCARAS

SALÃO

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

APARTAMENTOS

Cond. Res. Fonte de Trevi – AP0630 – 154,33 m² - 2 DORMS., 
SALA, COZ., WC, LAVAND.., 1 VAGA DESCOBERTA. R$ 1.000,00 + 
COND. + IPTU. F.: (19) 3392-0333

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

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

AP0649 - 67 m² -  Cond. Res. Vando
2 DORMS., SALA C/ SACADA, COZ. PLANEJ., WC, LAVAND.., 1 
VAGA COBERTA.. R$ 1.000,00 + COND. + IPTU.  F.: (19) 3392-0333

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

SO0461 - 323 m² Cond. Villa Romana – SO0461 - 323 m²  
4 STS C/ ARMÁRIOS E ARES CONDICIONADO, SACADAS,  
SALA 2 AMB., SALA DE TV, COZ. PLANEJADO C/ DESP.., AREA 
DE SERVIÇO COBERTA C/ ARM., ÁREA GOURMET C/ CHUR-
RASQUEIRO E PISCINA .R$ 7.000,00 + Cond. + IPTU F.: (19) 
3392-0333

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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ALUGA-SE TERRENO INDUSTRIAL 
100.000M² AVENIDA MERCEDES 

BENS CAMPINAS.

VENDE-SE CASA JD. RENATA – 
SALÃO NA FRENTE E CASA COM 3 

DORM 1 SUITE NOS FUNDOS. 
R$ 650.000,00

ANDAR COMERCIAL NO CENTRO – 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. SÃO 4 
SALAS, RECEPÇÃO, COPA, 3 WC. 

R$ 3.300,00 MÊS

ÁREA INDUSTRIAL FRENTE P 
RODOVIA - 200.000M²

MONTE MOR – R$ 100,00 M²

SALÃO NO CENTRO 700 M² 
R$ 12.000,00 MÊS

OPORTUNIDADE EM CONDOMÍNIO 
FECHADO – TERRENOS DE 150M².  

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

CASA COMERCIAL JD. PAU 
PRETO FRENTE PARA O PARQUE 

ECOLÓGICO COM 8 SALAS 
R$ 6.000,00 MÊS

EXCELENTE SALÃO COMERCIAL NO 
CENTRO – 520M² R$ 18.000,00 

APARTAMENTO - RESIDENCIAL GRAND 
VILLE – AU: 63M² ,  3 DORM, 1 SUITE, SL, 
COZ, LAVAND., VARANDA, 1 VG– LAZER 

COMPLETO. R$ 275.000,00

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

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

CASA JARDIM MONTE VERDE – AC: 67M² AT: 125M² 
3 DORM, 1 SUÍTE, SL, COZ AMER., LAVAND., 1 VAGA. R$ 315.000,00

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

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

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

PORTARIA 24HS - R$ 127.000,00

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

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

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

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIOVANNA II – AU: 60M²
 APTO 2 DORM., 1 SUITE, SL, COZ AMER., WC SOCIAL, 1 VG 

R$ 275.000,00

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

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

OPORTUNIDADE PARA INVESTIDORES!!!  LOTES EM INDAIATUBA, SALTO E 
ITÚ. ÓTIMO PREÇO. PARCELAMOS.
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SE O CHIDO ALUGA, ESTÁ BEM ALUGADO
VENDO 

VAN TRANSIT FORD (NOVA) 
ANO 2013

COMPLETA 14 LUGARES, 
TOP DE LINHA 2.900 km.

NEGOCIA TROCA: 
MAIOR OU MENOR VALOR.

(19) 3875-2215 / (19) 99696-8732

SALA ALUGA 

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

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

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

CASA ALUGA 

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

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. 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 GARA-
GEM.
R$ 275.000,00 AT: 250M² AC: 65M²

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

V. PIRES DA CUNHA  - CA02609
02 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN E 03 VAGAS.
AT:140M²/ AC:70M²
R$300.000,00 ( ACEITA PERMUTA)

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

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

JD. 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. AMSTALDEN RESIDENCE-CA02686
04 SUITES, SALA(02 AMB), ESCR, SALA 
TV, LAVA, COZ, LAVAN, PISC, FORNO 
C/ CHURRAS, VEST, DEPÓS E VAGAS.
R$ 1.768.000,00

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. 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 

CENTRO – AP00644
03 DOR(02 C/ ARM E 01 SUITE), C, 
SALA 02 AMB, COZ PLAN, SACA-
DA, LAVAN, 01 WC EMPREGADA E 
01 VAGA.
R$1.500,00+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

JD. ALICE- AP00669
02 DOR, SALA, COZ C/ ARM, WC, 
LAVAN E 01 VAGA.
R$ 220.000,00

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, AQUECI-
MENTO 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.

TERRENO JD VALENÇA – 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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OPORTUNIDADE: CHACARA VALE DO SOL, 1.000M²  AT. 500M² AC. 4 
DORMS, SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. AQ. SOLAR, PISCINA, 
CHURRQ. LEREIRA R$ 550.000,00 ( ACEITA FINANCIAMENTO) 

VENDA

CASAS EM BAIRROS: 

CA00798 – JD. AMÉRICA: 125 AT. 184 AC. 3 DORMS C/ ARMAR. S/ 1 SUIT. C/ 
BOX, SALA 2 AMB. COZ. PLANJ. LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS R$ 600.000,00 
( ACEITA PERMUTA P/ CHACARA )
CA00799 – JD. REGENTE: 125M² AT. 85M² AC. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
COPA, 2 VAGAS R$ 330.000,00
CA00800 – JD. VALENÇA: 125M² AT. 48M² AC. 2 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. 
PLANJ. LAVAND. WC, 2 VAGA R$ 235.000,00
CA00765 – JD. DO VALE: 162 AT. 99 AC. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. COZ. 
LAVAND. WC, 2 VAGAS R$ 450.000,00 ( ACEITA TERRENO COMO PARTE DE PAG.)
CA00806 – JD. EUROPA: 250 AT. 150 AC. 3 DORMS, S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. COZ. 
PLANJ. ESCRT. CHURRQ. ESPAÇO GOURMET R$ 560.000,00 

OPOTUNIDADE: TERRENO NO FOGUETEIRO 1.000M² 
POR APENAS R$ 75.000,00 NÃO FQUEM DE FORA, 

ULTIMAS UNIDADES, LIGUE: 9. 7405-1651 

LOCAÇÃO CASA

FOTO - JD MORADA DO SOL (EXELENTE CASA)– 2 
DORM, SALA, COZ, WC, LAVANDERIA, GARAGEM . 
R$1.100,00 C/ IPTU INCLUSO
JARDIM ALICE - 2 DORM, SALA, COZ, WC, LAVANDERIA, 
GARAGEM . R$1.200,00 
JD PEDROSO – 3 DORM, 1 STE, SALA, COZ, WC, GARA-
GEM 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
COND. VILA DAS PALMEIRAS (EM FRENTE AO PQ ECO-
LOGICO) – CASA TODA MOBILIADA C/ 2 DORM, SALA, 
COZ, WC E 2 VAGAS DE GAR.. R$1.700,00 + COND + IPTU
PQ DAS NAÇOES – CASA BEM ESPAÇOSA C/ 3 DORM, 
1 STE, SALA, COZ, WC SOCIAL, EDICULA C/ DORM + 
WC, GARAG P/5 CARROS. R$1.800,00 C/ IPTU INCLUSO
JD PAU PRETO – SOBRADO NOVO PROX AO CENTRO C/ 
3 DORM SENDO 1 SUITE, COZ AMERICANA, WC SOCIAL, 
EDICULA COM DORM, GARAGEM. R$2.400,00
VILA RUBENS – CASA OTIMA COM 3 DORM, 1 C/ SUITE 
E ARM. E BANHEIRA, AR COND., SALA 2 AMB., COZ. 
PLANEJADA, EDICULA COM DORM E WC E CHURRAS-
QUEIRA. R$2.700,00
JD AMERICA - CASA TODA COM ARMARIOS COM 3 
DORM, 1 C/ SUITE E CLOSET, SALA 2 AMB., COZ. AME-
RICANA, AREA DE LUZ, EDICULA. R$2.700,00

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
EDIF COLONIAL (BAIRRO CENTRO) – 3 DORM, 1 STE, 
SALA , COZ PLANEJDA, WC SOCIAL, 1 VAGA. R$1.500,00 
+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
SPAZIO LIVENZA (PROX AO PARQUE ECOLOGICO) - 3 
DORM C/ ARMARIOS, 1 STE, SALA 2 AMB, COZ PLANE-
JADA, WC, 1 VAGA. R$1.800,00 +IPTU+COND

CHACARAS: 

CH00201 – REC. INT. VIRACOPOS: 1.429 AT. 400  AC. 
5 DORMS, S/ 1 SUIT. C/ HIDRO, 2 SALAS, COZ. PLANJ. 
LAVAND. WC, ESCRT. CHURRQ. POMAR, VARANDA R$ 
650.000,00 ( ACEITA PERMUTA) 
CH00216 – ALDROVANDIA 2: 1.000 AT. 3 DORMS, SALA 
AMPLA, COZ. WC, R$ 380.000,00 
CH00217 – MATO DENTRO: 850 AT. 2 DORM, SALA, COZ. 
WC, CHURRQ. POMAR, R$ 400.000,00 
CH00054 – VALE DO SOL: 1.000 AT. 290 AC. 3 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA 2 AMB. COZ. LAVAND. ESCRT. CHURRQ. 
R$ 600.000,00 ( ACEITA PERMUTA )  
CH00059 – ALTO DO BELA VISTA: 2.200 AT. 450 AC. 3 
DORMS S/ 1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, DORMT. 
PISCINA, POMAR R$ 680.000,00 
CH0043 – TERRAS DE ITAICI: 1.000 AT. 460 AC. 2 DOR-
MS, S/ 1 SUIT. SALA, COZ. COPA, WC, CHURRQ. ( TODA 
MOBILIADA ) R$ 585.000,00

TERRENO: 

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

CASAS EM CONDOMINIO: 

CA00790 – VILLAGIO DE ITAICI: 150 AT. 110 AC. 3 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. PLANJ. WC, GARAG. R$ 510.000,00
CA00803 – VISTA VERDE: 175 AT. 105 AC. 3 DORMS, S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, CHURRQ. 2 VAGAS 
R$ 455.000,00 
CA00420 – MATIA BONITA: 125 AT. 120 AC. 3 DORMS, 
S/ 1 SUIT. SALA, COZ. PLANJ. LAVAND. WC, GARAG. 
R$ 340.000,00 

APARTAMENTO: 

AP00166 – PQ. SÃO LOURENÇO: (COBERTURA DU-
PLEX)134 UTIL, 2 DORMS, S/ 1 SUIT, SALA 2 AMB. COZ. 
LAVAND. WC, PISCINA, CHURRQ. R$ 290.000,00 

ESTAMOS 
EM NOVO 

ENDEREÇO

OPORTUNIDADE: TER-
RENOS NO FOGUETEIRO 
1.000M² POR APENAS R$ 

75.000,00 NÃO FIQUEM DE 
FORA, ULTIMAS UNIDA-
DES LIGUE: 9. 7405-1651
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APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA LOCAÇÃO 
PRÓXIMO A AV CONCEIÇÃO COM 2 DORMITÓRIOS, 

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

JARDIM ESPLANADA II CASA NOVA AC190M COM
ACABAMENTO DE PRIMEIRA SENDO 3 SUÍTES, WC, 
LAVABO, COZINHA, COPA, SALA AMPLA, GARAGEM 

PARA 3 AUTOS R$680.000,00 Referência: CA00104

CASA NOVA NA PARTE ALTA DO BAIRRO, belo acabamento, toda com piso de 
cerâmica, frente com grafiato, garagem para 2 carros preparada para portão ele-

trônico, jardim iluminado com acendimento automático, 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

RESIDENCIAL MONTE VERDE 3DORM, 1SÙITE, COZI-
NHA, WC, SALA ,VAGA PARA 2 AUTOS. LINDA CASA 

COM ACABAMENTO DE PRIMEIRA .R$360.000,00 
REFERÊNCIA: CA00070

LOTES DE 150M APARTIR R$950,00 MENSAIS MAIS
ENTRADA PARCELADAS EM ATÉ 3X R$3.333,33 .

Referência: TE00011

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

AUTO. R$1400,00 Referência: AP00044

CARLOS ALDROVANDI CASA COM TRÊS COMODAS ACABADOS 
NOS FUNDOS SENDO UM DORMITORIO, WC,AS,COZINHA,NA 

FRENTE PROJETO PARA UM SOBRADO COM 2 DORMITORIO,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

JARDIM MARINA CASA PRÓXIMO AO CENTRO 3 DORM,1 SUÍTE, 
WC, , COZINHA AMERICANA ,AS, CHURRASQUEIRA COBERTA 

,SALA AMPLA, GARAGEM COBERTA PARA 2 AUTO.R$400.000,00 
REFERÊNCIA: CA00071

LOCAÇÃO

VENDA
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 
2dorms,sala,copa,coz,wc,as,varanda,quintal,2 salas 
comerciais,wc,garagem para 2 carros. SOBRADO.
COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 
2dorms,sala,coz,wc social,lavanderia,garagem. 
COD.227 – JD.MORUMBI – R$370 MIL – 2sts,sala,co
z,wc,lavanderia,edícula,garagem,quintal.
COD.229 – OLIVEIRA CAMARGO – R$195 MIL – 
2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de garagem coberta.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

COD.318 –JD.DO VALE – R$345 MIL -  3dorms(1st),s
ala,coz,wc,lavanderia,garagem para 2 carros.
COD.324 – JD.BELA VISTA – R$488 MIL – 3 
dorms (1st com closet),sala de estar,jantar e 
TV,coz,lavabo,lavanderia,wc social,garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta.
COD.325 – JD.EUROPA II – R$510 MIL – 3 dorms 
(1st),sala de estar e jantar,coz planejada,lavanderia
,wc,edicula,quintal,portão eletrônico,garagem para 2 
carros coberta.
COD.328  –  V ILA VERDE –  R$340  MIL  – 
3dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,wc 
social,garagem.
COD.332 –JD. PAU-PRETO – R$450 MIL – 3dorms 
(1st),sala de estar e jantar,coz. Planejada,lavanderia,wc 
social,varanda,edícula,churrasqueira,quintal,garag
em para 2 carros.
COD.342 – PQ.DAS NAÇÕES – R$349 MIL – 3dorms
(1st),sala,coz,wc,as,garagem para 2 carros.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3 dorms 
(1st),sala,coz,wc social,as,garagem para 2 carros.
COD.371 – CIDADE NOVA R$360 MIL – 3 dorms(1st), 
sala, coz,wc,lavanderia,churrasqueira,portão eletrôni-
co, garagem para 2 carros.
C O D . 4 0 6  –  P Q . I N D A I A  –  R $ 3 8 0  M I L  – 
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,churrasq
ueira, 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 planeja
da,as,dispensa,churrasqueira,aquec.solar,portão 
eletrônico,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 
PADRÃO 6.000,00 o m² DE ÁREA CONTRUIDA

COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st 
com banheira),sala de estar,coz,wc social,lavanderia,lava
bo,churrasqueira,quintal,garagem para 1 carro.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL 
– 3dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,wc,as,garagem 
para 2 carros.
COD.600 – COND.AMSTALDEN – R$1.500.000,00 – 6sts 
com a/e e ar condicionado,sala de estar,jantar e TV,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,edicu
al,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  – 
P iso  in fe r io r  :  9 ,50x24,70  (sa lão) ,2wc(1para 
cadeirante),copa. Piso superior: 5salas com wc 
e copa.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3, 2 E 1 DORMITÓRIOS

C E N T R O  –  R $ 3 . 5 0 0 , 0 0  –  C O M E R C I A L  - 
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 empre-
gada com wc,garagem,local para festa.
V L . A L M E I D A  –  R $ 3 . 0 0 0 , 0 0  –  3 d o r m s ( 1 s t 
c o m  c l o s e t ) , s a l a  d e  e s t a r  e  j a n t a r , c o z , w c 
social,lavabo,lavanderia com wc,piscina,garagem.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com 
a/e,sala ampla,coz.planejada,wc,lavanderia,churr
asqueira,garagem,cerca elétrica,portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,w
c,as,garagem.

JD.MOACYR ARRUDA – R$2MIL – 2dorms,sala 
ampla,coz,2 wc social,lavanderia,garagem para 4 carros. 
Edícula: 2dorms,wc,varanda ampla.
CIDADE NOVA – R$3 MIL – COMERCIAL  – 
2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de garagem.
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),s
ala,coz,wc,quintal,garagem.
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms,sala de es-
tar e jantar,coz,lavabo,wc,churrsaqueira,portão 
eletrônico,garagem para 2 carros. .SOBRADO
JD.AMERICA – R$1.600,00 – 3dorms(1st),sala,coz,c
opa,edícula,wc,churrasqueira,garagem para 2 carros.
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 – 2 dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia.
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 – 2 dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
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,lavanderia,quintal,garagem para 2 carros.
Vl. VITORIA – R$1.000,00 – kitnet com garagem e 
mobília.
VL.ALMEIDA – R$900,00 – 1dorm,sala,coz,wc,quint
al,garagem.
PORTAL DO SOL – RS 850,00 – 2 dorms, 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 – 1 dorm, sala, coz, 
wc, entrada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 1 dorm, coz, wc, 
garagem.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dorm, sala, coz, 
wc, as, sem garagem.
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2 dorms, sala, coz, wc,1 
vaga de 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 

PQ. SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 – 2 dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem.
VL.M. HELENA – R$1.200,00 – 3 dorms, 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 ) ,sa la  2 
ambientes,coz planejada,2 wc social,dispensa,2 
vagas de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com 
aramarios,sala,coz com a/e,wc,as com wc,2 vagas 
de garagem.

CHACARAS

VALE DAS LARANJEIRAS – R$4.500,00  – 
3dorms(2st e 1 com closet),wc social,sala 2 ambien-
tes com lareira,copa,coz,lavanderia,wc,sacada,chur
rasqueira,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 loteamento fe-
chado – Estrada do Lajeado (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/ gara-
gem, imóvel novo – R$750,00.

CASAS VENDA

Tancredo Neves – 5 cômodos na frente e 2 
no fundo – R$250.000,00 troca por terreno.
Jd. Morada do Sol – 3 cômodos na 
frente e 2 no fundo – ótimo para locação – 
R$170.000,00
Jd. Hubert – 2 D., sala, cozinha, garagem 
para 2 carros - próximo ao Parque Ecoló-
gico –  R$ 270.000,00 
Jd. Paulista - 2 D., sala, cozinha – R$ 
250.000,00 
Lauro Bueno – 2 D., sala, cozinha – aceita 
permuta – R$220.000,00

CHÁCARAS

Recanto Viracopos – Chácara com 
casa, 2 D., sala, WC, cozinha, 1000m² - 
R$1100,00 aluguel / R$330.000,00 venda.
Indaiatuba – 37.000 m² com casa e 
piscina, água no fundo – aceita imóvel - 
R$650.000,00.
Chácara em Salto – a partir de 1.000m² 
- Linda topografia – R$60.000,00 – Aceita 
carro no negócio ou fazemos permuta 
com terreno.

SÍTIOS e FAZENDAS

Temos sítios em Elias Fausto, Salto, Car-
deal, Capivari e Monte Mor e outras regi-
ões- 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

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!
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LOCAÇÃO

Casa Jd. Morada do Sol - 1 dormitório, sala, 
cozinha, garagem independente R$ 800,00.

Apartamento Jd. Hubert -  1 dormitório, sala, 
cozinha, vaga p/ moto R$ 1000,00 c/ água, luz 
e iptu incluso.

Casa Jd. Colibris 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, garagem, independente R$ 1000,00.

Sobrado Jd. Morada do Sol - 2 dormitórios, 2 
wc, sala, cozinha, garagem R$ 1100,00.

Casa Jd. Morada do Sol -  2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, garagem, casa nova R$ 1150,00.

CASAS PARA VENDA

Jd. Monte Verde R$ 260.000 - Sobrado com 2 
dormitórios, sala 2 ambiente, cozinha, wc, área 
de serviço, garagem para 3 carros, Documen-
tação ok, aceita financiamento, aceita troca por 
chácara em condomínio em Indaiatuba.

Jd. Colibris R$ 250.000 á vista ou R$ 180.000 
e transfere dívida - Casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, garagem para 3 carros, e 
espaço para construir. Aceita troca por apar-
tamento ou terreno em Indaiatuba

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 - Forma-
do 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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LOCAÇÃO

R$ 1.300,00 Jd. Paulista:  2 dormitórios, 
sala cozinha, wc. Garagem para 2 autos.
R$ 750,00 Morada do Sol:   1 dormitório 
com suíte, cozinha e lavandeira, entrada 
p/ vários carros (independente).

TERRENOS

R$ 95 mil Salto Jd. Panorama: lote de 
150 m².
R$ 360 mil Av. Ario Barnabé: Lote co-
mercial com 250 m².
R$ 40 mil + parcelas Salto Laguna: lote 
de 170 m². (Aceita carro na entrada) 
R$ 75 mil Salto Jd. Laguna: lote de 
170 m².
R$ 85 mil Monte Carlos: lote de 150m².

VENDAS

R$ 150 mil Camargo Andrade: Casa 
da frente 2 dormitórios com suíte, sala 
e cozinha. Fundos 1 dormitório com wc. 
(Precisa de reforma)
R$ 212 mil Morada do Sol: 1 dormitório 
com suíte, sala e cozinha conjugada, 

entrada p/ vários carros, Aceita finan-
ciamento.
R$ 235 mil Morada do Sol: 3 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Aceita Financiamento.
R$ 250 mil Morada do Sol: 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, garagem. Aceita 
Financiamento.
R$ 250 mil Jd. Primavera: 1 dormitório, 
sala e cozinha. Excelente Localização.
R$ 260 mil Morumbi: 2 dormitórios, sala 
cozinha e wc, Aceita Financiamento. 
R$ 180 mil Salto Jd. Rondon: 2 dormi-
tórios, sala e cozinha, Aceita financia-
mento.
R$ 375 mil Jd. Colonial: Linda casa, 3 
dormitórios 1 suite, wc social, sala e co-
zinha, garagem para 2 autos com área de 
churrasco Aceita Financiamento.
R$ 350 mil Jd. Valença: Linda casa, 
3 dormitórios 1 suite, wc social, sala e 
cozinha, garagem para 2 autos, área de 
churrasco. Aceita Financiamento.
R$ 600 mil Cidade Nova I: Excelente 
casa com 3 dormitórios sendo 1 suite, 
sala copa e cozinha, lavanderia, piscina 
garagem para 2 carros (Aceita permuta 
por chácara).
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Agropecuária Agropecuária

Água e Gás

Auto Mecânica

Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Beleza Celular Centro Automotivo
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Elétrica

Ferro Velho

Decorações DecoraçõesComida Japonesa Cópias

Eventos

Fotografia Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina

Padaria Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

ManutençãoLavanderia

LanchesInformática Jóias



Mais Expressão24B

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteProjetosPousada Litoral Norte



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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

ADMINISTRADOR DE REDES: técnico em  
sistema da informação. Conhecimentos ge-
rais 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 fun-
damental completo. Experiência na função. 
Residir em indaiatuba, cardeal, elias fausto, 
monte mor e hortolândia (jd. Amanda).
AJUDANTE DE ARMAZÉM (2º TURNO): en-
sino fundamental completo. Experiência como 
ajudante de carga e descarga de materiais. 
Conhecimento em matemática básica.
AJUDANTE DE MOTORISTA: ensino fun-
damental completo. Conhecimento em ma-
temática básica (cálculos) e disponibilidade 
de horário.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: ensino funda-
mental completo. Desejável experiência em 
indústria de papelão e madeira. Ter disponibili-
dade  para horas extras. Residir em indaiatuba.
ANALISTA DE SUPORTE JR.: Ensino supe-
rior completo em sistemas de informação, ciên-
cias da computação ou afins. Conhecimento 
em itil foundation, mcsa ou mcse server 2008 
ou 2012, ambiente windows, pacote office, 
instalação de softwares, infraestruturas de ti, 
manutenção e configuração de plataformas 
microsoft, configuração de firewall¸roteadores, 
switch e redes lan/wan.
ANALISTA DE 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. Inglês intermediário/
avançado e desejável japonês.
ANALISTA DE SUPRIMENTOS: superior 
completo em engenharia, administração ou 
ciências contábeis. Inglês avançado/fluente. 
Conhecimento e vivência em processos 
produtivos. Conhecimento em sap (pp e mm) 
e informática.
ARMADOR: ensino fundamental completo. 
Conhecimento em leitura e interpretação de 
projetos, corte e dobra de ferro e armação de 
ferragens. Residir em indaiatuba, cardeal, elias 
fausto, monte mor e hortolândia (jd. Amanda).
ASSISTENTE TÉCNICO: ensino técnico 
completo em eletrônica, automação ou afins. 
Crea ativo. Experiência com assistência técnica 
de equipamentos. Inglês ou espanhol será 
um diferencial.
ATENDENTE COMERCIAL: experiência em 
atendimento ao cliente e vendas. Desejável 
experiência em escola de idiomas. Disponibi-
lidade de horário. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM/MASC): en-
sino fundamental. Vivência nas atividades de 
limpeza. Residir em indaiatuba. Escala 12x36 
(disponibilidade de horário).
AUXILIAR DE LIMPEZA: ensino fundamental. 
Vivência nas atividades de limpeza. Disponibi-
lidade de horários e para trabalhar aos finais 
de semana.
AUXILIAR DE MONTAGEM (EQUIPAMEN-
TOS): ensino médio completo. Experiência 
em montagens de equipamentos. Residir em 
indaiatuba ou salto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: ensino fundamen-
tal completo. Indústria do segmento de aço/
alumínio. Residir em indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: ensino médio 
completo. Curso de “metrologia” e “interpre-
tação de desenho”. Técnico em mecânica 
será um diferencial. Experiência em indústria. 
Residir em indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS: ensino médio com-
pleto. Conhecimento em informática e vivência 
com atendimento ao cliente via telefone.
kexperiência em shopping, supermercados ou 
indústria. Curso de bombeiro ou reciclagem. 
Residir em indaiatuba.

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. 
ALMOXARIFE – Código 13830: Ensino 
Médio completo. Experiência na função. 
Desejável curso de empilhadeira. 
ANALISTA DE CONTAS A RECEBER 
JR. – Código 12248: Desejável forma-
ção superior completa. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL – Código 13182: Formação 
superior completo. Experiências em 
folha de pagamento, benefícios, etc. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO – Có-
digo 13893: Graduação em Comércio 
Exterior, Administração ou áreas afins. 
Experiência em todo o processo de 
exportação. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE TREINAMENTO E DE-
SENVOLVIMENTO – Código 13127: 
Graduação completa. Experiência em 
realização de treinamentos e programas 
de integração. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 
Código 12417: Desejável formação 
superior. Experiência em rotinas de 
transporte, emissão de DANFE, cota-
ções. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE DE VENDAS – Código 
13128: Cursando superior em Adminis-
tração, Gestão Empresarial ou áreas 
afins. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
ATENDENTE – Código 11301: Ensino 
Fundamental completo. Desejável 
experiência na função. Disponibilidade 
para o 2° turno. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE LIMPEZA – Código 
13800: Ensino Médio completo. Expe-
riência em limpeza industrial. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PCP (PCD - Oportuni-
dade para Pessoa com Deficiência): 
Ensino Médio completo. Exp. na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 
13610: Ensino Fundamental 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. Experi-
ência na função. Curso de Empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 
13584: Ensino Médio completo. Expe-
riência na função. Disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO – 
Código 13304: Desejável formação 
superior. Exp. em liderança de equipe 
e gestão de processos. Inglês interme-
diário. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 
– Código 13867: Graduação em Ad-
ministração, Química, Logística ou 
áreas afins. Experiência em liderança 
de equipes. Disponibilidade para atuar 
no 2° turno. 

ENCARREGADO DE USINAGEM: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em processos de centro de usinagem 
e torno CNC. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu.
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – Có-
digo 13650: Cursando superior em 
Administração ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS 
– Código 13830: Cursando superior 
em Gestão em Recursos Humanos, 
Administração ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
FRESADOR CNC – Código 11635: 
Ensino Médio completo. Experiência em 
programação, preparação e operação de 
centro de usinagem horizontal (portal). 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
GERENTE DE LOJA – Código 12509: 
Desejável formação superior. Experiên-
cia em gerenciamento de equipe. Residir 
em Indaiatuba.
GESTOR COMERCIAL – Código 
12395: Formação superior completa. 
Experiência na área comercial de 
indústria madeireira. Disponibilidade 
para viagens. 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Có-
digo 11067: Ensino Médio completo. 
Experiência em montagem de máqui-
nas e equipamentos. Disponibilidade 
para viagens. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
OPERADOR DE EXTRUSORA DE 
RAÇÃO – Código 11631: Desejável 
Ensino Médio completo. Experiência 
em extrusora de ração. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE MÁQUINAS – Có-
digo 13810: Ensino Médio completo. 
Experiência em operação de prensa ou 
solda ponto. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE FUNDIÇÃO – Códi-
go 11097: Formação superior completa. 
Experiência 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 Indaiatuba 
ou Salto. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
11773: Desejável formação Técnica em 
Eletrônica ou áreas afins. Experiência 
em montagem de painéis elétricos. 
Desejável conhecimento em inversores 
de frequência, controladores de tempe-
raturas, PLC, motores, manutenção de 
máquinas e equipamentos e pneumáti-
ca. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TORNEIRO CNC – Código 13129: 
Ensino Médio completo. Exp. na função. 
Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TRAINEE – Código 23392: Graduação 
em Engenharia Florestal, Madeireira ou 
áreas afins. Disponibilidade para atuar 
em Cáceres/MT.  

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) Com 
experiência na função.Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Experiência na 
função. Ensino médio completo. Disponibilidade 
de horários. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE MATÉRIA PRIMA – Curso de 
usinagem. Conhecimentos em matéria prima e 
Excel. Noções de PCP. Disponibilidade para hora 
extra. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE PCP – Curso de metrologia e 
leitura e interpretação de desenho. Experiência 
na função, MRP e fichas de processo. Disponi-
bilidade para hora extra. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
COMPRADOR DE USINAGEM – Possuir 
curso e conhecimentos em metrologia e leitura 
e interpretação de desenho. Experiência na 
função. Disponibilidade de horários. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
CONTADOR – Experiência na função e na área 
financeira, fiscal e departamento pessoal. CRC 
ativo. Residir em Indaiatuba ou Salto,
EXTRUSOR (A) – Possuir experiência em 
extrusora balão. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos. Residir em Indaiatuba
FRESADOR – Curso de Mecânico de Usinagem. 
Experiência na função. Disponibilidade para hora 
extra. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER CENTRO DE USINAGEM – Possuir 
cursos na área de usinagem. Experiência na 
função. Disponibilidade para hora extra. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE LIMPEZA – Com experiência na 
função / Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIO-
NAL – Possuir curso de metrologia, Leitura e 
interpretação de desenho Formação, Mecânica, 
Mecatrônica ou Automação Industrial / Com ou 
sem Experiência / Disponibilidade de horário / 
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.

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE LIMPEZA – Possuir condução 
própria (carro ou moto). Experiência na função. 
Para cobrir falta de funcionários.
AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM – Ensino 
Fundamental / Com experiência em Produção/                    
Para trabalhar em Lavanderia Industrial.  Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.
BALCONISTA –  Com experiência na função / 
Possuir disponibilidade de horário e para traba-
lhar finais de semana.
CALDEIREIRO – Com experiência na função / 
Disponibilidade de horário /Residir em Indaiatuba.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Curso 
técnico em manutenção elétrica. Experiência 
na função.
ENCANADOR INDUSTRIAL – Possuir expe-
riência na função comprovada em carteira. Para 
trabalhar em Sorocaba em Obra de Instalação 
contra incêndio. Residir na região de Sorocaba. 
Disponibilidade de horário.
LÍDER DE LIMPEZA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência na função /Bons conhecimentos 
em Informática. Possuir habilitação 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 ).
OPERADOR DE EROSÃO POR PENETRA-
ÇÃO – Com experiência na função / Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
PORTEIRO – Com experiência na função / 
Disponibilidade de horário / Residir em Indaiatuba
POLIDOR – Exp. na função / Residir Indaiatuba.
REBARBADOR – Com experiência na função / 
Residir em Indaiatuba. 
RECEPCIONISTA – Ensino Médio Completo / 
Com experiência / Básico em Informática / Para 
trabalhar em posto de saúde e hospital. Dispo-
nibilidade de horário / 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. 

CARPINTEIRO (URGENTE): ensino funda-
mental 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).
COMPRADOR PL: superior em administração, 
comércio exterior ou afins. Experiência em pro-
cessos de compras e importação de produtos 
e serviços. Conhecimento em sistema datasul 
e inglês avançado/fluente serão diferenciais.
CONTADOR: ensino superior em ciências 
contábeis. Crc ativo. Ampla experiência em 
departamento pessoal, processos contábeis, 
escrituração fiscal e afins. 
COORDENADOR DE VENDAS: ensino 
superior completo em marketing ou adminis-
tração. Experiência na função de liderança. 
Conhecimento em técnicas de negociação e 
estratégias de vendas. 
EMPREGADA DOMÉSTICA 02 VAGAS (UR-
GENTE): experiência em limpeza, cozinha e 
cuidado com roupas (lavar e passar). 
EXTRUSOR: ensino médio completo. Amplo 
conhecimento em todo o processo de extrusão 
(extrusora balão - segmento plástico). Residir 
em indaiatuba.
FISCAL DE PISO: ensino médio completo. 
Conhecimento em informática básica. Expe-
riência na função.
MOTORISTA D: ensino fundamental completo. 
Cnh categoria d. Experiência 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 experiên-
cia em indústria.
PORTEIRO: ensino fundamental completo. 
Experiência em portaria e atendimento. Dispo-
nibilidade para trabalhar aos finais de semana.
PINTOR INDUSTRIAL: ensino médio comple-
to. Experiência em pintura líquida e revólver 
de pintura.
RECEPCIONISTA (PESSOA COM DEFICIÊN-
CIA-PCD): alfabetizado. Residir em indaiatuba, 
salto ou itu. 
RECEPCIONISTA BILÍNGUE INGLÊS: ensino 
médio completo. Inglês fluente. Residir em 
indaiatuba, salto ou itupeva.
TÉCNICO DE INFORMÁTICA: ensino su-
perior (tecnólogo ou bacharel) em sistemas 
da informação ou afins. Conhecimento em 
ambiente windows, pacote office, instalação 
de softwares, infraestrutura de ti, manutenção 
e configuração de equipamentos de ti em 
plataforma microsoft.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: ensino téc-
nico ou superior completo. Experiência em 
construção civil. Conhecimento em tabela 
de protensão, tabela de controle de peças, 
tabelas de traços e tabelas de manutenção 
de equipamentos. Vivência em liderança de 
equipe e gestão de pessoas. 
TRATORISTA: experiência na função. Re-
sidir em indaiatuba, monte mor, elias fausto, 
cardeal, rafard ou hortolândia (jd. Amanda).
VENDEDOR INTERNO: ensino superior (com-
pleto ou cursando) em administração ou afins. 
Conhecimento em informática e matemática 
financeira. Experiência na função.
VENDEDOR: ensino superior completo. Expe-
riência em vendas internas (indústrias). Inglês 
será um diferencial. Conhecimento em vendas 
do segmento metalúrgico.

Estamos cadastrando currículos para 
todas as áreas

Preferencialmente:

·        Soldador // auxiliar de pintura // 
auxiliar de montagem
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA AMBIENTAL Curso 
técnico ambiental, experiência com 
auditoria interna.Conhecimento 
com  Office (Excel, Word). Local 
de atuação: Itu
ANALISTA DE LOGISTICA Supe-
rior em Administração ou Logística. 
Experiência na área de logística 
com controle de embarques, emis-
são de notas de coberturas garan-
tindo o estoque físico e contábil. 
Possuir Excel avançado. Local de 
atuação: Salto
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
DE VENDAS Formação superior 
em Administração. Experiência na 
área de vendas e rotinas adminis-
trativas. Local de atuação: Itu
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 FISCAL Ensino 
médio completo, experiência com 
recebimento e entrada de notas 
fiscais, conferencia de livro caixa. 
Conhecimentos em cfop credito 
de impostos. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE PROCESSOS 
Superior completo ou cursando 
na área industrial de processos, 
produção ou polímeros. Conheci-
mento em instrumentos de medição 
e planilhas de Excel. Local de 
atuação: Itu
ASSISTENTE TÉCNICO Superior 
Completo ou cursando Arquitetu-
ra, Engenharia Civil, Tecnólogo 
em Construção Civil-Modalidade 
Edificações. Conhecimento em 
Informática/ pacote Office especial-
mente PPT, amplo conhecimento 
do ambiente de obra e das fases de 
uma construção. Local de atuação: 
Indaiatuba
ASSISTENTE DE VENDAS Supe-
rior completo/Cursando administra-
ção ou áreas afins. Experiência na 
área comercial com vendas e rotinas 
pertinentes. Local de atuação: Itu
COORDENADOR ADMINISTRA-
TIVO Formação superior completa 
em áreas correlacionadas a função. 
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 Em-
presas. Experiência na área admi-
nistrativa de vendas. Imprescindível 
espanhol intermediário e inglês 
avançado. Local de atuação: Salto  

ENGENHEIRO CIVIL 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
ENGENHEIRO QUIMICO Superior 
completo na área Química, expe-
riência em laboratório.Inglês e /
ou Espanhol desejável. Local de 
atuação: Itu
FATURISTA Formação superior, 
experiência na área. Conhecimento 
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, experiência 
na função. 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 NECESSIDADES 
ESPECIAIS  Ensino médio e dis-
ponibilidade de horário. Local de 
atuação: Salto.
RETIFICADOR Ensino médio com-
pleto, experiência na função.Local 
de atuação, Itu
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica, eletrônica ou 
edifícios. Experiência na área de 
manutenção predial e conservação. 
Conhecimento em Elétrica, Mecâni-
ca, Hidráulica e Alvenaria.Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRA-
BALHO Formação técnica em 
segurança do trabalho. Experiência 
na função. Conhecimento em CIPA, 
SIPAT, PPRA e PCMSO. Possuir 
habilitação. Local de atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRA-
BALHO Curso técnico segurança 
do trabalho. Experiência na fun-
ção. 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

AUXILIAR DE ALMOXARIFA-
DO: Recebimento de matérias-
-primas e materiais de consu-
mo.Armazenamento e guarda 
dos materiais em geral.Con-
trole de entradas e saídas dos 
itens de estoque no sistema.
Realização de inventários dos 
materiais quando necessário.
ARMADOR:Experiência em 
Armação de Ferragens e com 
disponibilidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: 
Com experiência em executar 
tarefas que necessitam de 
grande esforço físico.
AUXILIAR DE COZINHA:Para 
atuar em restaurante, no pre-
paro de saladas, guarnições e 
auxilio ao Cozinheiro.
AUXILIAR DE LIMPEZA:Para 
atuar na limpeza e organização 
de setores comerciais,  indus-
triais e escolas. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: 
Experiência em Elétrica, Hi-
dráulica, Manutenção Predial 
e Limpeza de piscinas para 
trabalhar em Hotel com dispo-
nibilidade de horários.
CAMAREIRA :Exper iênc ia 
em Hotelaria, arrumação e 
limpeza. Disponibilidade de 
horário,uma folga na semana, 
sendo um domingo no mês.
CARPINTEIRO: Experiência 
na função para trabalhar em 
construção civil.
GARÇOM – GARÇONETE: 
–Experiência em atendimento, 

disponibilidade de horário,uma 
folga na semana, sendo um 
domingo no mês
GOVERNANTA:Experiência 
em Hotelaria, controle do de-
partamento de Governança, 
camareiras, arrumação, lim-
peza das áreas públicas e 
apartamentos.
MARKETING / VENDAS: Com 
experiência na área com bom 
desenvolvimento na Comuni-
cação e Criatividade.
MOTORISTA: Irá fazer entre-
gas 2x por semana na Região 
de Indaiatuba e também irá 
trabalhar com Estoque, será 
responsável pela separação 
e recebimento de mercadoria/
pedidos (saída de mercadoria).
Necessário ter Curso de Ope-
rador de Empilhadeira.
PNE:Possuir Laudo Medico 
para atuar como auxiliar de 
Produção.
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 - 
acetilênica. Desejável Curso 
de Solda, Curso de Desenho 
Mecânico.
SUPERVISORA DE PRO-
MOTORA INTERNA: Irá su-
pervisionar os serviços das 
Promotoras e as vendas.
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS
RUA: VOLUNTÁRIO JOÃO DOS SANTOS, 795 – 

BAIRRO PAU PRETO – INDAIATUBA - FONE: (19) 3875-3052 
OU CADASTRE-SE EM NOSSO SITE: WWW.EJRH.COM.BR.

AJUDANTE GERAL  Com 
Ensino Fundamental, com 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
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.
AJUDANTE DE CABINE DE 
PINTURA Com Ensino Fun-
damental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE Cursando En-
sino Médio, com experiência 
na função. Residir em In-
daiatuba.
ATENDENTE DE LOJA Com 
Ensino Médio Completo, com 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 
Com Ensino Médio Completo, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE JARDINAGEM 
Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA Com 
Ensino Fundamental, com 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
ENGENHEIRO DE PROCES-
SOS Graduação em Engenha-
ria de Produção, Mecânica ou 
Mecatrônica, inglês nível inter-
mediário, com experiência na 
função e conhecimentos em 
Pró-Engineer, para atuar no 
desenvolvimento de projetos 
de máquinas, equipamentos 
e dispositivos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHA-
RIA Candidato cursando a 
partir do 4º semestre Enge-
nharia Mecânica, Produção 
ou Mecatrônica, para atuar 
na área de projetos possuir 
conhecimentos em Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA 
Candidato cursando a partir 
do 2º semestre Tecnólogo em 
Logística, com conhecimentos 
em informática. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TÉC. SEGU-
RANÇA DO TRABALHO 
Cursando a partir do 1º mó-
dulo, com conhecimentos 
em informática e  possuir 
disponibilidade para estagiar 
por 06:00 hs. Residir em In-
daiatuba ou Salto. 
ESTAGIÁRIO(A) DE TI Can-
didato cursando a partir do 
2º semestre Superior em TI, 

desejável conhecimentos na 
área de informática, para atuar 
no suporte a usuário. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ESTOQUISTA Com Ensino 
Médio Completo, desejável 
experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFI-
CO Ensino Médio Completo, 
desejável Ensino Técnico 
em Artes Gráficas, com 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.
MONTADOR MULTIFUNCIO-
NAL Cursando Ensino Médio, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR MULTIFUN-
CIONAL Com Ensino Médio 
Completo, experiência na área 
de produção e disponibilidade 
para trabalhar em horário de 
turnos. 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. Residir 
em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE PRODU-
ÇÃO Com curso Superior 
ou curso Técnico em Solda, 
desejável inglês técnico, com 
experiência em processo de 
soldagem, Tig, Arame Tu-
bular, Eletrodo Revestido, 
Arco Submerso, possuir co-
nhecimentos em montagem 
de equipamentos pesados e 
tubulação. Residir em Campi-
nas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
TRATORISTA Ensino Funda-
mental, com experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR PARA LOJA 
SHOPPING Com Ensino Mé-
dio Completo, com disponi-
bilidade para trabalhar em 
horário de escala. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
VIGILANTE Com Ensino Mé-
dio Completo, com experi-
ência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 24hs 
- 3 D. c/ armários (Sendo 
1 suite), sala 2 amb, coz. 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garag. 
R$ 500.000,00 F.3834-8948
Área p/ empreendimento 
comercial ou residencial no 
centro – 1060m² - sob consul-
ta F. 3885-3538/ 98854-9454
Camargo Andrade: Casa 
da frente 2 D. com suíte, 
sala e coz. Fundos 1 D. com 
wc. (Precisa de reforma) R$ 
150 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
Casa na Cecap - 01 D., 
sala, coz., dispensa. WC, 
lavand., garag. p/ 02 carros, 
edícula com 03 cômodos e 
wc nos fundos,  R$ 420.000, 
00. Troca com chácara em 
Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Casa na CECAP - 02 D., 
sala, coz., WC, lav., garag. 
P/ 02 carros, edícula c/ 03 
cômodos e WC nos fundos, 
R$ 390.000, 00. Troca com 
chácara em 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 permu-
ta 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
Cidade nova I: Excelente 
casa com 3 D. sendo 1 suíte, 
sala copa e coz., lavand., 
piscina garag. para 2 carros 
(Aceita permuta por cháca-
ra). R$ 600 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Jardim Paulistano – 3 D. 
(1st), sala, coz, WC social, 
lavanderia, garag. para 2 
carros R$ 280 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092

Cond. Vista Verde - OPOR-
TUNIDADE - R$ 450.000,00 
- 3 D, sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, sala e 2 vagas de 
garag. - AT 175 m² AC 105 
m² F. 98372-0000
C o n d .  M o n t r e a l  –  3 
D.,(1st),sala, coz. com área 
gourmet integrada,,WC so-
cial, lavanderia,1 vaga de 
garagem coberta. R$ 400 
mil F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Cond. Montreal - OPOR-
TUNIDADE - Casa no Cond. 
Montreal R$ 420.000,00 - 3 
D., sendo 1 suite, 1 banheiro, 
sala e 2 vagas de garag. 
- AT 150 m² AC 104m² F. 
98372-0000
Cond. Portal das Acácias 
- 3 D., sendo 1 suíte máster, 
todas com saca, 1 wc social, 
lavabo, área de luz, coz. 
americana, sala 2 amb., 
2 vagas de garag. -  R$ 
580.000,00 F. 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suí-
tes, sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 au-
tos, (2 cobertos), edícula com 
churrasq. sendo uma com 
closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos (2 cobertos), 
edícula com churrasq., área 
com espaço para construção 
de piscina. R$ 600.000,00 F. 
98372-0000
Guarujá (Enseada) – 03 
suítes, sala 02 amb., coz. 
com AE, lavand., área de 
lazer completa com piscina 
5x5 AT/ 300m² AC/ 300m² R$ 
1.000.000,00.(Casa situada 
na Av. Atlântica. Permuta por 
imóvel de igual valor no Mos-
teiro ou Vale) F. 99887-7771 
Jd. Califórnia CA02601 - 02 
D., Coz, WC, lavan + estacio-
namento que cabe caminhão, 
trator, máquinas agrícolas 
etc. R. Domacir  Stocco JR. 
871. Aluguel a combinar 
Jd. Colonial: Linda casa, 
3 D. 1 suite, wc social, sala 
e coz., garag. para 2 au-
tos com área de churrasco. 
Aceita Financ. R$ 375 mil 
F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971

M. Sol – Rua 20 – casa nova 
C/ 02 D. sendo 01 suíte, sala, 
coz., Wc social, lav., em 
abrigo cob., gar. p/ 02 autos 
em estrutura p/ sobrado R$ 
270.000,00. Aceita financia-
mento F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 aceita lote 
no negócio, estuda parcela-
mento direto c/ o propr. com 
50% de entrada. 
Jd. Valença: Linda casa, 3 
D. 1 suíte, wc social, sala 
e coz., garag. para 2 autos, 
área de churrasco. Acei-
ta Financ. R$ 350 mil F: 
3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971
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 cô-
modos WC, lav. e garag. no 
pav. inferior, documentada. 
Aceita financ. R$ 230.000,00 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
M. Sol – rua 81 - 02 D., 
garag. + salão comercial 
na frente R$ 195.000,00 
Ac. financ. F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294. 
Estuda parcelamento direto 
com o proprietário com 50% 
de entrada. 
Morumbi: 2 D., sala coz. e 
wc, Aceita Financ. R$ 260 mil 
F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971
Morada do Sol: 1 D. com 
suíte, sala e coz. conjugada, 
entrada p/ vários carros, 
Aceita financ. R$ 212 mil 
F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971

Jd. Colibris - R$ 250.000 á 
vista ou R$ 180.000 e trans-
fere dívida - Casa com 2 D., 
sala, cozinha, wc, garag. p/ 3 
carros, e espaço para cons-
truir. Aceita troca por apto 
ou terreno em Indaiatuba F. 
3935-1142/ 99113-7429
Jd. dos Colibris – 02 D., 
sala, coz., Wc e lavand. AT/ 
275m² AC/60m² (casa em ter-
reno de esquina frente para 
avenida sendo comercial) R$ 
270.000,00 F. 99887-7771
Jd. Eldorado - R$ 270.000,00 
2 D., sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-9224
Jd. Europa - R$ 600.000,00 
- Excelente casa no, terreno 
de 600m² F. 98372-0000
Jd. Monte Verde -  R$ 
260.000 - Sobrado com 2 D., 
sala 2 amb., coz., wc, área 
de serviço, garag. p/ 3 car-
ros, Doc. ok, aceita financ., 
aceita troca por chácara em 
condomínio em Indaiatuba. 
F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Morada do Sol - 2 D, 
sala, copa, coz., WC, AS, 
varanda, quintal, 2 salas co-
merciais, WC, garag. para 2 
carros. R$ 370 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Primavera: 1 D., sala e 
coz. Excelente Localização. 
R$ 250 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Jd. São Paulo – CA01971 - 
01 D., sala, copa, coz, WC, 
A.S, garag. R$ 900,00 + IPTU 
F. 38752215 Imobiliária
M. do Sol – Rua 58 belíssima 
casa com 02 D., sala, coz, 
WC social, lav., garag. p/2 
autos + 01 Cômodo c/ WC 
nos fundos, quintal, jardim 
em lote de 250m². Valor im-
perdível R$ 380.000,00. AC. 
financiamento F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 

Morada do Sol: 2 D., sala, 
coz., wc, garag. Aceita Fi-
nanc. R$ 250 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-
1971
Morada do Sol: 3 D., sala, 
coz., wc, lavand., garag. para 
2 carros. Aceita Financ. R$ 
235 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320, 99758-1971
Quer comprar sua casa, 
financiar ou vender e está 
sem tempo? Ligue pra mim 
F: 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2166/ 94*2168/ 3935-
1372
Res.  Amsta lden  -  R$ 
850.000,00 - Casa 3 suítes, 
sala 2 amb., com área de 
luz, coz. planejada, piscina, 
churrasq., edícula com wc 
fechada em vidro, 4 vaga, 
AC 230 m² At 367 m² F. 
98372-0000
Salto Jd. Rondon: 2 D., sala 
e coz., Aceita financ. R$ 180 
mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
Santa Marta-III – Salto SP 
- 02 D., sala ampla, coz. 
americana, WC, lav. coberta 
nos fundos. Amplo terreno 
na frente lote de 160m² R$ 
155.000,00 + 45 parcelas de 
R$ 412,00. Aceita permuta 
por casa em Indaiatuba. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Terras de Itaici - Res. as-
sobradada com 2 suítes em 
cima (1 máster com closet 
e hidro), mais 1 suíte para 
empregados junto a lavand., 
coz. projetada, copa, sala, 
wc’s, varanda, garag. co-
berta, churrasq.,  campinho 
gramado, acabamento de 
primeira jardim e muito mais, 
AT 1000m², F. 3875 0469 / 
19- 9 9751 9921 creci 65362. 
Preço a compatível.

Vila Avaí – 03 suítes, lavabo 
sala 02 amb., coz., área de 
serviço R$ 470.000,00 F. 
99279-1177 ou 7822-8438
Vila Suíça - Res. com 3 
suíte (1 máster com closet), 
AT 500m², AC 269m², mais 
1 suíte no térreo e 1 suíte 
para empregados, ar condic., 
aquec., toda equipada com 
armários, acabamento de 
primeiríssima, capelinha ou 
casa de bonecas, varanda, 
jardins e muito mais, garag. 
p/ 4 carros, portões eletrôni-
cos e entrada privativa (te-
mos fotos). Vigilância privada 
24 horas com guarita local. 
R$ 1.050.000,00 – 3875 
0469 / 19- 9 9751 9921 creci 
65362.

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

Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apto,  2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e 
área de serviço, 1 vaga de 
garag. F. 98372-0000
Cidade Nova I  - CA0609 
- 250 m² - 2 D., sala, WC, 
cz., AS, 1 vaga garag. R$ 
1.100,00 + IPTU F. 3392-
0333
Cond. Beira da Mata - 
CA0496 - 476,54 m² - 3 sts. 
(1 americana), sala 2 amb., 
lavabo, cz., AS, quintal, jd., 
churrasq., pisc., 04 vagas 
garag. R$ 4.200,00+ Cond. 
+ IPTU F. 3392-0333
Cond.  Bougainv i l le  - 
SO0118 - 1000 m² - Pavi-
mento sup.: 3 sts. (1 st c/ 
closet), pavimento inf.: lava-
bo (todos os WC’s. c/ armário 
planej.), sala 2 amb. c/ pé 
direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e AS 
c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., 
e forno de pizza (armário 
planej.), aquec. solar, quin-
tal, área de lazer, 6 vagas 
garag. R$ 4.000,00 + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Fechado Casa Bella 
- Área de Lazer, portaria 
24hs - 3D.(Sendo 1 suite c/ 
armários), sala 2 amb, coz 
planej, lavabo, wc social, 
churrasq, 2 vagas de garag. 
R$ 2.300,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Cond. Montreal - CA0517 - 
150 m² - 3 D. (1st), WC, cz. 
americana, AS, quintal, chur-
rasq., 2 vagas garag. Ótimo 
acabamento. R$ 420.000,00 
F. 3392-0333
Cond. Mosteiro de Itaici - 
CA0586 - 125 m² - 2 D., WC, 
sala 2 amb., cz. c/ arm., AS, 
2 vagas garag. R$ 1.500,00+ 
Cond. + IPTU F. 3392-0333

Cond. Pq. dos Guarantãs 
- SO0383 - 139,61 m² - 3 D. 
(1 st), lavabo, WC social, sala 
2 amb., cz., despensa, AS, 
quintal, churrasq., 02 vagas 
de garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Vi l la Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts (1 
st c/ closet e varanda), todos 
os D. e WC’s com armário 
planej.), lavabo, sala 2 amb., 
escrit., copa, cz. planej., AS, 
depósito/D. ext., edícula com 
churrasq., piscina, quintal, 
aquec. solar, ar condic., 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Cond. Vi l la Romana - 
SO0255 - 300 m² - 3 sts, sen-
do 1 c/ closet e varanda, 1 c/ 
varanda (todos os D. e WC’s 
c/ armário planej.), lavabo, 
sala 2 amb., escrit., copa, 
cz. Planej., AS c/ gabinete, 
depósito, D. ext., edícula c/ 
churrasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 4.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Vil la Romana – 
SO0461 - 323 m²  4 Suites, 
todos com armários e Ares 
Condicionados, Sacadas,  
Sala 2 amb., Sala de TV, 
coz. planejada c/ Desp., 
Area de Serviço Coberta 
com armários, Área Gourmet 
com churrasq. e Piscina.R$ 
7.000,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Villagio di Itaici – 
Casa em condomínio, com 2 
D, sala dois amb., WC social, 
coz. com armários, 2 vagas – 
R$1.500,00 + cond. e IPTU F. 
7829.3854 Id 55*94*16871
Jd. Alice - CA0351 - 125 
m² - 3 D. (1 st), WC, sala, 
cz., AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
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Rua- 56 - 02 D. c/ garag. R$ 
900,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Vila Real - CA0611 - 125 m² 
- 3 D. (1st), sala, cz., WC, AS, 
churrasq. c/ forno, 2 vagas 
garag.  R$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Villagio D`Amore - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3 D. 
(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. 
+ Iptu F. 3834-8948
Vl. Maria Helena - CA0562 - 
200 m² - 3 D. (1 st c/ closet), 
sala 2 amb., lavabo, WC, cz. 
americana, varanda gourmet, 
WC ext., AS, 2 vagas garag. 
R$ 2.200,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333

Apto Gran Vi l le  -  R$ 
270.000,00, 3 D., todos com 
suíte; sala de estar, 63m; 
garag. para um  carro F. 
98144-9224
Apto - Florianópolis (Itape-
ma) – mobiliado, 03 D., (01 
st), sala, coz., lavand., chur-
rasq. na varanda 130m² R$ 
420.000,00 F. 99887-7771
Apto Residencial Soho,  3 
D. (1 suíte), coz., sala 2 amb., 
área serv., wc social, 2 vagas 
garagem, terraço gourmet, 
completa área de lazer, Apto 
Novo, Entrada + transf. divida 
(financia) ,  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$ 
220.000,00 F. 98372-0000

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 Doma-
cir Stocco Jr. 871. Aluguel 
a combinar F. 38752215 
Imobiliária
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., 
wc, garag., independente 
R$ 1000,00 F. 3935-1142/ 
99113-7429
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. Morada do Sol - 1 D., 
sala, coz., garag. indepen-
dente R$ 800,00 F. 3935-
1142/ 99113-7429
Jd. Morada do Sol - Sobrado 
2 D., 2 wc, sala, coz., garag. 
R$ 1100,00 F. 3935-1142/ 
99113-7429
Jd. Morada do SoL -  2 D., 
sala, coz., wc, garag., casa 
nova R$ 1150,00 F. 3935-
1142/ 99113-7429
Jd. Paulista - 2 D., sala 
coz., wc. garag. para 2 autos  
R$ 1.300,00 F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 
D., 1 suite planejada , 1 lava-
bo , sala dois amb., garag. 
para 4 carros , coz. Planej. , 
lavand. F. 7808-3727

Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz planejada, 
WC, ar cond. no dorm,  ga-
rag. R$ 1.900,00 + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Jd. São Paulo – CA01971 - 
01 D., sala, copa, coz, WC, 
A.S, garag. R$ 990,00 + 
IPTU F. 38752215 Imobiliária
Morada do Sol - 1 D. com 
suíte, coz. e lavand., entrada 
p/ vários carros (independen-
te) R$ 750,00 F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. 
planej., despensa, AS, dep. 
empregada, churrasq., pis-
cina, quintal, 4 vagas garag. 
R$ 5.500,00 + Cond. + IPTU. 
F. 3392-0333
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., 
sendo 2 suíte, sala 2 amb, 
coz, lavabo, garag. 1.600,00 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Res. Cocais - SO0426 - 120 
m² - 3 D. (1 st), sala, lavabo, 
cz. c/arm., WC, AS,quintal, 2 
vagas garag. R$ 2.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Rua – 58 (sem garag.) ex-
celente casa com 03 D. e 
demais dependências, com 
sacada (pavimento supe-
rior) R$900,00 + IPTU F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Vl. Maria Helena – CA1381 
- 1 D., coz, WC e sem garag. 
Rua Caiapo, 37 casa 5 R$ 
700,00 + IPTU F. 38752215 
Imobiliária

Cond. Belvedere - Jd. Ser-
vilha - Apto 69m², 10 º an-
dar, com 03 D., (sendo 01 
suíte), WC social, sala 02 
amb, coz., área de serviço. 
Varanda gourmet com chur-
rasq. qarag. p/ 01 carro R$ 
334.000,00/ R$ 95.000,00 + 
dívida de R$ 239.000,00 F. 
3016-5334
Jd. Eldorado -  2 D., sala, 
coz, WC, AS,1 vaga de ga-
rag. R$ 149 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Morumbi -  2 D., sala de 
estar e TV, coz, wc, lavand.,1 
vaga de garag. coberta R$ 
138 mil F. 98136-7331 CRE-
CI 74.092
Jd. Pau Preto – OPORTUNI-
DADE - 3 D., sendo 1 suíte, 
2 vagas de garag., 2 salas, 
D., com armários planejados, 
coz. planejada, área de ser-
viço, D. e WC de serviço  R$ 
650.000,00  F. 98372-0000
Torre Viena - Apto – AU 
101m², 3 D. (1s) 2 vagas, 
salão de festas, Academia, 
Aquecimento a gás, des-
pesas com condomínio R$ 
550,00 e IPTU R$ 85,00 
mensais. R$ 495.000,00. 
Estuda-se ponto comercial 
no negócio. F. 3875.0469 / 
19-9.9751.9921 creci 65362.

Apto Cecap - R$ 1.300,00, 3 
D., todos com suíte, sala de 
estar, 63m; garag. p/ 1 carro 
F.98144-9224
Apto prox. ao Centro - ideal 
para comissárias (os) c/ 
1 dor, sala, coz., WC. R$ 
900,00 + Cond + IPTU F. 
3016-2888 Kelly

Apto Edifício Tuiuti - 02 D., 
(01 suíte), sala, coz., WC e 
lavand., 01 vaga de garag. 
R$ 2.000,00 F. 99279-1177 
Apto Jd. Hubert -  1 D., 
sala, coz., vaga p/ moto 
R$ 1000,00 c/ água, luz e 
iptu incluso F. 3935-1142/ 
99113-7429
Apto prox. ao Centro - todo 
planejado c/ 2 D., sendo 1 
ste, sala, coz, despensa, WC, 
uma vaga. 1.300,00 + Cond. 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Apto Spazio Illuminare - c/ 
2 D., sendo 1 ste, sala, coz, 
WC, uma vaga. 1.100,00 + 
Cond. + IPTU F. 3016-2888 
Kelly
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. 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. pla-
nej., AS, varanda gourmet c/ 
churrasq., 2 vagas garag., 1 
vaga p/ moto. R$ 2.900,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Res. Fonte de Trevi 
– AP0630 – 154,33 m² - 2 
D., sala, coz., wc, lavand., 1 
vaga descoberta R$ 1.000,00 
+ Cond. + IPTU F.3392-0333
Cond. Res. Vando - AP0649 
- 67 m² -  2 D., sala c/ sacada, 
coz. planej., wc, lavand., 1 
vaga coberta R$ 1.000,00 + 
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
Duetto Di Mariah - AP0443 
- 73,14 m² - 2 D. (1 st), WC, 
escrit., sala 2 amb., varanda 
gourmet, churrasq., cz., AS, 
1 vaga garag. R$ 1.400,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Barbara – AP0573 – 49 
m² - 1 D., sala, coz., Wc, 
área de serviço, (Mobiliado), 
vaga para 1 auto descoberta, 
portão eletrônico, elevador 
R$ 1.200,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333

Vendo Micro empresa em 
Itu - com três injetoras, 1 de 
250 gramas, 2 de 150 gramas 
mais periféricos: 1 bomba, 1 
torre de resfriamento, 1 talha, 
1 estufa, 1 balança. F: (11) 
98362-9657/ (11) 2429-6353
Aluga-se - 02 salas comer-
ciais, Rua Sete de Setembro, 
Jd. Pau Preto 12 m² (por sala) 
F. (19) 99148.2797
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 
1 recepção, 3 salas, wc e 
área de serviço, localiza-
do no centro da cidade  F. 
98372-0000
Centro – Sala comercial 
com mezanino, 1 vaga de 
estacionamento, 55 m² R$ 
1.700,00 00 – F. 7829-3854 
/ Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, 
esquina, ótima localização 50 
m² R$ 1.550,00 F. 7829-3854 
– Id 55*94*16871.

Centro – Salão comercial, 
24 de maio 100 m² - R$ 
5.000,00 00 F. 7829-3854 / 
Id 55*94*16871.
Imóvel comercial Av. Pre-
sidente Vargas AT: 780m² 
AC: 760m² R$ 3.000,000,00 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Locação galpão indus-
trial At: 1200m² AC: 900m² 
R$ 18,00 m² F. 3885-3538/ 
98854-9454
Marg. Parque Ecológico 
- R$ 2.700,00 Escritório co-
mercial, sendo 1 sala, wc, 
coz., amplo terreno para 
estacionamento ou opera-
ção, com capacidade para 
entrada de caminhão F. 
98372-0000
Passo o Ponto Bazar e 
Papelaria no centro, vendo 
e passo o ponto com tudo 
dentro. Aluguel R$1.650,00 
F. 3875-2215
Salão comercial no Centro 
520m² R$ 18.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente 
localização F. 3016-2888 
Kelly
Temos Salas Comerciais 
para Locação no Edif. Office 
Premium. F. 3016-2888 Kelly
Vendo Salão de Cabelei-
reiro Completo - Todo de-
corado com grafiato, TV c/ 
parabólica, bebedouro de 
água gelada, etc. F. 99223-
6984 c/ Joaquim
Vl. Maria Helena - SL0053 
- 50 m² - Salão Comercial 
amplo, c/ 1 wc’s R$ 1.300,00 
+ IPTU F.3392-0333

Aluga - Videiras de Itaici – 
Chácara com 3 D., sendo 1 
suíte máster, salas de estar, 
jantar e TV, coz. e área 
de serviço planej., piscina, 
portão eletrônico e alarme 
R$ 3.000,00 F. 98372-0000
Chácara em Salto – a partir 
de 1.000m² – OPORTUNI-
DADE - R$ 80.000,00 – Acei-
ta carro no negócio ou faze-
mos permuta com terreno. 
F: 3016- 1355/ 99752-2170/ 
99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 3935-1372
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 - Chácara 
com 3.600m² casa de quatro 
cômodos, luz, poço. Troca 
por casa em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Excelente sít io  I tabo-
raí – casa sede, 3 lagos, 
piscina. AT: 20.000m² R$ 
1.500.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Rec. Campestre Viracopos 
- R$ 420.000 - Chácara Com 
casa de 3 d., sala ampla, 
coz. americana, piscina.  AT 
1000 m². Fácil acesso F. 
98372-0000
Res. Terras de Itaici - 
CH0090 - 1000 m² - Semi 
mobiliada. 3 D. (1 st), sala 
2 amb., varanda, cz. planej., 
WC, AS, quintal, diversas 
VG. R$ 2.700,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333



Mais Expressão30B

CLASSIFICADOS
Jd. dos Laranjais - 3.000m² 
R$ 220.000,00 F. 99887-
7771
Jd. Maringá - 300m² R$ 
210.000,00 F. 99279-1177
Jd. Paradiso - 03 lotes juntos 
708m², 550m² e 420m² R$ 
800,00 m² F. 99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico  R$ 
180.000,00 F. 98372-0000
Loteamento Monte Carlo 
– quadra N, lote 23, área 
150m², lote residencial. Ter-
reno escriturado R$ 100 mil 
pelo lote F. 99720-4160
Monte Carlos: lote de 150m²  
R$ 85 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Monte Mor – R$ 100,00 m² 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Oportunidade para in-
vestidores – lançamento 
Cond. em Itú AT 260m² R$  
108.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
P q .  d a s  B a n d e i r a s 
-   1.000,00 m² total R$ 
260.000,00 F. 7808-3727
Salto Jd. Laguna - lote de 
170 m² R$ 75 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-
1971
Salto Jd. Panorama: lote de 
150 m² R$ 95 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-
1971
Salto Laguna - lote de 170 
m². (Aceita carro na entra-
da) R$ 40 mil + parcelas F: 
3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971
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- ót. topografia de 
frente com a rod. F: 99205-
4322/ 99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372
Terreno comercial Av. Fábio 
Bicudo 362m² R$ 835.000,00 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Terreno comercial frente 
p Av. Conceição 700m² R$ 
1.200.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno comercial frente 
p/ Av. em Itaici 9.340m² R$ 
450,00 o m² F. 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno Industrial - 5.200 
m² R$ 500,00 m² F. 99887-
7771

Honda Civic LXL 1.8 Com-
pleto - 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

CG 150 - 2013 - preta par-
tida eletrica, Flex, freio a 
disco 16mil Km , Doc. Ok 
conservada R$ 6.000,00  F. 
99282-0945 ou 98914-9260
CG Titan - 98 - cor azul F. 
3875-0592 c/ José Antônio
Fazer 250 - 2007 - azul, 
original, único dono, chave 
reserva, manual, revisões 
na Yamaha, pneu trazeiro e 
relação novo. Doc. Ok, ótimo 
estado de 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 Sebas-
tião / 99703-1602 José Carlos

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

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

Ofereço-me para trabalhar 
como azuleijista pedreiro. 
Com mais de 30 anos de 
experiências do alicerce ao 
acabemento F. 994151485
Ofereço-me como diarista 
com experiências e indica-
ções F. 99266-1617/ 98116-
0546 
Ofereço-me como professor 
de Inglês (aos sábados de 
manhã) do ínicio do nível 
básico até nivel intermediário. 
F. 99240-3570
Ofereço-me para colocação 
de pisos e revestimentos F. 
99189-7302 c/ Clóvis
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de crianças 
e idosos ou diarista, com 
qualidade, referencias  a 
mais de 20 anos no merca-
do ante e pós obras. Com-
promisso, preço justo tenho 
disponibilidade de horários 
F. 38011916 / 999301477 
Vera

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 - 1 Trompete Yamaha 
YTR 2340, dourado, semi-
-novo R$ 750 F. 3936-1045 
/ 99194-7124
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 fibro-
cimento 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
Gol - 91 - 1.6,  azul índico, 
gasolina, motor novo, doc. 
Ok F. 99117-9957
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

Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadadora de 
idoso horário noturno F. 
3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro, casado, 2 
f i lhos F. 98894-5045 c/ 
Josemar
Ofereço-me para trabalhar 
como ciudadora de idosos, 
mensal, diário ou folguista 
F. 99339-6343 c/ Divina
Ofereço-me para trabalhar 
como faxineira em casa 
de família F. 3835-1581 / 
99745-3375 c/ Nair
Ofereço-me para trabalhar 
como diarista, costureira, 
casa de família ou motoris-
ta particular F. 99560-8281 
c/ Raquel
Ofereço-me - cabelereira 
e manicure à domicílio F. 
99332-1128 / 3935-0499 
recado.
Ofereço-me para passear 
com cachor ros .  Tenho 
referências F.3875-4942 / 
99616-7070 c/ Rita
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro, jardineiro, 
eletrecista e encanador F. 
99130-7264 / 99776-6441 
c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar 
como acompanhante em 
hospital ou cuidadora de 
idoso noturno F. 3935-
8651
Ofereço-me para trabalhar 
como empilhaderista, sou 
aposentado, tenho curso e 
experiência F. 99452-9644 
c/ Santos
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno 
F. 99884-4130/ 3816-2551 
c/ Magna

Recanto Camp. de Vira-
copos – CH0098 – 1429 
m² -  Chácara murada c/ 
sobrado de 5 D. (1 st), 4 
WC’s sociais, escrit., sala 2 
amb., cz. planej., copa, AS, 
varanda, churrasq., fogão à 
lenha, pomar, D. e WC ext., 
diversas vagas garag. R$ 
650.000,00 F. 3392-0333
Rib. Grande-SP - 04 alquei-
res c/ 02 casas simples de 04 
cômodos cada uma, lavoura, 
bosque, 02 tanques com pei-
xes, abastecidos com água 
em forma de bica, luz, água 
de mina, a 60km do centro 
de Ribeirão Grande-SP R$ 
240.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba - SP 
F. 3017-2608/99762-7997. 
Estuda parcelamento direto 
com o proprietário
Sítio -Videira – 50.000m² 
sítio formado com casa de 
05 suítes, sala 03 amb., 
lavabo, coz. com despensa, 
dependência de empregada, 
piscina e casa de caseiro AC/  
600m² R$ 3.000.000,00 F. 
99887-7771
Terras de Itaici – Chácas 
com 4 D. Sendo 1 suíte, coz. 
ampla, churrasq. e piscina. 
AT. 1720 m² R$ 765.000,00 
F. 98372-0000
Vale das Laranjeiras – Chá-
cara – At. 3890 m² - Casa 
c/ 3 D, sendo 1 suíte, sala 
de esta com pé direito alto, 
coz. planejada, área de 
churrasq. com wc, piscina, 
campo de futebol e pomar 
R$ 850.000,00 estuda-se 
permuta por apto ou casa 
com 3 D. em Indaiatuba F. 
98372-0000
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para loca-
ção finais de semana. Troca 
por casa em Indaiatuba F. 
3017-2608/ 99762-7997.
Vende-se haras – região de 
Itaici 100.000m² R$ 37,00 m² 
F. 3885-3538/ 98854-9454
Vendo - 4 1/2 alqueiros   - c/ 
3 alqueiros de calipal forman-
do, terra plana, tratorável, 
energia próximo, estrada as-
faltada a 3 km, divisa c/ o rio 
Pitanga, 800 mts para lazer, 
tem 1 casinha velha. Região 
de Capão Bonito. Entrada de 
R$ 130 mil, o restante pode 
ser parcelado. Total de R$ 
260 mil F. 19-98149-5815

Vendo ou troco por terreno 
- chácara, 1.000m², só terra. 
1 sitio de 5 1/2 alqueiros c/ 
pasto formado c/ cerca de 
mourão tratado, casa avaran-
dada, palhol, energia elétrica, 
região c/ antena de celulare 
pomar, c/ 3 cabeças de ga-
dos, estrada do Romeiro  e 
Terra Santa próx. à igreja 
católica, supermercado, as-
falto em 6km R$ 270 mil F. 
19- 98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatuba 
(estrada Indaiatuba/ Itu-
peva) – 20 alqueires a R$ 
10,00m² frente para rodovia 
F. 99887-7771

M.Sol -  ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 93017-2608 
/99762-7997/ 3935-3294 
Alto de Itaici – Terreno de 
378 m² muito bem localizado 
R$ 210.000,00 F. 98372-
0000
Área industrial frente p/ 
rodovia - 200.000m² F. 
3885-3538/ 98854-9454
Av. Ario Barnabé: Lote 
comercial com 250 m² R$ 
360 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
Av. Visconde de Indaiatuba 
– Terreno de amplo (660 m²) 
cercado em esquina, com es-
critório e 2 salas R$ 6.000,00 
F. 98372-0000
Cardeal - OPORTUNIDADE 
- Misto em novo Loteamento 
Liberado par construir - 200 
m²  R$ 50.000 de entrada e 
parcelas de R$ 970 estuda-
-se proposta à vista, aceita-
-se veículo como parte da 
entrada  F. 98372-0000
Cond. Maria Dulce - terreno 
324m² R$ 280.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Jardins do Império opor-
tunidade – terrenos 150m² 
R$ 95.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Jd Esplanada II - 2 lotes lado 
a lado 360 m² cada lote, valor 
R$ 220.000,00 cada lote. 
Parte alta F. 7829.3854  Id 
55*94*16871
Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$370.000,00 F. 99887-7771

Terreno em Salto – 300m² 
LOTEAMENTO FECHADO 
– Estrada do Lajeado (Con-
crebase) OPORTUNIDADE 
R$ 90.000,00/ 40% de en-
trada + parcelas. F: 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-
4322/ 99763-8709/ 94*2168/ 
94*2166/ 3935-1372
Terreno industr ial  V i-
tória Martini 1000m²  R$ 
450.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454
Terreno Jd. Califórnia – 
TR00707 - 250m² c/  casa 
nos fundos ( 2D, sala, coz, 
WC) Rua Domacir Stocco, 
869 F. 38752215 Imobiliária
Terrenos - Em loteamentos 
fechados e abertos com en-
trada de 20% e parcelamen-
tos a longo prazo. 3875 0469 
/ 19- 9 9751 9921 creci 65362

Alugo quarto para moças. 
Vila Avaí bem localizado.  F. 
99607-4522 c/ Gisele 
Alugo - 02 cômodos na Rua 
Pedro Gonçalves 1477 - Fa-
lar c/ Figueira
Alugo - mesas / cadeiras e 
caixas térmicas para festas 
F. 3801-2605 / 99783-2900
Manicure/ Cabeleireiro - Aten-
do 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 carrinho de lan-
che grande ( pronto para 
trabalhar) F. 3894-1429 / 
99129-3242
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