
Gigante da Vila não vai 
ser mais reformado 

Marginal do Parque ganha 
lombada eletrônica 

Traficante tenta 
subornar guardas civis  

Procon tem 
aumento de 40%

Centro de Zoonozes 
recebe estrutura 

Max Planck e Singer 
firmam parceria 

Níveis dos rios 
voltam a baixar 

PRIMAVERA  

ABUSO 

TRÂNSITO  

ATENDIMENTOANIMAL MODAÁGUA 

O tradicional Prêmio Frutos de Indaiá completa em 2015 dez anos de sucesso. Para comemorar um evento tão im-
portante para a cidade, a organização do prêmio já começou acertar as diretrizes para a grande festa.

A primeira lombada eletrônica de Indaiatuba será instalada 
na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na Marginal 
do Parque Ecológico. Via Secretaria de Comunicação Social, 
o secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, José 
Carlos Selone, informou que o equipamento ficará no trecho 
próximo ao antigo Mundo Bola. 

O Procon Indaiatuba teve 
um aumento de 40% nos 
atendimentos em 2014, se-
gundo comparativo com 
o mesmo período do ano 
anterior. Foram 10.465 nos 
últimos doze meses, contra 
9.441 em 2013. A instituição 
também divulgou a lista das 
12 empresas mais reclamadas 
em 2014.

O Centro de Reabilitação 
Animal e Zoonoses (CCZ) de 
Indaiatuba foi reinaugurado 
na manhã desta quarta-feira, 
dia 21, após passar por uma 
ampliação em suas insta-
lações. Além de mostrar os 
novos espaços, o evento foi 
marcado pelo anúncio dos no-
vos projetos para o Programa 
de Proteção aos Animais. 

A Faculdade Max Planck 
anunciou na última terça-fei-
ra, dia 20, uma parceria com 
a empresa Singer do Brasil, 
especialista em máquinas de 
costura. A união permitirá a 
contratação de estagiários da 
instituição para o treinamento 
na unidade da empresa em In-
daiatuba e também viabilizou 
a montagem de um curso.

O ano  de  2015  mal 
começou e a população já 
enfrenta as altas temperaturas 
e a falta de chuva. Como con-
sequência do alto consumo 
provocado pela estação e a 
falta de reposição de água, 
os níveis dos mananciais já 
apresentam queda e algumas 
como o Ribeirão Piraí, já es-
tão comprometidos. 
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Festa de dez anos do Frutos de 
Indaiá já está sendo organizada 
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Energia: serviço caro e sem qualidade Após os aumentos 
na conta de energia, 
como você avalia os 
serviços prestados em 
Indaiatuba? 

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

Radares dia 24 a 30/01

Editorial EnqueteArtigos

Nos últimos dias o brasileiro vem tendo "dores de 
cabeça" quando o assunto é energia elétrica. Os reajustes 
e novas formas de cobrança acabaram surpreendendo 
os brasileiros. Mas em Indaiatuba, apesar dos aumentos 
no valor da conta, o serviço realizado pela Companhia 
Paulista de Força e Luz (CPFL), empresa que fornece 
energia elétrica em Indaiatuba, colabora para o descon-
tentamento.

Os problemas com as constantes quedas no forne-
cimento de energia em Indaiatuba não é de hoje. Os 
pequenos "apagões" simplesmente acontecem, com 
frequência, sem aviso prévio, com ou sem chuva. 

Isso acontece mesmo com os reajustes. Em quatro 
meses, o morador local viu sua cobrança alterar em 
duas oportunidades. Em outro, pro exemplo, o aumento 
anunciado pela CPFL no Município foi de 8,33 %. Já 
no começo do ano, foi anunciada uma nova forma de 
cobrança, por bandeira, de acordo com a faixa de con-
sumo do cliente. 

Enfim, apesar dos reajustes, Indaiatuba ainda está 
longe de ter um serviço de qualidade quando o assunto 
é energia elétrica. Apesar de uma CPI já sido instaura-
da e concluída, e preciso que as atenções se voltem ao 
assunto em 2015. 

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

Para mim o serviço é ótimo e 
como não gasto muito, não sinto 
tanto esse aumento. Maristela 
Pereira Belizário,  24 anos, 
desempregada.

Eu  não acho que o serviço seja 
tão bom a ponto de subirem com 
tanta frequência. Pelo valor que 
cobram, não podia ter picos de 
falta de energia, por exemplo. 
Mariana Cristina, 29 anos, 
faxineira.

Ediléia Fernandes 
Nutricionista

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

A importancia do Ferro na nossa Alimentação

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

O ferro é um nutriente essencial para a vida e atua principalmente na síntese (fabricação) das células vermelhas do sangue e 
no transporte do oxigênio para todas as células do corpo. A  ingestão deficiente de ferro é muito mais comum do que se imagina . 
As anêmicas, mulheres em fase reprodutiva, como as gestantes e crianças são os grupos mais vulneráveis. Porém, muitos adultos, 
devido aos maus hábitos alimentares podem também ter carência de ferro. 

Os hábitos alimentares guardam estreita relação com a deficiência de Ferro. Alimentação com pouca verdura folhosa de cor 
escura, com pouca carne vermelha, ou com muitos cereais refinados e pobres em leguminosas (feijões), geralmente ofertam pouca 
quantidade de Ferro ao nosso organismo. Além disso, a absorção intestinal do ferro pode ser afetada por diversos fatores tidos 
como: a ingestão excessiva de cálcio, cobre, zinco , ingestão deficiente de  vitamina  C e Proteínas, ingestão pequena de um tipo 
de ferro denominado Ferro Heme, presente nas carnes vermelhas.

Ao escolher alimentos mais ricos em ferro para anemia é importante: 
* Consumir uma fonte de vitamina C sempre que comer um alimento vegetal rico em Ferro . Ex.: arroz com  feijão preto e 

laranja  de sobremesa.
* Evitar consumir alimentos ricos em Cálcio com as principais refeições , como iogurtes, pudim, leite ou queijo. O cálcio é 

um inibidor natural da absorção do Ferro.
* Comer alimentos integrais apenas em refeições como o lanche ou o café da manhã  e não ao almoço e jantar. Os Fitatos 

presente em maior quantidade nos cereais e fibras dos alimentos integrais, por exemplo, diminui a eficiência da absorção do Ferro 
presente nos alimentos.

* Cozinhar em uma panela de ferro  é uma forma de aumentar a quantidade de ferro de alimentos pobres, como o arroz, por 
exemplo. 

Misturar frutas e legumes nos sucos também podem ser uma excelente forma de enriquecer a dieta em ferro. Duas ótimas 
receitas ricas em ferro são o suco de abacaxi batido no liquidificador com salsinha fresca e o bife de fígado acebolado. Para pre-
venir ou tratar a anemia, além do suplemento de sulfato ferroso, que o médico em geral prescreve, o cuidado com a alimentação 
inserindo alimentos ricos em ferro para anemia faz parte do tratamento. 

Principais fontes  
O  ferro pode ser fornecido ao organismo por alimentos de origem animal e vegetal. O ferro de origem animal é melhor 

aproveitado pelo organismo. São melhores fontes de ferro as carnes vermelhas, principalmente fígado de qualquer animal e outras 
vísceras (miúdos), como rim e coração; carnes de aves e de peixes, mariscos crus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, 
o leite e o ovo não são fontes importantes de ferro. Entretanto, no mercado já existem os leites enriquecidos com ferro. Entre os 
alimentos de origem vegetal, destaca-se como fonte de ferro, os folhosos na cor verde-escura (exceto espinafre), como o agrião, 
couve, cheiro-verde, taioba; as leguminosas (feijões, fava, grão-de-bico, ervilha, lentilha); grãos integrais ou enriquecidos; nozes 
e castanhas, melado de cana, rapadura, açúcar mascavo. O açaí é uma fruta muito rica em ferro. Também existem disponíveis no 

mercado alimentos enriquecidos com ferro como farinhas de trigo e milho, cereais matinais, entre outros.
Alimentos pobres em ferro
Em geral, os alimentos pobres em ferro são os doces e os alimentos ricos em carboidratos, como as 

massas, pães brancos, biscoitos e bolos. Esses alimentos não devem deixar de ser consumidos, pois geram 
mais energia para o organismo e são uma boa fonte de calorias. O leite é um alimento pobre em ferro e o 
cálcio presente na sua composição também diminui a sua absorção, por isso que nao se recomenda tomar 
leite durante  as refeicoes , almoco e jantar. O leite materno é o único leite que permite boa absorção de ferro.

Eu acho que o aumento é neces-
sário para manter o serviço, mas 
acho que não precisa ser com 
tanta frequência, por que é um 
serviço básico e não temos outra 
saída a não ser pagá-lo. Ficamos 
presos nisso. Joaquim Noguei-
ra, 67 anos, marceneiro. 

Não vejo muito problema no 
aumento por que lá em casa 
eu economizo bastante, dessa 
forma pago sempre o mínimo. 
Ana Lima Simioni,  36 anos, 
professora. 

Não concordo com os aumentos 
por que de pouco em pouco eles 
se tornaram abusivos. Hércules, 
Assunção Júnior, 55 anos, mes-
tre de obras.

Benefícios Previdenciários
Trabalho é o desprendimento de força física ou intelectual em favor de um terceiro a fim de produzir algo e receber 

pelo serviço prestado, utilizando-se do salário recebido para o próprio sustento. Em outras palavras a pessoa trabalha e com 
o salário obtêm para si meios de subsistência, a fim de ter uma vida digna com os padrões sociais de hoje em dia, como a 
moradia, alimentação, vestuário, saúde, estudo, etc. Muita das vezes a pessoa não tem condições de prover para si o próprio 
sustento o que lhe faz depender de um terceiro para manter um padrão de vida digno. O Estado, por meio da Previdência 
Social, toma esse papel do terceiro em prover ao necessitado, meios para sua manutenção, porém para isso o beneficiário 
deve preencher diversos requisitos para se valer dos benefícios que o Regime Geral da Previdência Social dispõe a sociedade. 
Antes de adentrar nos tipos de benefícios, importante esclarecer que, para alguns a Previdência Social exige um período de 
carência que seria o tempo de contribuição que o segurado deve ter para fazer jus ao benefício.

Os benefícios previdenciários são:
- Aposentadoria por invalidez: benefício concedido àquele que for considerado incapaz para o trabalho sendo exi-

gido a carência de 12 meses se a invalidez se deu por conta de acidente de trabalho, sendo que primeiramente terá que ser 
afastado recebendo auxílio doença acidentário e posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez. Independe de 
carência se a incapacidade se deu por acidente de qualquer natureza.

- Aposentadoria por idade: benefício devido ao segurado que cumprida a carência de 180 contribuições (15 anos) 
completar 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher.

- Aposentadoria por tempo de serviço: benefício concedido ao trabalhador que contribui para a previdência social 
durante 25 anos se mulher e 30 anos se homem.

- Aposentadoria especial: benefício concedido ao segurado que trabalhou durante 15, 20 ou 25 anos em condições 
especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física.

- Auxílio doença: benefício concedido ao segurado que cumpriu carência de 12 meses, ficar incapacitado para o seu 
trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 30 dias consecutivos. Existe também o auxílio doença previdenciário 
devido ao segurado que ficar incapacitado para o labor se a incapacidade não decorre de acidente de trabalho ou doença 
ocupacional/profissional.

- Salário família: benefício concedido mensalmente ao segurado empregado na proporção do respectivo número de 
filhos ou equiparados até 14 anos de idade.

- Salário maternidade: benefício concedido a empregada segurada que estiver grávida recebendo do INSS o equivalente 
a sua remuneração no período de 120 dias.

- Pensão por morte: benefício devido ao dependente do segurado que falecer, aposentado ou não, sendo o valor cor-
respondente a 100% do beneficio que recebia o segurado morto.

- Auxílio Reclusão: benefício concedido aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração 
da empresa nem estiver em gozo do auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência no serviço.

- Auxílio acidente: benefício concedido como indenização ao segurado que por acidente de 
qualquer natureza tenha sofrido sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho 
que habitualmente exercia.

Para haver a qualidade de segurado deve haver contribuído para a previdência social durante 12 meses 
no mínimo, para assim fazer jus algum benefício dependendo da carência (tempo de contribuição exigido).

Bom dia amigo idoso!
Eu nunca trocaria os meus amigos surpreendentes, a minha vida maravilhosa, a minha amada família por menos 

cabelo branco ou uma barriga mais lisa.  Enquanto fui envelhecendo, tornei-me mais amável para mim, e menos crítico 
de mim mesmo. Eu tornei -me o meu próprio amigo...  Eu não me censuro por comer um cozido à portuguesa ou uns 
biscoitos extras, ou por não fazer a minha cama, ou para a compra de algo supérfluo que não precisava. Eu tenho direito 
de ser desarrumado, de ser extravagante? e livre.Vi muitos amigos queridos deixarem este mundo cedo demais, antes 
de compreenderem a grande liberdade que vem com o envelhecimento. Quem vai me censurar se resolvo ficar lendo ou 
jogar no computador até às quatro horas e dormir até meio-dia? Eu Dançarei ao som daqueles sucessos maravilhosos dos 
anos 60 e 70 e, se eu, ao mesmo tempo, desejo chorar por um amor perdido... Eu vou.Vou andar na praia com um calção 
excessivamente esticado sobre um corpo decadente, e mergulhar nas ondas com abandono, se eu quiser, apesar dos olhares 
penalizados dos outros no jet ski. Eles também vão envelhecer. Eu sei que às vezes esqueço algumas coisas. Mas há mais 
algumas coisas na vida que devem ser esquecidas. Eu me recordo das coisas importantes. Claro, ao longo dos anos meu 
coração foi quebrado.  Como não pode quebrar seu coração quando você perde um ente querido, ou quando uma criança 
sofre, ou mesmo quando algum amado animal de estimação é atropelado por um carro?  Mas corações partidos são os 
que nos dão força, compreensão e compaixão. Um coração que nunca sofreu é imaculado e estéril e nunca conhecerá a 
alegria de ser imperfeito. Eu sou tão abençoado por ter vivido o suficiente para ter meus cabelos grisalhos, e ter os risos da 
juventude gravados para sempre em sulcos profundos em meu rosto. Muitos nunca riram, muitos morreram antes de seus 
cabelos virarem prata. Conforme você envelhece, é mais fácil ser positivo.  Você se preocupa menos com o que os outros 
pensam. Eu não me questiono mais. Eu ganhei o direito de estar errado. Assim, para responder sua questão que me chama 
de velho, eu gosto de ser idoso. A idade me libertou. Eu gosto da pessoa que me tornei.  Eu não vou viver para sempre, 
mas enquanto eu ainda estou aqui, eu não vou perder tempo lamentando o que poderia ter sido, ou me preocupar com o 

que será.  E eu vou comer sobremesa todos os dias (se me apetecer). Que nossa amizade nunca se 
separe porque é direto do coração! Quer ser livre, venha para para o  treinamento Leader Training 
da Signa, www.signatreinamentos.com.br - 38757898
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Moradores dos Tamoios 1 e 2 participam de palestra 

Centro de Zoonoses é 
reinaugurado após ampliação

O Centro de Reabi-
litação Animal e 
Zoonoses (CCZ) 

de Indaiatuba foi reinau-
gurado na manhã desta 
quarta-feira, dia 21, após 
passar por uma ampliação 
em suas instalações. Além 
de mostrar os novos espa-
ços, o evento foi marcado 
pelo anúncio dos novos 
projetos para o Programa 
de Proteção aos Animais. 

Após cerca de quatro 
meses de obras, o CCZ 
ganhou mais duas salas 
de cirurgia, uma sala de 
pós-operatório, melhorias 
na sala de esterilização e 
melhorias externas. Ante-
riormente, o Centro con-
tava com apenas uma sala 
pequena de cirurgia, o que 
dificultava a realização da 
maioria das cirurgias rea-
lizadas no local. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Urba-
nismo e Meio Ambiente, 
José Carlos Selone, o CCZ 
requer melhorias contínuas 
visando um melhor servi-
ço. “Essa reinauguração 
marca uma etapa importan-
te do serviço de proteção 
aos animais, que é unir 
as entidades, o CCZ e os 
protetores individuais. O 
objetivo é fazer com que 
todos falem a mesma lín-
gua em prol da defesa dos 
animais”, disse ao Jornal 
Mais  Expressão.  “E os 
resultados já estão apare-
cendo, visto a quantidade 
de pessoas que estiveram 
na 4º Caminhada Contra 
Maus Tratos aos Animais.” 

Duran te  co le t iva  de 
imprensa, o prefeito Rei-

naldo Nogueira (PMDB) 
anunciou também o pro-
jeto para a criação de um 
fundo do Conselho Mu-
nicipal de Proteção aos 
Animais. “A ideia é que o 
CCZ realize a implantação 
de chips em cães particu-
lares, por um valor simbó-
lico, desse valor será reti-
rado a quantia para pagar 
pelo produto e o restante 
depositado no fundo do 
Conselho”, explica.  

Segundo Reinaldo, o 
fundo seria deliberativo, 
ou seja, a Prefeitura não 
teria acesso aos valores 
arrecadados e os mesmos 
se r iam u t i l i zados  pe lo 
Conselho. O projeto ainda 
precisa ser preparado para 
votação na Câmara, o que 
deve ocorrer após o Carna-
val. A previsão é de 21 dias 
para votação e uma sema-
na para a sua publicação. 
Além do valor proveniente 
dos chips, a ideia é que a 
população também possa 
doar quantias para o fundo. 

O prefeito comentou 
ainda sobre as melhores e 
prometeu mais mudanças. 
“Além das  novas  sa las 
de cirurgias e melhorias 
gerais, o local ganhará um 
gatil. Vamos comunicar ao 
pessoal de obras e assim 
que abrir um espaço entre 
os serviços que eles estão 
fazendo, serão designados 
para a construção do gatil”. 

A o  M a i s  E x p r e s s ã o 
o coordenador do CCZ, 
Adriano Mayoral, ressaltou 
o crescimento do Centro. 
“O CCZ vem melhorando 
a cada dia e isso nos deixa 
muito feliz, além de me-
lhorar nosso trabalho aqui. 
O próximo passo é o gatil, 
que era uma necessidade 

A Prefeitura de Indaia-
tuba, por meio da Secretaria 
de Habitação, em parceria 
com a ESQV Consultoria deu 
continuidade as atividades 
socioeducativas do Projeto 
de Trabalho Técnico Social, 
junto as famílias beneficiárias 
dos condomínios Residenciais 
Tamoio 1 e 2. Nos dias 14 e 
15 de janeiro foi realizada 
uma palestra sobre Educação 
Patrimonial, no auditório da 
Prefeitura, visando reforçar e 
estimular a cooperação, res-
ponsabilidade e o sentimento 
de coletividade em relação à 
manutenção e conservação 
da unidade habitacional, do 
condomínio e seu entorno.

O trabalho foi conduzido 
pela Diretora de Habitação, 
Elisabete Cristina Canil, pela 
Assistente Social Edna Cardo-
so Nicacio e pela responsável 

pois os gatos precisavam 
de um espaço onde pudes-
sem tomar sol ao invés de 
ficarem trancados só lá 
dentro”, explica.

 
Números

Segundo ba lanço  da 
Prefeitura, em 2014 o CCZ 
realizou 2.380 castrações, 
sendo  309 cachorros, 774 
cadelas, 539 gatos e 758 
gatas. Cinquenta animais 
foram recolhidos pelo cen-
tro durante todo o ano e 50 
encontraram um novo lar. 

Atualmente o Centro 
conta com 90 animais, já 
castrados e chipados, dis-
poníveis para a doação. 

técnica do projeto técnico 
Social, Elaine da Silva Saiz da 
ESQV. "Todo projeto Minha 
Casa Minha Vida faixa I tem 

Centro de Zoonose ganhou mais duas salas de cirurgias e espaço para o pós operatório 

Palestra ocorreu nos dias 14 e 15 de janeiro no auditório da Prefeitura 

um trabalho social desenvol-
vido por um ano com o objeti-
vo de ordenar o condomínio e 
propiciar a adaptação ao novo 

lar, também é falado sobre a 
convivência, meio ambiente e 
educação financeira", explica 
Elisabete. 
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População pode usar piscinas 
do Centro Esportivo 

Engenharia inicia levantamento fotográfico 

As constantes que-
das de energia em 
Indaiatuba, muitas 

vezes sem aviso prévio, vem 
incomodando os moradores 
locais. Em alguns casos, o 
fornecimento de energia é 
interrompido por horas pela 
Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL) Piratininga.

Uma das consumidoras 
que sofreu com a falta de 
energia foi a administradora 
Clariana Campos Gatti, de 30 
anos, moradora na Vila Maria 
Helena. Ela conta que no úl-
timo dia 15, a energia acabou 
no bairro por volta das 19h30. 
“A luz só retornou às 5 horas 
do dia seguinte, fiquei nove 
horas sem energia”, conta. 
“Não recebi qualquer aviso 
da empresa e a mesma, quan-
do fizemos contato durante a 
queda de energia, informou 
que ‘tudo’ seria normalizado 
a meia-noite.”

 Clariana lembra que na-
quele dia havia programado 
para realizar projetos do 
trabalho e também cuidados 
para saúde de seu cachorro, 
os quais não puderem ser fei-
tos adequadamente por conta 
da falta de luz. 

Quem também ficou no 

escuro foi o fotógrafo Paulo 
Henrique Bettoni, de 46 anos, 
que possui seu comércio no 
Jardim Morada Sol, mais 
precisamente na Rua Antonio 
Angelino Rossi, antiga 80. 

No caso de Bettoni o “apa-
gão” ocorreu em dois dias da 
semana passada. A primeira 
queda de energia aconteceu 
na quarta-feira, dia 14, e 
ocorreu entre às 15h30 e às 
19 horas. No mesmo horário, 
o fornecimento voltou a ser 
interrompido na sexta-feira, 
dia 16.

Diante dos apagões, o 
fotógrafo informou que nos 
dias precisou fechar seu co-
mércio mais cedo, já que não 
era possível fazer qualquer 
serviço sem energia. “Mas o 
comércio mais prejudicado 
na região foi uma padaria que 
não teve suas vendas de final 
de tarde”, ressalta. “Infeliz-
mente foram dois cortes sem 
qualquer aviso antecipado.”

Pelas redes sociais, a con-
sumidora Ana Paula Votoria-
no Rosa conta que teve falta 
de energia em sua casa no 
domingo, dia 18, das 8h às 
16 horas. Ela ressalta que foi 
avisada do corte da energia, 
mas o fornecimento de ener-
gia deveria ser retomado às 
12h30. “Meu filho tem uma 
doença rara e o remédio dele 

As duas piscinas do Cen-
tro Esportivo do Trabalha-
dor (CET), da Secretaria 
Municipal de Esportes, estão 
em funcionamento e à dispo-
sição para o uso gratuito da 
população. A unidade maior 
passou por manutenção na 
semana passada, mas já vol-
tou a operar normalmente. 

Para evitar desperdícios, 
a água resultante de seu 
esvaziamento foi utilizada 
para testes de ausência de 
vazamentos na nova piscina 
de 10m por 50m que está 
sendo construída no mesmo 
local, com o apoio de re-
cursos do Ministério do Es-
porte, e que será usada para 
treinamentos de natação e 
aulas de hidroginástica. Os 
testes fazem parte do proces-
so regular da obra e foram 
realizados após a colocação 
da manta asfáltica, conforme 

A Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Enge-
nharia iniciou nesta semana o 
levantamento fotográfico ur-
bano. O trabalho inclui a cap-
tação de fotos frontais e tam-
bém fotos aéreas dos imóveis 
localizados em áreas urbanas. 
As bases são utilizadas pelo 
Setor de Geoprocessamento da 
Engenharia, e são atualizadas a 
cada dois anos. Todo o serviço 
de captação das fotos deve ser 

Serviço deve levar cerca de quatro meses para ser concluído

fica na geladeira e, com a 
falta de energia, tive muito 
medo de perder os medi-
camentos, pois são muito 
caros”, ressalta. 

Serviço 
Para Clariana, o serviço 

oferecido pela CPFL na ci-
dade não é de qualidade. “Em 
casa não é comum à falta de 
energia, porém meses atrás 
ao chegar em casa encontrei 
o cabo da TV por assinatura 
desligado e jogado no meu 
quintal. A CPFL trocou o 
poste da frente de casa, sem 
nenhum aviso e desconectou 
o cabo da TV, internet e tele-
fone de casa e de vários vizi-
nhos. No meu caso a empresa 
de TV religou o serviço no 
dia seguinte, meus vizinhos 
não tiveram a mesma sorte 
e ficaram vários dias sem o 
serviço”, conta. “Atualmente 
ainda existem fios caídos na 
rua, porque a CPFL não ter-
minou o serviço/arrumação 
dos fios. Duas semanas atrás 
durante um chuva rápida, 
porém , com ventos fortes foi 
possível ver faísca dos fios 
elétricos.”

Para Betonni, basta cho-
ver na cidade para a popu-
lação fica sem energia, sem 
falar na demora para resolver 
os “problemas”.

cronograma aprovado junto 
ao Governo Federal.

Para frequentar as pis-
cinas do CET o morador 
deve ter acima de cico anos 
e comparecer ao local de 
segunda a sexta-feira das 8 
horas às 17 horas munido 
de RG e foto 3x4 para fazer 
a carteirinha de frequên-
cia. Com a carteirinha em 
mãos, é preciso realizar o 
exame médico, disponível às 
segundas-feiras às 11 horas, 
quintas-feiras  às 7h30 e sá-
bados às 7h30, trajado com 
roupas de banho. As piscinas 
funcionam de terça-feira 
a domingo, das 8 horas às 
17 horas. Informações (19) 
3825-6270.

Serviço
Centro Esportivo do Tra-

balhador - Avenida Concei-
ção, 1885 - Cidade Nova

concluído em quatro meses.
Conforme explicou o se-

cretário de Planejamento Ur-
bano e Engenharia, Sandro 
de Almeida Lopes Coral, o 
trabalho é composto pelo 
levantamento aerofotográfico 
urbano em uma área de 187 
Km², o que também inclui os 
loteamentos mais afastados do 
município, e pelo levantamen-
to fotográfico frontal georefe-
renciado multidirecional 360º. 

Por intermédio de sua as-
sessoria de imprensa, a CPFL 
informou que vai averiguar 
o que aconteceu nos dois 
primeiros casos. 

Segundo ainda a CPFL, 
a alta temperatura registrada 
no domingo provocou inter-
rupção no fornecimento de 

energia elétrica para apro-
ximadamente 30 mil clien-
tes da região atendida pela 
Subestação Morada do Sol. 
Os desligamentos tiveram 
início às 21h23 e, segundo 
a empresa, as equipes da 
CPFL agiram rapidamente 
na recomposição, tendo o 

serviço retornado para todos 
os clientes afetados às 21h49 
(26 minutos).

A CPFL Piratininga orien-
ta os clientes que tiverem 
problemas de falta de energia 
a entrarem em contato com a 
empresa através dos canais de 
atendimento.

Queda de energia deixou 30 mil clientes no escuro no domingo

"As imagens frontais serão 
captadas de todos os imóveis 
urbanos, podendo chegar a 
até 600 mil fotos, e devem ser 
finalizadas ainda no mês de fe-
vereiro. Já a captação de fotos 
aéreas devem levar um pouco 
mais de tempo, cerca de quatro 
meses, ainda dependendo das 
condições climáticas favorá-
veis", explicou. 

Para as fotos frontais a em-
presa contratada para o serviço 
utiliza câmeras acopladas no 
teto de um veículo da marca 
Ford, modelo Ecosport, na cor 
prata, placa FLV-1317.

O diretor do Setor de Ge-
oprocessamento da Secretaria 
de Engenharia, José Trinca, 
informou que o uso dos sof-
twares de geoprocessamento 
que se utilizam destas bases 
fotográficas, é muito amplo. 
"O geoprocessamento auxilia 
o departamento de cadastro 
imobiliário na detecção de 
imóveis clandestinos e irregu-
lares, é utilizado como ferra-
menta de consulta de imóveis 
nos setores de atendimento 

em diversas secretarias, na 
criação de mapas temáticos 
nas secretarias de Saúde, De-
fesa, Educação e Desenvol-
vimento, entre outras, e até 
mesmo como ferramenta de 
atendimento a ocorrências pela 
Guarda Civil", reforça.

O serviço, que recebe in-
vestimento de R$ 796.200 é 
realizado pela empresa Ge-
odados Geoprocessamento e 
Serviços Aéreos Especializa-
dos Ltda. "O valor do inves-
timento na atualização das 
bases fotográficas representa 
um pequeno percentual em 
relação aos valores que serão 
recebidos a partir das atuali-
zações de dados dos imóveis 
urbanos. Com a identificação 
de imóveis irregulares pode-
remos fazer as correções dos 
valores do IPTU e também 
cobraremos as taxas devidas", 
conclui Coral.

A última captação foto-
gráfica para o Setor de Geo-
processamento da Secretaria 
de Engenharia foi realizada 
em 2012.

Serviço deve levar cerca de quatro meses para ser concluído
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Festa de gala deve marcar 
os dez anos do Frutos de Indaiá 

COLÉGIO OBJETIVO

Encontro de ex-alunos 
será no dia 7 de fevereiro
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O tradicional Prêmio 
Frutos de Indaiá 
completa em 2015 

dez anos de sucesso. Para 
comemorar um evento tão 
importante para a cidade, 
a organização do prêmio já 
começou acertar as diretri-
zes para a grande festa. Os 
primeiros detalhes já estão 
acertados, como a data, que 
será dia 26 de setembro.

A pesquisa de opinião 

que elege os melhores em-
presários e marcas da ci-
dade foi realizada no ano 
passado. De acordo com a 
organização 1.180 pessoas 
responderam ao formulário 
disponível nas edições do 
Jornal Mais Expressão e 
outras 2.150 pessoas foram 
ouvidas nas ruas da cidade. 

No total, os entrevis-
tados respondiam a 280 
segmentos e de acordo com 
o presidente do Grupo, Ad-
milson Redecopa, a expec-
tativa para 2015 é manter 

a quantidade de empresas 
que aderem ao prêmio. “A 
media é que 110 empresas 
participem”, diz. 

Após a apuração dos vo-
tos, a equipe iniciou a pro-
cura pelas empresas eleitas 
e em breve o Grupo deve 
divulgar a lista dos eleitos 
e participantes da edição 
2015 do evento. Redecopa 
destacou que a estrutura da 
campanha seguirá os mes-
mos moldes do ano anterior, 
ou seja, exposição da marca 
eleita no Jornal e Revista 

Mais Expressão e nas edi-
ções especiais dos veículos. 

Além de poder dar a opi-
nião no Troféu através da 
pesquisa, os entrevistados 
concorreram a 300 passa-
portes para o Hopi Hari, que 
já foram sorteados e entre-
gues. Ainda serão sorteados 
uma bicicleta elétrica, uma 
TV e um Blue Ray. O sor-
teio deve ocorrer durante 
a campanha de mídia e os 
prêmios serão entregues no 
dia do evento, como no ano 
passado.

Vem aí o encontro Ca-
beças-Dinossauros 2015 do 
Colégio Objetivo Indaiatuba.  
O encontro será realizado no 
dia sete de fevereiro, das 13 
horas às 18 horas, no Obje-
tivo Indaiatuba, durante um 
saboroso churrasco. 

O evento reúne os ex-
-alunos que se formaram no 
Ensino Médio do Objetivo a 
partir de 1999, e é marcado 
pela alegria de reencontrar 
amigos e professores e tam-
bém pela comemoração das 
aprovações nos vestibulares 
2015. 

Para participar, primeiro é 
preciso preencher o cadastro 
através do site do Colégio e 
depois retirar o convite na 

SORTUDA A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai), em parceria com a Prefeitura, entregou a moto zero quilômetro, Honda 
Biz, para a sorteada no Concurso Natal Iluminado, Kelly Anisia Nogueira 
Lima. A premiação aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 21, na loja da 
Honda em Indaiatuba.

recepção no valor de R$ 25. 
O convite dá direito a uma 
caneca que será entregue no 
dia da festa, além de um chur-
rasco completo, com comida 
e bebida à vontade. Para os 
convidados o valor do convite 
é R$ 60, também com direito 
à caneca. Os “convites estarão 
à venda a partir do dia 28 de 
janeiro.” É uma alegria muito 
grande revê-los e ainda saber 
e acompanhar a trajetória 
deles fora da nossa escola, é 
sempre especial. Ex-alunos e 
professores trocam experiên-
cias e colocam as novidades 
em dia e para os aprovados 
de 2015 é a hora de come-
morar as conquistas” declara 
a mantenedora do Objetivo 

Indaiatuba, Loide Rosa. 
No dia da festa é preciso 

apresentar o convite e o RG. 
As inscrições devem ser feitas 
somente pelo site www.objeti-
voindaiatuba.com.br, até às 17 
horas do dia cinco de fevereiro 
ou até o limite de vagas que 
nesse ano é de 300 lugares.

Para Redecopa, é com 
grande satisfação completam 
uma década de muito suces-
so. “Posso dizer com muito 
entusiasmo que chegar a 10ª 
edição comprova o sucesso 
dessa empreitada, afinal, é 
um trabalho efetuado com 
os empresários da cidade, 
que são pessoas exigentes e 
capacitadas, além de muito 
inteligente”, salientou. 

Para finalizar, Redecopa 
falata do momento mais es-
perado da noite do Troféu: 
a atração musical. “Já esta-

mos em contato com alguns 
grandes nomes da música 
brasileira e realmente essa é 
a informação que nossos lei-
tores e participantes sempre 
nos perguntam. Por isso, as-
sim que fecharmos, iremos 
anunciar a todos”, diz. Entre 
os cotados está a rainha 
baiana Daniela Mercury, as 
banda Capital Inicial, Roupa 
Nova e Skank, e as duplas 
sertanejas Vitor e Léo, Bru-
no e Marrone, Fernando e 
Sorocaba, e Chitãozinho e 
Xororó. 

FOTOS: JME

LAIS FERNANDES – SCS/PMI 

Rosimeire Trevizan- ArquitetaAna Cristina Amgarten Bartolomai e Durval Antônio Bartolomai - Mecânica Santo Antonio Adelaide Oliveira - Adelaide Decorações- Cortinas e Decorações
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Níveis dos mananciais voltam a baixar 
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DIVULGAÇÃO

INCÊNTIVO 

Colégios Cata Vento e Ipec apoiam caminhada 

O ano de 2015 mal co-
meçou e a população 
já enfrenta as altas 

temperaturas e a falta de chu-
va. Como consequência do 
alto consumo provocado pela 
estação e a falta de reposição 
de água, os níveis dos ma-
nanciais já apresentam queda, 
como o Ribeirão Piraí, que já 
está comprometido. 

A informação foi confir-
mada pela assessoria de im-
prensa do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) ao 
jornal Mais Expressão. De 
acordo com a Autarquia, os 
reservatórios que mantem o 
abastecimento da cidade por 
enquanto operam com norma-
lidade, porém as mananciais 
que abastecem esses reserva-
tórios estão em baixa. 

A situação é um reflexo 
direto da falta de chuvas con-
tínuas.  Para se ter uma ideia, 
de acordo com o índice pluvio-
métrico do Saae, até o momen-
to foram registrados apenas 
72,8 mm de chuva, sendo que 
as últimas ocorreram com uma 
semana de diferença. Alto consumo tem prejudicado o nível dos mananciais; segundo Saae, Piraí já está comprometido

Caminhada Contra Maus Tratos ao Animais ocorreu na manhã do último domingo

De acordo com a assessoria 
do órgão, na madrugada de 
quarta-feira, dia 21, no último 
índice de chuva registrado, a 
região do Rio Capivari-Mirim, 
do ETA III e Rio Jundiaí rece-
beu grande volume de chuva. 
O mesmo não ocorreu no 
Ribeirão, que atualmente é o 
manancial mais afetado. 

Outra influência na queda 
das mananciais é o consumo, 
que tende a aumentar no ve-
rão. O Saae informou que nos 
últimos seis meses de 2014 
houve uma redução de 25%, 
sendo dezembro o mês de me-
nor consumo. No entanto, nos 
primeiros 20 dias de janeiro 
houve um aumento de 2,5% 
em relação ao mesmo perío-
do do mês anterior.  Mas de 
acordo com o Saae, o aumento 
é baixo, visto que a média de 
aumento para a estação é de 
10 a 15%. 

Para evitar problemas fu-
turos, o Saae informou que 
tem a disposição 27 áreas 
particulares com represas e 
tais locais irão alimentar as 
mananciais da cidade quando 
necessário. O orgão também 
destacou que a pré-barragem 
feita na obra da Barragem do 

Alunos, pais e professo-
res dos colégios Cata-Vento 
e Ipec, de Indaiatuba, foram 
às ruas no último domin-
go, dia 18, para participar 
da 4ª Caminhada Contra 
Maus Tratos aos Animais.  

O evento, idealizado pelo 
Conselho de Proteção dos 
Animais, com organiza-
ção de Organizações Não-
-Governamentais (ONGs) 
locais do setor e apoio da 
Prefeitura. 

O evento teve por fina-
lidade chamar a atenção da 
população sobre o cuidado 
responsável com os animais, 
a importância da castração 
e, principalmente, advertir 
sobre todas as formas de maus 

tratos e suas sanções. 
Cerca de três mil pessoas 

prestigiaram a caminhada, 
dentre elas o prefeito Reinal-
do Nogueira (PMDB), o se-
cretário do Urbanismo e Meio 
Ambiente, José Carlos Selo-
ne, o presidente da Câmara, 
o vereador Luiz Alberto Pe-
reira, o Cebolinha (PMDB), 
o presidente do Conselho de 
Proteção dos Animais, Carlos 
Roberto Beggo, e a diretora 
dos colégios Cata-Vento e 
Ipec, Léia Perini, que foram 
apoiadores do evento.

Segundo Beggo, a ca-
minhada visa à proteção de 
animais domésticos, assim 
como silvestres. “A educação 
é a base de toda a conscienti-
zação. É por meio dela que se 
aprende a respeitar a vida e é 
por isto que estamos lutando”, 
destaca.

Para a diretora dos colé-
gios Cata-Vento e Ipec, Léia 
Perini, a conscientização é 
extremamente importante, de-

vendo começar desde a infân-
cia. “É fundamental estimular 
o senso de responsabilidade 
da criança, contribuindo para 
a sua formação integral como 
cidadão”, comenta.

É o que também ressalta 
Cristina Kemper, mãe da 
aluna Nicole Kemper, do 3º 
ano do Ensino Fundamental 
dos colégios Cata-Vento e 
Ipec, sobre a importância da 
adesão dos alunos ao evento. 
“A participação da Nicole é 
de extrema importância para 
seu crescimento. Aqui, ela 
compreende a responsabilida-
de de ser o tutor de um animal 
de estimação, desde a alimen-
tação até a demonstração de 
afeto”, pontua.

Na ocasião, o prefeito de 
Indaiatuba destacou o papel 
fiscalizador da população, 
no combate aos maus tratos 
de animais. “A população 
também passa a fiscalizar e a 
denunciar os maus tratos, fa-
zendo um elo com o trabalho 

desenvolvido pelas entidades 
locais, que lutam por essa 
causa”, pontua. O prefeito 
aproveitou o momento de 
união com a comunidade, 
para anunciar que o enredo 
do Carnaval da cidade deste 
ano será sobre a mesma causa.

Neste ano, a 4ª Caminha-
da contra os maus tratos aos 
animais contou, ainda, com 
uma feira de adoção de ani-
mais, show com a banda Trio 
Jack e a comercialização de 
2.300 camisetas, com renda 
revertida para os trabalhos 
das ONGs locais de proteção 
aos animais. 

 
Colégios 

Informações sobre os co-
légios Cata-Vento e Ipec, que 
estão com matrículas aber-
tas, podem ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3875-4731 / 
3825-6550 ou, na portaria do 
Colégio Cata-Vento, locali-
zado à Rua Armando Salles 
de Oliveira, 623, no Centro.

Rio Capivari-Mirim, contribui 
em 40% para a oferta de água 
bruta para o abastecimento da 
Zona Sul, além do Rio Jundiaí, 
utilizado desde a estiagem do 
ano passado. 

Para este ano, estarão em 
operação cinco novos reser-
vatórios, que aumentarão de 
30 milhões para 56,3 milhões 
de litros de água tratada a 
capacidade de reservação. Já 
até janeiro de 2016, a cidade 
deve contar com mais quatro 
reservatórios. 

O Saae informou ainda que 
a barragem do Rio Capivari-
-Mirim deverá estar concluída 
até junho deste ano e que a 
mesma está sendo aprofunda-
da de forma que seja possível 
armazenar as chuvas espera-
das neste início do ano. E um 
novo sistema está sendo cons-
truído para captar e tratar com 
melhor eficiência as águas do 
Rio Jundiaí. 

Mesmo com todas essas 
ações, a Autarquia pede que 
a população não deixe de 
economizar, pois as obras 
se tornaram inúteis caso não 
chova. A fiscalização a casas e 
condomínios foi intensificada, 
visando notificar possíveis 

desperdícios. 
O Programa Educa Água 

que ocorre nas escolas tam-
bém será intensificado e du-

rante todo ano deverá ser 
mantido nas escolas a redução 
do consumo de no mínimo 
25%.  A população também 

deve receber nas contas de 
água, panfletos com dicas de 
economia e a importância da 
redução do consumo. 
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Obras no Hospital 
Dia já iniciaram

JEAN MARTINS

ARQUIVO  SCS/PMI

Lombada eletrônica será 
instalada na Marginal do Parque

A primeira lombada 
eletrônica de Indaia-
tuba será instalada na 

Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na Margi-
nal do Parque Ecológico. Via 
Secretaria de Comunicação 
Social, o secretário municipal 
de Urbanismo e Meio Am-
biente, José Carlos Selone, 
informou que o equipamento 
ficará no trecho próximo ao 
antigo Mundo Bola. 

Apesar de já saber onde 

o equipamento será fixado, 
o secretário disse ainda não 
saber quando o aparelho 
enfim será instalado, mas 
o prazo para que o serviço 
seja realizado é de 60 dias. 
A novidade é que a primeira 
lombada eletrônica da cidade 
será custeada por empreende-
dores da região onde ficará o 
equipamento. Por isso, a Pre-
feitura não soube informar 
quais são as empresas. 

O Executivo não soube 
informar ainda mais quantos 
equipamentos devem ser ins-
talados na cidade. Segundo 

ainda o secretário, o objetivo 
da lombada eletrônica é pro-
vocar uma redução da veloci-
dade dos veículos, deixando 
o trecho mais seguro, por isso 
não existe qualquer estimativa 
de arrecadação com multas. 

Atualmente, Indaiatuba 
conta com 450 lombadas 
convencionais espalhadas 
pela cidade. 

Função
As lombadas eletrônicas 

são dispositivos usados no 
trânsito como forma de con-
trolar a velocidade do tráfego 

A obra de ampliação do 
Hospital Dia “Dr. Renato 
Riggio Jr.” foi iniciada há 
duas semanas. A Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Urbano Engenharia emitiu 
a Ordem de Serviços no dia 
5 de janeiro. A ampliação 
do prédio é necessária para 
a instalação do Serviços de 
Atenção Especial (Sae) da 
Secretaria Municipal de Saú-
de. O investimento será de R$ 
269.164,85.

No total, serão 97,50m² 
de área ampliada. Além de 
quatro novos consultórios, 
sendo um de pré-consulta, 
que serão utilizados pelo Sae, 
a ampliação do Hospital Dia 
incluirá a construção de uma 
recepção; espera; sanitários 
acessíveis; sala de coleta; 
sala de coordenação; sala de 
medicação; copa e arquivo. 

A empresa que executará 
a obra é a Construtora Tutida, 
que terá o prazo de seis meses 

e possui funcionamento igual 
ao dos radares. Os equipa-
mentos ainda possuem um 
elemento visual onde um 
mostrador informa ao moto-
rista a sua velocidade depois 
de atravessar os medidores 
no asfalto. 

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

para concluir os serviços.
Conforme informações da 

Secretaria de Saúde, o Sae 
realizará o atendimento es-
pecializado em HIV/AIDS e 
Hepatites Virais aos pacientes 
diagnosticados que necessi-
tam de atenção continuada.

Atualmente estes pacien-
tes são atendidos no Ambu-
latório de Moléstias Infec-
tocontagiosas (DSTs, HIV/
AIDS e Hepatites Virais) em 
quatro consultórios também 
localizados no Hospital Dia 
e utilizam a mesma recepção. 
Este novo espaço permitirá 
que o paciente que procu-
ra atendimento tenha um 
acolhimento diferenciado e 
sigiloso, com uma recepção 
exclusiva para eles.

Quando a obra for conclu-
ída, os consultórios usados 
pelo Ambulatório de Molés-
tias Infectocontagiosas serão 
utilizados para atendimentos 
de outras especialidades.

Obras para a reforma do hospital terá investimento de R$ 269.164,85

Primeira lombada eletrônica será custeada por empreendedores locais  e ficará na Marginal do Parque
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Apartamentos começam 
a receber cobertura

Procon tem aumento de 
40% nos atendimentos

SCS/PMI

DEUZENI CEPPOLINI  SCS/PMI

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

O Procon Indaiatuba 
teve aumento de 
40% nos a tendi-

mentos em 2014, segundo 
comparativo com o mesmo 
período do ano anterior. 
Foram 10.465 nos últimos 
doze meses, contra 9.441 
em 2013. A instituição tam-
bém divulgou a lista das 12 
empresas mais reclamadas 
no ano passado, que teve 
novamente a Telefônica 
Brasil S/A como líder.

O balanço anual do ór-
gão mostrou ainda que dos 
mais de 10 mil atendimentos 
realizados no ano passado, 
1.250 se referem a audiên-
cias (entre consumidor e 
empresa/comerciante). 

Em janeiro foram 71 au-
diências, em fevereiro, 98, 
março 84, em abril saltou 
para 155, em maio foram 
136. Já em junho houve 
uma queda significativa e 
o órgão realizou 40 audiên-
cias, em julho foram 81, em 
agosto saltou para 144, em 
setembro foram 119, outu-
bro 123, novembro 136 e no 
último mês do ano foram 63. 

Das 1250 audiências re-
alizadas nos 12 meses, 934 
terminaram com o acordo 
entre as partes e 316 não fo-
ram acordadas. Já em 2013, 
o Procon realizou 796 audi-
ências, das quais 595 tiveram 
acordo e em 201 não houve. 

O Procon também reali-
zou 1486 acordos através de 
cartas preliminares, dispen-
sando assim os processos 
judiciais. Os atendimentos 
para assuntos relacionados à 

Nota Fiscal Paulista somou 
1.586 e atendimentos traba-
lhistas, serviço que apenas a 
Procon de Indaiatuba presta, 
diferente das outras unida-
des do órgão, somou 2.336 
atendimentos. 

As alegações enviadas 
à empresa reclamada so-
maram 1.325, as consultas 
via atendimento telefônico 
foram 2.426 e as visitas 
fiscalização foram 38.

Conscientização 
O órgão também reali-

zou 18 palestras em vários 
locais sendo duas para o 

projeto Ensino para Jovens 
e Adultos (EJA), sete apre-
sentações sobre o Direito 
do Consumidor Idoso, uma 
sobre como aprender a con-
sumir para alunos da rede de 
ensino, três sobre o Código 
de Defesa do Consumidor 
e cinco sobre o Procon na 
Mídia. 

De acordo com o agente 
fiscal do Procon Indaiatu-
ba, Diógenes Dell Orti, o 
aumento nos atendimentos 
se deve aos bons resultados 
que o órgão vem conse-
guindo, o que aumenta a 
confiança do consumidor. 

“Os consumidores estão 
procurando mais os seus 
direitos e as empresas tem 
se mostrado mais propensas 
a chegarem a um acordo, e 
também a nossa nova lo-
calização, mais acessível a 
maioria. Todos esses fatores 
contribuem para o aumento 
nos atendimentos”, diz. 

O fiscal destaca também 
que as palestras auxiliam 
a população a estar por 
dentro de seus direitos, 
além de ensinar os alunos 
a aprenderem desde cedo 
como consumir com cons-
ciência. 

O balanço anual do órgão aponta que em 2014 foram 10.465 atendimentos, contra 9.441 em 2013

Telefônica lidera lista das empresas mais reclamadas

Cadastro do Passe-bolsa 
ainda pode se solicitado

O balanço do órgão tam-
bém apontou o ranking das 
12 empresas mais reclama-
das em 2014 e a Telefônica 
Brasil S/A lidera com 291 
casos. Em segundo lugar 
ficou a Claro S/A, com 172 
reclamações, e em terceiro 
lugar o Banco Bradesco, 

O formulário para soli-
citar o benefício do projeto 
Bolsa de Estudos/Passe 
Transporte, conhecido como 
Passe-Bolsa, ainda está dis-
ponível no site da Prefeitura 
e no Paço Municipal. O 
plantão de dúvidas acontece 
a partir de segunda-feira, 
dia 26, e vai até quinta-feira, 
dia 29, das 8h30 às 16 horas, 
no Paço Municipal.  

Durante o plantão,  o 
candidato pode conferir 
a documentação e tirar as 
dúvidas referentes ao pre-
enchimento do formulário 
junto as assistentes sociais.

O formulário está dis-
ponível  no si te  da  Pre-
fei tura pelo l ink  h t tp: / /
www.indaiatuba.sp.gov.
br/assistencia-social/bolsa-
-passe/. Já foram realizados 
mais de mil downloads. 

Os interessados também 
podem retirar o formulário 
na recepção da Secretaria 
responsável, sendo que a 
sua entrega junto com a 
documentação será nos dias 
30 de janeiro (sexta-feira), 
das 8h30 às 16h30, e no dia 
31 de janeiro (sábado), das 
9h às 16h, no auditório da 
Prefeitura.

No l ink,  o  candidato 
também pode encontrar 
modelos de declarações 
(caso necessário), relação 
de documentos exigidos e 
critérios da lei municipal nº 
4835/2005, que autoriza o 
pagamento. O Passe Bolsa 
é oferecido aos estudantes 
em situação de carência 
que, em contrapartida, re-
alizam atividades comu-
nitárias solicitadas pela 
Secretaria.

Os apartamentos populares 
em construção no Jardim dos 
Colibris estão com a alvenaria 
pronta e já começaram a rece-
ber a cobertura. O Condomí-
nio Vitória Régia é composto 
por 296 apartamentos dividi-
dos em 22 blocos. O empre-
endimento é resultado de uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Indaiatuba, por intermédio da 
Secretaria de Habitação, com 
a Cooperativa Habitacional, 
que é a responsável pela exe-
cução da obra. A previsão é 
de que as unidades habita-
cionais sejam concluídas em 
setembro.

A área útil dos aparta-
mentos é de 45,02 metros 
quadrados, com dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro e área 
de serviço. Alguns blocos 
possuem quatro imóveis por 
andar e outros, dois imóveis 
por andar. 

Os futuros moradores do 
condomínio terão toda a in-
fraestrutura que o bairro já 
oferece, incluindo creche e 
Emeb (Escola Municipal de 
Educação Básica).

O projeto habitacional 
atende famílias com renda de 
até três salários mínimos que 
estavam inscritas em projetos 
habitacionais da Prefeitura, 
e passaram por triagem re-
alizada pela Secretaria de 
Habitação.

A Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) concluiu as assi-
naturas dos contratos com os 
mutuários do Vitória Régia 
em fevereiro deste ano e a pre-
paração do canteiro de obras 
começou no mês de março.

O empreendimento está 
localizado em uma área doada 
pela Prefeitura na Avenida 
Josué Ferreira da Silva, 13, no 
Jardim dos Colibris.

O Condomínio Vitória Régia é composto por 296 apartamentos

com 119 casos. 
Em quarto ficou a Sky 

Brasil com 106 queixas, em 
quinto o Banco Itaú com 
85, em sexto a Net Serviços 
de Telecomunicações, com 
84, e em sétimo o Banco 
Daycoval, com 66 recla-
mações. 

A Tim Celular S/A foi 
a oitava empresa mais re-
clamada com 57 queixas. 
Em nono ficou o Banco 
Santander, com 52 recla-
mações, a décima empresa 
foi o Banco Panamericano, 
com 51 queixas. Fecham a 
lista a BV Financeira, com 
50 reclamações, e a Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
com 48 casos. 

A Telefônica também li-
derou a lista do ano de 2013, 
quando obteve 208 queixas. 
No mesmo ano, a segunda 
colocada foi novamente a 
Claro S/A com 174 e a ter-
ceira foi o Banco Daycoval, 
com 151 queixas. 

Em quarto lugar ficou 
a BV Financeira, com 118 
reclamações, em quinto o 
Banco Bradesco, com 106, 
em sexto  a  Sky Bras i l , 
com 73, e em sétimo a Net 
Serviços de Telecomunica-
ções, com 50 queixas. 

A Tim Celular S/A foi 
novamente a oitava colo-
cada, com 50 reclamações, 
o Banco BNG foi o nono 
colocado, com 49 queixas, 
e o Banco Panamericano 
foi o décimo, com 47 ca-
sos.  Completam a lista o 
Banco Santander, na décima 
primeira posição com 44 re-
clamações, e o Banco BMG, 
em décimo segundo com 41.
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Max Planck e Singer firmam 
parceria para curso de Moda 

DA REDAÇÃO
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FOTOS: JME

A Faculdade Max Planck 
anunciou na última 
terça-feira, dia 20, uma 

parceria com a empresa Sin-
ger do Brasil, especialista em 
máquinas de costura. A união 
permitirá a contratação de 
estagiários da instituição para 
o treinamento na unidade da 
empresa em Indaiatuba e tam-
bém viabilizou a montagem de 
um laboratório de costura para 
o novo curso da instituição, o 
de Design de Moda. 

A Sala Singer, como é 
denominado o laboratório, 
já está pronta e conta com 

dez máquinas de costura 
doméstica, modelo Facili-
ta Pro 5523; uma máquina 
Ultralock 14SH, que é para 
fazer o acabamento; além de 
outros itens. 

De acordo com a coorde-
nadora de comunicação da 
Singer, Milena Olivati Mo-
desto Fratin, a parceria visa 
enriquecer o mais novo curso 
da instituição. “Realizamos 
um investimento inicial de R$ 
20 mil, colocando máquinas 
domésticas que são mais ade-
quadas a esses alunos que es-
tão começando. Futuramente, 
o laboratório do curso será 
equipado com as máquinas 
industriais”, conta.  

Milena também destaca 
que a parceria irá viabilizar 
outra ações, como palestras 
e projetos que incite a parti-
cipação dos alunos. 

Ainda durante a coletiva, 
o diretor de unidade da Facul-
dade Max Planck, o professor 
Kleber Rodrigues, agradeceu 
ao apoio da empresa. “Nós 
aqui na faculdade temos o 
lema de que nossos cursos se-
jam metade teórico e metade 
prático, e no Design de Moda 
isso é ainda mais essencial. 
Por isso buscamos a parceria 
da Singer, para que trouxesse 
sua qualidade e pudéssemos 
formar profissionais ainda 
mais capacitados”, destacou. 

O curso 
Ainda não foi divulgado a 

data exata do início das aulas, 
porém de acordo com Rodrigues 
elas devem começar no início 
de março, um pouco depois dos 
outros cursos. Os interessados 
ainda podem se inscrever para o 
vestibular do curso que terá dois 
anos de duração, com aulas no 
período da noite. 

O site para inscrição é o 
www.seufuturonapratica.com.
br/max e informações podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3885 9900.

De acordo com a coorde-
nadora do curso, a professora 
Cristina Morais, durante os dois 
anos da graduação o aluno terá 

a possibilidade de vivenciar na 
teoria e na prática, as diferentes 
áreas de atuação de um profis-
sional formado em Design de 
Moda e atuar em todas elas. 

A grade curricular é com-
posta por disciplinas práticas e 
específicas, e abordará desde 
a criação até o ponto de ven-
da, passando por áreas como 
desenvolvimento de coleção, 
laboratório de costura, desfile, 
consultoria, entre outras que 
compreendam o universo de 
atuação do profissional. 

Para que haja uma rápida 
inserção no mercado de traba-

lho, a cada módulo cursado na 
Max Planck o aluno receberá um 
certificado que equivale ao de 
assistente de criação, o que lhe 
possibilitará atuar na área mes-
mo sem ter terminado o curso. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, a coordenadora 
destacou o que será aborda-
do no curso. “A moda está 
inteiramente ligada ao com-
portamento do ser humano e 
é isso que queremos ensinar 
no curso. A moda diz muito 
sobre quem veste, precisa ser 
autêntica, prática, acessível e 
real”, explica. 

Empresa equipou o laboratório do curso com máquinas domésticas e posteriormente oferecerá equipamentos industriais Palestra gratuita marca 
lançamento do curso

Para marcar o lançamento 
oficial do curso de Design de 
Moda, a Max Planck realizará 
uma palestra gratuita hoje, 
dia 23, a partir das 19h30, 
no espaço de convivência da 
faculdade. 

A apresentação será mi-
nistrada pela coordenadora 
do curso, professora Cristina 
Morais, que abordará o mer-
cado do mundo da moda e 
as inúmeras possibilidades 
de atuação que a formação 
proporciona. 

A palestra é aberta ao 
público, mas as vagas são li-
mitadas, por isso a instituição 

aconselha aos interessados 
entrarem em contato pelo te-
lefone 3885-9900 para saber 
se ainda há vagas.

Além da palestra, será 
apresentada a primeira ação 
do curso. Uma das alunas 
inscritas para cursar Moda, a 
estudante Yara de Mello, foi 
convidada a participar de uma 
consultoria de imagem. A pro-
posta, segunda a coordenado-
ra, foi mostrar como um olhar 
treinado de um profissional 
de moda pode contribuir para 
adequação da personalidade 
de uma pessoa às necessida-
des de seu dia a dia. 

ENSINO 

Educadores passam por capacitação 
Professores gestores e 

coordenadores da Rede 
Munic ipa l  de  Educa-
ção de Indaiatuba passa-
ram por capacitação na 
segunda-feira, dia 19, 
com tema de liderança e 
gestão escolar ministra-
da pelo professor Júlio 
Furtado, no Bosque do 
Saber. O encontro faz 
parte de uma série de 
capacitações que tiveram 
início em 2014 e finaliza 
em fevereiro de 2015.

No ano passado fo-
ram trabalhados diversos 
temas, como liderança, 
trabalho em equipe, re-
lações interpessoais, en-
tre outros. Neste último 
encontro foi o planeja-
mento estratégico, o qual 

também será explorado 
no último encontro em 
fevereiro.

A expectativa é que 
os professores gestores 
e  coordenadores  pos-
sam utilizar o que estão 
aprendendo nos encon-
tros, em suas escolas, 
melhorando ainda mais 
a qualidade da educação 
que é oferecida em In-
daiatuba.

Currículo
Palestrante nas áreas 

de  Educação  e  Lide-
rança possuindo grande 
experiência com docen-
tes do Ensino Superior. 
Autor de diversos livros 
na área de Aprendiza-
gem e Cotidiano Esco-

lar. Desenvolvedor de 
Lideranças através de 
programas vivenciais. 
Especializações: Gestão 
Escolar e Universitária; 
Avaliação Educacional 
e Institucional; Desen-
volvimento de Lideran-
ças; Multiculturalismo e 
Educação; Elaboração de 
PDI, PPI e PPC; Didática 
no Ensino Superior. 

Já ministrou mais de 
mil palestras em cerca 
de 600 cidades no Brasil 
e no exterior.

Os temas das palestras 
são Aprendizagem Sig-
nificativa, Avaliação da 
Aprendizagem, o desen-
volvimento de Compe-
tências em sala de aula e 
Gestão da Sala de Aula.
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Há 12 anos a Group 
Solutions atua em 
Indaiatuba com ex-

celência na administração de 
condomínios. Líder de mer-
cado em consultoria, gestão 
patrimonial e gerenciamento 
condominial, a empresa hoje 
é responsável pela administra-
ção de 50% dos condomínios 
locais, além de expandir seus 
serviços para outras cidades 
da região. 

Tudo começou no dia 1º 
de fevereiro de 2003, quando 
o empresário João Roberto 
Ruman e seus dois irmãos 
optaram por “construir” suas 
vidas em Indaiatuba. “Já tínha-
mos uma vida paralela entre 

Indaiatuba e São Paulo e de-
cidimos vir para cá. Estou em 
Indaiatuba há 15 anos”, conta. 

Em São Paulo, o empresá-
rio relata que já havia traba-
lhado por quatro anos na ad-
ministração de condomínios 
e, por conta da carência de 
empresas que atuavam nesse 
ramo em Indaiatuba (na épo-
ca só haviam duas), decidiu 
investir nesse segmento. 

Com uma equipe de 35 
colaboradores, a Group So-
lutions é responsável pela 
administração de 100 con-
domínios na cidade, além de 
outros quatro na região (dois 
em Campinas, um em Itupeva 
e outro em Salto). 

Há mais de uma década a 
empresa atua com qualidade 
nos condomínios de Indaiatu-

ba e região e presta diversos 
serviços como controlar e 
gerar receitas, cobrar inadim-
plência, gerir toda a manuten-
ção preventiva e melhorias 
contínuas, bem como resolver 
as manutenções corretivas.

A Group Solutions tam-
bém é responsável por toda 
folha de pagamento, escritu-
ração municipal, contabili-
dade, balanços financeiros, 
administração de documentos, 
contratos e também arquivo 
morto. 

Atuando dessa forma é 
inegável o sucesso da empresa 
na administração de condomí-
nios. Para o empresário João 
Roberto Ruman, são inúme-
ros os diferenciais da Group 
Solutions, os quais colocam 
a empresa numa posição de 
destaque no cenário regional. 
“Há dois anos temos certifica-
ção pelo ISO 9001 e há quatro 
certificação PQE Secovi, os 
quais habilitam as empresas 
possuírem processos de con-
trole e organização definidos 
e auditados”, reconhece. 

A Group Solutions tam-
bém possui outros diferencias, 
como departamentos próprios, 
como Jurídico, Contabilidade 
e Departamento Pessoal. A 
empresa também conta com 
processo de tesouraria e con-
troladoria, além dos setores de 
compras e manutenção. 

Satisfação 
Prestes a completar 13 

anos, João confirma o suces-
so da empresa e a opção de 
investir em Indaiatuba. “É um 
mercado crescente, que tem 
se profissionalizado, o que 
melhora o grau de excelência 

das empresas e consequen-
temente o atendimento aos 
clientes”, diz. 

A unidade da Group So-
lutions fica localizada na Rua 
Dom Pedro I, 346, no bairro 
Cidade Nova. Mais informa-
ções sobre a empresa podem 

ser conferidas pelo telefone 
(19) 3825-8960.

Com centenas de seguido-
res, a empresa também possui 
uma página na rede social 
Facebook. Saiba mais sobre 
a empresa também no site 
www.groupsolutions.com.br. João Roberto Ruman, foi um dos idealizadores da Group Solution

Group Solutions está há 12 anos na administração de condomínios
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Intercâmbista do Yázigi Travel 
conta sua experiência no Canadá 
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Sobre o Yázigi Travel 
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Na última semana o 
Yázigi Indaiatuba 
recebeu a visita do 

piloto de avião Guilherme 
Fernandes, de 20 anos, que 
acaba de retornar de Van-
couver, no Canadá, onde 
vivenciou quatro meses de 
intercâmbio. Guilherme está 
iniciando na carreira como 
piloto e com o 
desejo de do-
minar um se-
gundo idioma. 

O  i n t e r -
câmbio feito 
pe lo  p i lo to 
foi o Yázigi 
Travel ,  que 
possibilita as 
pessoas rea-
lizarem o seu 
desejo de via-
jar para outro 
país, conhecer 
novas cultu-
ras, fazer no-
vas amizades 
e ainda ter a 
oportunidade 
de aprofundar 
seus conhecimentos em um 
novo idioma.

Guilherme contou sobre 
sua experiência em outro 
país, como o Canadá, a con-
vivência com pessoas de di-
ferentes culturas e qual foi a 
importância do intercâmbio, 
tanto na sua vida profissional 
quanto no pessoal.

"Foi esplêndido 
passar quatro 

meses no 
Canadá, 

pois além de 
aprofundar meus 

conhecimentos 
no idioma, tive 
a oportunidade 

de conhecer uma 
nova cultura, 

fazer amigos de 
diferentes lugares 

do mundo."

ENTREVISTA
Como foi sua vivência em um país diferente?
Guilherme - Foi muito bacana. A família que me hospedou, 
apesar do casal ser um pouco mais velho, era muito atencioso, 
procurava fazer de tudo para me agradar, me acolheu muito 
bem, me senti em casa!

O que o intercâmbio acrescentou na sua vida profissional 
e na vida pessoal?
- Abriu minha mente em relação a vários fatores. Me fez 

amadurecer mais, pois estava em um país dife-
rente, sem meus pais, então eu tinha que resolver 
as situações sozinho, encarar as dificuldades. No 
que diz a respeito à área profissional foi funda-
mental, afinal de contas eu uso muito o inglês e 
com certeza vai contribuir para o meu crescimento 
profissional.

Atendeu as suas expectativas? O que mais 
marcou sua viagem?
- Sim, claro! O que mais marcou além do inglês, 
foram as amizades que fiz.

O que foi mais difícil?
-Quando cheguei, por mais que a família tenha me 
acolhido da melhor forma, “bateu” uma inseguran-
ça. Estar sozinho em um lugar desconhecido causa 
uma certa estranheza, mais foi só nos primeiros 
dias, depois fui me acostumando.

Que impressão a escola lhe causou?
- A escola é muito boa, os professores são ótimos.

Como você avalia os serviços prestados pelo Yázigi Travel?
- Foi um serviço de excelência, e não poderia ser de maneira 
diferente, eu conheci o Yázigi Travel por indicação de um 
amigo e com ele a viagem foi tranquila e produtiva da mes-
ma forma, ele também se sentiu seguro. Sempre havia uma 
pessoa on-line disponível para auxiliar, esclarecer eventuais 
dúvidas, muito prestativos. Eu recomendo o Yázigi Travel 
para qualquer pessoa, pois confio no trabalho desenvolvido. 

O Yázigi Travel oferece 
um mundo de opções para 
você fazer um curso no exte-
rior - cursos de idiomas como 
inglês, espanhol, francês, 
italiano, alemão e mandarim, 
grupos de férias mais passeios, 
high school, estágios não re-
munerados, Au Pair e muito 
mais, além da possibilidade 
de se personalizar um curso 
dentro do interesse do aluno. 
São os mais diversos destinos: 
África do Sul, Alemanha, 
Argentina, Austrália, Canadá, 
Chile, Espanha, Estados Uni-
dos, França, Índia, Inglaterra, 
Irlanda, Itália, Malta, Nova 
Zelândia e Uruguai, e tudo 
isso para interessados de 8 a 
80 anos.

Para os programas de idio-
mas, nossas escolas parceiras 
espalhadas por todos os con-
tinentes, apresentam proposta 
de ensino baseadas na mais 
moderna metodologia de en-
sino. Oferecendo um clima 
agradável e facilitador ao 
aprendizado em suas salas de 
aula, estas escolas promovem 
a integração de seus alunos na 
cultura local de cada país. Os 
alunos têm que se comunicar 
com os professores e entre si, 
pois a expectativa das escolas 

é que falem, deem opiniões 
e fiquem envolvidos com o 
aprendizado. Esse é o compro-
misso do Yázigi Travel!

Juntamente com a rede 
de escolas Yázigi, o Yázigi 
Travel prepara o aluno para 
se sentir em casa em qualquer 
lugar do planeta. O Yázigi 
Travel vai ajudá-lo a se tor-
nar um verdadeiro Cidadão 
do Mundo capaz de atuar de 
forma consciente em tudo o 
que está em sua volta e colocar 
a sua contribuição pessoal em 
tudo o que se faz.

São mais de 60 anos de 
experiência no ensino de idio-
mas em todo o Brasil, mais de 
25 anos enviando alunos no 
exterior e desde 1997 somos 
associada plena da BELTA.

Procure uma unidade Yázi-
gi próxima a você, ou entre 
em contato conosco em nossa 
sede em São Paulo, e seja um 
verdadeiro cidadão do mundo.

O Yázigi em Indaiatuba 
fica na Avenida Fábio Ferraz 
Bicudo, 340, no Jardim Espla-
nada 2. Mais informações pelo 
telefone. (19) 3875-0206 

Guilherme com a consultora de vendas do Yázigi, Daniela Aquino 

O piloto de avião Guilherme Fernandes, de 20 anos, durante intercâmbio no Canadá 
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Os Pinguins de Madagascar são 
destaques no McDonald’s

Kika Baldasseirine fecha 
mais uma vez a agenda musical
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Inscrições para oficinas
culturais começam no dia 31

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Diversas atividades estão disponíveis à população gratuitamente  em dois polos

Kika Baldasseirine se apresenta no fechamento do “Menu Musical” de janeiro 

Os Pinguins de Madagascar estão na primeira campanha do ano

Começa no próximo 
dia 31, as inscrições 
para as oficinas cul-

turais gratuitas permanen-
tes. Os interessados devem 
procurar o Centro de Con-
venções Aydil Bonachella, 
das 8h às 13 horas. São 14 
modalidades artísticas à 
escolha, com opções para 
crianças, jovens e adultos. 
As aulas ministradas no 
Centro Cultural Wanderley 
Peres e no Centro Cultural 
Jardim Morada do Sol. 

Para se inscrever é preci-
so apresentar uma foto 3x4 
recente, cópia do RG, cópia 
do comprovante de endereço 
e doar uma lata de leite em 
pó de 400g. A doação será 
revertida para as entidades 
atendidas pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Indaiatu-
ba (Funssol). 

A primeira campanha do 
McLanche Feliz de 2015 traz 
um super lançamento das telonas 
para todos os restaurantes do 
Brasil. A novidade para toda a 
família foi inspirada nos perso-
nagens do filme “Os Pinguins de 
Madagascar”, da DreamWorks. 
Sucesso entre pais e filhos, os 
personagens com características 
inusitadas possuem fãs pelo mun-
do todo e já estão disponíveis.

“Com esta campanha, que-
remos oferecer momentos de 
diversão para toda a família. 
Nosso objetivo é proporcionar 
uma experiência única para todas 
as idades”, conta o diretor de 
marketing do McDonald’s, João 
Branco. 

 A nova campanha inclui oito 
brinquedos estilizados represen-
tando os principais personagens 
dessa aventura. O Capitão™ 
Rodão é o líder do grupo e para 
ver o boneco andar, basta dar 
corda girando a chave nas costas 
do Capitão. 

Ao encaixar o brinquedo na 
roda que acompanha o produto, 
ele girará. Kowalski™ Lançador 
é o cérebro do time. Com ele, a 
brincadeira consiste em colocar 
o lançador no canhão e pressio-

Mais uma vez a can-
tora Kika Baldasseirine, 
na companhia do violão 
de Jarbas Santana, fecha o 
“Menu Musical” de janeiro 
do Shopping Jaraguá. Com 
o melhor da música popular 
brasileira, Kika se apresenta 
neste domingo, dia 25, a 
partir das 12h30, na praça de 
alimentação e com entrada 
gratuita. 

O repertório escolhido a 
dedo dá um toque especial na 
apresentação da artista, que 
interpreta canções de gran-
des nomes da música como 
Elis Regina, Maria Gadu, 
Tom Jobim, entre outros. Há 
mais de dez anos no cenário 
musical, Kika já é sucesso na 
região e cativa o público por 
onde passa.

Jaraguá 
Os shoppings da Rede 

Jaraguá integram as Organi-
zações Sol Panamby, conglo-

Serviço
Projeto cultural "Menu Musical" com Kika Baldasseirine
Local: praça de alimentação do Shopping Jaraguá - Rua 15 de 
Novembro, 1200, Centro – Indaiatuba.
Data: 25 de janeiro. Horário: das 12h30 às 15h30
Evento gratuito

A partir do dia 3 de fe-
vereiro, as possíveis vagas 
remanescentes devem ser 
consultadas diretamente no 
centro cultural de interesse, 
de segunda a sexta-feira das 
8h às 17 horas. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
3894-1867.

No Centro Cultural Wan-
derley Peres, localizado na 
Praça Prudente de Moraes, 
no Centro, há aulas de Violão 
(manhã, tarde e noite/inician-
te e avançado), Artes Infantil 
(manhã e tarde), Coral (tarde 
e noite/ feminino, masculino 
e 3ª idade), Viola Caipira 
(tarde e noite/ iniciante e 
avançado), Pintura Contem-
porânea (noite), Desenho 
Artístico (manhã), Desenho 
e Criatividade (tarde), Tea-
tro (manhã e noite/ infantil, 
juvenil, adulto e 3ª idade), 
Desenho Infantil (manhã 
e tarde/ infantil e juvenil), 
Jazz (manhã e tarde/ infantil 

nar o botão ao lado dele para 
dispará-lo. 

Rico™ Peixe Voador é con-
siderado o especialista da equipe. 
A diversão começa ao colocar 
o peixinho na boca de Rico™, 
fecha-la e pressionar sua cauda 
para lança-lo. 

O Recruta™ Pinguim é o 
mascote do grupo. Ao apertar e 
manter pressionado o botão nas 
costas do brinquedo e mergulhar 
a cabeça do boneco na água, ao 
soltar o botão o pinguim ficará 
cheio de água. Depois, basta 

merado empresarial que atua 
nos setores de agronegócio, 
comunicação, administração 

7 a 11 anos e juvenil 12 a 16 
anos) e Ballet (manhã e tarde/ 
iniciante e avançado).

Já no Centro Cultural 
do Jardim Morada do Sol, 
situado na Avenida Fábio 
Roberto Barnabé, na Margi-
nal do Parque, haverá aulas 
de Violão (manhã e tarde/
iniciante e avançado), Jazz 
(manhã, tarde e noite/infan-
til 8 a 11 anos, juvenil 12 
a 16 anos e adulto), Pintura 
em Tecido (manhã e tarde), 
Coral Infantil (manhã), Vio-
la Caipira (manhã e tarde), 
Pintura em Tela (manhã e 
tarde), Teatro (manhã e tar-
de/infantil, juvenil e adulto), 
Desenho artístico (manhã e 
tarde/infantil 7 a 10 anos e 
juvenil 11 a 14 anos),  Piano 
Eletrônico (manhã, tarde e 
noite/ infantil 10 a 14 anos, 
juvenil 15 a 17 anos e adulto 
acima de 18 anos) e Ballet 
(manhã e tarde/ iniciante a 
avançado)

apertar o botão para lançar a água. 
Rico™ Lançador de Discos 

é um pinguim que acompanha 
três discos que podem ser lan-
çados pela boca do brinquedo.O 
Capitão™ é uma pelúcia com a 
essência do personagem. Outro 
brinquedo é o Binóculos de 
Pinguins, onde os capacetes dos 
bonecos funcionam como binó-
culos. No Periscópio de Pinguim, 
basta levantar a parte superior da 
cabeça do pinguim para utilizar 
o periscópio. Os pés do boneco 
funcionam como visor.
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comercial e investimento 
imobiliário. www.solpanam-
by.com.br
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PRIMAVERA  Humble e Elite são os 
líderes da Copa Sol-Sol

Gigante não precisará 
mais ser reformado 

As equipes do Humble 
e Elite estão na lide-
rança dos grupos A e 

B da Copa Sol-Sol de Futsal. 
Duas rodadas já foram dispu-
tadas da primeira competição 
do ano no futsal. Amanhã 
e terça-feira, dias 23 e 27, 
ocorrem às partidas válidas 
pela terceira rodada. 

No Grupo A, o Humble é o 
líder com seis pontos, mesma 
pontuação que o União Tri-
buna, porém o primeiro time 
leva a vantagem no saldo de 
gols. Na terceira colocação 
está o Olímpia, com quatro 
pontos.

Cebi Brasil e Otro Iskema 
estão nas respectivas quarta e 
quinta colocações, com três 
pontos. Em sexto colocado 
está o Sem Chance, com ape-
nas um ponto somado. Ainda 
sem saber o que é pontuar no 
certame, Galáticos e Futsal 
Futuro estão nas respectivas 
penúltima e última colocações. 

Na Chave B, a liderança 
fica por conta do Elite, que 
tem quatro pontos. Com a 
mesma pontuação, mas com 
saldo de gols inferior, estão 
Sol-Sol e Meninos do G5. Bo-
russia, Manchester e Shalke, 
ambos com três pontos soma-
dos, estão logo em seguida. 

Para fechar a classifica-

ção, o União Centro Esporti-
vo soma um ponto e está na 
penúltima colocação. Sem 
pontuar no campeonato, o 
Atletas de Cristo “segura” a 
lanterna do Grupo.

Confrontos 
A terceira rodada inicia na 

tarde de amanhã, no ginásio 
da Sol-Sol . No primeiro con-
fronto, às 13h40, o Olímpia 
enfrenta o Otro Iskema. Mais 
tarde, às 14h40, jogam Meni-
nos do G5 x Shalke 83/Betão 
Motos/Tamandaré Tintas. 
Logo em seguida, às 15h30, 
os Galáticos enfrentam o 

Futsal Futuro. 
Às 16h20, a Sol-Sol en-

frenta o Manchester. Para 
fechar a rodada do fim de se-
mana, às 17h10, jogam Cebi 
Futsal x Sem Chance. 

Na terça-feira, três par-
tidas ocorrem à noite. No 
primeiro jogo, às 18h50, o 
Atletas de Cristo/Uniton en-
frenta o União Centro Espor-
tivo. Logo depois, às 19h50, 
o União Tribuna joga contra 
o Humble. Para encerrar, 
às 20h40, o jogo será entre 
Borussia/XII de Junho/Shock 
Equipamentos x Elite/Tigres 
Azuis.  

A bola ainda nem rolou 
na Série A do Campeonato 
Paulista e o Esporte Clube 
Primavera já tem motivos 
para comemorar. Durante a 
semana a Federação Paulista 
de Futebol (FPF) informou ao 
clube que o Gigante da Vila 
não precisará ser ampliado 
para a disputa da competição. 
O Fantasma da Ituana estreia 
no próximo dia 31.

Para disputar a Série A3 
do Campeonato Paulista, o 
Tricolor de Indaiatuba teria 
que construir mais com 2,2 
mil lugares, para atingir os 10 
mil acentos solicitados pela 
Federação. 

Para chegar a esse número 
e com pouco tempo de execu-
ção, o Primavera já tinha em 
seus planos a contratação de 
uma empresa que, em dois 
dias, montaria uma arquiban-
cada modular, que custaria ao 
clube a bagatela de 50 mil. 

Segundo informações da 

No último sábado, 17, 
cinco jogos marcaram a 
abertura da segunda roda-
da. Os resultados foram: 
Atletas de Cristo 3 x 4 Man-
chester, Futsal Futuro 1 x 3 
Olímpia Futsal, Shalke 83 
6 x 5 Borussia, Meninos do 
G5 2 x 2 e Cebi Futsal 5 x 
8 Humble. 

Já na noite de terça-feira, 
20, no encerramento da ro-
dada, o Otro Iskema venceu 
o Sem Chance por 1 a 0, en-
quanto que o União Tribuna 
fez 4 a 2 nos Galáticos. União 
Centro Esportivo e Elite em-
pataram em 3 a 3.   

assessoria de imprensa do 
Primavera, o clube recebeu 
o comunicado da Federação 
Paulista, a qual informou que 
a capacidade dos estádios 
para a Série A3 cairia para 
seis mil lugares. 

Já dentro de campo, o time 
comandado por José Luis 
Drey fez mais jogo amistoso. 
Em Sorocaba, o Tricolor de 
Indaiatuba perdeu para o 
Atlético por 3 a 0. 

O time já havia feito ou-
tros dois confrontos. No sába-
do, dia 17, o time foi a Santa 
Bárbara d’Oeste e empatou 
em 0 a 0 com o União Barba-
rense. Num outro confronto 
preparativo para a Série A3, 
o time de Drey venceu o Gua-
rani por 1 a 0, no confronto 
realizado no estádio Brinco 
de Ouro, em Campinas. 

A estreia do Fantasma no 
Paulista acontece no dia 31 de 
janeiro, em Indaiatuba, às 16 
horas, contra o Taubaté.Equipe do Humble está na liderança do Grupo A com seis pontos somados 

Fantasma da Ituana não precisará aumentar a capacidade do Gigante da Vila 

COPA SOL-SOL

JEAN MARTINS
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Times voltam a campo 
pela Supercopa Vila Avaí
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ADI realiza ‘peneiras’ para categorias menores

Clube 9 realiza a 
terceira rodada no futsal 

Copa Itaici tem pontapé inicial domingo 

Com jogos disputadíssimos, Supercopa Vila Avaí chega a sua terceira rodada 

Testes para as equipes de base da ADI acontecem no próximo dia 31

Confrontos válidos pela terceira rodada começam a partir das 8 horas 

As equipes dos gru-
pos A e B voltam 
a campo no próxi-

mo domingo, dia 25, pela 
13ª edição da Supercopa 
Vila Avaí 2015. A terceira 
rodada será marcada por 
mais quatros confrontos 
válidos pela primeira fase, 
no campo da Vila Avaí. 

Na primeira partida, o 
Bacana Lanches, líder do 
Grupo B com três  pon-
tos, faz o duelo diante do 
Croissant e Cia., equipe 
que  a inda  não  pontuou 
na competição e está na 
terceira colocação. O con-
fronto acontece às 8h30. 

Também pe la  Chave 
B, o XVI de Janeiro, lan-
t e rna  na  c l a s s i f i cação , 
busca três pontos contra 
o SPQV-B, que está  na 
v i ce - l i de rança .  A  bo la 
rola para esse confronto 
às 9h30.

Logo em seguida,  às 
10h30, acontece o primei-
ro confronto do Grupo A. 
O Amigos do Cachorrão, 
líder do grupo com três 
pontos, enfrenta o Outro 
Esquema, penúltimo co-
locado. 

Para fechar a terceira 
rodada da Supercopa,  o 
LBC, lanterna do Grupo, 
busca os t rês  primeiros 
pon tos  con t r a  o  Un ião 
Tribuna/ARC Ferro e Aço, 
equipe que está na segun-
da colocação do Grupo A.

Resultados
Outros quatro jogos fo-

ram disputados no último 
domingo, dia 17, marcan-
do a segunda rodada do 
certame e a primeira das 
equipes dos grupos C e D.

No primeiro confronto, 
o Clube 9 de Julho venceu 
o SPQV-A pelo placar de 
1 a 0. Logo em seguida, 
Grupo Marquinhos e Mar-
quinhos Tintas empatarem 
pelo placar de 3 a 3. Já o 
Cruzeiro/Dinho Águas fez 
3 a 1 na Vila Avaí/Marqui-
nhos Tintas. Pelo mesmo 
resultado, o time da Exsa 

A Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI)/Secre-
taria Municipal realiza no 
próximo dia 31, das 9h às 
17 horas, “peneiras” para 
atletas que querem compor 
as categorias de base da en-
tidade. Os testes acontecem 
no Parque Corolla, no Jardim 
Morada do Sol. 

Os interessados devem se 
apresentar acompanhados de 
um responsável, munidos de 
calção, camiseta, meias e tênis 
apropriados para participar 
dos testes, no horário indicado 
para sua faixa etária, confor-
me agenda abaixo. 

Das 9h às 11 horas, acon-
tecem os testes para nascidos 
1998, 1999 e 2000. Logo em 
seguida, das 14h às 16 horas, 

O Clube 9 realizada no 
próximo domingo, dia 25, 
a terceira edição da Copa 
Arena de Futsal. A Arena do 
clube será o palco dos quatro 
confrontos programados para 
o final de semana. 

O primeiro confronto está 
marcado para às 8 horas, entre 
Vila Mercedes e Santa Cruz. 
Mais tarde, às 9 horas, é a 
vez das vilas Furlan e Avaí 
entrarem em quadra. Logo em 
seguida, às 10 horas, o Jardim 
Pau Preto duela contra a Vila 
Maria Helena. Para fechar a 
rodada, a partir das 11 horas, 
o embate será entre Vila Ho-
mero e Jardim América.

No último domingo, dia 
18, outros quatro jogos mar-
caram a segunda rodada do 
certame. No primeiro jogo, a 
Vila Castelo Branco venceu 
o Cidade Nova por 3 a 2, 
enquanto que Jardim Califór-
nia e Jardim Morada do Sol 
empataram em 4 a 4. A Vila 
Homero goleou o Jardim Pau 

A associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) 
dará início ao calendário es-
portivo do ano. E a primeira 
competição realizada pela 
entidade será a 2ª edição da 
Copa Itaici de Máster 50. 
Quatro confrontos marcam a 
rodada de estreia, que acon-
tece no próximo domingo, 
dia 25. 

O campeonato serve como 
preparação das equipes para 
outras competições Máster 50.

Todos os jogos da rodada 
de estreia acontecem pela ma-
nhã. Às 8h45, por exemplo, 
no Parque Indaiá, o Moscou 
faz duelo importante contra 
a Ferroviária. No mesmo ho-
rário, mas em cardeal, jogam 
União da Vila x SE Vera Cruz. 

venceu o São Francisco. 
Na disputa pela equipe 

menos vazada, o Clube 9 
de Julho está na ponta da 
tabela com nenhum gol 
sofr ido até  o momento. 
Th iago  Alves  (Amigos 
do Cachorrão) e Eronildo 
Sever ino  (Bacana  Lan-
ches) são os artilheiros da 
competição, com três gols 
marcados cada. 

O regulamento da com-
petição prevê que os dezes-
seis times inscritos serão 
divididos em quatro grupos 
de quatro times, onde todos 
jogam contra todos. 

Preto por 7 a 0, já a Vila Maria 
Helena fez 5 a 3 no Jardim 
América.

Disputa 
O campeonato teve início 

no último domingo e está 
previsto 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 classifi-
cam somente os dois primei-
ros colocados de cada chave 
para as semifinais. Já a catego-
ria 17 a 35 anos, é formada por 
quatro equipes, as quais num 
grupo único. Classificam-se 
para as semifinais os quatro 
primeiros colocados.

No ano passado, a com-
petição contou com três ca-
tegorias, com os seguintes 
campeões: Aquarela (Máster), 
Los Muchaxos (Veterano) e 
Quebra Gelo (Adulto).

Já as 10h30, o Ferroviário 
joga em casa contra a Faac. 
Logo em seguida, para fechar 
a primeira rodada, também em 
Cardeal às 10h50, o Pró-Esporte 
busca os três primeiros pontos 
no certame contra o Boca Ju-
nior A. 

O congresso técnico da com-
petição aconteceu no último dia 
6 e definiu diretrizes do certame. 
Na fórmula de disputa, todos 
jogam contra todos dentro do 
grupo, em turno único, classi-
ficando-se para as semifinais as 
duas melhores equipes de cada 
chave. 

Estão no Grupo A as equi-
pes do Ferroviária, Moscou, 
União da Vila, SE Vera Cruz 
e Boca Junior B. O Grupo 
B conta com Independente, 

Classificam-se para a 
próxima fase dois times de 
cada grupo, os quais farão 
as quartas de final.  Na fase 
eliminatória, em caso de 
empate, a decisão será por 
pênaltis alternados e cada 
time fará cinco cobranças 
na primeira série.  

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

Ferroviário, Pró-Esporte, Boca 
Junior e Faac.  

A premiação será para o 
campeão, vice-campeão, de-
fesa menos vazada, artilheiro 
e equipe mais disciplinada. As 
premiações serão patrocina-
das pelo Grupo Marquinhos 
Corretora de Seguros. 

 
Histórico  

A primeira edição do cer-
tame foi realizada em 2013 e 
homenageou o “Pio de Car-
deal”, figura fundamental no 
desenvolvimento do futebol 
amador da região. A campeã 
na ocasião foi o Ferroviário.

Já no ano passado, o troféu 
de campeão ficou com a equi-
pe do Boca Junior, da cidade 
de Cabreuva.  

a “peneira” será para nascidos 
em 2003, 2004, 2005 e 2006. 
Os nascidos em 2001 e 2002 
realizam testes das 16h às 17 
horas. 

O Parque Corolla fica na 
Rua Serafim Gilberto Candello, 
s/nº, no Jardim Morada do Sol. 
Mais informações sobre os tes-
tes pelo (19) 3825-6270.
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PM prende indivíduo 
momentos após crime

JARDIM DO VALETraficante tenta subornar 
guardas durante prisão 
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O empresário Thiago 
dos Anjos Balieiro, 
de 19 anos, tentou 

subornar Guardas Civis ao 
ser preso por tráfico de drogas 
na tarde de sábado, dia 17. O 
jovem confessou que vendia 
entorpecentes e ofereceu R$ 
1 mil aos guardas para não ser 
preso. A ação foi gravada por 
um dos agentes. 

A ocorrência começou 
quando durante patrulha-
mento os guardas avistaram 
dois indivíduos pulando o 
muro dos fundos de uma 
casa. Os guardas foram até o 
local e acionaram o morador 
da residência da frente, que 
informou que a casa ao fundo 
era alugada. 

Os guardas entraram no 
local e se depararam com dois 
adolescentes de 17 anos e em 
uma bolsa em poder deles, lo-
calizaram algumas porções de 
drogas. Indagados, os jovens 
informaram que os entorpe-
centes pertenciam a um jovem 
chamado Thiago, vulgo Boy, 
e que eles apenas revendiam. 

Diante da informação os 
guardas decidiram marcar 
uma emboscada na intenção 
de capturar o referido jovem. 
Os adolescentes então mar-
caram um encontro com o 

suspeito nas imediações do 
Parque Ecológico, solicitando 
que ele levasse mais drogas. 

Com o apoio do GAP, as 
viaturas acompanharam os 
menores até o local e momen-
tos depois os jovens avistaram 
um veículo Honda Civic como 
sendo de “Boy”. As guarni-
ções se aproximaram do car-
ro, que ao avistar as viaturas 
empreendeu fuga jogando na 
rua um embrulho de plástico. 

Metros à frente o mesmo 
foi detido e na condução do 
carro estava Boy. No interior 
do veículo nada de ilícito foi 
encontrado, porém logo que 
indagado o jovem confessou 

que era proprietário da droga 
jogada no chão. Informou 
ainda que em sua loja de infor-
mática, localizada no Jardim 
Morada do Sol, havia mais 
porções e uma balança. 

Ainda no local, o jovem 
ofereceu cerca de R$ 1 mil aos 
guardas para que os mesmos 
não o prendessem. A ação foi 
gravada em um celular por 
um dos agentes. “Eu não sou 
traficante, só entrei em um 
caminho errado. Tenho uma 
loja de informática, dou R$ 
1 mil, R$ 500 pra cada um e 
fica tudo certo”, diz o jovem 
no vídeo. 

 Boy recebeu voz de prisão 

por tráfico de drogas e indi-
ciado também por corrupção 
ativa. Ele foi levado a delega-
cia onde prestou depoimento e 
foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia em Campinas. Já 
os adolescentes também pres-
taram depoimentos e foram 
liberados aos responsáveis.

Thiago dos Anjos Balieiro, de 19 
anos, foi preso no sábado

Guardas apreenderam 
663 gramas de maconha, 
dinheiro e uma balança 
de precisão 

A Polícia Militar prendeu 
na tarde de domingo, dia 17, 
o desempregado Adriano 
Souza da Costa, de 18 anos, 
momentos após o mesmo ter 
assaltado um bar no Jardim 
do Vale. O jovem realizou o 
assalto na companhia de um 
menor de idade e ameaçou o 
proprietário e clientes com 
uma faca. 

De acordo com infor-
mações dos policiais, via 
Copom foram informados 
de um roubo ainda em an-
damento no local. Ao che-
garem no bar, as vítimas 
informaram que os ladrões 
haviam acabado de fugir do 
local. 

Em depoimento,  eles 
contaram que Costa e o 
adolescente passaram em 
frente ao bar olhando para 
o seu interior. Segundo de-
pois voltaram e entraram no 
local, abaixaram as portas e 
anunciaram o assalto. 

Para intimidar as vítimas, 
Costa pegou uma faca que 
estava no balcão do bar e 
subtraiu a quantia de R$ 500 
do caixa. Neste momento, 
um cliente que estava do 
lado de fora desconfiou das 
portas fechadas e as abriu. 
Armado, costa mandou o 
cliente entrar no bar e sub-
traiu de sua carteira mais R$ 

500. Em seguida, a dupla fu-
giu do local rumo ao Jardim 
São Francisco e momentos 
depois as vítimas acionaram 
à Polícia. 

O proprietário do bar in-
formou ainda que conhecia 
Costa e inclusive sabia onde 
o mesmo residia. As viatu-
ras então foram ao local, 
onde encontraram o acusado 
sentado na calçada da resi-
dência. Indagado, o jovem 
confessou o delito e ainda 
informou que o adolescente 
que também participou do 
crime era seu primo. 

Os policiais então se di-
rigiram a casa do segundo 
suspeito, no Jardim Morada 
do Sol. Em conversa com o 
adolescente o mesmo con-
fessou que havia participado 
do roubo e que com o valor 
havia comprado roupas. 
Com ele foi encontrado a 
quantia restante de R$ 308. 
A outra metade do valor 
total do roubo não foi recu-
perada. 

Diante dos fatos, Costa 
recebeu voz de prisão e na 
Delegacia de Polícia foi au-
tuado e encaminhado à Ca-
deia Pública de Campinas. 
Já o adolescente infrator foi 
encaminhado para o Centro 
Socioeducativo Rio Amazo-
nas, também em Campinas.
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Guarda faz concurso interno para promoção

TECNOLOGIA

Guarda Civil testa 
monitoramento em viatura

GIULIANO MIRANDA – SCS-PMI

GIL NUNES – SCS-PMI

SCS-PMI

Trânsito registra primeira 
vítima fatal do ano

Residência e ônibus 
são assaltados

Cidade sedia reunião de 
inteligência e monitoramento

ACIDENTE

SUSTOCENTRAL REGIONAL

O trânsito local registrou 
a primeira vitima fatal de aci-
dente de trânsito do ano. Josuel 
dos Santos Paulino, de 39 anos, 
chegou a ser socorrido e enca-
minhado ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
porém não resistiu aos feri-
mentos e faleceu. O acidente 
ocorreu no último dia 14.

De acordo com o filho da 
vítima, o mesmo se encontra-
va com seu veículo parado no 
acostamento da Rodovia San-
tos Dumont (SP-75), quando 
um condutor que trafegava 
pelo local perdeu o controle 

do carro e atingiu o veículo 
da vítima. 

O autor da colisão sofreu 
ferimentos leves e foi encami-
nhado para o Haoc. A vítima 
também chegou a ser socorrida 
com vida, porém horas depois 
veio a falecer no hospital. 

Paulino foi a primeira víti-
ma fatal de 2015. No ano pas-
sado, ao longo dos 12 meses, 
Indaiatuba registrou 30 mortes 
e segundo dados da Secretária 
de Segurança Pública de São 
Paulo (SSP-SP), o número foi 
aproximadamente 16% a mais 
que o ano de 2013 inteiro. 

A Guarda Civi l  de 
Indaiatuba promo-
verá 14 integrantes 

da corporação por meio de 
concurso interno e três por 
antiguidade. As inscrições 
ocorrerão hoje, dia 23, e nos 
dias 26 e 27 de janeiro. O 
ato segue os Estatutos dos 
Servidores Públicos do Mu-
nicípio e da Guarda Civil de 
Indaiatuba.

A promoção por antigui-
dade é o tempo efetivo de 
exercício do cargo de Guarda 
na atual classe, contando a 
partir da data última promo-
ção e verificada a lista de 
classificação hierárquica. Já 
o merecimento é obtido por 
concurso interno. Lembrando 
que o profissional de segu-

rança de Indaiatuba ascen-
derá à classe imediatamente 
superior a que o GC pertence 
no momento.

Para participar do certa-
me, o Guarda deverá estar em 
pleno exercício nas atribui-
ções do seu cargo, inclusive 
quando ocupante de função 
comissionada, desde que em 
exercício na área de segu-
rança pública no Município. 
Também deverá conhecer e 
estar de acordo com as nor-
mas e exigências do Edital, 
gozar de boa saúde física 
e mental, não ser portador 
de deficiência incompatível 
com o exercício das funções 
que competem ao cargo que 
concorre, não ter gozado de 
licença para tratar de assuntos 
de interesse particular ou ou-
tros afastamentos, exceto Li-
cença Prêmio, Pleito Eleitoral 

ou Licença Maternidade, nos 
últimos 12 meses anteriores 
à data da abertura do edital.

Os candidatos serão sub-
metidos à prova escrita em 
forma de teste de múltipla 
escolha e Teste de Aptidão 
Física (TAF) para verifica-
ção de capacitação e efici-
ência para o cargo. A prova 
escrita, que está prevista 
para o dia 1º de fevereiro, às 
9 horas, na Fundação Indaia-
tubana de Educação e Cul-
tura (Fiec) e será composta 
de 10 questões da disciplina 
de Português, cinco de Ma-
temática, cinco questões de 
Conhecimentos Gerais e 
cinco questões relativas a 
Capacidade para o Trabalho 
e Eficiência. Já o TAF deve 
ocorrer no dia 06 de feverei-
ro, no Centro Esportivo do 
Trabalhador. Dezessete integrantes da corporação devem ser promovidos, 14 por merecimento e três por tempo de serviço

Indaiatuba sediou na quarta-
-feira, dia 14, mais uma reunião 
dos municípios integrantes da 
Central Regional de Inteligên-
cia e Monitoramento (Crim).  
A cada 45 dias é realizada a 
reunião com as equipes de TI, 
Operacional e de Inteligência 
das Guardas Civis de cada mu-
nicípio. Mesmo assim, a troca 
de informações é diária. 

O objetivo é que os repre-
sentantes troquem experiência e 
proponham aperfeiçoamento ao 
software que gerencia o sistema. 
“Pelo que temos conhecimento 
a Crim é uma experiência única 
de integração entre municípios 
para redução da criminalidade 
e com resultados extremamente 
positivos com a solução de mais 
de 120 casos que envolveram 
dois ou mais municípios da 
região e que integram a Crim”, 
comemora o secretário de Se-
gurança Pública, Alexandre 
Guedes Pinto. 

A criação da Crim é um pla-
no antigo do prefeito, Reinaldo 
Nogueira (PMDB). Com o 

sucesso do Plano de Segurança 
de Indaiatuba, que teve início 
em 2009, através da implantação 
de novas tecnologias e de inteli-
gência e com a redução histórica 
dos índices de criminalidade, 
a ideia de integração tornou 
se ainda mais viável. “Quanto 
mais cidades integradas, maior 
seria o cerco à criminalidade”, 
completa Alexandre. 

Assim, em novembro de 
2012, foi criada a Crim. A 
interligação permite que o 
alarme sonoro e visual seja 
acionado ao mesmo tempo nos 
centros de operações das cida-
des envolvidas na ocorrência, 
assim que um veículo suspeito 
é detectado. A informação é 
passada automaticamente em 
tempo real para todas as guar-
das civis interligadas. 

Atualmente estão interliga-
das 11 cidades: Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, 
Jundiaí, Limeira, Louveira, 
Monte Mor, Nova Odessa, 
Santa Bárbara d’Oeste e Vi-
nhedo. 

Representantes de onze municípios participam da reunião

Dois roubos foram regis-
trados no Município no final 
de semana. O primeiro caso 
ocorreu na noite de sexta-feira, 
dia 16, onde um ônibus da VB 
Transportes foi assaltado por 
um homem a mão armada. 
Já o segundo caso ocorreu no 
domingo, dia 18, onde uma 
residência no Jardim Santa Cruz 
foi invadida por um assaltante. 

Segundo o depoimento da 
cobradora do ônibus, o veículo 
trafegava pela Rodovia Santos 
Dumont (SP-75) quando ao 
parou em um dos pontos para 
que um passageiro subisse. O 

usuário em questão entrou no 
veículo e simulando estar arma-
do, anunciou o assalto. 

Do caixa do ônibus ele rou-
bou a quantia de R$ 200, des-
ceu do veículo e tomou rumo 
ignorado. 

Já no segundo caso, a vítima 
contou que um homem trajando 
moletom preto, bermuda e chi-
nelo, arrombou a porta e invadiu 
a casa. De posse de uma arma 
de fogo anunciou o assalto e co-
meçou a revirar a casa. Minutos 
depois ele evadiu-se do local 
levando calçados, um relógio, 
um celular e um computador. 

A Guarda Civil iniciou 
nesta quarta-feira, dia 21, 
o teste de um equipamento 
instalado em viatura para 
monitoramento de veículos. 
Foram colocadas duas câme-
ras, um tablet, entre outros 
materiais, que proporcionarão 
a guarnição receber um alerta 
imediato ao passar próximo 
de um veículo com queixa de 
furto ou roubo. 

O secretário de Segurança 
Pública, Alexandre Guedes 
Pinto, explicou detalhes da 
nova ferramenta.  “É uma 
tecnologia idêntica à que 
usamos no COI e que faz a 
leitura das placas dos veículos 
e realiza consulta automática 

no sistema mostrando se o au-
tomóvel apresenta algum tipo 
de queixa como furto ou rou-
bo”, relata. “Pelo que fomos 
informados somos a primeira 
cidade no Brasil a utilizar essa 
tecnologia embarcada em uma 
viatura”. 

Tecnologia adquirida de empresa 
canadense está em fase de teste



21A

ACONTECECurta nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao
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BUSCA IMPLACÁVEL 
3  - Lançamento - Ação - 
Classificação 14 anos - 109 
minutos. LEGENDADO.  
Quinta (22) a Quarta (28): 
16h15 / 19h25 / 21h45.

HOMENS,  MULHE-
RES E FILHOS - Sessão 
especial do Cineclube 

BUSCA IMPLACÁVEL 
3  - Lançamento - Ação 
- Classificação 14 anos - 
109 minutos. DUBLADO: 
Quinta (22) a Quarta (28): 
16h55 / 19h10 / 21h35. LE-
GENDADO: Quinta (22) a 
Quarta (28): 17h25.

MINÚSCULOS - O FIL-
ME - Lançamento - Ani-
mação - Classificação livre 
- 89 minutos. 3D - DU-
BLADO: Quinta (22) a 
Quarta (28): 13h45 / 15h55.

OS PINGUINS DE MA-
DAGASCAR - 2ª semana 
- Animação / Comédia 
- Classificação livre - 91 
minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (22) a Quarta (28): 
14h10 / 16h30 / 18h45. 

BOYHOOD - DA IN-
FÂNCIA À JUVENTU-
DE  - 2ª semana - Drama - 

Classificação 14 anos - 165 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (22) a Quarta (28): 
20h30.

LOUCAS PRA CASAR 
- 3ª semana - Comédia 
- Classificação 14 anos 
- 108 minutos. NACIO-
NAL: Quinta (22) a Quar-
ta (28): 15h30 / 19h35 / 
22h00.

Mais Expressão

Indaiatuba, com debate 
após a exibição - Dra-
ma - Classificação 16 
anos - 119 minutos. LE-
GENDADO: Terça (27): 
19h40.

OS PINGUINS DE MA-
DAGASCAR  - 2ª sema-
na - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 91 
minutos. 3D - DUBLA-
DO: Quinta (22) a Quarta 
(28): 20h10. CONVEN-

CIONAL - DUBLADO: 
Quinta  (22)  a  Quar ta 
(28): 15h00 / 17h10.

INVENCÍVEL - 2ª se-
mana - Drama / Aven-
tura - Classificação 14 
anos - 137 minutos. LE-
GENDADO: Quinta (22) 
a Quarta (28): 15h40 / 
18h40* / 21h25*
*Terça, dia 27, não have-
rá sessão as sessões das 
18h40 e 21h25.

LOUCAS PRA CASAR  
- 3ª semana - Comédia 
- Classificação 14 anos - 
108 minutos. NACIONAL: 
Quinta (22) a Quarta (28): 
16h45 / 21h05.

OPERAÇÃO BIG HERO 
- 5ª semana - Animação / 
Aventura / Comédia - Clas-
sificação livre - 108 minu-
tos. CONVENCIONAL - 
DUBLADO: Quinta (22) a 
Quarta (28): 14h35 / 19h00.

UMA NOITE NO MU-
SEU 3 - 4ª semana - Co-
média / Aventura - Classi-
ficação livre - 98 minutos. 
DUBLADO: Quinta (22) a 
Quarta (28): 15h00 / 20h00. 
Sábado (24) também com 
uma sessão às 22h15.

ÊXODO: DEUSES E 
REIS  - 5ª semana - Aven-
tura Épica - Classificação 

14 anos - 149 minutos. 3D 
- DUBLADO: Quinta (22) 
a Quarta (28): 21h10.

OPERAÇÃO BIG 
HERO - 5ª semana - Ani-
mação / Aventura / Co-
média - Classificação 
livre - 108 minutos. 3D - 
DUBLADO: Quinta (22) 
a Quarta (28): 14h30 / 
18h05.

Horóscopo de 23 a 29/01 por Alex Costa Guimarães

Durante essa semana a saúde pode necessitar de atenções ao 
ariano, onde dores musculares podem acontecer com mais 
freqüência. Sua vida profissional continua exigindo forte 
dedicação e foco. O ariano tem em sua vida profissional, ne-
cessidade de desenvolver seus projetos, mas muitos conceitos 
(ou pré-conceitos) podem atrapalhar seu desenvolvimento. As 
amizades, assim como seus vínculos sociais, estão em destaque. 
Risco de problemas com amigos. 

Fortes emoções relacionadas com suas amizades ou contatos 
mais próximos podem ocorrer, e isso levará a confrontar 
desejos com expectativas e conceitos pessoais acerca de si, 
dos relacionamentos,da sexualidade e do modo como você 
organiza suas coisas. No trabalho reveja como lida e organiza 
as pessoas e situações.  Sendo assim, sua paciência poderá ser 
testada ao máximo, pois seu tato nos contatos sociais precisa 
está harmonioso. 

Momento que inicia e estará voltado para situações profis-
sionais, técnicas. O geminiano em geral poderá receber pro-
postas de serviço, mudanças no trabalho e seu progresso vêm 
daí. Algumas dificuldades podem ser sentidas nas amizades 
(solidifique seus vínculos importantes) e no desenvolvimento 
de seus projetos pessoais, ligadas ás atitudes que tenha com 
relação a eles. Alguns nativos podem precisar dos cuidados de 
um profissional da saúde.

Desde o dia 21/01/2015 até o dia 10/02/2015, o canceriano 
pode se ver meio que confuso com suas idéias e formas de ver 
a vida. Depois disso, essas dificuldades irão clarear, os projetos 
pessoais tendem a se estabelecer de forma mais sólida. Seu 
lar, emoções e afetos tendem a estabilizar após essa data, pois 
o nativo iniciará novas situações ligadas a sua família e a sua 
maneira de se estabilizar na vida.

Daqui até o dia 11/02/2015 o leonino se deixará ficar nas mãos 
de seu relacionamento ou de seu sócio. Isso quer dizer que o 
mesmo estará meio que inerte, deixando as coisas permanece-
rem em banho Maria, observando como os outros estão lidando 
com seu jeito de gostar. Isso é um preparo interior que estará 
ocorrendo que facilitará seu controle emocional e novas posturas 
mais a frente. 

Período particularmente difícil para os virginianos pois as 
contradições que existirem em sua vida serão confrontadas. O 
nativo tende a agir diferente da forma como costuma agir. Vida 
sentimental passará por uma mudança importante, exigindo 
desapego para voltar a sentir o prazer que vem desejando a 
algum tempo. 

Fase muito boa para o libriano, já que há possibilidade de reco-
meçar do zero nos setores afetivos e profissionais. Embora em 
sua vida profissional precise ainda melhorar sua concentração 
e organização do trabalho. Ao mesmo tempo, não terá espaço 
para criar comparações e complicações, pois tudo estará meio 
que ágil. Novas pessoas começam a aparecer em sua vida.

Fortes emoções no setor afetivo-sexual, o nativo pode viver 
intensas paixões e poderá perceber  o quanto é passional 
em seus relacionamentos. Terá mais facilidade para investir 
nos seus prazeres (passeios, sexo, diversões, etc). Pode ser 
provável que destes encontros um relacionamento mais fixo 
ou constante surja a partir da segunda semana de Fevereiro. 

O sagitariano tem diversas semanas focadas em sua família, em 
seu lar, na reformulação do que seria ou como deveria ser seu 
lar. Muitos refletem e vivem situações que mostram qual o real 
papel de ter um lar, durante esse processo, pode se sentir um 
pouco isolado ou recluso. Pessoas de longe podem vir visitá-lo.

Desde o dia 21, o capricorniano se vê focado em sua família, 
em seu lar ou casa. Alguns nativos casam e estabelece uma 
nova casa, outros reestruturam sua maneira de ver a vida 
familiar. Alguns têm sua casa reformada ou re-decorada. 
Sua vida sentimental é estimulada a ponto de poder mostrar 
seus sentimentos, sem medo de se sentir vulnerável. Cuidado 
com contratos, avalie-os bem. 

O aquariano estará agindo e sentindo de forma a melhorar 
suas ferramentas de sobrevivência material, os resultados 
desse movimento de reflexão material trarão possibilidades 
de novos contatos, estudos, aumento de suas relações com 
diversas pessoas. Dica para melhorar as relações sociais: 
Simplesmente não vire as costas e saia diante de um conflito. 
Procure ver quais as emoções que dominam aquele momento, 
isso trará resolução fácil de questões afetivas.

Sua intuição estará mais aguçada, permitindo lidar com as 
pessoas e as relações de forma mais solta, ao mesmo tempo 
essa mesa intuição estará fazendo o nativo ter escolhas que 
acabam se refletindo de boa forma no cotidiano e ele acreditar 
que isso seja sorte. Os principais assuntos que farão parte do 
cotidiano do nativo estarão relacionados com sua vida material, 
financeira, com seus bens e imóveis. 
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"HOMENS, MULHERES & FILHOS" 
Dia 27/01/2015, é dia de Cineclube Indaiatuba, com sessão única.
SINOPSE : Adultos, adolescentes e crianças amam, sofrem, se 

relacionam e compartilham tudo, sempre conectados. A internet é oni-
presente e, nesta grande rede em que o mundo se transformou, as ideias 
de sociedade e interação social ganham um novo significado. Algumas 
situações como um casal que não tem intimidade; uma garota que quer 
ser uma anoréxica melhor; um adolescente que vive em num mundo de 
pornografia virtual, fazem o expectador repensar a relações humanas. No 
elenco Emma Thompson, Jennifer Garner, Adam Sandler e Ansel Elgort.

Gênero: Drama. Direção:  Jason Reitman. Elenco: Ansel Elgort, 
Jennifer Garner, Adam Sandler. 

Let's Eat Indaiatuba

Rota Kids Indaiatuba

Sexta Feira de muito calor em Indaiatuba, todos curtindo o Let's Eat na 
Kennedy. Muito boooooommmmmmm!!!

Entre os dias 11 e 16 de janeiro, Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal (RN), rece-
beu  4215 participantes no maior acampamento escoteiro do Brasil. Conduzidos pelo tema "O 
mundo que queremos", jovens de 11 a 17 anos, vindos de 23 Estados, estiveram no 6ª Jamboree 
Nacional, compartilhando experiências e cultura, se envolvendo com temas atuais.

Além disso, um pequeno número de escoteiros americanos, chilenos e portugueses estiveram 
em Natal compartilhando esse momento com os Escoteiros do Brasil, como forma de trocar 
experiências e enriquecer o Jamboree. Indaiatuba participou com Grupo Escoteiro Indaiá (235/
SP) levando 14 Escoteiros, cinco Sênior, três Chefes (adultos voluntários) e dois Pioneiros

Aconteceu a reunião ordinária do Rota Kids na manhã do dia sexta-feira, dia 16, na Casa da 
Amizade em Indaiatuba, procurando novos projetos e preparando a posse de mais uma integrante 
para o grupo. Após a reunião, o Rota Kids participou do Almoço Bem no Lar São Francisco!

A escola de samba União da Ilha do Governador do Rio de Janeiro embalou os foliões do 
Indaiatuba Clube, na 13ª edição do Feijão Com Samba do IC. Com uma deliciosa Feijoada, os 
convivas se divertiram até não querer mais, mesmo com o esse calor absurdo.

União da Ilha

Cine Clube

Fortalecimento de parcerias é 
tônica de nova diretoria da ACENBI

6º Jamboree Nacional

A manutenção das ativi-
dades que vêm sendo desen-
volvidas pelas administra-
ções anteriores é umas das 
prioridades da nova diretoria 
da Associação Cultural, Es-
portiva Nipo-Brasileira de 
Indaiatuba (Acenbi). "Vamos 
trabalhar para fortalecer ainda 
mais os nossos vínculos com 

a prefeitura e empresas que 
apoiam o desenvolvimento 
de nossas ações", explica o 
novo presidente da entidade, 
João Yamate.

Os membros da nova di-
retoria foram empossados 
no último sábado (dia 17 de 
janeiro), durante a Assembleia 
Geral Ordinária realizada na 

sede social da ACENBI. A di-
retoria foi eleita para o biênio 
2015-2016.

João Yamate, de 56 anos, 
é nissei (filho de imigrante 
japonês, ou seja, a segunda 
geração dos imigrantes japo-
neses), mora em Indaiatuba 
desde 1993 e atua no distribui-
ção de produtos de limpeza.

Horário: 19h40. Ingresso ÚNICO: R$ 8,00. Local: Topázio Cinemas do Shopping Jaraguá Indaia-
tuba. Endereço: Rua 15 de Novembro, 1.200 (Centro). Classificação indicativa: 16 anos. Duração: 
119 minutos - Legendado
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A linda Anna Bittencourt com seus Pets na 4ª Caminhada Contra Maus 
Tratos aos Animais

Equipe Fraldinha da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, Campeã da Copa Aifa

O aluno Lucas Faccioni Nogueira, 
do Jardim 2, dos colégios Cata-
-Vento e Ipec, foi ao zoológico 
pela primeira vez

Alunos dos colégios, Cata-Vento e Ipec aprenderam sobre a preserva-
ção do meio ambiente

Alunos dos colégios Cata-Vento e IPEC em visita ao zoológico de Sorocaba

Alunos da Educação Infantil, dos colégios Cata-Vento e IPEC, em visita 
ao Zoológico de Sorocaba

Para a alegria da mamãe Luciana e do papai Vagner veio ao mundo no 
último dia 17 o lindo e fofinho Pablo. Felicidades eternas à família!

Bianca
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Tânia e José Luiz no Açafrão Restaurante

Osvaldo Almeida corretor de imóveis com sua esposa Marjorie na Pizza-
ria Skinão

Os aniversariantes Wagner e Antonio com Mônica e Eliana no Restau-
rante Moqueca

Michele, Juliana e Ana Cláudia da Lemasa no Restaurante Dom Apollo

Luizão Eventos e equipe no Restaurante Ranchão da Costela

Jonatham e Regina na Pizzaria Skinão

Equipe da garçons da Pizzaria Babbo Giovanni

Eliane e Toledo no Pinduka's Chopp Bar

Cristian, a aniversariante Andréia e Caio no Rincão Gaúcho Churrasca-
ria e Pizzaria

Adriana, Janaina, Alessandro e Cesar na Pizzaria Babbo Giovanni
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Vá conferir as promoções e variedades de máquinas e 
acessórios para costura industrial e residencial na Olimaq. Se 
informe no 3935-3634

Cazza Decor, especialista 
em móveis planejados

Le Luh Eventos, um espaço completíssimo

Olimaq sempre com 
promoções imperdíveis

Salada leve para o verão!

Elegante, decorado com classe e bom gosto, avarandado com portas de vidro, pilares arquitetôni-
cos e muito charme, o Le Luh Eventos conta com um projeto paisagístico e de iluminação especial 
para produção de fotos, estruturas multimídia com telões, sonorização com isolamento acústico, 
climatização total, cozinha profissional, gerador, elevador e a privativa sala da noiva com Spa, 
com capacidade para mil pessoas. Conta ainda com o Le Luh Kids  com um belo salão para festas 
de crianças. Sua festa vais ser um sucesso. Informações pelos telefones 3392-6063 ou 3017-0917

Quando se pensar em mó-
veis modulados a Cazza Decor 
é uma excelente opção. Cozi-
nhas, dormitórios, escritórios, 
lavanderias e banheiros com 
móveis diferenciados e várias 
padronagens à sua escolha. 
Você pode escolher um co-
lorido nos móveis, dando um 
charme e leveza ao ambiente. 
A Cazza Decor fica na Aveni-
da Eng. Fábio Roberto Barna-
bé, 4181 - F. 3016-3278. Vale 
a pena conferir!!! Parabéns 
Fernando e sucesso!

Aproveite a Promoção incrível da Vitorello: Moda 
Verão com 30% Off e Biquinis com 50% Off. Essa 
não dá para perder !!

Para quem vai casar a A Nova Loja é a melhor 
opção: vestidos de noivas, madrinhas, dama e 
pagem. Vale a pena conferir a maravilhosa Coleção 
Verão. Imperdível !!!

Fernando, proprietário

Para decorar sua casa 
não existe nada melhor 
que a Adelaide Decora-
ções. Ela oferece corti-
nas, persianas, colchas, 
almofadas e papel de 
parede, além de pisos 
laminados, telas mos-
quiteiras e toldos. Ligue 
já e agende um horário 
sem compromisso. Tudo 
muito lindo!!!

Tabule - Salada árabe com tomate, limão, trigo integral, 
cebola, alface, salsa, hortelã, pepino e especiarias. Só 
na Casa da Esfiha, vá experimentar!

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

Monique da Dog’s Place, sempre ativa na defesa e nos cuidados com os animais.

Os Tapetes Kleetex, que além de bonitos retém sujidade. Produto da 
Indulimp e a A Papelaria Le Pap do Shopping Mall aprovou!!

A 4ª Caminhada contra maus tratos aos animais que aconteceu neste 
domingo foi por mais um amo, um grande sucesso!! Confira as fotos:

Marquinhos e Shirley Randi da Mar-
quinhos Tintas

A bela Miss Indaiatuba Ester Coutinho, a embaixadora da 
proteçao animal, com Carlos Roberto Beggo o idealizador da 
caminhada e o prefeito Reinaldo Nogueira

O novo presidente da Acenbi, Joao Yamate, ao lado de seu antecessor, 
Akifiko Morita

Equipe Metro Certo Rodrigom Luciana, Tais, Cristiane Rocha e Claudio

Prefeito Reinaldo Nogueira nas novas instalações cdo Centro de 
Zoonoses, com Ricardo Mantovani do Abrigo Cães para Adoção e Carlos 
Roberto Beggo

Os dentistas Alexandra Brunetti e Hel-
ton Ribeiro, do Espaço Sorrir, fizeram 
parte desta corrente do bem

Da inspiração do novo 
look ao resultado! 
Cabelo by Rubi Salon 
por Andrea Fonseca e 
óculos by Óptica Marcio

Os clientes Priscila de Carolina Herrera e Everton de Speedo, posando 
de óculos novos da Óptica Marcio
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GENTE DE EXPRESSÃOAdmilson Redecopa redecopa@maisexpressao.com.br

Tarcísio e Neuza Hubert no Feijão com Samba 2015 
do Indaiatuba Clube

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

Sandra Ascoli e Mariana Albrecht no Feijão com 
Samba 2015 do Indaiatuba Clube

O diretor de esportes do IC Paulo Finatti com a espo-
sa Deise no Feijão com Samba 2015

Cyntia e Mário Paranhos, proprietários da Dona Maria Brasileira, fica Aveni-
da Presidente Kennedy, 1460, sala 08, Cidade Nova 1, telefone 3392-7240

Beatriz, Ana, Cíntia, Aline e Lorana equipe RCT Brasil está sempre pronta para recebê-los na Rua Silvio Can-
dello, 1.867, Jardim Morada do Sol

Equipe Policenter Automotivo

Eduardo, Thiago e Wesley da Center Gás

A professora Calliopi da Escola Aulas de Cerâmica oferece aulas todas 
as quintas e sextas-feiras. Aproveite!!!

Alunos da Faculdade Max Planck, uma das patrocinadoras do evento, na 
Caminhada contra maus tratos aos animais, realizada no domingo, dia 18

Professores do Yázigi Indaiatuba recebem treinamento, ministrado pela 
coordenadora pedagógica Fernanda Baccan

Edson e Ana Queiroz no Feijão com Samba 2015 do 
Indaiatuba Clube
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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

CH0554 MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.000M2 AC 1.000M2 - 4 SUITES / 
DORM. / ESCRITORIO + ARM. / SALA 2 AMB. / COPA / COZ. / LAVABO 
/ 2WC / PISCINA / CHUR. / SALÃO DE FESTA / ESTUDIO / CAMPO FUT. 
/ QUADRA AREIA / CASA CASEIRO / CANIL / POMAR / GAR.4 VAGAS. 
. R$ 10.000,00 + COND + IPTU OU R$ 2.500.000,00

AP02316 ED.JATOBA - AU.67m² - 2 DORM. / SALA 2 AMB. / COZ. 
/ WC / AS / ED. COM CHUR.E SALÃO. R$ 200.000,00

CA07914 JD.M.DO SOL - AT.125m² AC.200m² - 3 DORM.(SUITE) 
/ SALA / COZ. / WC / AS / CHUR. / GAR. R$ 290.000,00

CA09644 PQ. BOA ESPERANÇA - AT.250m² AC.213m² - 2 DORM.
(SUITE) / 2 SALAS / COZ.PLANEJ. / COPA / WC / AS / EDICULA 
/ WC EXT. / CHUR. / PISCINA / GAR. 4 VAGAS. R$ 460.000,00

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

CA0978 PQ.BOA ESPERANÇA - AT.406m² AC.202m² - 3 DORM. + 
ARM.(SUITE) / SALA / COPA / COZ.PLANEJ. / WC / AS / DORM. 
E WC EMP. / QUINTAL / GAR.2 VAGAS. R$ 470.000,00

CA06891 PORTAL DAS ACACIAS - AC.130m² - 2 DORM.PLANEJ.(SUITE 
PLANEJ.) / SALA + BALCÃO FIXO DE VIDRO  / COZ.PLANEJ. / 2WC 
PLANEJ. / AS / GAR.2 VAGAS / CHUR. / COND.COM SALÃO + CAMPO 
FUT. + PLAYGROUND. R$ 450.000,00

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

SO0463 – 155M² - COND. NADEGE
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 

AP0381-PLACE VIEW
C/ PISOS E RESVEST. - 03 DORM., SENDO 01 ST., BH° 
SOCIAL, SALA 02 AMB. (PORCELATO), COZ., ÁREA DE 
SERV., VARANDA GOURMET C/ CHURRASQ., 02 VG DE 
CARRO E 01 DE MOTO. 

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- 105M² - COND. VISTA VERDE
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

SO-0464- 125 M² - JARDIM AMÉRICA
3 DORMS., C/ ARMS.,SENDO 01 ST,SALA 2 AMB., 
LAVABO, COZ. C/ ARMS.,ÁREA DE SERVIÇO., 
CHURRASQ.,3 VG. R$ 600.000,00

APARTAMENTOS

SOBRADOS

CASAS

CHÁCARAS

SALÃO

SL0053 - 50 m² - VL. MARIA
SALÃO COM 1 BHº SOCIAL. R$ 1.300,00 + IPTU F.: (19) 3392-0333

APARTAMENTOS

AP0630 – 154,33 m² - COND. RES. FONTE DE TREVI - 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 F.: (19) 3392-0333

AP0382- 80m²  COND. PLACE  VIEW  -  03 dorm., sendo 01 st., bh° social, sala 
02 amb., coz.,AS., varanda gourmet c/ churrasq., 02 VG de carro e 01 de moto. 
R$ 2.900,00 + Cond. +IPTU  F.: (19) 3392-0333

AP0177 - 62 m² - COND. SPAZIO ILLUMINARE
3 DORM., SENDO 1 ST., BHº SOCIAL, SALA 2 AMB., SACADA, COZ. C/ GABI-
NETE, ÁREA DE SERV., 1 VG. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU F.: (19) 3392-0333

AP0649 - 67 m² -  COND. RES. VANDO
2 DORMS., SALA C/ SACADA, COZ. PLANEJ., WC, LAVAND.., 1 VAGA CO-
BARTE.. 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 F.: (19) 3392-0333

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 F.: (19) 
3392-0333

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 F.: (19) 3392-0333

SOBRADO

SO0461 - 323 m² COND. VILA ROMANA 
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/ CHURRASQUEIRO 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 F.: (19) 3392-0333
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LOCAÇÃO

VENDAS

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

CASAS

SALTO- 2 Dorm. Sala, Coz, Wc, Garagem  Co-
berta Para 2 Carros,- R$230.000,00
COLIBRIS – 2 Dormitorios, Sala, Cozinha, Wc. 
Com Box, Quintal, Aquecedor Solar Garagem 3 
Carros R$259.000,00
MORADA DO SOL – 3 Dorm.sendo 1 Suite, 
Sala. Coz. Wc, Garagem 2 Carros, Churrasquei-
ra, Portao Eletronico R$286.000,00
JD. REGENTE 3Dorm. Sendo 1 Suite, Sala, 
Coz, Wc, Area De Serviço Coberta, Garagem 2 
Carros  R$333.000,00
JD. ADRIANA -  3 Dorm. Sendo 1 Suite,Sala. 
Coz.wc,Area De Servico, Garagem 2 Autos. 
R$350.000,00
MORADA DO SOL – Casa Superior 3 Dorm. 
Sala, Coz.wc . Sacada, Varanda, Area De Servi-
co, Inferior Salao De 60M² Com Dois Vestiarios, 
Fundo Casa Com 1 Dorm,Sala ,Cozinha E Wc 
Externo E Quintal Com Vestiario, Garagem Para 
4 Autos R$430.000,00
VILA FURLAN – Superior 4 Dorm Todos Com 
Armario, Sendo 1 Suite Com Hidro. Sala,Sala De 
Estar,Lavabo. Inferior Cozinha Com Armario,Co-
pa,Area De Servico, Despensa,Piscina,Churras-
queira,Varanda, Escritorio, Portao Eletronico. 
R$750.000,00
GREEN PARK – 3 Dorm, Sendo 2 Suites E 1 
Com Closet, Sala De Estar,Sala De Jantar,Co-
zinha , Copa, Piscina , Churrasqueira, Area De 
Servico , Despensa, Salao De Festa, Garagem 
Para 4 Autos. R$1.500.000,00

CASAS

R$ 800,00 – ITAICI – 1 dorm. Sendo suíte, Sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
R$ 800,00 – JD. REGINA  – 1 Dorm. Sala, Cozinha, 
WC e gar.
R$ 850,00 – JD. MORUMBI – 1 Dorm, Sala, Coz-
inha, Banheiro e Gar.
R$ 850,00 – JD.  MORADA DO SOL – 1 Dorm, 
Sala, Cozinha e Banheiro .
R$ 900,00 – JD. MORADA DO SOL – 1 Dorm, Sala, 
Cozinha, Banheiro e Área de Serviço.
R$ 900,00 – MDS – 1 Dorm, Sala, Cozinha, Ban-
heiro, Área de Serviço e Quintal.
R$ 950,00 – JD. SANTA RITA –  1 Dorm, Sala, 
Cozinha e Garagem (moto).
R$ 1.000,00 – JD.  MORADA DO SOL – 1 Dorm, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Quintal e 
Portão Elétrico.
R$ 1.000,00 – MDS – 1 Dorm. Sendo Suíte, Sala, 
Cozinha, Banheiro, Sacada e Área de Serviço.
R$ 1.000,00 – JD. MORADA DO SOL – 1 Dorm, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Quintal e 
Portão Elétrico.
R$ 1.100,00 – JD. VALE DO SOL – 2 Dorm, Sala, 
Cozinha e Banheiro.
R$ 1.100,00 – MDS – 2 Dorm, Sala, Cozinha, 
Garagem, Quintal,  Área de Serviço e Área Livre.
R$ 1.100,00 – JD. MORADA DO Sol – 2 Dorm, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Sacada, Área 
de Serviço e Portão Elétrico.
R$ 1.200,00 – JD. MORADA DO SOL – 3 Dorm, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de Serviço 
e Churrasqueira.
R$ 1.200,00 – JD. MORADA DO SOL – 2 Dorm, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem e Quintal
R$ 1.250,00 – JD. PARQUE DAS NAÇÕES – 2 
Dorm, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Quintal, 
Área de Serviços e Área Livre.
R$ 1.300,00 – JARDIM DO VALE – 2 Dorm, Sala, 
Cozinha, Banheiro, Garagem, Quintal Área de 
Serviços e Área Livre.
R$ 1.300,00 – JD. DO VALLE II – 2 Dorm Sendo 
Suíte e Cozinha.
R$ 1.300,00 – JD. MARINA – 2 Dorm, Sala, Coz-
inha, Banheiro, Garagem, Quintal, Área de Serviço 
e Churraqueira.
R$ 1.300,00 – JD. ITAMARACÁ -  2 Dorm, Sala, 
Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de Serviços, 
(Armários – 1 Cozinha) , Varanda. 
R$ 1.350,00 –  CECAP - 2 Dorm Sendo 1 Suíte, 
Sala, Cozinha. Banheiro, Garagem, Quintal e Área 
de Serviços.
R$ 1.300,00 – PAULISTA – 2 Dorm, Sala p/ 2 
amb, Cozinha, Garagem, Copa, Área de Serviço,e 
Churrasqueira.
R$ 1.500,00 – MDS – 3 Dorm, Sala, Cozinha, 
Banheiro, Garagem, Área Livre, Área de Serviço 
e Quintal.
R$ 1.500,00 – MDS – 3 Dorm Sendo 1 Suíte, Sala, 
Cozinha, Banheiro, Garagem, Área Livre, Área de 
Serviço, Quintal e Portão Elétrico.
R$ 1.500,00 – PQ. NAÇÕES – 2 Dorm Sendo 
Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Serviço 
e Quintal. 
R$ 1.500,00 – JD. TROPICAL – 2 Dorm Sendo 1 
Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de 
Serviços, Área Livre e Quintal.
R$ 1.500,00 – PQ. NAÇÕES – 2 Dorm Sendo 1 
Suíte, Cozinha, Garagem e Área de Serviço.
R$ 1.600,00 – RECANTO DO VALLE – 2 Dorm, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de Ser-
viço, Ban. Empregada.
R$ 1.600,00 – CENTRO – 2 Dorm. Sendo 1 Suíte, 
Sala, Cozinha, Garagem, Copa, Área Livre e Área 
de Serviço.
R$ 1.800,00 – JD. AMÉRICA -  3 Dorm. Sendo 
1 Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, 
Área Livre, Área de Serviço, Quintal e Portão 
Elétrico.

R$ 3.500,00 – (Na fixa não informa o Bairro) – 4 Dorm, 
Sala, Sala p/ 2 amb, Cozinha, Garagem e Copa.
R$ 3.500,00 – JD. REGINA – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, 
Sala p/ 2 amb, Cozinha, Garagem,  Copa, Área  de 
Serviço, Piscina, Churrasqueira, Quintal, Cerca Elé-
trica, Portão Elétrico e Escritório.
R$ 3.500,00 – SUIÇA – 4 Dorm. Sendo 2 Suíte, Sala p/ 
2 amb, Cozinha, Banheiro, Garagem Área de Serviço, 
Área Livre, Despensa, Churrasqueira, Quintal, Cerca 
Elétrica e Portão Elétrico.
R$ 3.500,00 3 Dorm, Sala p/ 2 amb, Sala de Jantar, 
Cozinha, Garagem, Área de Serviço, Área Livre, Copa, 
Piscina, Despensa, Churrasqueira, Varada, Quintal, 
Edícula, (ARMÁRIOS) 3 Quartos e 1 Cozinha.
R$ 4.000,00 – VILA SUIÇA – 4 Dorm, Sala, Sala p/ 
2 amb, Cozinha, Garagem, Copa e Área de Serviço.
R$ 4.500,00 – JD. ESPLANADA -  2 Dorm. Sendo 1 
Suíte, Sala (Com TV) , Sala p/ 2 amb, Cozinha, Copa, 
Área de Serviço, Despensa, Quintal, Churrasqueira, 
Varanda, Quintal, Portão Elétrico, (ARMÁRIOS) 1 Closet.
R$ 4.500,00 – PACOTE – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Sala p/ 2 amb, Cozinha, Banheiro, Ga-
ragem, Sacada, Área de Serviço, Área Livre, Quintal, 
Churrasqueira, (ARMÁRIOS) Quarto, Contendo Play 
Graund e Quadra de Tênis.
R$ 4.500,00 – (Na fixa não informa o Bairro) – 4 Dorm. 
Sendo 2 Suíte, Sala p/ 2 amb, Cozinha, Banheiro, Ga-
ragem, Sacada, Área de Serviço, Área Livre, Quintal, 
Churrasqueira, (ARMÁRIOS) Quarto. Contendo um 
Jardim Inverno, Porcelanato e um Canil (110 / Volts).

SALAS / SALÕES

R$ 2.200,00 – JD. MORADA DO SOL – Área Total 
+ - 180 M2 , Área Útil + - 180 M2  e  4 WC.
R$ 1.600,00 – POLO LOGÍSTICO 06 Indaia – Área 
Total 110 M2, Área Livre 110 M2, WC e Cozinha.
R$ 1.200,00 – CENTRO – WC e Salas.
R$ 900,00 – CENTRO – Área Útil 57 M2 e WC.
R$ 6.300,00 – DISTRITO JOIA – Área Total 1.000 M2, 
Área Útil 500 M2, WC e Salas (Com WC)
R$ 7.000,00 – JOIA – Área Total 750 M2, Área Livre 
730 M2 e WC.
R$ 2.300,00 – JD. MORADA DO SOL – Área Total 
180 M2 e WC.

APARTAMENTOS

R$ 1.187,00 – EDIFÍCIO PRALEIA – 3 Dorm, Sala, 
Cozinha, Banheiro, Garagem, Sacada, Área de Ser-
viços, Área Livre, Cerca Elétrica e Portaria 24 horas.
R$ 1.000,00 – EDIFÍCIO AZALEIO – 3 Dorm, Sala, 
Cozinha, Banheiro, Área de Serviço, Sacada, Chur-
rasqueira e Portaria 24 Horas.
R$ 1.200,00 – BAIRRO VILA SORIANO – 2 Dorm. 
Sendo 2 Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, 
Sacada, Área de Serviço e Área Livre.
R$ 1,200,00 – EDIFÍCIO RES. JD. MARINA – 2 Dorm. 
Sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha, Garagem (Aberta) , 
Área de Serviço, Churrasqueira, Varanda e Elevador.
R$ 1.200,00 – BAIRRO JD. HUBERT  - 1 Dorm, Sala, 
Cozinha, Garagem, Copa e Varanda.
R$ 1.250,00 – BAIRRO CIDADE NOVA – 2 Dorm, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem e Área de Serviço .
R$ 1.300,00 – BAIRRO JD. FURLAN – 2 Dorm, 
Sala, Banheiro, Garagem, Sacada e Área de Serviço.
R$ 1.300,00 – BAIRRO SÃO LOURENÇO – 2 Dorm, 
Sala, Cozinha, Garagem e Área de Serviço.
R$ 1.300,00 – EDIFÍCIO GREEN VILLE – 3 Dorm. 
Sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, 
Sacada, Área de Serviços, Área Livre, Piscina, 
Sauna, Churrasqueira, Elevador, Academia e Por-
taria 24 horas.
R$ 1.400,00 – BAIRRO JD. SANTIAGO – 2 Dorm. 
Sendo 1 Suíte, Sala, Sala de Estar, Cozinha, Ban-
heiro, e Sacada.
R$ 1.400,00 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL LA SPE-
SIA – 2 Dorm, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, 
Área de Serviço, Churrasqueira, Varanda, Elevador 
e Portaria 24 Horas.

PQ. DAS NAÇOES – 3DORM. SENDO 1 
SUITE, SALA. COZ. WC,  GARAGEM 2 

CARROS R$349.000,00

R$ 1.800,00 – RECANTO DO VALE – 3 
Dorm. Sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro. 

Garagem, Área de Serviço e Churrasqueira.

APARTAMENTOS

UMUARAMA – 2 Dorm,Sala,Cozinha ,Wc,Saca-
da,Area De Servico E Garagem. R$200.000,00
GRAND VILLE – 3Dorm,Sendo 1 Suite, Sala De 
Estar,Sala De Jantar,Wc,Cozinha,Area De Servi-
co,Sacada,Condominio Com Piscina,Churrasquei-
ra,Sauna,Cerca Eletrica,Portaria 24H, Elevador E 
Academia.R$275.000,00
SPAZZIO ILUMINARE – 2 Dorm Planejados, 
Sendo 1 Suite Com Closet,Sala Dois Ambien-
tes,Cozinha,Wc,Area De Servico,Garagem, Con-
dominio Com Piscina,Churrasqueira E Varanda. 
R$330.000,00
JD MARINA – 2 Dorm,Sendo 1 Suite, Sala, Cozi-
nha,Wc,Copa,Area De Servico E Garagem Para 2 
Autos, Portao Automatico E Elevador. R$34.000,00

CHACARAS

VALE DO SOL – Terreno 1.000M2 Com Casa De 
2 Dorm. Sala, Coz. Wc, - R$350.000,00

TERRENOS

JD. VENEZA – Terreno De 150M2 – R$122.000,00
JD.  COLIBRIS – Terreno 150M2 – R$120.000,00
JD. LARANJAIS – Terreno De 1000M2 Todo 
Murado – R$160.000,00
VILA FLORENÇA – Terreno De 169,9M2 – 
R$174.000,00
QUINTAS DE TERRACOTA – Terreno De 1.200M2 
– R$220.000,00
TERRA MAGNA  –  Ter rno De 420M2 – 
R$240.000,00

R$ 1.000,00 – MDS – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, Sala, 
Cozinha, Banheiro, Garagem, Área Livre, Área de 
Serviço, Copa, Despensa, Quintal, Churrasqueira 
e Cerca Elétrica.
R$ 1.800,00 – JD. RENATO – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, 
Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de Serviços, Área 
Livre, Varanda, Quintal e Edícula.
R$ 1.850,00 – JD. REGINA – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, 
Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de Serviços, Área 
Livre, Quintal, Cerca Elétrica e Portão Elétrico.
R$ 1.900,00 – CECAP – 3 Dorm, Sala, Cozinha, 
Banheiro, Garagem, Área de Serviço, Área Livre, 
Quintal e Edícula.
R$ 2.000,00 – ITAICI – 4 Dorm. Sendo 1 Suíte, Sala p/ 
2 amb, Cozinha, Banheiro, Sacada, Varanda, Quintal 
e Cerca Elétrica.
R$ 2.000,00 – CECAP – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, Sala, 
Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de Serviços, Área 
Livre e Quintal.
R$ 2.000,00 – VILA ALMEIDA – 3 Dorm. Sendo 1 
Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de 
Serviços, Área Livre, Copa e Quintal. 
R$ 2.200,00 – JD. POMPEIA – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de Serviços, 
Área Livre, Copa, Quintal e Churrasqueira, Quarto.
R$ 2.000,00 – PAU PRETO – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem,  Área de Serviços, 
Área Livre, Copa,  Cerca Elétrica, Portão Elétrico. 
R$ 2.200,00 – CIDADE NOVA - 3 Dorm, Sala, Co-
zinha, Banheiro, Garagem, Área de Serviços, Área 
Livre e Quintal.
R$ 2.500,00 – CARIBÉ – 3 Dorm. Sendo 1 Suíte , 
Sala p/ 2 amb, Cozinha, Garagem, Área de Serviços, 
Quintal, Portão Eletrônico. 
R$ 2.500,00 – PORTA DO SOL – 5 Dorm. 2 Suíte, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de Ser-
viços, Área Livre, Quintal, Churrasqueira, Varanda 
e Portão Elétrico.
R$ 2.500,00 – VILLAGIO DE ITAICI – 3 Dorm. Sendo 
1 Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Área 
de Serviços, Área Livre, Despensa, Cerca Elétrica 
e Portão Elétrico.
R$ 2.500,00 – (não informa o BAIRRO) – 2 Dorm. 
Sendo 1 Suiíte, Sala de Ester, Cozinha, Banheiro, 
Garagem, Área de Serviços, Área Livre, Ban. Em-
pregada, Dorm. Empregada, Churrasqueira, Cerca 
Elétrica, Portão Elétrico, Edícula. 
R$ 2.500,00 – CIDADE NOVA  1 – 2 Dorm. Sendo 
1 Suíte, Sala, Sala de Estar, Cozinha, Banheiro, 
Garagem, Área de Serviço, Área Livre, Copa, Ban. 
Empregada, Dorm. Empregada, Churrasqueira, Cerca 
Elétrica, Portão Elétrico, Edícula, (ARMÁRIOS)  1 
Quarto, 1 Cozinha, 1 Banheiro.
R$ 2.800,00 – CHÁCARA AREAL – 3 Dorm. Sendo 
3 Suítes, Sala, Sala p/ amb, Sala de Estar, Cozinha, 
Garagem, Área de Serviços, Área Livre, Copa, Dorm. 
Empregada, Quintal, Portão Elétrico, Escriitório, 
Edícula, (ARMÁRIOS) quarto. 
R$ 2.800,00 – SUICE – 3 Dorm Sendo 1 Suíte, Sala, 
Sala de Estar, Sala p/ 2 amb, Cozinha, Garagem, Área 
de Serviços, Área Livre, Copa, Despensa, Ban. Em-
pregada, Dorm Empregada, Quintal, Portão Elétrico, 
Escritório, (ARMARIOS) Quarto, Cozinha e Banheiro.
R$ 2.700,00 – ITAICI – 2 Dorm. Sendo 1 Suíte, Cozinha, 
Área de Serviço, Copa, Piscina, Churrasqueira, Varan-
da, Ban. Empregada, Quintal, Portão Elétrico, e Edícula.
R$ 3.500,00 – MONTE VERDE – 3 Dorm. Sendo 1 
Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Área de 
Serviços, Área Livre, Copa, Despensa, Piscina, Chur-
rasqueira, Varanda, Quintal, Cerca Elétrica, Portão 
Eletrônico e Escritório. 
R$ 3.000,00 – PQ. RESIDENCIAL INDAIA – 3 Dorm. 
Sendo 1 Suíte, Sala p/ 2 amb, Cozinha, Garagem,  
Copa e Quintal.
R$ 3.000,00 – JD. AMÉRICA – 3 Dorm. Sendo 1 
Suíte, Sala, Sala p/ 2 amb, Cozinha, Garagem, Área 
de Serviço e Quintal.
R$ 3.100,00 – RESIDENCIAL BOUGANVELLE – 3 
Dorm. Sendo 3 Suítes, Sala (Com TV), Cozinha e 
Churrasqueira (Forno p/ Pizza).

R$ 1.400,00 – BAIRRO JD. SEVILHA – 2 Dorm, 
Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, Sacada, Área de 
Serviços e  Área Livre.
R$ 1.500,00 – BAIRRO SANTA RITA – 2 Dorm. 
Sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro, Garagem, 
Sacada, Área de Serviço, e Área Livre.
R$ 1.600,00 – COND. PORTAL DAS STORIS – 3 
Dorm, Sala, Cozinha e Área de Serviço.
R$ 1.800,00 – EDIFÍCIO SPAZIO LIVENZA – 3 Dorm. 
Sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha (Planejada), Garagem, 
Churrasqueira e Varanda.
R$ 1.900,00 – 3 Dorm, Sala p/ 2 amb, Cozinha, 
Piscina, Sauna, Churrasqueira, Varanda, Cerca 
Elétrica, Portão Elétrico, Elevador, Academia e 
Portaria 24 Horas.
R$ 2.200,00 – EDIFÍCIO TORRES DA LIBERDADE 
– 3 Dorm. Sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha (Planejada), 
Banheiro (Planejado), Garagem, Sacada, Área de 
Serviço, Piscina, Churrasqueira, Elevador, Academia 
e Portaria 24 horas.

R$ 2.300,00 – EDIFÍCIO CLUBE TORRE DA 
LIBERDADE -  3 Dorm. Sendo 1 Suíte, Sala p/ 2 
amb, Cozinha, Banheiro, Sacada, Área de Serviço, 
Piscina, Sauna, Churrasqueira, Varanda, Cerca 
Elétrica, Portão Elétrico, Elevador, Academia e 
Portaria 24 horas.
R$ 2.500,00 – EDIFÍCIO TORRES DA LIBER-
DADE – 3 Dorm. 1 Suíte, Sala p/ 2 amb, Cozinha 
(Planejado), Garagem, Lavabo, Área de Serviços, 
Piscina, Sauna, Churrasqueira (Forno Pizza), 
Portão Eletrônico, Elevador, Academia, Quadra de 
Futebol,  Quadra Poliesportiva, Sala de Massagem, 
Cozinha Gourmet e Portaria 24 horas.
R$ 2.700,00 – EDIFÍCIO RAQUEL – 4 Dorm. 
Sendo 2 Suítes, Sala, Sala p/ 2 amb, Sala de 
Estar, Sala de Jantar, Lavabo, Cozinha (Plane-
jada), Banheiro, Garagem (Coberta), Sacada, 
Área de Serviço, Copa, Ban. Empregada, Dorm. 
Empregada, Churrasqueira, Elevador, Academia 
e Portaria 24 horas.
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ALUGA-SE TERRENO 
INDUSTRIAL 100.000M² 
AVENIDA MERCEDES 

BENS CAMPINAS.

ÁREA INDUSTRIAL FRENTE 
P RODOVIA - 200.000M²

MONTE MOR – R$ 100,00 M²

OPORTUNIDADE 
PARA 

INVESTIDORES!!!  
LOTES EM 

INDAIATUBA, SALTO 
E ITÚ. ÓTIMO PREÇO. 

PARCELAMOS

ANDAR COMERCIAL NO 
CENTRO – EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO. SÃO 4 SALAS, 
RECEPÇÃO, COPA, 3 WC. R$ 

3.300,00 MÊS

OPORTUNIDADE EM CONDOMÍNIO 
FECHADO – TERRENOS DE 150M².  

ÁREA DE LAZER COMPLETA, 
PORTARIA 24HS – R$ 95.000,00

SALÃO NO CENTRO 700 M² 
R$ 12.000,00 MÊS

EXCELENTE SALÃO COMER-
CIAL NO CENTRO – 520M² 

R$ 18.000,00 

VENDE-SE CASA JD. PATRÍCIA 
– SALÃO NA FRENTE E CASA 

COM 3 DORM 1 SUITE NOS 
FUNDOS. R$ 650.000,00

TEMOS INVESTIDOR IN-
TERESSADO EM COMPRAR 
GALPÕES COM RENDA EM 

INDAIATUBA.

APARTAMENTO - RESIDENCIAL GRAND VILLE – 
AU: 63m² ,  3 dorm, 1 suite, sl, coz, lavand., varanda, 1 

vg– lazer completo. R$ 275.000,00

EXCELENTE SOBRADO CONDOMÍNIO VISTA VERDE  ac: 158 m²  at: 175 
m²  3 dorm sendo 1 suite com sacada e closet, lavabo, wc social, sl 2 amb., 
lavand.,  espaço gourmet com churr e forno, cz, quintal, 2 vg. R$ 530.000,00

CASA 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

CONDOMINIO MARIA DULCE   AT: 324M²
excelente localização. área de lazer completa. portaria 

24hrs R$ 280.000,00

CASA JARDIM MONTE VERDE – AC: 67M² AT: 
125M², 3 dorm, 1 suíte, sl, coz amer., lavand., 1 

vaga. R$ 315.000,00 

CONDOMÍNIO JD. DOS AROMAS – AC: 129 M² - AT: 225 M², 
3 dorm., 1 suite c sacada e 2 cubas, wc social, sl 2 amb., coz., 

lavand, currasq., quintal amplo, 4 vg 1 cob. R$ 520.000,00

MONTREAL RESIDENCE  AC:104M² e AT: 150M²
- 3 dorm, 1 suite, sl ampla, wc social, coz amer., 

lavand., churrasq., 2 vg. R$ 450.000,00

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIOVANNA II – AU: 
60M²,  apto 2 dorm., 1 suite, sl, coz amer., wc social, 

1 vg – R$ 275.000,00

RESIDENCIAL JD. VISTA VERDE – AC: 188M² AT: 
175M², 3 dorm., 1 suite c closet, wc social, sl 2 amb., coz 

amer., lavand, currasq., paisag., 4 vg. R$ 540.000,00

RESIDENCIAL MANTOVA – terrenos a partir de 
207 m², área de lazer completa, portaria 24hs - 

R$ 127.000,00

CASA MORADAS DE ITAICI – AC: 70M² AT: 150M²
2 dorm. 1 suite, wc social, sl, coz., churrasq., 2 vg. 

R$ 350.000,00

SOBRADO CONDOMÍNIO AROMAS  - AC: 129 m² - AT: 225 m²  3 
dorm sendo 1 suíte com sacada e duas cubas, wc social, sl 2 amb., 
coz, lavand., churrasq., amplo quintal, 4 vg 1 cob.  R$ 520.000,00

GALPÕES INDUSTRIAIS OPORTUNIDADE PARA INVESTIDOR VENDA DE 
GALPÕES JÁ LOCADOS. F. 99711-7411 ID: 55*89*10379
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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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CH00057 – ITAICI: 2.500M² AT. 320M² AC. 3 DORMS, S/ 
1 SUIT. SALA, COZ. LAVAND. WC, DISPENS. PORTÃO 
ELETRO. DORMT. DE EMPREG. EDICULA, PISCINA, 
CHURRQ. POMAR, QUINTAL, CANIL R$ 800.000,00

CH00225 – VALE DAS LARANJEIRAS: 3.100M² AT. 
765M² AC.  6 DORMS S/ 3 SUITS, C/ ARMAR. HIDRO, 
SALA 3 AMB. COZ. PLANJ. COPA, LAVAND. WC, LAVAB. 
DISPENS. ESCRT. PORTÃO ELETRO. QUARTO DESPJ. 
AQ. SOLAR, DORMT. DE EMPREG. CASA DO CASEIRO, 
CAMPO DE FUT. PISCINA, CHURRQ. POMAR, ALARMES 
(MOVEIS PLANEJADOS) R$ 2.500.000,00

VENDA CH00059 – ALTO DO BELA VISTA: 2.200,² AT. 450M² 
AC. 3 dorms s/ 1 suit. sala, coz. lavand. wc, dormt. piscina, 
churrq. pomar R$ 680.000,00 
CH00219 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 225M² AC. 
3 dorms, s/ 1 suit. sala, coz. amer. lavand. wc, lavabo, 
dispens. aq. solar, piscina R$ 680.000,00 
CH00198 – REC. DOS PASSAROS: 5.000M² AT. 419M² 
AC. 5 dorms, s/ 3 suits, 3 salas, coz. lavand. wc, dispens. 
sala de jogos, piscina, churrq. R$ 850.000,00 
CH00223 -  MOSTEIRO DE ITAICI: 2.500M² AT. 324M² 
AC. 3 dorms, s/ 1 suit. sala, coz. copa, wc, lavab. campo 
de fut. edic. R$ 900.000,00
CH00202 -  MOSTEIRO DE ITAICI: 5.000M² AT, 3 dorms 
s/ 2 suits, c/ closet, hidro, sala, coz. planj. lavand.wc, 
lavabo, dispensa, escrt. portão eletro, quarto despej. aq. 
solar, casa de caseiro, academia, adega, lareira, dormt. de 
empreg. edic. sala de jogos, campo de fut. piscina,pomar, 
sala de jogos, sauna, zelador R$ 2.150.000,00 
     

LOCAÇÃO CASA
JD MORADA DO SOL (EXELENTE CASA)– 2 dorm, sala, 
coz, wc, lavand., garagem . R$1.100,00 C/ IPTU INCLUSO
JARDIM ALICE - 2 dorm, sala, coz, wc, lavanderia, ga-
ragem . R$1.200,00 
COLIBRIS – 2 suites, lavabo, sala, coz, wc, garagem p/2 
carros. R$1.450,00 + IPTU 
CONDOMINIO EM FRENTE AO POLO SHOPPING – 
sendo 3 dorm, 1 ste, sala, coz, copa, wc social, garag p/4 
carros. R$1.600,00 + COND + IPTU
PQ DAS NAÇOES – casa bem espaçosa c/ 3 dorm, 1 
ste, sala, coz, wc social, edicula c/ dorm + wc, garag p/5 
carros. R$1.800,00 C/ IPTU INCLUSO

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 churrasqueira. 
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 SUI-
ÇA)– 2 dorm, sala, coz, wc, varanda, 1 vaga. R$900,00 
+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 +IP-
TU+COND
SPAZIO LIVENZA (PROX AO PARQUE ECOLOGICO) 
- 3 dorm c/ armarios, 1 ste, sala 2 amb, coz planejada, 
wc, 1 vaga. R$1.800,00 +IPTU+COND

CHACARAS:
CH00216 – ALDROVANDIA: 1.000M² AT. 3 dorms, sala, 
cozinha, wc. R$ 380.000,00
CH00217 – MATO DENTRO: 850M² AT. 1 dorm, sala, coz. 
wc, churrq. pomar, varanda R$ 400.000,00 
CHA0084 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 230M² AC. 3 dor-
ms, s/ 1 suit. sala, coz. panj. piscina, churrq. R$ 550.000,00 
CH00019 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 500M² AC. 4 
dorms, sala, coz. lavand. wc, disp. piscina, churrq.+  wc, 
varanda R$ 550.000,00 
CH00222 – VALE DO SOL: 1.000M² AT. 200M² AC. 3 
dorms, s/ 1 suit. c/ closet, sala 3 amb. coz. planj. lavand. 
wc, dispens. escrt. quarto despj. dormt de empreg. churrq. 
area goumer R$ 580.000,00 
CH00220 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 3 dorms, s/ 
1 suit. sala, coz. lavand. wc, lavabo, campo de fut. piscina, 
churrq. R$ 590.000,00
CH00043 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 460M² 
AC. 2 dorms, s/ 1 suit. sala, coz. copa, wc, churrq. ( toda 
mobiliada) R$ 585.000,00 
CH00054 -  VALE DO SOL: 1.000M² AT. 290M² AC. 3 
dorms, s/ 1 suit. sala  2 amb. coz. lavand. wc, escrt. churrq. 
R$ 600.000,00 ( PERMUTA)
CH00201 – REC. INT. VIRACOPOS: 1.429M² AT. 400M² 
AC. 5 dorms, s/ 1 suit. c/ hidro, sala, coz. planj. lavand. wc, 
escrt. dormt. de empreg. churrq. pomar, área gourmet R$ 
650.000,00 (  PERMUTA )
CH00018 – REC. DOS PASSAROS: 5.000M² AT. 700M² 
AC. (3 casas) duas c/: 2 dorms, wc, sala, coz. lavand, e 
uma c/: 3 dorms, wc, sala, lavand. ótima area de lazer c/ 
piscina, churrq. quadra R$ 1.100.000,00 ( ACEITA 40% 
EM IMÓVEL)

ESTAMOS 
EM NOVO 

ENDEREÇO
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CASA EM CONDOMÍNIO com ótima localização com 2 dor-
mitórios, ar condicionado, box blindex, armário na cozinha, 

churrasqueira, garagem para 2 autos, piscina, salão de
festas. R$ 1800,00 Referência: CA00136

LINDO APARTAMENTO localização nobre da cidade de 
indaituba com 3 dormitorios, 1suite,lavanderia,cozinha, sala 
dois anbientes,garagem coberta para carro,piscina e salão 
de festa. R$1.300,00 mais encargos. Referência: AP00052

SOBRADO EM BAIRRO NOBRE sendo 3
dormitorios,1 suite,sala, cozinha, vaga coberta para 4 
auto R$460.000,00 .aceita permuta com chàcara em 

indaiatuba. Referência: CA00126

CASA EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
PRÓXIMO AS AVENIDAS PRINCIPAIS 

DA CIDADE E SAIDA E ENTRDA COM 2 
DORMITORIOS,1 WC, SALA ,COZINHA, 
GARAGEM COBERTA E QUINTAL. R$

1.300,00 REFERÊNCIA: CA00137

OTIMO SALÂO COMERCIAL COM 
100M2 AC 2WC E ESTACIONAMENTO 

PARA 4 AUTOS.R$1.800,00
REFERÊNCIA: SL00013

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

SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO COM 
2 WC E COZINHA. R$ 2.200,00 REFE-

RÊNCIA: SL00011

SALÃO COMERCIAL COM 130M ,1 
BANEIRO EM AVENIDA BEM MOVIMEN-

TADA.R$1.600,00
REFERÊNCIA: SL00014

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

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

EXCELENTE OPORTUNIDADE chácara em 
monte mor com 1000 metros, ótima topografia. R$ 

55.000,00 Referência: TE00008

CONDOMÍNIO FECHADO sobrado novo com acabamento 
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

TERRENO COMERCIAL para locação em avenida 
com muito movimento. R$1.000,00 Referência: 

TE00012

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

UM DOS MELHORES PRÉDIOS RESIDENCIAIS DA
CIDADE, com apartamento de 3 dormitórios, sendo 

uma suíte - faça-nos uma oferta - R$ 550.000,00 
Referência: AP00034

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

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

RESIDENCIAL MONTE VERDE 3dorm, 1sùite, cozi-
nha, wc, sala ,vaga para 2 autos. linda casa com 

acabamento de primeira .R$360.000,00 REFERÊN-
CIA: CA00070

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 dor-
ms (1st com closet), sala de estar, jantar e TV,coz, 
lavabo,lavanderia,wc social,garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta.
COD.325 – JD.EUROPA II – R$510 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar,coz planejada,lavanderia,wc, edicula, 
quintal, portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta.
COD.328  –  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, gara-
gem para 2 carros.
COD.342 – PQ.DAS NAÇÕES – R$349 MIL – 3dorms(
1st),sala,coz,wc,as,garagem para 2 carros.
COD.358 – JD.REGENTE – R$350 MIL – 3dorms (1st), 
sala, coz,wc social,as,garagem para 2 carros.
COD.371 – CIDADE NOVA R$360 MIL – 3dorms 
(1st), sala,coz,wc, lavanderia, churrasqueira, portão 
eletrônico,garagem para 2 carros.
COD.406 – PQ.INDAIA – R$380 MIL – 4dorms,sala,coz,2 
wc,garagem.
COD.412 – PQ.BOA ESPERANÇA – R$450 MIL – 4 
dorms(2st),sala de estar e jantar,coz,as,edicula,chur
rasqueira, quintal,fogão á lenha,2 vagas de garagem 
coberta.
COD.413 – VL SUIÇA – R$680 MIL - 4 dorms(3 
sts com a/e),sala de estar,jantar e TV,coz planeja
da,as,dispensa,churrasqueira,aquec.solar,portão 
eletrônico,quintal,garagem para 2 carros.

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

SITIO

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

GALPÃO

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3, 2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas,recepção,2 
wc(1 para cadeirante),coz,dorm de despejo nos fundos.
JD.MONTE VERDE – R$3.500,00 – 2 dorms(1st 
com a/e),sala,coz,copa,AS,sacada grande,cerca 
elétrica,piscina 7x3,5,garagem.
VALE DAS LARANJEIRAS – R$3.100,00 – 3sts,sala 3 
ambientes,coz.com a/e,dispensa,dorm. de empregada 
com wc,garagem,local para festa.
VL.ALMEIDA – R$3.000,00 – 3dorms(1st com closet),sala 
de estar e jantar,coz,wc social,lavabo,lavanderia com 
wc,piscina,garagem.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com 
a/e,sala ampla,coz.planejada,wc,lavanderia,churrasquei
ra,garagem,cerca elétrica,portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,wc,a
s,garagem.
CIDADE NOVA – R$3 MIL – COMERCIAL – 2dorms, sala, 
coz,wc,1 vaga de garagem.

JD.MOACYR ARRUDA – R$2MIL – 2dorms,sala ampla,coz,2 
wc social,lavanderia,garagem para 4 carros. Edícula: 
2dorms,wc,varanda ampla.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st),sala,coz,wc,lava
nderia,quintal,garagem.
VL TODOS OS SANTOS – R$1.700,00 – 2dorms(1st),sala,
coz,wc,quintal,garagem.
JD.REGENTE – R$1.700,00 – 3dorms,sala de estar e jantar, 
coz, lavabo, wc, churrsaqueira, portão eletrônico,garagem 
para 2 carros. .SOBRADO
JD.AMERICA – R$1.600,00 – 3dorms(1st),sala,coz,copa,ed
ícula,wc,churrasqueira,garagem para 2 carros.
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$1.450,00 – 2dorms,2wc,sacada 
grande,sala,coz,lavanderia com wc,garagem para 2 carros. 
.SOBRADO 
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 ambien-
tes, 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.
CENTRO – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, 2 wc - COMERCIAL
VL.ALMEIDA – R$900,00 – 1dorm, sala, coz, wc, quintal, 
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$750,00 – dorm,coz,wc,entrada 
p carro.
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.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga 
de garagem.
CECAP – R$970,00 – 2dorms,sala em L,coz,as,wc,1vaga 
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, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² AC/ 
250m² R$ 700.000,00 
CH2312  – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ 
varanda, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, 
despensa, piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, 
quadra de tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano..
AT..10.000m² AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambien-
tes,  cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com 
portão eletrônico..AT/ 1.000m²....AC/ 280m²...R$ 850.000,00
CH0062 – Vale das laranjeiras – 03 dorms(01 st), lavabo, 
sala 02 amb, copa/cozinha com AE, piscina churrasqueira, 
pomar e canil.....AT/ 3.000m² AC/ 390m² R$ 900.000,00
CH2171 – Lagos de Shanadú – 04 dorms(02st), sala 03 ambien-
tes, cozinha, despensa, lavanderia, piscina, churrasqueira e edí-
cula nos fundos....AT/ 5.000m²......AC/ 400m²......R$ 800.000,00.
CH2358 – Mosteiro de Itaici – 03 dorms(01 st) 02 Banheiros, 
sala 02 ambientes, cozinha, piscina (CH com fundo para lago).  
AT/2.500m² AC/ 380m² R$ 900.000,00.
CH2339 – Vale das Laranjeiras – 04 dorms, sala 02 amb, 
cozinha, churrasqueira, piscina e mais 02 suites externas para 
hospede AT/ 3.000m² AC/ 400m² R$ 700.000,00
Casa Vende
CA2359 – Alto de Itaici – 04 suites, sala 03 ambs, escritório,  
cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, piscina aque-
cida, 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 ter-
reno 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, chur-
rasqueira 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 eletrôni-
co....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 ambien-
tes, 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,  
lavábo, cozinha , lavanderia, aq.solar, ar condicionado, ga-
ragem 04 autos AT/175m² AC/164m² R$ 590.000,00. Aceita 
30% em permuta.

ÁREA – VENDE
AR0001 –Indaiatuba(estrada Indaiatuba/Itupeva) – 20 al-
queires a R$ 10,00m² frente para rodovia.
AR0002 – Bairro Videira – 2 alqueires a R$ 60,00 m² Frente 
para Rodovia José Boldrini. 

 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 
privilegiada, 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 – Duas Marias -  360m²  R$ 390.000,00
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 – Vale das Laranjeiras -  2.600m² R$ 320.000,00

CASA LOCAÇÃO
CA0063 – Moradas de Itaici – 02 dorms, sala, cozinha e 
lavanderia R$ 1.500,00

APARTAMENTO LOCAÇÃO
Apto0041 – Vertentes de Itaici – 03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e garagem....R$ 1.200,00 mais con-
domínio.
Apto 0117 -  Edifício Kellen – 03 dorms (01 st), sala, cozinha, 
lavanderia e garagem  R$ 2.200,00.

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 ambientes com 
lareira, copa, coz, lavanderia, wc, sacada, churras-
queira, 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.

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,lavabo,c
hurrasqueira,quintal,garagem para 1 carro.
COD.361 – COND.VILLAGIO DE ITAICI – R$435 MIL 
– 3dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,wc,as,garagem 
para 2 carros.
COD.600 – COND.AMSTALDEN – R$1.500.000,00 – 6sts 
com a/e e ar condicionado,sala de estar,jantar e TV,cop
a,coz,wc,as,piscina,churrasqueira,2 vagas de garagem 
coberta e 2 descoberta.

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁVEIS 
– Consulte- nos!

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

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

TE.05 – JD.MARINGA – R$300 MIL – 320m²
TE.08 – TERRAS DE ITAICI – R$265 MIL – 1000m²
TE.10 – COND.MONTREAL – R$160 MIL – 150m².
TE.12 – JD.MORADA DO SOL – R$110 MIL – 125m².
TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – 150m²,com 
planta aprovada para comercio,fundos e laterais 
fechados,garagem para 4 carros. VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².
TE.46 – COND.VIENA – R$280 MIL – 324m².
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TERRENOS
SALTO – a partir de 300m² Em loteamen-
to fechado – Estrada do Lajeado (Concre-
base) OPORTUNIDADE – R$75.000,00 
– 50% de entrada + parcelas. Aceitamos 
carro no negócio.

CASAS LOCAÇÃO
JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ 
garagem, imóvel novo – R$750,00.

CASAS VENDA
PQ. DAS NAÇÕES – 2 D., sala, cozinha, 
WC – R$170.000,00.
JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos na 
frente e 2 no fundo – ótimo para locação 
– R$165.000,00.
JD. HUBERT – 2 D., sala, cozinha, gara-
gem para 2 carros - próximo ao Parque 
Ecológico –  R$ 270.000,00 
JD. PAULISTA - 2 D., sala, cozinha, WC 
– R$ 250.000,00 
LAURO BUENO – 2 D., sala, cozinha 
– aceita permuta, WC – R$220.000,00
Oliveira Camargo – 2 D., sala, cozinha, 
WC – R$130.000,00

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.
PRÓX. AO VALE DO SOL - 2.500m² Faz 
permuta com imóvel.
SALTO – 1.000m² - Com água e energia, 
próx. à Pista de Motocross e à 600m do 
Pesqueiro Micai – R$70.000,00 – Aceita 
carro no negócio. Agende uma visita!

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

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

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

CRECI 117437 CRECI 87510

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!



Mais Expressão 13B

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 co-
zinha, 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 ar-
mários planejado, sala  dois 
ambientes,cozinha com ar-
mários 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

Kitnet bem próximo ao Polo 
Shopping Indaiatuba, com 01 
garagem á partir de R$ 750,00 
+ Cond + IPTU

VENDA E LOCAÇÃO

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

VENDA

OPORTUNIDADE!!!
APARTAMENTO PREMIUM 
RESIDENCE Apartamento 3 
dorm. sendo 2 suítes, sala, co-
zinha, 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 finan-
ciamento.

Apartamento para Venda Pla-
ce View Jardim Pau Preto In-
daiatuba Apartamento 3 dorm 
sendo 01suíte,sala, cozinha, 

área de serviço, sacada com 
churrasqueira, salão de festas 
no condomínio R$ 500.000,00

Apartamento  Vitória Jd. Pau 
Preto Indaiatuba  Apartamen-
tos 3 dorm. sendo 01 suíte, 
sala dois ambientes, cozinha, 
área de serviço, salão de festas 
e piscina . R$ 435.000,00

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 Condo-
mínio Montreal - Sobrado AT 
150 AC.152,5 3 dorm sendo 
3 suíte, sala, cozinha área de 
serviço, churrasqueira, piscina 
salão de festa, playground. R$ 
626.000,00

Sobrado para Venda Jd. 
Esplanada II - Sobrado AT. 
300m² AC. 192M² 3 dorm 
sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
área de serviço, piscina, 
garagem coberta para dois 
carros, entrada para 2 carros. 
R$ 790.000,00



Mais Expressão14B

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
AdvogadoAdvogado Advogado Agropecuária

Agropecuária Água e Gás

Auto MecânicaAuto Escola Auto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista

Educação Infantil Elétrica

Decorações Decorações

Comida Japonesa

Cópias

Eventos

Celular Centro Automotivo

Fotografia

Beleza
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina

Padaria Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

LavanderiaLanches

JóiasImobiliáriaFerro Velho



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

AJUDANTE DE ARMADOR: Ensino fun-
damental completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba, Cardeal, Elias Faus-
to, Monte Mor e Hortolândia (Jd. Amanda).
AJUDANTE DE ARMAZÉM (2º TURNO): 
Ensino fundamental completo. Experiência 
como ajudante de carga e descarga de 
materiais. Conhec. em matemática básica.
AJUDANTE DE MOTORISTA: Ensino 
fundamental completo. Conhec. em mate-
mática básica (cálculos) e disp. de horário.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Ensino fun-
damental completo. Desejável experiência 
em indústria de papelão e madeira. Ter disp.  
para horas extras. Residir em Indaiatuba.
ARMADOR: Ens. fundam. completo. Co-
nhec. em leitura e interpretação de projetos, 
corte e dobra de ferro e armação de ferra-
gens. Res. Indaiatuba, Cardeal, Elias Fausto, 
Monte Mor e Hortolândia (Jd. Amanda).
ATENDENTE COMERCIAL: Experiência 
em atendimento ao cliente e vendas. De-
sejável experiência em escola de idiomas. 
Disponibilidade 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 funda-
mental. Vivência nas atividades de limpeza. 
Disponibilidade de horários e para trabalhar 
aos finais de semana.
AUXILIAR DE MONTAGEM (EQUIPA-
MENTOS): Ensino médio completo. Expe-
riência em montagens de equipamentos. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino fun-
damental completo. Indústria do segmento 
de aço/alumínio. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo. Curso de “Metrologia” e 
“Interpretação de Desenho”. Técnico em 
Mecânica será um diferencial. Experiência 
em indústria. Residir em Indaiatuba.
BOMBEIRO: Experiência em shopping, 
supermercados ou indústria. Curso de bom-
beiro ou reciclagem. Residir 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).
EMPREGADA DOMÉSTICA: Exp. 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. 
Experiência 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 (PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA-PCD): Ensino 
médio completo e laudo médico. Desejável 
experiência em indústria.
PORTEIRO: Ensino fundamental completo. 
Exp. em portaria e atendimento. Disponibili-
dade para trabalhar aos finais de semana.
RECEPCIONISTA (PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA-PCD): Alfabetizado. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
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: Exp. na função. Residir em 
Indaiatuba, Monte Mor, Elias Fausto, Car-
deal, Rafard ou Hortolândia (Jd. Amanda).

Estamos cadastrando currículos para 
todas as áreas

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 ATRA-
VÉS DO NOSSO SITE: 

WWW.GRUPOPROFICENTER.COM.BR
MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE 

(19) 3875-6564 
E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO GRUPO 

PROFICENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE DE BAR E RESTAURANTE: Ensino 
Médio Completo, com exp. Res. em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA: Com Ensino Fun-
damental e experiência. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE MONTAGEM: Ensino Fun-
damental Completo, com experiência. Possuir 
disponibilidade total de horário e para viagens. Para 
atuar em canteiro de obras. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PIZZAIOLO: Com experiência. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE GERAL: Com Ensino Fundamental 
Completo, com experiência em empresa de 
caldeiraria. Residir em Indaiatuba. 
ARMADOR: Ensino Fund. Completo, com exp. 
em leitura e interpretação de projetos de armação. 
Res. em Elias Fausto, Indaiatuba ou Monte Mor.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: C/ Ensino Mé-
dio Completo, com exp. em lançamentos e emissão 
de notas fiscais. Residir somente em Indaiatuba.
AUXILIAR CONTÁBIL: Com Ensino Médio Com-
pleto, com exp. Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino Fundamental, 
com experiência. Necessário disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Ensino Fundamental Completo e 
possuir experiência na área. Residir em Indaiatuba, 
Elias Fausto ou Monte Mor.
CALDEIREIRO: Ensino Fundamental Completo, 
com experiência. Residir em Indaiatuba.
COPEIRA: Ensino Fundamental Completo, com 
experiência. Residir em Indaiatuba.
DESIGNER GRÁFICO: Ensino Superior Completo, 
com exp. e conhecimentos em AutoCad 2 e 3D, 
Corel Draw e Photoshop. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO CONTÁBIL: Cursando 5° ou 6° se-
mestre. Para atuar em escritório de contabilidade. 
Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO EM LOGÍSTICA: Cursando 2° ou 3° 
semestre do Ensino Superior em Logística. Residir 
em Indaiatuba.
ESTÁGIO TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABA-
LHO: Cursando 2° ou 3° semestre do curso de Téc. 
em Segur. do Trabalho. Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE PISO: Ensino Médio Completo, com 
experiência em controle de acesso e atendimento. 
Possuir disponibilidade de horário para trabalhar 
em escala. Residir em Indaiatuba.
FRESADOR: Com Ensino Médio Completo, com 
experiência. Residir em Indaiatuba.
GARÇOM: Ensino Médio Completo, c/ exp. Irá tra-
balhar em uma panificadora. Res. em Indaiatuba.
GASTRONOMO: Form. Técnico ou Superior em 
Nutrição ou Gastronomia, com experiência em co-
zinha industrial. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
GERENTE DE VENDAS: Ensino Médio Completo, 
com experiência. Irá trabalhar em uma panificado-
ra. Residir em Indaiatuba. 
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Completo, 
com experiência em liderança de equipes em todas 
as áreas da logística, tais como: almoxarifado, ex-
pedição, armazém, etc. Possuir curso de Operador 
de Empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
MEIO OFICIAL CALDEIREIRO: Ensino Funda-
mental Completo, com experiência na função 
e conhecimentos em leitura e interpretação de 
desenho. Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA: Ensino Médio Completo, com expe-
riência. Possuir CNH cat. D e curso de Operador de 
Empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
NUTRICIONISTA: Ensino Superior Completo, 
com experiência em cozinha industrial. Possuir 
CRN ativo e disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba, Itu ou Salto.
PIZZAIOLO: Com Ensino Fundamental Completo, 
com experiência. Residir em Indaiatuba.
PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO FISICA: Ensino 
Superior Completo, com experiência. Residir em 
Indaiatuba, Itu ou Salto.
PROGRAMADOR / PREPARADOR / OPERA-
DOR CENTRO DE USINAGEM: Ensino Médio 
Completo, com experiência. Residir em Indaiatuba.
REBARBADOR: Ensino Médio Completo, com 
experiência. Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
TECNICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS: Cur-
sando Ensino Superior em Engenharia Mecânica 
ou de Produção. Com exp. em projetos mecânicos 
e industriais, implantações e alterações de proces-
sos industriais, instalações elétricas, hidráulicas e 
pneumáticas. Possuir inglês intermediário. Residir 
em Indaiatuba, Itu, Itupeva ou Salto.
TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO: Ensino 
Téc. Completo, com exp. Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR EXTERNO: Com Ensino Médio Com-
pleto, com experiência. Para trabalhar com vendas 
de produtos de telefonia. Residir em Indaiatuba.
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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 ALMOXARIFADO: 
Recebimento de matérias-primas 
e materiais de consumo.Armaze-
namento e guarda dos materiais 
em geral.Controle de entradas e 
saídas dos itens de estoque no 
sistema.Realização de inventários 
dos materiais quando necessário.
ARMADOR:Experiência em Arma-
ção de Ferragens e com disponibi-
lidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: 
Com experiência em executar 
tarefas que necessitam de grande 
esforço físico.
ASSISTENTE DE RH:Auxiliar os 
departamentos de RH e DP, Recru-
tamento e Seleção,Departamento 
Pessoal,Rotinas de RH e DP, 
Admissoes, Demissões e afins.
AUXILIAR DE COZINHA:Para 
atuar em restaurante, no preparo 
de saladas, guarnições e auxilio 
ao Cozinheiro.
AUXILIAR DE LIMPEZA:Para 
atuar na limpeza e organização 
de setores comerciais,  industriais 
e escolas. 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: 
Experiência em Elétrica, Hidráulica, 
Manutenção Predial e Limpeza de 
piscinas para trabalhar em Hotel 
com disponibilidade de horários.
CAMAREIRA:Experiência em 
Hotelaria, arrumação e limpeza. 
Disponibilidade de horário,uma 
folga na semana, sendo um do-
mingo no mês.
CARPINTEIRO: Experiência na 
função para trabalhar em cons-
trução civil.
ESTAGIO DE LOGISTICA: Cur-
sando técnico ou superior, dispo-
nibilidade para o período diurno.
G A R Ç O M  –  G A R Ç O -
N E T E :  – E x p e r i ê n c i a  e m 
atendimento,disponibilidade de 
horário,uma folga na semana, 
sendo um domingo no mês
GOVERNANTA:Experiência em 
Hotelaria, controle do departa-
mento de Governança, camareiras, 
arrumação, limpeza das áreas 
públicas e apartamentos.
MARKETING / VENDAS: Com 
experiência na área com bom 
desenvolvimento na Comunicação 
e Criatividade.
PNE:Possuir Laudo Medico para 
atuar como auxiliar de Produção.
TECNICO ELETRONICO: Executar 
serviços Técnicos de planejamento, 
avaliação e controle de projetos 
de instalações, aparelhos e equi-
pamentos eletrônicos, orientando-
-se por desenhos, esquemas e 
outros documentos específicos e 
utilizando instrumentos de precisão 
adequados, a fim de colaborar no 
projeto de construção, montagem 
e aperfeiçoamento desses equi-
pamentos.  
TECNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO: Promover e conduzir 
atividades de  conscientização, 
educação e orientação dos co-
laboradores para prevenção de 
acidentes e uso de EPI`S.



PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

ITU
ANALISTA AMBIENTAL Cur-
so técnico ambiental, experi-
ência com auditoria interna.
Conhecimento com  Office 
(Excel, Word). Local de atu-
ação: Itu
ANALISTA DE MARKETING 
Formação superior em Ma-
rketing. Experiência na área. 
Local de atuação: Indaiatuba
ASSISTENTE FINANCEIRO 
Superior completo ou cursando 
administração ou ciências con-
tábeis. Conhecimento com apu-
ração do fluxo de caixa, contas 
a pagar reconhecimento dos 
títulos. Local de atuação: Itu
ASSISTENTE DE PROCES-
SOS Superior completo ou 
cursando na área industrial 
de processos, produção ou 
polímeros. Conhecimento em 
instrumentos de medição e 
planilhas de Excel. Local de 
atuação: Itu
ASSISTENTE TÉCNICO Su-
perior Completo ou cursando 
Arquitetura, Engenharia Civil, 
Tecnólogo em Construção 
Civil-Modalidade Edificações. 
Conhecimento em Informática/ 
pacote Office especialmente 
PPT, amplo conhecimento do 
ambiente de obra e das fases 
de uma construção. Local de 
atuação: Indaiatuba
ASSISTENTE DE VENDAS 
Superior completo/Cursando 
administração ou áreas afins. 
Experiência na área comercial 
com vendas e rotinas pertinen-
tes. Local de atuação: Itu
COORDENADOR ADMINIS-
TRATIVO Formação superior 
completa em áreas correlacio-
nadas a função. Experiência 
em coordenação em setor 
financeiro, contábil, fiscal, con-
tabilidade ou logística. Local 
de atuação: Itu  
COORDENADOR ADMI-
NISTRATIVO DE VENDAS 
Formação superior em Ad-
ministração de Empresas. 
Experiência na área adminis-
trativa de vendas. Imprescin-
dível espanhol intermediário 
e inglês avançado. Local de 
atuação: Salto  
ENGENHEIRO CIVIL Forma-
ção superior em Engenharia 
Civil, com especialização em 
planejamento e orçamento de 
projetos. Experiência na área 
de planejamento e orçamento 
de obras. Local de atuação: Itu

ENGENHEIRO QUIMICO Su-
perior completo na área Quími-
ca, experiência em laboratório. 
Inglês e /ou Espanhol desejá-
vel. Local de atuação: Itu
GESTOR DA QUALIDADE 
Formação superior em admi-
nistração, engenharia ou áreas 
relacionadas. Experiência em 
gestão da qualidade e audito-
ria. Conhecimento pleno da 
norma ISO 9001. Local de 
atuação: Salto
OPERADOR DE ATENDI-
MENTO Ensino médio com-
pleto ou cursando o último 
ano. Possuir disponibilidade de 
horário. Local de atuação: Itu
PORTADOR DE NECESSI-
DADES ESPECIAIS Ensino 
médio e disponibilidade de 
horário. Local de atuação: 
Salto.
SUPERVISOR COMERCIAL 
Formação superior em Enge-
nharia Elétrica ou Automação. 
Experiência em montadoras, 
conhecimento de vendas e 
desenvolvimentos técnicos. 
Possuir Inglês Fluente. Local 
de atuação: Itu
SUPERVISOR DE MANU-
TENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em elétrica, eletrônica 
ou edifícios. Experiência na 
área de manutenção predial e 
conservação. Conhecimento 
em Elétrica, Mecânica, Hi-
dráulica e Alvenaria.Local de 
atuação: Itu
TÉCNICO ELETROMECANI-
CO Curso técnico em eletro-
mecânico, experiência na fun-
ção. Possuir disponibilidade de 
horário. Local de atuação: Itu
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, curso 
técnico em manutenção. Ex-
periência na função. Conheci-
mento em refrigeração. Local 
de atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO Formação técni-
ca em segurança do trabalho. 
Experiência na função. Co-
nhecimento em CIPA, SIPAT, 
PPRA e PCMSO. Possuir ha-
bilitação. Local de atuação: Itu
TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO Curso técnico 
segurança do trabalho. Ex-
periência na função. Possuir 
disponibilidade para viagens 
e noção em Inglês.
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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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 co-
mercial ou residencial no cen-
tro – 1060m² - sob consulta 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 In-
daiatuba F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 

Casa Terra Magna  -  R$ 
670.000,00 - 3 D., 2 salas, pis-
cina, 180,00 m² const., 360,00 
m² útil. Aceita permuta 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 chácara). R$ 600 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971
Cond. Montreal – 3 D., (1st), 
sala, coz. com área gourmet 
integrada,,WC social, lavande-
ria,1 vaga de garagem coberta. 
R$ 400 mil F. 98136-7331 
CRECI 74.092
Cond. Montreal - CA0517 - 150 
m² - 3 D. (1st), WC, cz. ameri-
cana, AS, quintal, churrasq., 2 
vagas garag. Ótimo acabamen-
to. R$ 420.000,00 F. 3392-0333
Cond. Montreal - OPORTUNI-
DADE - 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
Jardim Paulistano – 3 D. (1st), 
sala, coz, WC social, lavanderia, 
garag. para 2 carros R$ 280 mil 
F. 98136-7331 CRECI 74.092

Jd. Colibris - R$ 250.000 á 
vista ou R$ 180.000 e transfere 
dívida - Casa com 2 D., sala, 
cozinha, wc, garag. p/ 3 carros, 
e espaço para construir. Acei-
ta troca por apto ou terreno 
em Indaiatuba F. 3935-1142/ 
99113-7429
Jd. Colonial: Linda casa, 3 D. 
1 suite, wc social, sala e coz., 
garag. para 2 autos com área 
de churrasco. Aceita Financ. R$ 
375 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
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 carros, Doc. ok, aceita 
financ., aceita troca por chácara 
em condomínio em Indaiatuba. 
F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Primavera: 1 D., sala e coz. 
Excelente Localização. R$ 250 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971

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 suítes, 
sendo uma com closet, sala 
ampla, garag. para 4 autos, (2 
cobertos), edícula com chur-
rasq. sendo uma com closet, 
sala ampla, garag. para 4 au-
tos (2 cobertos), edícula com 
churrasq., área com espaço 
para construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - OPOR-
TUNIDADE - R$ 450.000,00 - 3 
D, sendo 1 suíte, 1 banheiro, 
sala e 2 vagas de garag. - AT 
175 m² AC 105 m² F. 98372-
0000
Guarujá (Enseada) – 03 suítes, 
sala 02 amb., coz. com AE, 
lavand., área de lazer completa 
com piscina 5x5 AT/ 300m² 
AC/ 300m² R$ 1.000.000,00.
(Casa situada na Av. Atlântica. 
Permuta por imóvel de igual 
valor no Mosteiro ou Vale) F. 
99887-7771 
Jd. 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. Morada do Sol - 2 D, sala, 
copa, coz., WC, AS, varanda, 
quintal, 2 salas comerciais, WC, 
garag. para 2 carros. R$ 370 mil 
F. 98136-7331 CRECI 74.092
Jd. São Paulo – CA01971 - 01 
D., sala, copa, coz, WC, A.S, 
garag. R$ 900,00 + IPTU F. 
38752215 Imobiliária
Jd. Valença: Linda casa, 3 D. 
1 suíte, wc social, sala e coz., 
garag. para 2 autos, área de 
churrasco. Aceita Financ. R$ 
350 mil F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
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 imperdível R$ 380.000,00. 
AC. financiamento F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – Rua 20 – casa nova C/ 
02 D. sendo 01 suíte, sala, coz., 
Wc social, lav., em abrigo cob., 
gar. p/ 02 autos em estrutura p/ 
sobrado R$ 270.000,00. Aceita 
financiamento F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 aceita 
lote no negócio, estuda parce-
lamento direto c/ o propr. com 
50% de entrada. 
Morumbi: 2 D., sala coz. e 
wc, Aceita Financ. R$ 260 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 au-
tos em estrutura p/ sobrado. R$ 
250.000,00 Só a Vista F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – Rua 77 - sobrado com 
03 cômodos WC e lav. no pav. 
superior e .04 cômodos WC, 
lav. e garag. no pav. inferior, 
documentada. Aceita 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. 
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
Morada do Sol: 2 D., sala, coz., 
wc, garag. Aceita Financ. 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
Salto Jd. Rondon: 2 D., sala 
e coz., Aceita financ. R$ 180 
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
R e s .  A m s t a l d e n  -  R $ 
850.000,00 - Casa 3 suítes, 
sala 2 amb., com área de luz, 
coz. planejada, piscina, chur-
rasq., edícula com wc fechada 
em vidro, 4 vaga, AC 230 m² At 
367 m² F. 98372-0000
Santa Marta-III – Salto SP - 02 
D., sala ampla, coz. americana, 
WC, lav. coberta nos fundos. 
Amplo terreno na frente lote 
de 160m² R$ 155.000,00 + 45 
parcelas de R$ 412,00. Aceita 
permuta por casa em Indaiatu-
ba. F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Terras de Itaici - Res. assobra-
dada 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. 
coberta, churrasq.,  campinho 
gramado, acabamento de pri-
meira 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 ser-
viço 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
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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. independen-
te 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 la-
vabo , sala dois amb., garag. 
para 4 carros , coz. Planej. , 
lavand. F. 7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz planejada, 
WC, ar cond. no dorm,  garag. 
R$ 1.900,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
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
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

Centro - R$ 1.300,00 - Amplo 
apto, Centro, 3 D., 1 wc e 1 wc 
de serviço, coz. ampla, sala, e 
área de serviço F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apto,  2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e área 
de serviço, 1 vaga de garag. F. 
98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente localiza-
ção, 4 D., 6 salas, ótimo para 
casas de repouso, clínicas 
- AT 479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
Cond. Beira da Mata - CA0496 
- 476,54 m² - 3 sts. (1 america-
na), sala 2 amb., lavabo, cz., 
AS, quintal, jd., churrasq., pisc., 
04 vagas garag. R$ 4.200,00+ 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Cond. Bougainville - SO0118 
- 1000 m² - Pavimento sup.: 3 
sts. (1 st c/ closet), pavimento 
inf.: lavabo (todos os WC’s. c/ 
armário planej.), sala 2 amb. c/ 
pé direito duplo, home theater, 
escrit., despensa, cz. e AS 
c/ planej., suíte emp. planej., 
espaço gourmet c/ churrasq., e 
forno de pizza (armário planej.), 
aquec. solar, quintal, área de la-
zer, 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. 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. Villa 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. Villa Romana - SO0255 - 
300 m² - 3 sts, sendo 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/ chur-
rasq., piscina, quintal, 4 vagas 
garag. R$ 4.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Villa 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$1.500,00 
+ cond. e IPTU F. 7829.3854 Id 
55*94*16871
Cond. Vista Verde - CA0519 
- 175 m² - Térrea nova c/ 3 D. 
(1 st), sala 2 amb., cz. americ., 
WC, AS, varanda gourmet c/ 
churras., 3 vagas garag. R$ 
2.600,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Jd. Alice - CA0351 - 125 m² 
- 3 D. (1 st), WC, sala, cz., 
AS, quintal, 2 vagas garag. R$ 
1.600,00 + IPTU F. 3392-0333
Jd. Califórnia CA02601 - 02 
D., coz, WC, lavan + estacio-
namento que cabe caminhão, 
trator, máquinas agrícolas 
etc. Rua Domacir Stocco Jr. 
871. Aluguel a combinar F. 
38752215 Imobiliária

Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. em-
pregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 
396 m² - 4 D. (1 st. máster), 
sala 2 amb., lavabo, cz. pla-
nej., despensa, AS, dep. em-
pregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 
5.500,00 + Cond. + IPTU. F. 
3392-0333
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., 
sendo 2 suíte, sala 2 amb, 
coz, lavabo, garag. 1.600,00 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
Rua – 58 (sem garag.) ex-
celente casa com 03 D. e 
demais dependências, com 
sacada (pavimento superior) 
R$900,00 + IPTU F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-
3294 
Rua- 56 - 02 D. c/ garag. R$ 
900,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Vila Real - CA0611 - 125 m² 
- 3 D. (1st), sala, cz., WC, AS, 
churrasq. c/ forno, 2 vagas 
garag.  R$ 2.000,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Villagio D`Amore - Área de 
Lazer, portaria 24hs - 3 D. 
(sendo 1 suite), wc social, 
sala 2 amb, coz,  lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. + 
Iptu F. 3834-8948
Vl. Maria Helena - CA0562 - 
200 m² - 3 D. (1 st c/ closet), 
sala 2 amb., lavabo, WC, cz. 
americana, varanda gourmet, 
WC ext., AS, 2 vagas garag. 
R$ 2.200,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Vl. Maria Helena – CA1381 
- 1 D., coz, WC e sem garag. 
Rua Caiapo, 37 casa 5 R$ 
700,00 + IPTU F. 38752215 
Imobiliária

A p t o  G r a n  V i l l e  -  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., churrasq. 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 , Centro, 
2 D., sala coz., wc social e wc 
de serviço, área de serviço , 
excelente localização. Prédio c/ 
portaria 24 horas R$ 220.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Belvedere - Jd. Servilha 
- Apto 69m², 10 º andar, com 
03 D., (sendo 01 suíte), WC 
social, sala 02 amb, coz., área 
de serviço. Varanda gourmet 
com churrasq. 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 garag. R$ 
149 mil F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Morumbi -  2 D., sala de es-
tar e TV, coz, wc, lavand.,1 vaga 
de garag. coberta R$ 138 mil 
F. 98136-7331 CRECI 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 serviço, 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, despesas 
com condomínio R$ 550,00 
e IPTU R$ 85,00 mensais. 
R$ 495.000,00. Estuda-se 
ponto comercial no negócio. 
F. 3875.0469 / 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 Jd. Hubert -  1 D., sala, 
coz., vaga p/ moto R$ 1.000,00 
c/ água, luz e iptu incluso F. 
3935-1142/ 99113-7429
Apto prox. ao Centro - ideal 
para comissárias (os) c/ 1 dor, 
sala, coz., WC. R$ 900,00 + 
Cond + IPTU F. 3016-2888 
Kelly
Apto prox. ao Centro - todo 
planejado c/ 2 D., sendo 1 ste, 
sala, coz, despensa, WC, uma 
vaga. 1.300,00 + Cond. + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly
Apto Spazio 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
C o n d .  P l a c e  V i e w  - 
AP0382- 80m²  - 03 dorm., 
sendo 01 st., bh° social, sala 
02 amb., coz.,AS., varanda 
gourmet c/ churrasq., 02 VG 
de carro e 01 de moto. R$ 
2.900,00 + Cond. +IPTU  F. 
3392-0333
Cond. Res. Fonte de Tre-
vi – AP0630 – 154,33 m² 
- 2 D., sala, coz., wc, la-
vand., 1 vaga descoberta 
R$ 1.000,00 + Cond. + IPTU 
F.3392-0333
Cond. Res. Vando - AP0649 
- 67 m² -  2 D., sala c/ saca-
da, 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 descober-
ta, portão eletrônico, eleva-
dor R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Ed.  Torre  de Málaga - 
CO0006 - 130 m² - Cober-
tura com 3 D. (1st), sala 2 
amb., varanda, WC, cz. Pla-
nej., AS, mezanino, varanda 
gourmet, churrasq., 2 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + 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
Centro - R$ 1.700,00 - Salão 
comercial, com 70 m², sendo 1 
recepção, 3 salas, wc e área de 
serviço, localizado no centro da 
cidade  F. 98372-0000
Centro  – Sala comercia l 
com mezanino, 1 vaga de 
estacionamento, 55 m² R$ 
1.700,00 00 – F. 7829-3854 / 
Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, es-
quina, 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. Presi-
dente Vargas AT: 780m² AC: 
760m² R$ 3.000,000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Locação galpão industrial At: 
1200m² AC: 900m² R$ 18,00 
m² F. 3885-3538/ 98854-9454
Marg. Parque Ecológico - R$ 
2.700,00 Escritório comercial, 
sendo 1 sala, wc, coz., amplo 
terreno para estacionamento 
ou operação, com capacidade 
para entrada de caminhão F. 
98372-0000
Passo o Ponto Bazar e Pape-
laria no centro, vendo e passo 
o ponto com tudo dentro. Alu-
guel R$1.650,00 F. 3875-2215
Procuro profissional na área 
da saúde ( psicologo, nutri-
cionista, podologo, etc) para 
dividir sala no centro F. 3935-
1633 c/ Giudely
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M.Sol -  ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
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 co-
mercial 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 oportu-
nidade – 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 - 2.600m² 
R$ 320.000,00 F. 99887-7771
Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$370.000,00 F. 99887-7771
Jd. Maringá -  300m² R$ 
210.000,00 F. 99279-1177
Jd. Paradiso - 03 lotes juntos 
708m², 550m² e 420m² R$ 
800,00 m² F. 99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² pró-
ximo ao parque ecológico  R$ 
180.000,00 F. 98372-0000
Loteamento Monte Carlo – 
quadra N, lote 23, área 150m², 
lote residencial. Terreno escri-
turado 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 investi-
dores – lançamento Cond. em 
Itú AT 260m² R$  108.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454

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 - 89 -Turbo - 1.8 com ban-
cos de couro, rodas aro 15, R$ 
11.000,00 F. 7815-6459
Gol - 91 - 1.6,  azul índico, 
gasolina, motor novo, doc. Ok 
F. 99117-9957
Honda Civic LXL 1.8 Comple-
to - Preto 2011/2011 - Bancos, 
Couro, Cinza F. 99256-9209
Saveiro - 1.6 - 2006 - branca, 
impecável, pneus novos e 
capota marítima R$ 18.900,00 
F. 98847-5936 
Saveiro - 2011 - branca, único 
dono, conservada R$ 22.500,00 
F. 99238-2678/ 99695-3930/ 
98269-2310
Van Transit Ford (nova) – 
2013, completa, 14 lugares, 
top de linha 2.900 km. Negocia. 
Troca: maior ou menor valor 
F. 3875-2215/ 99696-8732 
imobiliária

Fazer 250 - 2007 - azul, original, 
único dono, chave reserva, ma-
nual, revisões na Yamaha, pneu 
trazeiro e relação novo. Doc. 
Ok, ótimo estado de conserva-
ção R$ 5.490 F. 19-98256-5700 
Tim/ 99357-8858 Claro/ 98851-
5869 Oi/ 99994-8233 Vivo

Honda NXR 150 Bross - 2009, 
doc ok. F: 3835-1581/ 99745-3375
Twister - 2005 - preta, toda revi-
sada, pneus novos, pintura impe-
cável R$ 4.900,00 F. 99214.34.07/ 
3016.22.44 c/ Willian

Vendo - Pinscher filhotes, nu-
mero 1. Obs. Não foi cortado 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 + memory 
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 experiên-
cias do alicerce ao acabemento 
F. 994151485
Ofereço-me como diarista com 
experiências e indicações F. 
99266-1617/ 98116-0546 
Ofereço-me como professor de 
Inglês (aos sábados de manhã) 
do ínicio do nível básico até ni-
vel intermediário. F. 99240-3570
Ofereço-me para colocação de 
pisos e revestimentos F. 99189-
7302 c/ Clóvis

Terrenos - Em loteamentos 
fechados e abertos com entra-
da de 20% e parcelamentos 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 - Falar 
c/ Figueira
Alugo - mesas / cadeiras e 
caixas térmicas para festas F. 
3801-2605 / 99783-2900
Consultora Rommanel - 
Folheados antialérgicos F. 
99742-4440 / 3875-3113 c/ 
Maria
Manicure/ Cabeleireiro - 
Atendo em domicilio, pé e 
mão R$ 25 / Progressiva ou 
selamento Botox R$ 50 F. 
99369-5615
Vende - Título Familiar do 
Clube 9 Julho - R$ 3.000 – 
Negociável F. 99256-9209
Vendo - 01 carrinho de lan-
che grande ( pronto para 
trabalhar) F. 3894-1429 / 
99129-3242
Vendo - 1 Trompete Yamaha 
YTR 2340, dourado, semi-
-novo R$ 750 F. 3936-1045 / 
99194-7124
Vendo - aparelho de estética 
( corrente russa, vapor de 
ozônio e conjugado facial) F. 
3935-1633 c/ Giudely
Vendo - portão de garag. 2,70 
alt. x 3,00 larg. de ferro, em 
ótimo estado. R$ 400,00 F: 
3835-1581/ 99745-3375
Vendo - Carrinho de bebê Gal-
zerano, na cor azul marinho 
R$ 100 F.  99189-1511

Salão comercial no Centro 
520m² R$ 18.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
Temos Galpões Indústrias para 
Locação em excelente localiza-
ção F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para 
Locação no Edif. Office Premium. 
F. 3016-2888 Kelly
Vendo Salão de Cabeleireiro 
Completo - Todo decorado 
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 alar-
me R$ 3.000,00 F. 98372-0000
Chácara em Salto – a partir de 
1.000m² – OPORTUNIDADE - 
R$ 80.000,00 – Aceita carro no 
negócio ou fazemos permuta com 
terreno. F: 3016- 1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 3935-1372
Elias Fausto - SP - 01 alqueire, 
casa de 03 D., rico em água, 
pomar, pasto, a 3 km do centro. 
Apenas R$ 600.000,00. Aceita 
casa em Indaiatuba no negó-
cio F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294
Elias Fausto - SP - Chácara com 
3.600m² casa de quatro cômo-
dos, luz, poço. Troca por casa 
em Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Excelente sítio Itaboraí – casa 
sede, 3 lagos, piscina. AT: 
20.000m² R$ 1.500.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
Rec. Campestre Viracopos - R$ 
420.000 - Chácara Com casa de 
3 d., sala ampla, coz. americana, 
piscina.  AT 1000 m². Fácil aces-
so F. 98372-0000
Recanto Camp. de Viracopos 
– CH0098 – 1429 m² -  Chácara 
murada c/ sobrado de 5 D. (1 
st), 4 WC’s sociais, escrit., sala 
2 amb., cz. planej., copa, AS, va-
randa, churrasq., fogão à lenha, 
pomar, D. e WC ext., diversas 
vagas garag. R$ 650.000,00 F. 
3392-0333
Vende-se haras – região de 
Itaici 100.000m² R$ 37,00 m² F. 
3885-3538/ 98854-9454

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
Rib. Grande-SP - 04 alqueires c/ 
02 casas simples de 04 cômodos 
cada uma, lavoura, bosque, 02 
tanques com peixes, abastecidos 
com água em forma de bica, 
luz, água de mina, a 60km do 
centro de Ribeirão Grande-SP 
R$ 240.000,00. Aceita troca 
com casa em Indaiatuba - SP 
F. 3017-2608/99762-7997. Es-
tuda 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 em-
pregada, piscina e casa de casei-
ro 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 – Chácara 
– At. 3890 m² - Casa c/ 3 D, sendo 
1 suíte, sala de esta com pé 
direito alto, coz. planejada, área 
de churrasq. com wc, piscina, 
campo de futebol e pomar R$ 
850.000,00 estuda-se permuta 
por apto ou casa com 3 D. em 
Indaiatuba F. 98372-0000
Vale do Sol - chácara com 
1000m² completa para locação 
finais de semana. Troca por casa 
em Indaiatuba F. 3017-2608/ 
99762-7997.
Vendo - 4 1/2 alqueiros   - c/ 3 
alqueiros de calipal formando, 
terra plana, tratorável, energia 
próximo, estrada asfaltada a 3 
km, divisa c/ o rio Pitanga, 800 
mts para lazer, tem 1 casinha 
velha. Região de Capão Bonito. 
Entrada de R$ 130 mil, o restante 
pode ser parcelado. Total de R$ 
260 mil F. 19-98149-5815
Vendo ou troco por terreno 
- chácara, 1.000m², só terra. 1 
sitio de 5 1/2 alqueiros c/ pasto 
formado c/ cerca de mourão 
tratado, casa avarandada, pa-
lhol, energia elétrica, região c/ 
antena de celulare pomar, c/ 3 
cabeças de gados, estrada do 
Romeiro  e Terra Santa próx. à 
igreja católica, supermercado, 
asfalto em 6km R$ 270 mil F. 
19- 98149-5815
Vendo Sítio – Indaiatuba (es-
trada Indaiatuba/ Itupeva) – 20 
alqueires a R$ 10,00m² frente 
para rodovia F. 99887-7771

Pq. das Bandeiras -   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 entrada) R$ 40 
mil + parcelas F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971
Temos áreas para loteamen-
tos em Indaiatuba, Campinas, 
Porto Feliz, Itu, Salto e demais 
localidades. F: 99752-2170/ 
94*2168
Terra em Indaiatuba R$ 60,00 
o m²- ótima topografia de frente 
com a rodovia. 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 em Salto – 300m² 
LOTEAMENTO FECHADO 
– Estrada do Lajeado (Con-
crebase) OPORTUNIDADE R$ 
90.000,00/ 40% de entrada + 
parcelas. F: 3016- 1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-1372
Terreno Industrial - 5.200 m² 
R$ 500,00 m² F. 99887-7771
Terreno industrial Vitória Mar-
tini 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

Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadadora de idoso 
horário noturno F. 3935-8651 / 
99479-0454
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro, casado, 2 filhos 
F. 98894-5045 c/ Josemar
Ofereço-me para trabalhar 
como ciudadora de idosos, 
mensal, diário ou folguista F. 
99339-6343 c/ Divina
Ofereço-me para 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 motorista parti-
cular F. 99560-8281 c/ Raquel
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de crianças e 
idosos ou diarista, com qua-
lidade, referencias  a mais 
de 20 anos no mercado ante 
e pós obras. Compromisso, 
preço justo tenho disponibili-
dade de horários F. 38011916 
/ 999301477 Vera
Ofereço-me - cabelereira e 
manicure à domicílio F. 99332-
1128 / 3935-0499 recado.
Ofereço-me para passear com 
cachorros. Tenho referências 
F.3875-4942 / 99616-7070 
c/ Rita
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro, jardineiro, ele-
trecista e encanador F. 99130-
7264 / 99776-6441 c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar 
como acompanhante em hos-
pital ou cuidadora de idoso 
noturno F. 3935-8651
Ofereço-me para trabalhar 
como empilhaderista, sou apo-
sentado, tenho curso e experi-
ência F. 99452-9644 c/ Santos
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, diur-
no ou noturno F. 99884-4130/ 
3816-2551 c/ Magna
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