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A Polícia Civil divulgou na tarde de ontem, dia 29, a identificação do suspeito de cometer um duplo latrocínio (roubo 
seguido de morte) no último dia 13, no bairro Itaici. Trata-se de Ivan Ferreira de Santana, de 29 anos, que foi reconhe-
cido pela única vítima que sobreviveu ao crime.

A organização da Feira 
Agropecuária, Industrial 
e  Comercia l  (Faic i )  de 
Indaiatuba anunciou na 
manhã de terça-feira, dia 
27, as atrações musicais 
para quatro dos sete dias 
de festa. A 26º edição do 
evento acontece de 6 a 16 
de agosto.

O final de semana será um 
dos mais importantes na vida 
do Esporte Clube Primavera. 
O time faz sua estreia no 
Campeonato Paulista da Série 
A3, após sete anos na divisão 
inferior. O jogo acontece 
amanhã, dia 31, às 10 horas, 
em Indaiatuba. O adversário 
será o Taubaté.

Na tarde de terça-feira, 
dia 27, ocorreu o lançamento 
oficial do 1º Casa Decor In-
daiatuba, mostra de decora-
ção, arquitetura e paisagismo 
que acontecerá entre os 31 
de julho e 20 de setembro na 
Chácara Belvedere.  A pri-
meira edição da mostra tem 
como inspiração as típicas 
casas de veraneio.

Três casos de dengue já 
foram registrados este mês 
em Indaiatuba, segundo a 
Prefeitura. Há um caso in-
determinado, um importado 
e o outro em investigação. 
Ao todo, o Programa de 
Controle a Dengue registrou 
quinze casos notificados, três 
confirmados e 12 aguardando 
resultados. 

O balanço mensal da 
Secretária de Segurança 
Pública (SSP) do Estado de 
São Paulo apontou que In-
daiatuba registrou queda na 
maioria dos índices criminais 
em 2014, no comparativo 
com o ano de 2013. Dos 20 
indicadores, 13 apresentaram 
queda, apenas cinco tiveram 
aumento.

O Hospital Samaritano, 
antigo Santa Ignês, realizou 
na sexta-feira, dia 23, a apre-
sentação do planejamento 
estratégico para 2015. Em 
reunião no Vitória Hotel, o 
grupo Samaritano Campinas 
falou ainda dos investimentos 
que a unidade local recebeu 
nos últimos três anos e das que 
ainda irão ocorrer.

Prefeitura, repartições pú-
blicas, autarquias e fundações 
não terão expediente na se-
gunda-feira, dia 2, em virtude 
do feriado de Nossa Senhora 
da Candelária, considerada 
pelos católicos a padroeira de 
Indaiatuba. Para a data serão 
mantidos plantões dos servi-
ços públicos essenciais.
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Combate à criminalidade Você ainda está 
economizando água? 
De que forma?

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

Radares dia 31/01 a 06/02

Editorial EnqueteArtigos

A segurança em Indaiatuba, um dos setores mais 
importantes e cobrados pela população, teve excelente 
desempenho no ano passado. Quem comprova essa in-
formação é o balanço das estatísticas de criminalidade de 
2014, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP). 

Indaiatuba praticamente conseguiu baixar parte os índi-
ces de criminalidade do ano passado, quando comparados 
com os números de 2013. 

Tecnologia, união das forças (GCM, PM e Polícia 
Civil) e apoio da população são os grandes responsáveis 
no combate à violência no Município. 

São inúmeros os investimentos do Executivo na tecno-
logia contra a criminalidade, exemplo disso é o trabalho 
realizado pelo Centro de Operações e Inteligência (COI). 

Na semana passada, por exemplo, a Guarda iniciou 
testes de um equipamento instalado em viatura para mo-
nitoramento de veículos. Foram colocadas duas câmeras, 
um tablet, entre outros materiais, que proporcionam que 
a guarnição receba um alerta imediato ao passar próximo 
de um veículo com queixa de furto ou roubo

A união das forças de segurança e participação efetiva 
da evolução reforçam esse combate. 

Para 2015 espera-se que os resultados sejam ainda 
mais eficazes para que a cidade continue figurando entre 
as principais do País. O “segredo” Indaiatuba já sabe: 
investimento atrelado a união no combate à violência.

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

“Eu economizo no que está ao 
meu alcance. Tomo banhos mais 
rápidos, reutilizo a água da má-
quina para lavar o quintal e estou 
sempre de olho nos vazamentos” 
Anselmo Pedro de Castro, 70 
anos, aposentado. 

“Continuo economizando por 
que esse é um cuidado que temos 
que ter sempre. Na minha casa 
lavamos roupa só duas vezes por 
semana, não lavamos calçadas 
nem carros, e o chuveiro de casa 
está sempre desligado”
Aparecido Borges de Jesus, 79 
anos, aposentado. 

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

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

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

FGTS: A não exigibilidade da contribuição adicional de 10%
Os empregadores, em tal condição, são sujeitos passivos (contribuintes) do pagamento 

de tributos e, pois, de uma de suas espécies, as contribuições sociais, entres estas, o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço.

É sabido que, na hipótese de demissão sem justa causa, o empregador depositará na conta 
vinculada do trabalhador a importância igual a 40% do montante de todos os depósitos rea-
lizados nesta conta durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente 
e acrescidos dos respectivos juros. É a popular “multa de 40%”.

Além disso, desde o advento da Lei Complementar 110/2001, ficou instituída a contri-
buição social com alíquota de 10% incidente sobre o montante dos depósitos de FGTS e 
devida igualmente na situação de demissão sem justa causa.

Essa contribuição social tinha por finalidade o custeio dos pagamentos feitos pela União 
concernentes à reposição da correção monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS 
derivadas dos chamados “expurgos inflacionários” no período do Plano Verão de 1989 e do 
Plano Collor de 1990, em benefício dos empregados que assinaram o “Termo de Adesão”.

Portanto, foi um mecanismo temporário criado pelo Governo Federal para equilibrar 
um déficit existente no FGTS e originado com os mencionados expurgos, sendo certo que 
não era revertido para o trabalhador, eis que este continuou recebendo os 40% enquanto o 
empregador paga 50% (40% + 10%).

Ocorre que a finalidade para a qual foi criada a contribuição já restou atingida, na medida 
em que todos os trabalhadores que assinaram o “Termo de Adesão” receberam os valores 
expressamente consignados; a ultima parcela dos complementos de correção monetária foi 
paga em 2007.

Em que pese tal relevante situação, qual seja, o exaurimento da finalidade da exação, e 
sob o argumento no sentido de que a extinção da multa de 10% sobre o saldo remanescente 
do FGTS seria contrário ao interesse social, impactando no “Programa Minha Casa, Minha 
Vida”, a Presidente da República vetou integralmente o PLC 200/12 que extinguiria tal 
multa, a qual continua sendo indevidamente paga pelos empregadores até hoje.

Existem no Supremo Tribunal Federal algumas ações que versam sobre a inconstitu-
cionalidade da cobrança dos 10% em comento, as quais ainda não foram julgadas e não se 
sabe quando serão.

Até que seja proferido o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal sobre a 
questão da não exigibilidade da multa de 10%, os empresários/empregadores dispõem de 

ações declaratórias de inexistência de relação jurídico tributária, bem como 
repetições de indébito, para reaver os valores pagos após o cumprimento da 
finalidade do tributo e, ainda, de ações compensatórias dos valores pagos 
nos últimos cinco anos.

“Economizo tanto na minha casa 
quanto nas residências onde 
faço faxina. Reaproveito a água 
para lavar banheiros e quintais e 
costumo guardar água da chuva”
Ana Paula Silva, 32 anos, fa-
xineira. 

“Sim, continuo economizando 
através de banhos mais rápidos 
e evitando lavar calçadas e o 
quintal” 
Vilson Borsarim, 65 anos, apo-
sentado. 

A maior medida que tomamos 
em casa é nos banhos e reapro-
veitando a água da máquina. 
Manoel José de Oliveira, 65 
anos, aposentado.

Espécies de Aposentadoria
A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos seus 

segurados que através de contribuição lhe são assegurados meios de manutenção, seja por in-
capacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares 
e prisão ou morte.

Dentre esses benefícios são colocados à disposição dos segurados a aposentadoria que se 
divide em aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, por idade e por fim, especial.

 Antes de adentrar no conceito de aposentadoria, é importante saber que para ser beneficiário 
o segurado precisa preencher certos requisitos, como ter qualidade de segurado para alguns tipos 
de beneficio, preencher o período de carência que é a quantidade de contribuições exigidas, além 
de idade, estado de saúde, etc.

Pois bem, a aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício concedido ao segurado 
que laborou durante 25 anos se do sexo feminino ou 30 anos se do sexo masculino.

Já a aposentadoria por idade é concedida a quem cumprida a carência exigida, ou seja, 180 
contribuições mensais, completar 65 anos se do sexo masculino e 60 anos se do sexo feminino.

Nesse sentido a aposentadoria por invalidez é concedida a quem está incapaz para o trabalho, 
independente de estar recebendo ou não o auxílio-doença e cumprida a carência exigida.

Por fim, a aposentadoria especial é concedida a aquele segurado que durante a vida laboral, 
trabalhou sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física durante 
15, 20 ou 25 anos conforme a lei.

Caso você leitor se enquadre em alguma das condições acima para plei-
tear aposentadoria, procure um profissional de sua escolha para colher mais 
informações ou até mesmo ingressar com o pedido junto ao INSS para ter o 
benefício concedido. 

Basta Começar
Como seriam nossos parques e jardins se todos jogassem o seu lixo no lixo. Numa 

reserva, entre os aborígenes, havia um homem bastante velho. Posso assegurar-lhes que 
vocês nunca viram uma situação de pobreza tão alarmante como a desse pobre ancião. 
Todos o ignoravam. Seu lar era desarrumado e sujo. - Por favor, disse-lhe eu certa vez, 
deixe-me limpar sua casa, lavar suas roupas e fazer sua cama.- Estou bem assim, res-
pondeu ele, não se preocupe. - Pois ficará ainda melhor, insisti, se permitir que eu faça 
isso.Ele concordou finalmente. Pude, portanto, limpar sua casa e lavar as suas roupas. 
Encontrei no meio da bagunça uma lamparina inteiramente coberta de poeira. Só Deus 
sabe o tempo transcorrido desde que o homem a acendera pela última vez. - O senhor 
não acende a sua lamparina? - perguntei-lhe. Não costuma usá-la? - Não, respondeu ele, 
não recebo a visita de ninguém. Não preciso de luz. Para quem deveria acende-la? - O 
senhor a acenderia todas as noites se as irmãs passassem a visita-lo? - Naturalmente! 
respondeu ele.Desse dia em diante, as irmãs combinaram entre si, visitar o pobre ancião 
todas as noites.Dois anos se passaram.Eu tinha esquecido completamente esse homem, 
quando ele enviou esta mensagem: "Contem ao meu amigo, que a luz que ele acendeu 

em minha vida continua acesa".Tudo depende da iniciativa de outra 
pessoa. Signa Leader Training - www.signatreinamentos.com.br 
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DENGUE

Indaiatuba já tem
três casos registrados 

Hospital Samaritano apresenta 
planejamento para 2015

O Hospital Samaritano 
Indaiatuba, antigo 
Santa Ignês, realizou 

na sexta-feira, dia 23, a apre-
sentação do planejamento es-
tratégico para 2015. Durante 
coletiva de imprensa no Vitó-
ria Hotel, o grupo Samaritano 
Campinas falou ainda dos 
investimentos que a unidade 
local recebeu nos últimos três 
anos e as melhorias que ainda 
irão ocorrer. 

O grupo Samaritano Cam-
pinas adquiriu o Hospital 
Santa Ignês há três anos e 
segundo o diretor geral do 
grupo, Ricardo de Caprio, a 
unidade recebeu um investi-
mento de aproximadamente 
35 milhões de reais. "Desde 
que adquirimos o hospital, 
com recursos próprios viemos 
transformando-o para atender 
às carências da população. 
Sabemos que é difícil pas-
sarmos por uma reforma em 
funcionamento, mas estamos 
trabalhando para entregar um 
hospital à altura de Indaiatu-
ba", explica.

Atualmente, a unidade 
já conta com dez leitos na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) adulto, 11 leitos, sendo 
seis pediátricos e cinco neo na 
UTI Neopediátrica, três salas 
de Cirurgia Geral, 11 leitos 
na Unidade Coronariana e 
Hemodinâmica, além da aqui-
sição de equipamentos moder-
nos e de tecnologia avançada. 
"Um dos destaques desse 
investimento é a instalação da 
UTI Neopediatrica, que com 
11 leitos, sendo cinco desti-
nados para recém-nascidos, 
que contribui para diminuir a 
mortalidade infantil, uma ca-

rência do Município", ressalta 
o diretor.

Com previsão de entrega 
em janeiro de 2016, o projeto 
arquitetônico da unidade In-
daiatuba inclui quatro anda-
res, sendo que a parte térrea, 
que abrigará o pronto-socorro 
está prevista para ser entregue 
em quatro meses, com novas 
recepções (geral e obstétrica) 
e lanchonete. Já o segundo 
pavimento tem previsão para 
ficar pronto em setembro des-
te ano, e o terceiro pavimento 
e finalização da obra para o 
começo de 2016. 

De acordo com Caprio, a 
previsão é do grupo é saltar 
dos atuais  212 atendimentos 
diários, para 715. Já os leitos 
de internação saltarão de 55 
para 90 e destes, 26 serão 
destinados à maternidade. 
O centro cirúrgico terá uma 
ampliação e passará de três 
salas para sete, na UTI adulto 
o aumento será de 10 para 23 
leitos, além da implantação da 
tomografia no Pronto Socorro.     

Com um quadro clínico 
formado por cerca de 415 
colaboradores, incluindo 187 
médicos especializados aten-
dendo em todas as áreas, o 
novo Hospital Samaritano 
– Santa Ignês, tem hoje 1,8 
mil atendimento por mês no 
Pronto-Socorro, sendo 80 

casos registrados de aciden-
tes e traumas, além de 30 
exames de cateterismos e 15 
angioplastias. Atualmente o 
hospital atende mais de 40 
planos de saúde. 

 
Coronariana

Outro investimento do 
grupo é a unidade coronaria-
na, que conta com 11 leitos, 
além dos equipamentos mais 
modernos. A Sala Hemodi-

Três casos de dengue já 
foram registrados este mês em 
Indaiatuba, segundo a Prefeitu-
ra. Há um caso indeterminado, 
um importado e o outro em in-
vestigação. Ao todo, o Programa 
de Controle a Dengue registrou 
quinze casos notificados, três 
confirmados e 12 aguardando 
resultados. As atividades de 
combate à doença continuam no 
Município.     

Entre os infectados estão 
dois homens e uma mulher, am-
bos maiores de 35 anos.  Um dos 
infectados é residente no Alpes 
Suiços, porém não se sabe onde 
o mesmo adquiriu a doença. 
Outro morador, da Vila Nossa 
Senhora Aparecida, está rela-
cionado à dengue importante e 
também não sabe em qual cidade 
foi infectado. 

Um terceiro paciente, resi-
dente no Centro, está com seu 
caso em investigação. 

Com os três casos regis-
trados, os agentes visitaram as 
casas em oito quarteirões ao 
redor da moradia dos pacientes, 
procurando pessoas com sinto-
mas e criadouros. Também se 
faz a coleta de larvas e quan-
do encontram, faz o controle 
mecânico (jogam a água fora), 
quando não conseguem jogar a 
água colocam cloro.

Quanto ao tratamento  dos 
sintomas, o médico faz análise 
segundo a classificação e ma-
nejo de pacientes do Ministério 
da saúde. O médico é quem 
deve fazer a analise  do quadro 
clínico e medicará conforme as 
necessidades. Os medicamentos 
são usados para amenizar os sin-
tomas provocados pela dengue.

Os agentes estão trabalhan-
do no Centro, Jardim Adriana, 
Jardim Morada do Sol, Jardim 
Califórnia, Jardim João Pioli, 
Jardim Primavera, Vila Nossa 
Senhora Aparecida, Jardim Re-

nâmica Siemens Híbrida é 
adequada para a realização 
de exames de angioplastia, 
cateterismo cardíaco e cirur-
gias cardíacas. "Essa sala, 
com equipamentos específi-
cos e eficazes, vem salvando 
muitas vidas. O município até 
então não tinha condições de 
atender, adequadamente, um 
paciente infartado, e hoje sim, 
diminuindo o risco de morte", 
ressalta o diretor.

gina, Alpes Suiços, Lagoa Prets, 
Juscelino Kubstchek e Jardim 
Santiago.

Conscientização
O Programa de Controle 

da Dengue, da Secretaria de 
Saúde informa que os agentes 
de Controle da Dengue estão 
realizando trabalhos educativos 
em várias áreas da cidade. Um 
dos destaques é o projeto Selo D 
Saúde que certifica as Unidades 
da Secretaria de Educação como 
ambiente livre de dengue. O 
projeto do selo D, já certificou 
nove unidades administradas 
pela Secretaria de Educação 
até o final de 2014, e retomará 
em fevereiro os trabalhos de 
inspeção. Serão visitadas mais 
69 unidades, totalizando 78 e 
certificadas como ambiente livre 
de dengue.

O médico veterinário e coor-
denador do Programa de Com-
bate a Dengue, Odenir Sanssão 
Pivetta, alerta que a dengue é 
um dos principais problemas 
de saúde pública no mundo. “A 
Organização Mundial da Saúde 
estima que 2,5 bilhões de pesso-
as – 2/5 da população mundial 
– estão sob risco de contrair den-
gue e que ocorram anualmente 
cerca de 50 milhões de casos. 
Desse total, cerca de 550 mil 
necessitam de hospitalização e 
pelo menos 20 mil morrem em 
consequência da doença."

Os interessados na certificação 
poderão solicitar o agendamentos 
das vistorias para a contempla-
ção do selo serão através do 
e-mail saude.combateadengue@
indaiatuba.sp.gov.br, telefone 
3834-9297 ou 0800-770-770-2, 
também na própria recepção do 
Departamento de Vigilância em 
Saúde localizado na Prefeitura, 
na Avenida Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, 2800, Jardim Esplanada 
2. (Jean Martins) 

Desenhos mostram como ficará a unidade do Hospital Samaritano em Indaiatuba

Ricardo de Caprio explicou como serão as instalações do hospital 
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Sorteada recebe prêmio do Frutos de Indaiá
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Plano de Saneamento Básico 
é aprovado na Câmara 

Escolas do Município anunciam retorno das aulas

A montadora multifun-
cional Andréia Morei-
ra Leão, de 38 anos, 

retirou durante a semana o 
prêmio conquistado durante o 
Frutos de Indaiá 2014. Na tarde 
de terça, dia 27, ela recebeu 
das mãos do proprietário da 
loja LEV, o empresário Reury 
Burlandy de Carvalho, uma 
bicicleta elétrica. 

Andréia foi uma das 4.780 
pessoas que responderam o 
questionário para a escolha 
das empresas, consideradas 
as melhores da cidade em seu 
segmento. 

A montadora lembra que 
respondeu o questionário quan-
do visitava uma loja na cidade. 
“Fiquei muito surpresa com 
o prêmio, nunca imaginei ser 
sorteada”, ressalta. “Até quando 
me ligaram, informando que eu 
havia sido premiada, perguntei se 
tinham certeza de que realmente 
tinha sido sorteada. Com certeza, 
daqui pra frente, vou responder o 
questionário em outros anos, já 
que estou com sorte.”

Para o proprietário da LEV, 
é muito satisfatório ver mais 
uma bicicleta rodando pelas 
ruas da cidade. “Ela (Andréia) 
vai ter muita praticidade no seu 
dia a dia, além da economia e 

Andréia recebe das mãos de Reury, da LEV Indaiatuba, a chave de sua bicicleta elétrica 

Quase 12 mil alunos devem retornar as aulas no Ensino Fundamental, 
Já nas escolas estaduais os alunos chegam à 17 mil 

sem falar que a qualidade de 
vida vai aumentar”, diz. “Ela 
também vai criar certa inde-
pendência, e melhor, sem custo 
algum.”

Andréia confirmou que vai 

ficar com a bicicleta e ira utili-
zá-la muito no dia a dia. 

Além do prêmio, Andréia 
e o marido puderam conferir 
a grande noite de premiação 
do Frutos de Indaiá 2014. O 

evento aconteceu no dia 25 
de outubro de 2014, no salão 
social do Clube 9 de Julho. 
A sortuda pode aproveitar 
um jantar à francesa e show 
com a banda Os Paralamas do 
Sucesso. “Nunca tinha ido no 
evento, gostei muito e o show 
estava excelente. Trata-se de 
um evento super organizado.”

Frutos 2015 
A organização do Frutos de 

Indaiá já trabalha para a grande 
festa de dez anos do evento, que 
acontece no dia 26 de setembro. 
A pesquisa de opinião que ele-
ge os melhores empresários e 
marcas da cidade foi realizada 
no ano passado. 

De acordo com a organiza-
ção 1.180 pessoas responderam 
ao formulário disponível nas 
edições do Mais Expressão 
e outras 2.150 pessoas foram 
ouvidas nas ruas da cidade. No 
total, os entrevistados respon-
diam a 280 segmentos. A ex-
pectativa para 2015 é manter a 
quantidade de premiados, sendo 
110 empresas.

Após a apuração dos votos, 

Em duas Sessões Extraordi-
nárias, realizadas às 7 horas na 
segunda e na sexta-feira, dias 26 
e 28, os vereadores aprovaram o 
Projeto de Lei que institui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico 
do Município. Ainda durante 
as sessões, foram aprovados os 
PLs de abertura de crédito su-
plementar ao Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) e da 
premiação para o Carnaval 2015.

O Plano de Saneamento Bá-
sico de Indaiatuba foi aprovado e 
teve como base a Lei Federal Nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
Ele tem como objetivo a me-
lhoria da qualidade da sanidade 
pública e manutenção do meio 
ambiente equilibrado, em busca 
do desenvolvimento sustentável 
e fornecendo diretrizes ao Poder 
Público.

O Plano Municipal também 
é o principal instrumento de pla-
nejamento e gestão de serviços 
de saneamento básico e fator 
de extrema importância para a 
obtenção de recursos financei-
ros e cooperação técnica junto 
à União, bem como condição 
de validade dos contratos que 
tenham por objeto a prestação de 
serviços públicos de saneamento 
básico. Ele tem por objetivo 
promover a universalização do 
saneamento básico em todo o 
território de Indaiatuba, dando 
aos cidadãos acesso aos serviços.

A Secretaria Municipal de 
Educação anunciou a volta das 
aulas nas escolas municipais 
para a próxima quarta-feira, 
dia 4 de fevereiro. Já as escolas 
da Rede Estadual retomam as 
aulas na próxima segunda-
-feira, dia 2 de fevereiro. As 
creches do município já estão 
em funcionamento desde o dia 
20 de janeiro e essa semana, as 
unidades deram início ao perí-
odo de adaptação dos alunos 
ingressantes. 

O horário de aula do Ensino 
Fundamental, que vai do 1º ao 
5º ano, é das 7 horas às 12 horas 
e no período da tarde vai das 
13h às 18 horas. Já o Ensino 
Infantil etapa 1 e 2, o horário 
de aula é das 8h às 12 horas ou 
das 13h às 17 horas. As creches 
da Rede Municipal funcionam 
das 7 horas às 17 horas. 

Para os alunos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), o 
horário é das 19h às 23 horas, 
nas Emebs Profª Áurea Morei-
ra da Costa e Leonel Vitorino 
Ribeiro. 

De acordo com a Secretaria 
foram matriculados em 2015 
para a creche 4.918 crianças, 
para o Ensino Fundamental 
foram 11.568, a Educação 
Infantil está com 4.699 matri-
culados e a EJA com 104.

Já os alunos da Rede Es-
tadual de ensino retornam às 
aulas na segunda-feira, dia 2. 
De acordo com a Secretária de 

a equipe já iniciou a procura 
pelas empresas eleitas e em 
breve o Grupo deve divulgar a 
lista dos participantes da edição 
2015 do evento. A estrutura da 
campanha seguirá os mesmos 
moldes do ano anterior, ou seja, 
exposição da marca eleita no 
jornal e revista Mais Expres-
são e nas edições especiais dos 
veículos. 

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

Para o Frutos 2015, os co-
tados para subir ao palco são: 
Daniela Mercury, as banda 
Capital Inicial, Roupa Nova e 
Skank, e as duplas sertanejas 
Victor e Léo, Bruno e Marrone, 
Fernando e Sorocaba, e Chitão-
zinho e Xororó.

O Plano deverá ser consi-
derado, no que couber, o Plano 
da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(PCJ) e dos demais mananciais 
de abastecimento de água do 
Município.

O Projeto foi aprovado com 
duas das seis Emendas apre-
sentadas pelo Líder do Bloco 
de Oposição, o vereador Carlos 
Alberto Rezende Lopes, o Linho 
(PT). 

Projetos 
Também foi aprovado, du-

rante as Sessões Extraordinárias, 
o Projeto de Lei que autoriza 
abertura de crédito adicional su-
plementar no orçamento vigente 
do Saae, no valor de R$ 30,205 
milhões para cobrir despesas da 
Autarquia.

Outro PL aprovado definiu 
os valores da premiação para o 
Carnaval 2015 em Indaiatuba. 
Será R$ 35 mil para o primeiro 
colocado, R$ 25 mil para o 
segundo e R$ 8 mil para bloco 
carnavalesco.  

Este ano, a secretaria muni-
cipal de Esportes optou pela pre-
miação ao invés de subvenção 
com o objetivo de possibilitar 
a competição entre as entidades 
carnavalescas, como forma bus-
car cada vez mais melhoria da 
qualidade dos desfiles em nossa 
cidade. (Jean Martins)

Estadual de Educação, 17 mil 
alunos estão matriculados para 
este ano letivo. 

Direitos
O inicio das aulas também 

é sinônimo de compra de ma-
teriais e aumento de procura 
por serviços como van escolar. 
Por isso o Procon de Indaiatuba 
recomenda aos pais alguns cui-
dados em diversas situações. 
São medidas simples que po-
dem assegurar o respeito aos 
direitos do consumidor e aju-
dar a evitar problemas futuros.

Atenção na assinatura dos 
contratos com as escolas par-
ticulares. O documento deve 
ser claro, objetivo e não deve 
conter letras miúdas no rodapé 
que impeçam a leitura. As obri-
gações devem ser bilaterais, ou 
seja, válidas igualmente para 
ambas as partes. 

A escola pode cobrar taxas 
de pré-matrícula, reserva de 
matrícula ou matrícula, mas 
em caso de conflito a melhor 
solução é sempre tentar um 
acordo amigável. Se o contrato 
for assinado fora do estabe-
lecimento ou pela internet, é 
possível cancelá-lo em até sete 
dias úteis da data da assinatura. 
É importante saber que a escola 
também tem direitos e em caso 
de distrato, nenhuma das partes 
pode ser prejudicada.

Ao selecionar a escola, é 
importante verificar se há es-

paço suficiente para o número 
de alunos, se o estabelecimento 
possui alvará de funcionamen-
to e está regulamentado nos 
órgãos educacionais, além de 
buscar referências com pais 
de alunos que já estudam no 
local. O uso de uniforme pode 
ser exigido, mas as regras de-
vem estar claras e inclusas no 
contrato assinado, bem como 
a disponibilidade de aquisição 
das peças.

As escolas não podem exi-
gir a compra de materiais de 
uso coletivo, materiais de 
limpeza e higiene ou mesmo 
cobrar taxas para cobrir des-
pesas de água, luz e telefone. 
Também é vedada a determina-
ção de marcas específicas para 
os materiais de uso individual 
do aluno. 

Antes de ir às compras, 
é recomendável checar que 
produtos já possuem em casa 
e podem ser reaproveitados, 

inclusive aqueles usados pelos 
irmãos. Nos pontos de venda 
os preços devem estar afixados 
nos produtos e nas gôndolas, 
com fácil visualização. 

É preciso cuidado para 
não se deixar influenciar por 
propaganda e ações de marke-
ting. O produto mais divulgado 
pode não ser necessariamente 
o melhor ou mais adequado. A 
pesquisa de preço já se tornou 
procedimento obrigatório para 
quem quer economizar e não 
ser lesado, já que a variação 
nestes itens costuma ser grande 
entre os diferentes estabeleci-
mentos e regiões da cidade.

Em caso de dúvidas, o 
consumidor pode se informar 
no Procon Indaiatuba, de se-
gunda a sexta, das 8 horas 
às 17 horas, pessoalmente na 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, 2.263, no Jardim Kyoto, 
ou por telefone no (19) 3834-
7601. (Da redação)
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Indaiatuba ganha mostra do Casa Decor 

EXEMPLO

FERIADO 

Aluna com síndrome de Down é a 
primeira a entrar em faculdade 

Repartições públicas funcionam em 
sistema de plantão 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE

DIVULGAÇÃO 

JME

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Na tarde de terça-feira, 
dia 27, ocorreu o lan-
çamento oficial do 1º 

Casa Decor Indaiatuba, mos-
tra de decoração, arquitetura 
e paisagismo que acontecerá 
entre os 31 de julho e 20 de 
setembro, na Chácara Bel-
vedere. A primeira edição da 
mostra tem como inspiração 
as típicas casas de veraneio e o 
tema será “Cores e Sabores”. 

O evento é organizado 
pela empresária Renata Fraia 
e pela arquiteta Renata Jan-
cowski, responsáveis pelas 
cinco edições do Casa Decor 
Itu. Ao todo serão 5 mil m2 
de área total, dividida em 42 
ambientes internos e externos, 
transformados pelo trabalho 
de arquitetos, decoradores e 

A estudante Bianca Dias 
Tagliacozzo, de 18 anos, 
deu um exemplo de vida 
e dedicação no começo da 
semana. Ela foi a primeira 
aluna com síndrome de Down 
a se matricular num curso da 
Faculdade Max Planck. Na 
segunda-feira, dia 26, Bianca 
teve seu primeiro dia de aula 
no curso de Educação Física. 

Sempre com bom humor, 
Bianca recebeu a reporta-
gem do Mais Expressão 
em sua residência e falou da 
felicidade do primeiro dia de 
aula. “Foi tudo muito lindo, 
maravilhoso. Houve só apre-

Prefeitura, repartições pú-
blicas, autarquias e fundações 
não terão expediente na se-
gunda-feira, dia 2, em virtude 
do feriado de Nossa Senhora 
da Candelária, considerada 
pelos católicos a padroeira de 
Indaiatuba. Para a data serão 
mantidos plantões dos servi-
ços públicos essenciais.

Como de costume, o plan-
tão de Saúde será na Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA-24 horas), do Jardim 
Morada do Sol, localizada na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na marginal 
do Parque Ecológico.

Também na UPA funciona 
o Departamento Odontológi-
co da Secretaria Municipal de 
Saúde, que fará plantão para 
as emergências amanhã, dia 
31, das 8h às 15 horas, e no 
domingo e segunda-feira, dias 
1º e 2 de fevereiro, das 8h às 
12 horas. A Farmácia Popular, 
localizada na Rua Candelária, 

paisagistas convidados. 
Serão mais de dez jardins, 

área de piscina, spa, sala de 
jogos, home, cinema e di-
versos ambientes propícios 
para o lazer, entretenimento, 
momentos de relaxamento 
e reuniões em família. A 
mostra irá oferecer ainda 
dois ambientes funcionais: 
uma choperia e uma unidade 
de um bistrô gastronômico, 
que poderão ser frequentados 
pelos visitantes durante todo 
o período de evento.

De acordo com Renata 
Jancowski, trazer a mostra 
para Indaiatuba era um desejo 
antigo. “Estamos plantando 
uma sementinha e esperamos 
muito que dê certo, como 
ocorreu em Itu. Escolhemos 
uma típica casa de campo, 
com vista privilegiada, mas 
que ao mesmo tempo é de 

fácil acesso e tenho certeza 
que a mostra que será montada 
aqui será espetacular”, diz. 
“Trata-se de uma típica casa 
de veraneio, muito procurada 
por aqueles que frequentam o 
interior em busca de qualidade 
de vida. Queremos retratar 
este lifestyle em nossa mos-
tra, apresentando conforto e 
o bem-estar sem abrir mão da 
sofisticação”, revela Renata 
Fraia. 

A organização destaca que 
o objetivo é ressaltar a influ-
ência das cores na composição 
dos ambientes e trazer ousadia 
com novos materiais e um mix 
de estilos perfeitamente em 
harmonia. “O público poderá 
conferir as principais tendên-
cias que figuram nas mostras 
de decoração do Brasil e do 
mundo, com novidades em 
design, revestimento, louças 

Bianca está cursando Educação Física na Faculdade Max Planck

As organizadoras Renata Fraia e Renata Jancowski são responsáveis pelas cinco edições da Casa Decor Itu

sentação, mas queria logo ter 
aula”, ressalta. “Fiquei um 
pouco ansiosa, mas minha 
mãe estava mais”, brinca. 

Bianca conta que no pri-
meiro dia não teve qualquer 
dificuldade, foi muito bem re-
cepcionada pelos funcionários 
da Max Planck e a adaptação 
foi facilitada pelos amigos da 
academia que também estão 
matriculados em cursos da 
faculdade. 

Ela ressalta ainda que sua 
atitude, de buscar um curso 
superior, apesar de ser espe-
cial, foi muito elogiada pelos 
professores. 

funcionará no sábado, das 8h 
às 12 horas, e retomará as 
atividades somente na terça-
-feira, dia 3.

A Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente 
manterá os serviços de lim-
peza nas praças, a coleta de 
lixo, limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios e feiras 
livres em funcionamento nor-
mal. Na Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas, o 
plantão incluirá as equipes 
de manutenção elétrica e de 
trânsito.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) atenderão as 
emergências da população 
pelo telefone 0800-772-2195.

Não haverá mudanças no 
plantão normal dos serviços 
operacionais da Guarda Civil, 
ligada à Secretaria de Defesa 
e Cidadania. O telefone da 
GM para emergência é 153, 
da Polícia Militar é 190, do 

A estudante conta que es-
colheu cursar Educação Física 
motivada por seu personal 
trainer Diego Danieslki. “Des-
de os 16 anos faço academia e 
ele quem me inspirou a fazer 
Educação Física”, salienta. 

Apesar de ainda estar nos 
primeiros dias de curso, Bian-
ca já pensa no futuro. Ela quer 
estagiar na profissão e futura-
mente montar uma academia 
para trabalhar. 

Exemplo 
A mãe de Bianca, a biólo-

ga Gláucia Moraes Dias, de 53 
anos, conta que a filha sempre 
foi dedicada. “Nunca duvidei 
da capacidade dela e desde 
criança ela faz um trabalho 
de motivação”, conta. “Ela 
sempre participou de ativida-
des, sempre esteve na escola. 
Acredito que inteligência não 
é algo genético e sim algo que 
vai se desenvolvendo. A ida 
dela para a faculdade foi uma 
consequência.”

Além de estudar, Bian-
ca gosta de ir à academia, 
assistir séries de TV e ler 
livros. Ainda em casa, se-
gundo a mãe, Bianca é tra-
tada da mesma forma que a 
irmã. “Tenho muito orgulho 
dela (Bianca), aliás, das 
duas. Sempre as tratei com 
igualdade, pois era muito 
importante para o desenvol-
vimento da Bianca, que hoje 
acredito que esteja rompen-
do barreiras. Ela é muito 
determinada.”

Corpo de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias 192.

Serviço 
O Parque Mall informa 

que funcionará em horário 
diferenciado na segunda-feira. 
As lojas e quiosques funcio-
narão das 10h às 18 horas, 
enquanto que o Oba Hortifruti 
abrirá 7h às 22 horas. A acade-
mia Smart Fit também funcio-
nará em horário diferenciado, 
das 10h às 16 horas.

O Poupatempo de Indaia-
tuba fechará durante o feriado 
municipal, mas atende nor-
malmente no sábado, das 8h às 
12h, e na terça-feira, das 8h às 
17 horas. Informações podem 
ser obtidas no site www.poupa-
tempo.sp.gov.br ou pelo Disque 
Poupatempo, no 0800 772 36 
33 - ligação gratuita.

A agência do Banco Itaú 
também não abre, mas os termi-
nais de autoatendimento estarão 
funcionando normalmente.

e metais, automação, entre 
outros”, revela Renata Jan-
cowski.

Adesão 
Após a abertura oficial, 

o próximo passo da mostra 
é convidar os profissionais 
a participarem do projeto e 
montar os seus ambientes. Se-
gundo Renata Jancowski, os 
profissionais escolhem o am-
biente e apresentam o projeto 

do ambiente, que passará pela 
aprovação da organização. 

 A prioridade devem ser os 
profissionais de Indaiatuba, 
porém é possível a participa-
ção de profissionais de outras 
cidades da região.

O evento acontece de 31 
de julho e 20 de setembro 
e os horários podem sofrer 
alterações. Inicialmente a 
mostra deve abrir de quarta 
a sábado, das 14 horas às 22 

horas, e aos domingos, das 14 
h às 20 horas.  

Crente do sucesso da Casa 
Decor Indaiatuba, as organi-
zadoras pretendem intercalar 
as próximas edições com as 
outras mostras. “Nossa ideia 
é intercalar a realização entre 
as cidades que já receberam 
nosso evento. Como são muito 
próximas, pretendemos orga-
nizar uma por ano em cada 
uma delas”, revelam.
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Cidade registra queda na maioria dos crimes
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Indaiatubanos têm
desconto em parque aquático

Orientação vocacional começa no 
segundo ano do Ensino Médio 

O balanço mensal da 
Secretária de Segu-
rança Pública (SSP) 

do Estado de São Paulo apon-
tou que Indaiatuba registrou 
queda na maioria dos índices 
criminais em 2014, no com-
parativo com o ano de 2013. 
Dos 20 indicadores, 13 apre-
sentaram queda, apenas cinco 
tiveram aumento e dois man-
tiveram os mesmos números 
do ano anterior. 

O índice que mais regis-
trou queda foi o de furtos em 
geral, uma diferença de 268 
casos (14%), caindo de 1.870 
registros em 2013 para pouco 
mais de 1 mil em 2014. Segui-
do por lesão corporal culposa, 
que diminuiu 132 casos, indo 
de 737 para 605, e roubos em 
geral, que também diminuiu 
132 registros, caindo de 776 
para 644. 

O balanço também apon-
tou uma redução de 35% ca-
sos em homicídio doloso, que 
caiu de 14 casos para nove. O 
número de vítimas do mesmo 
crime caiu 43,75%, passando 
de 16 para nove em 2014. 

Homicídio doloso por aci-
dente de trânsito caiu de um 
caso em 2013 para zero em 

2014, assim como as víti-
mas do crime, que caíram de 
duas ocorrências para zero. 
O índice de latrocínio (roubo 
seguido de morte), também 
não registrou crimes nem 
vítimas em 2014, diferente 
do ano anterior em que houve 
três casos. 

O crime de estupro apre-
sentou uma queda de 27,6% 
e segundo a SSP caiu de 46 
casos para 40. Já o tráfico de 
entorpecentes a queda foi de 
5%, reduzindo de 240 para 
228. Roubos de veículos e 
roubos de carga apresentaram 
quedas de 4% e 50%, caindo 
de 103 para 99 e de oito para 
quatro, respectivamente. 

Os crimes de roubo a ban-
co e homicídio culposo não 
tiveram registros em 2013 e 
2014.

 
Aumentos

Em contrapartida outros 
seis índices apresentaram au-
mento, sendo os indicadores 
de lesão corporal culposa por 
acidente de trânsito o maior 
deles. Foram 625 casos em 
2013 contra 702 no ano passa-
do, um aumento de 77 casos. 

Em seguida aparece furto 
de veículos com um aumento 
de 42 casos, sendo 275 em 
2013 e 317 no ano passado. 

Em terceiro lugar ficou os 
indicadores de lesão corporal 
culposa com 140 casos em 
2013 e 171 no ano passado, 
um aumento de 18%. 

Completam o balanço o 
crime de tentativa de homicí-
dio que subiu de 15 casos em 
2013 para 24 no ano passado. 
E homicídio culposo por 
acidente de trânsito, com 30 
casos no ano passado contra 
26 do ano interior. 

Por intermédio da Secretá-
ria de Comunicação Social da 
Guarda Civil, o secretário mu-
nicipal de Segurança, Alexan-
dre Guedes Pinto, explicou os 
números do balanço. “Temos 
um fator novo ocorrendo que 
são os furtos de uso de motos. 
Conforme dados obtidos são 
25 casos em 2014. Já estamos 
tomando medidas para com-
bater esse delito”, revela. O 
furto de uso se refere ao ato 

Escolher a profissão que 
irão exercer no futuro é uma 
tarefa difícil para os jovens 
que começam a se preparar 
para os vestibulares. Pensan-
do nesse momento de tantas 
dúvidas e conflitos, o Colégio 
Montreal de Indaiatuba ofe-
recerá orientação vocacional 
aos seus alunos do Ensino 
Médio, através do projeto “O 
Mundo dos Vestibulares”. 

O projeto consiste em 
encontros com a psicóloga 
do Colégio para auxiliá-los 
no processo de escolha da 
profissão. 

Os encontros serão re-
alizados uma vez por mês. 
Através de dinâmicas de 
grupo, palestras e debates 
serão apresentadas aos alunos 
informações sobre os prin-
cipais vestibulares do País, 
tanto de universidades priva-

Moradores de Indaiatuba 
vão ter desconto especial no 
parque aquático Wet’n Wild 
no feriado de segunda-feira, 
dia 2, quando no Município 
comemora o Dia de Nossa 
Senhora da Candelária. Os 
moradores locais irão pagar 
R$ 60 por ingresso, desde 
que os mesmos sejam adqui-
ridos nos pontos de venda 
da cidade relacionados na 
tabela abaixo. Será neces-
sária a apresentação de um 
comprovante de residência 
recente (conta de água, ener-
gia ou telefone) no acesso ao 
empreendimento. 

A programação é válida 
para os moradores de Indaia-
tuba e apenas para segunda-
-feira. A ação é uma boa 
oportunidade para conhecer 
o Vortex, a mais nova atra-
ção do Wet’n Wild. Com 19 

cometido, geralmente por um 
menor de idade, para utilizar 
a moto para deslocamentos 
entre regiões e a realização 
do abandono da mesma em 
menos de 24 horas.

Alexandre destaca a tec-
nologia e união das forças 
policiais como fatores para 
redução dos índices crimi-
nais em 2014. “Podemos 
atribuir essa redução aos 
investimentos em tecnolo-

das como públicas, além de 
dicas sobre as provas, sobre 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) e o 
Programa Universidade Para 
Todos (Prouni). 

“O Mundo dos Vestibu-
lares vai propiciar o debate 
sobre questões como que 
rumo profissional tomar e 
qual profissão escolher. O 
aluno ainda terá espaço para 
falar sobre suas angústias e 
ansiedades, que são muito 
comuns nesse período que 
antecede os vestibulares. O 
principal benefício que esse 
projeto trará para o aluno do 
Colégio Montreal será o auto-
conhecimento, que o ajudará 
na escolha mais acertada em 
relação à profissão a seguir”, 
explica a psicóloga Keity 
Teixeira.

metros de altura, 1.600 m² de 
área e um funil de 18 metros 
de diâmetro, o equipamento é 
considerado a maior atração 
aquática em volume único da 
América Latina. A descida é 
feita por uma boia, que com-
porta quatro pessoas, com a 
queda que chega a 70 km/h

Os valores regulares dos 
ingressos têm o custo de R$ 
100 (durante a semana) e 
R$ 120 (fins de semana) na 
bilheteria; R$ 81 (semana) 
e R$ 99 (fins de semana) na 

gia, por meio de inteligência 
artificial. Também temos a 
união das forças policiais 
em um objetivo comum que 
é proteger a população com 
muito empenho e dedicação 
dos patrulheiros que estão 
na rua. O resultado está ai: a 
população da cidade continua 
crescendo, mas os crimes 
diminuíram nos últimos doze 
meses”, comenta. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão o tenente da Po-
lícia Militar, Anderson Grans 
Silva, explicou que a Polícia 
adotou um novo método de 
trabalho que resulta em mais 
tempo patrulhando e menos 
tempo em ações burocráti-
cas. “Através da Central de 
Operações da Polícia Militar 
(Copom) nossos policiais 
comunicam ao Centro de 
Comunicação da Polícia Civil 
(Cepol) as informações prin-
cipais da ocorrência. Assim, 
eles não perdem tanto tempo 
na delegacia elaborando o Bo-
letim de Ocorrência e podem 
retornar às ruas para continuar 
o patrulhamento preventivo”, 
explica. “Outra ação foi afinar 
nosso trabalho com os investi-
gadores da Polícia Civil, que 
resulta em uma investigação 
mais rápida de crimes graves 
como assassinatos.”

O crime de tráfico de entorpecentes foi um dos índices que registrou queda em 2014

De acordo com a dire-
ção do Colégio Montreal, 
a orientação vocacional é 
importante na identificação 
da escolha de uma universi-
dade, em que as mudanças, 
os desafios, as perspectivas 
e as profissões se atualizam 
e mudam constantemente. 
“Esperamos que nossos alu-
nos utilizem essa ferramenta 
a favor de suas escolhas e, 
façam ou iniciem um projeto 
de vida. Que essa escolha 
seja mais consciente e as-
sertiva e que esse processo 
se torne mais tranquilo, 
evitando erros e formando 
cidadãos mais seguros e 
informados”, afirma a co-
ordenadora pedagógica do 
Colégio Montreal, Mauricéia 
Pereira. A orientação voca-
cional do Colégio terá início 
no mês de fevereiro.

Wet Shop; e R$ 79 (semana) 
e R$ 97 (fins de semana) nos 
pontos de vendas. 

A partir de segunda-feira, 
o complexo funcionará das 
10 às 17 horas, nos dias da se-
mana, e das 10h às 18h30 nos 
fins de semana dos dias 7 e 8 e 
14 e 15 e também nos dias 16 
e 17 (segunda e terça-feira de 
carnaval). Após o carnaval, o 
parque permanecerá aberto 
todos os dias, inclusive aos 
finais de semana, das 10h às 
17 horas. 

Pontos de vendas:

Banca do Januba Pça. Renato Vilanova (Pça. do Cato) (19) 3834-4102
Casa Grande Turismo R. Siqueira campos, 567 Sala 3 - Centro (19) 3875-3001
MT Viagens R. Humaitá, 1092 - Centro  (19) 3318-2141
Revistaria Gavioli Pça. Dom Pedro II, 187 - Centro (19) 3834-1103
XP Travel R. José da Costa, 450 - Jd. Pau Preto (19) 3312-1964

Fonte: Wet´n Wild
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Objetivo comemora resultados em universidades

Banda Medley se 
apresenta no Carna 9

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

RCT Brasil torna-se referência 
em Recursos Humanos

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Muito do sucesso 
de uma empresa 
depende da forma 

como a mesma é adminis-
trada. Não importa se ela é 
de grande ou pequeno porte, 
uma boa administração per-
mite que ela desenvolva e se 
mantenha no mercado ofere-
cendo produtos e serviços de 
qualidade.

E há quase quatro anos a 
RCT Brasil Recursos Huma-
nos tem sido parceira de mui-
tas empresas, com o objetivo 
de cuidar do que há de melhor 
em seus clientes: as pessoas. 
“Somos a única consultoria 
de recursos humanos, voltada 
a seleção de efetivos e temos 
como objetivo, facilitar e 
principalmente humanizar o 
relacionamento entre empre-
sas e candidatos”, explica a 
proprietária Cintia Baldini. 

Cintia explica que a RCT 
Brasil tem a atenção dire-
cionada ao atendimento das 
necessidades de cada parte en-
volvida, empresa e candidato.  
Para tanto, os perfis técnicos 
e comportamentais são anali-
sados cautelosamente, através 
de testes teóricos, entrevistas 
comportamentais, avaliações 
psicológicas, dinâmicas e/ou 

A principal atração do 
Carna 9, festa promovida pelo 
Clube 9 de Julho, será a Ban-
da Medley. O evento acontece 
de 14 a 17 de fevereiro, no 
salão social. Os ingressos 
começam a ser vendidos na 
próxima terça-feira, dia 3 de 
fevereiro, na secretaria do 
clube e em pontos espalhados 
pela cidade. 

Com o tema Carna9 no 
Berço do Samba, este ano o 
Clube 9 de Julho fará uma 
viagem à capital do Rio de Ja-
neiro, através dos elementos 
que remetem a festa sediada 
na cidade maravilhosa, entre 
eles os principais composi-
tores do samba como Pixin-
guinha, Noel Rosa e Carmen 
Miranda. 

Além da decoração, as-
sinada por Jimmy Silva, do 
Spazioscenico, a festa será 
embalada ao som da banda 
Medley, que promete um 
repertório para dançar a noite 
toda. O baile conta ainda com 
a participação do grupo Pin-
tou o Samba, Bateria Classe A 
e as famosas passistas.

A Banda Medley, que vem 
se apresentando em gran-
des eventos há mais de uma 
década, é formada por Sara 
Bonfim, Roberta Ferreira, 
David Lima, Cesar Santos, 
Gerson Lima, Viktor Lima, 
Beto di Morais e Alexandre 
Sobrinho. A banda também 
sobe ao palco na segunda-
-feira, dia 16. Já no domingo 
e na terça-feira, dias 15 e 17, 
a animação ficará por conta 
do grupo Pintou o Samba, 
que retorna aos palcos do 
Clube para agitar o público 
adulto, logo após as matinês 
que ocorrem nestes dois dias. 

outras ferramentas específi-
cas. Dessa forma é possível 
ajustar cada processo seletivo 
à necessidade e expectativas 
de cada cliente.

A empresa destaca como 
sua missão valorizar o capital 
humano através da identifi-
cação de talentos e princípios 
dos profissionais qualificados 
para o trabalho, intensifican-
do assim o desenvolvimento 
organizacional. “O trabalho 
de RH é primordial para o 
futuro de uma empresa, pois 
o sucesso de um trabalho co-
meça com quem irá realizá-lo 
e a escolha de uma boa equipe 
é primordial”, ressalta Cintia. 

De acordo com a empre-
sária, o objetivo da RCT é 

O Carna 9 conta ainda com a 
participação da Bateria Classe 
A e passistas. 

Uma das novidades deste 
ano é que haverá, na área ex-
terna do salão, uma praça de 
alimentação comandada pelo 
Tukka's Restaurante, com 
lanches, porções e caldos.

O Carna 9 ainda conta com 
o tradicional desfile das Pe-
ruas, marcado para acontecer 
no domingo, 15, a partir das 
9 horas. O passeio de trem 
sairá do Clube pela avenida 
Presidente Vargas, passando 
pelas ruas centrais da cida-
de, seguindo para o Parque 
Ecológico. De volta ao Clube 
acontecerá um desfile com 
premiação e o tradicional 
Jogo das Peruas. Vale lembrar 
que o desfile é somente para 
associados e os interessados 
devem inscrever-se na secre-
taria do Clube.

Durante os quatro dias de 
evento o Clube contará com 
o apoio da Sanare Serviços de 
Saúde e a censura para as duas 
noites do Carna 9 é de 16 anos. 

Ingresso
Os ingressos para convi-

dados estarão disponíveis, 
a partir de terça-feira, na 
secretaria do Clube e nas 
duas lojas Vizzente Calçados 
do Centro. Já os associados 
não pagam, porém, precisam 
retirar seus convites na se-
cretaria, também serão feitas 
reservas de mesas, exceto 
para as matinês. 

O Clube 9 de Julho está lo-
calizado à avenida Presidente 
Vargas, 2000, Indaiatuba. 
Mais informações no site 
www.clube9.com.br ou pelo 
telefone (19) 3875 9833.

A RCT Brasil está localizada na Rua Silvio Candello, 1.867, no Jardim Morada do Sol

Alunos do Colégio Objetivo alcançaram vagas nas universidades por 
meio do Enem 

Ingressos para o Carna 9 começam a ser vendidos a partir de terça-feira 

ser uma extensão de nossos 
clientes, representando-os 
na busca por profissionais 
diferenciados e contribuindo 
para o desenvolvimento de 
equipes, no âmbito pessoal e 
profissional. Para isso prima 
pela ética, respeito, solidarie-
dade, confiança e o espírito 
de equipe. 

Com quase quatro anos de 
história, a RCT é especialista 
em recrutamento e seleção de 
efetivos, palestras organiza-
cionais, testes psicológicos e 
em breve com a administração 
de mão-de-obra temporária. 

Para se manter como re-
ferência no ramo, Cintia des-
taca que a empresa prima o 
respeito pelos profissionais, 

Os alunos do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba começam 
a tomar conhecimento das 
aprovações em universidades 
através do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Esta 
semana, dois desses resultados 
foram destaque no Colégio. 

O aluno do curso Pré-Vesti-

um atendimento diferenciado 
e de proximidade do público 
alvo, a boa localização, sendo 
a única no Jardim Morada 
do Sol. Além de uma equipe 
comprometida com o me-
lhor resultado e satisfação do 
cliente.

Contato 
A RTC está localizada 

na Rua Silvio Candello, 
1.867, no Piso Superior. Os 
telefones para contato são: 
3935-7007 e 3816-1088. 
Mais informações também 
podem ser adquiridas no site 
www.rctbrasil.com e para 
assuntos relacionados a va-
gas de empregos pelo e-mail 
vagas@rctbrasil.com.br.

bular noturno, Maxuel Cassiano 
Silva, 19 anos, foi aprovado em 
Medicina, Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro 
(UFRJ) . Aos 17 anos, a aluna 
do 3º ano do Ensino Médio 
diurno, Stephanie Manchado 
Pereira, foi aprovada em 3º lu-
gar no curso de Jornalismo, na 

Universidade de Coimbra, em 
Portugal.  A instituição ficou 
em 351º lugar no QS World 
University Rankings de 2014. 
A Universidade de Coimbra, 
com 724 anos, é uma das mais 
antigas do mundo e é a primeira 
universidade estrangeira a ade-
rir ao Enem.

Stephanie estudou no Obje-
tivo Indaiatuba desde o pré. Ela 
conta que o 3º ano do Ensino 
Médio foi mais intenso, porque 
tinha aulas o dia todo e quando 
chegava em casa estudava o 
conteúdo aprendido no dia 
para não acumular matéria. “Eu 
sabia que havia a possibilidade 
de estudar na Universidade de 
Coimbra, através do Enem, 
então resolvi me inscrever. Mas 
não imaginava que conseguiria! 
Quando recebi a notícia, fiquei 
em choque! Afinal, além de 
morar em outro país, poder es-
tudar fora é uma oportunidade 

única!”, comemora a aluna. 
Maxuel começou a fazer o 

Curso Pré-Vestibular noturno 
no Objetivo Indaiatuba em 
2013. Ele conta que nos últimos 
dois anos, além do período em 
que assistia às aulas no Obje-
tivo, estudava em média de 7 
a 8 horas por dia, de segunda 
a sexta-feira. Aos sábados se 
dedicava aos simulados dos 
vestibulares mais concorridos 
do país e deixava o domingo 
para descansar. “O Objetivo me 
construiu como aluno. Quando 
entrei no Colégio eu não sabia 
nada, comecei praticamente do 
zero. Os professores ajudaram 
bastante, deram dicas de como 
fazer cada prova. Acho que 
só vou acreditar que passei no 
vestibular quando eu fizer a mi-
nha matrícula na universidade! 
Escolhi a UFRJ pelo perfil vol-
tado à pesquisa. Estou bastante 
feliz!”, declara.
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INÉDITO 

CARNAVAL 

CULTURA & LAZER

Cantor se apresenta pela 
primeira vez no ‘Menu Musical’

‘Só Vou Se Você For’ se 
apresenta amanhã Concurso Rainha 

tem novo organizador

Bruno, da dupla com 
Marrone, lança camarote 

Quatro atrações são 
anunciadas para a Faici 2015

JME

DIVULGAÇÃO 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

A organização da Fei-
ra Agropecuária, In-
dustrial e Comercial 

(Faici) de Indaiatuba anun-
ciou na manhã de terça-feira, 
dia 27, as atrações musicais 
para quatro dos sete dias de 
festa. A 26º edição do evento 
acontece de 6 a 16 de agosto 
e contará com novidades tam-
bém no concurso que elegerá 
a Rainha da festa. 

De acordo com o presiden-
te da Faici, José Marcos Bar-
bosa, a escolha das atrações 
foi baseada na popularidade 
dos artistas entre o público. 
A dupla Henrique e Juliano, 
considerada a grande revela-
ção de 2014, abrirá a festa na 
quinta-feira, dia 6. Na sexta-
-feira, dia 7, sobe ao palco a 
banda de pop rock Jota Quest, 
escolhida para mesclar o estilo 
musical da Faici, a pedido do 
público segundo Barbosa. 
Já na sexta-feira, dia 14, é 
a vez de Cristiano Araújo, 
atração estreante na Faici, e 
no sábado, dia 15, a dupla 
Fernando e Sorocaba, a qual 
se apresentou no ano passado 
com recorde de público. 

As atrações para os outros 
dias ainda não estão confirma-
das. No entanto, o presidente 
adianta que o intuito é trazer 

para o dia 8 duas atrações, que 
irão se apresentar no mesmo 
palco, sendo que uma delas 
será um nome tradicional da 
música sertaneja. Como no 
ano anterior, a cerveja oficial 
da Faici é a Brahma. 

À reportagem do Mais 
Expressão, Barbosa explicou 
sobre a escolha dos artistas. 
“Obviamente ela é baseada na 
opinião do público, afinal são 
eles que movimentam a festa. 
E atendendo ao pedido deles 
houve uma mescla de estilo nas 
atrações, com artistas jovens, 

Outra novidade ocorre no 
concurso que elege a Rainha 
da Faici, agora organizado 
pela produtora Silvana Mon-
toanelli.  A primeira mudança 
é que para este ano as inscritas 
devem ser maiores de 18 anos, 
porém não há limite de idade. 
A única restrição é que as 
interessadas não tenham sido 
eleitas em 2014. O concurso 
irá eleger a rainha, a princesa 
e a madrinha da Faici. 

A organização também 
lançou um novo projeto para 
divulgar e incentivar a inscri-
ção das meninas. Um grupo 
de dez homens, apelidados de 
“Os Peões Laçadores”, irão às 
casas sertanejas, shoppings e 
outros locais, com a missão 
de convidar as jovens para 
participarem do concurso. 
“Cada um dos meninos terão 
a missão de trazer dez jovens, 
que não terão privilégios so-
bre aquelas inscritas esponta-
neamente, mas que atendem 
as qualidades para participar 

O cantor Bruno, da dupla 
Bruno e Marrone, estará em 
Indaiatuba no dia 13 de feve-
reiro para o lançamento oficial 
do Camarote Botequim do 
Presidente. O cantor fará um 
show ao lado de Rodrigo Frei-
tas, novo nome do sertanejo 
que é agenciado por Bruno. 

Os convites para o evento 
já estão à venda no Salão 
Rosa Shock, no Botequim do 
Presidente e no Supermercado 
Pague Menos. Os valores do 
1º lote para a pista custam 
R$ 50 (feminino) e R$ 70 

tradicionais e até de estilos di-
ferentes, caso do Jota Quest”, 
explica. “O objetivo é atrair o 
público de todas as idades e 
estilos e fazer uma festa em 
que todos possam aproveitar.”

A venda dos ingressos 
deve iniciar assim que as três 
atrações restantes forem anun-
ciadas, o que deve ocorrer 
em breve.  Em contrapartida 
a comercialização dos cama-
rotes já começou. O objetivo 
da antecipação é para que os 
interessados possam parcelar 
o pagamento e o dinheiro arre-
cadado sirva para finalizar os 
preparativos do evento. 

São três opções que variam 
de preço pela quantidade de 
pessoas e proximidade do pal-
co. Eles foram divididos em 
camarote bronze, com espaço 
para dez pessoas e que custa 
R$ 4 mil; o camarote prata, 
que abriga 10 pessoas e custa 
R$ 6 mil; e o camarote ouro, 
que custa R$ 12 mil e tem 

A programação de feve-
reiro do “Menu Musical” 
será aberta com show inédito 
no próximo domingo, dia 1º. 
Pela primeira vez o cantor Du 
Dias se apresenta na praça de 
alimentação do Shopping Ja-
raguá. O cantor sobe ao palco 
a partir das 12h30.

A programação do Menu 
Musical prossegue durante 
o mês, sempre aos domin-
gos. No dia 8, por exemplo, 
Albano Sales se apresenta 
no Jaraguá Indaiatuba. Em 
companhia do violão de sete 
cordas de Guilherme Lamas, 
Albano Sales toca seu piano e 
encanta a todos com o melhor 
da MPB.

Na apresentação do dia 

Já está tudo pronto para a 
festa de lançamento do bloco 
carnavalesco “Só Vou Se 
Você For”. A apresentação 
do grupo acontece amanhã, 
dia 31, no Indaiatuba Clube. 
O convite para o evento está 
prestes a se esgotar, mas con-
tinuam disponíveis nos postos 
de venda. 

Os ingressos com o abadá 
se encontram no segundo lote 
e serão vendidos até o meio 
dia de hoje, dia 30. O valor do 
ingresso, no segundo lote, é de 
R$ 40 e podem ser encontra-
dos no Pindukas Bar, Bar Meu 
& Seu, Bar da Vila, Espaço 
Brasil Salto, Academia CTI 
e na secretaria do Indaiatuba 
Clube. 

Os convites/abadás são 
limitados a 1,2 mil. Caso es-
gote, o ingresso não será mais 
comercializado. “Ano pas-
sado colocamos mil convite, 
mas este ano não aumentamos 
muito para poder manter e 
melhorar ainda mais a qua-
lidade do evento”, ressalta o 

do concurso”, explica Silvana.  
“Os Peões Laçadores” 

realizarão o projeto durante 
os meses de março e abril. 
Em maio acontecem as eli-
minatórias do concurso, em 
junho a semifinal e julho a 
grande final. 

Já o concurso que elegia 
as representantes menores de 
idade, o Infanto Juvenil, dei-
xará de existir na Faici e pas-
sará a fazer parte do Indaia-
Fest, que possui os mesmos 
organizadores. “Decidimos 
tirá-lo da Faici por que a festa 
exige divulgação em festas e 
eventos, em sua maioria, des-
tinados a maiores de 18 anos 
e as eleitas nesse concurso são 
menores de idade. Por isso 
migramos para o IndaiaFest 
que atende esse perfil e em 
breve divulgaremos mais in-
formações”, explicou Suzana. 

As inscrições para o con-
curso ocorrem a partir de 
março. 

(masculino), e para camarote 
custam R$ 70 (feminino) e R$ 
100 (masculino). 

De acordo com o proprie-
tário do Botequim, o empresá-
rio Guilherme Maia, o evento 
é mais uma forma de divulgar 
a Faici. “No ano passado 
tentamos realizar o mesmo 
evento, porém por questões 
de agenda não foi possível. É 
uma forma de promover a fes-
ta e o nosso camarote na Faici, 
que tem capacidade para mil 
pessoas e contará com outras 
atrações”, diz. 

Organizações da Faici e do concurso que elege a Rainha da festa apresentaram novidades 

Du Dias é a atração de abertura do “Menu Musical” de fevereiro 

espaço para 20 pessoas. 
Os interessados em ad-

quirir os espaços podem en-
trar em contato pelo telefone 
7851-7368 ou 9.9234-6618. 
O parcelamento pode ser feito 
até o mês de agosto. 

Visando divulgar ainda 
mais a edição 2015 da Festa, 
a organização irá realizar di-
versos eventos ao longo dos 
meses até dia do evento. O 
primeiro deles é o tradicio-
nal Passeio dos Cavaleiros e 
Charreteiros, que ocorre no 
dia 8 de fevereiro. A comiti-
va sairá da antiga Cerâmica 
Indaiatuba, às 10 horas, indo 
até a Fazenda Espirito Santo, 
onde ocorre o leilão da Igreja 
Nossa Senhora da Candelária. 

No local haverá serviço de 
bar e diversas atrações para 
as crianças. Além do apoio 
ao leilão da igreja, o Passeio 
fará uma homenagem ao Sr. 
Antônio Carli, o primeiro 
ferreiro de Indaiatuba. 

15, é a vez de Wallace Karck 
dedilhar os grandes nomes da 
música nacional e internacio-
nal em seu violão e animar os 
espectadores. Em seu reper-
tório, o cantor apresenta uma 
mescla de estilos como MPB, 
pop rock, sertanejo de raiz, 
xote e baião, além de clássicos 
de Bee Gees e The Beatles.

Kika Baldasseirine sobe ao 
palco do “Menu Musical” no 
dia 22 e encerra as apresenta-
ções musicais de fevereiro no 
Shopping Jaraguá Indaiatuba. 
Ao som do violão de Jarbas 
Santana, a cantora fascina o 
público. A atração musical é 
gratuita e uma ótima oportu-
nidade para desfrutar da boa 
música.

organizador do evento, João 
Paulo Eugênio, que trabalha 
em parceria com Serjão do Nó 
na Madeira. 

O evento está previsto para 
começar às 14 horas. Além do 
lançamento do bloco, haverá 
ainda shows com Pintou o 
Samba, Na Vibe, Serjão e Nó 
na Madeira, Douglas Sampa, 
Bateria Classe A e show das 
mulatas.   

O desfile do bloco está 
previsto para acontecer no 
dia 7 de fevereiro, a partir das 
14 horas.

Pré
O pré-lançamento do 

evento aconteceu no dia 16 
de dezembro de 2014, com 
grande festa na Pepis. No dia, 
o público conferiu atrações 
como Serjão e Nó na Madeira, 
Bateria Classe A & Mulatas, 
além das participações de Ra-
finha, Pintou o Samba, Michel 
na Vibe entre outras. Na oca-
sião também foi apresentado 
o Abadá 2015.
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Guarda prende traficantes
e porções de drogas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

HONRA

OBRA

Segurança entrega medalha 
de mérito da Guarda

COI da Guarda recebe melhorias

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Guarda Civil Mu-
nicipal realizou no 
domingo e na segun-

da-feira, dias 25 e 26, três 
flagrantes de tráfico de dro-
gas.  No total foram detidas 
três pessoas e recolhidas 164 
porções de entorpecentes. O 
primeiro caso foi no bairro 
Cecap, por volta das 14h30, 
quando uma equipe da corpo-
ração foi informada por um 
popular a respeito do delito. 

Com as características 
do indivíduo, foi realizado 
patrulhamento na região 
indicada e abordado um 
elemento. Foram localizados 
R$ 130 e em uma sacola 
plástica com 33 porções de 
crack e 76 de cocaína. A 
autoridade de plantão deter-
minou a detenção Ricardo 
Alexandre Pinheiro, de 21 
anos, por tráfico de drogas.

O segundo caso ocorreu 
por volta das 17h40, no Jar-
dim Morada do Sol, também 
por meio de denúncia de po-
pulares. A informação era de 
que duas pessoas estavam fa-
zendo o comércio do produto 
ilícito. Os mesmos foram lo-
calizados após patrulhamento. 

Com Rodrigo Amorim, de 30 
anos, foram achados R$ 30 e 
no local indicado pelo denun-
ciante, 55 porções de cocaína. 
Já com o outro averiguado foi 
localizado a quantia de R$ 
490, mas o mesmo acabou 
sendo liberado. 

Diante da situação tudo e 
todos foram conduzidos ao 
plantão policial, onde a au-
toridade determinou a prisão 
dos dois homens por tráfico 
de drogas.

A Secretaria de Obras e Vias 
Públicas trabalha desde dezem-
bro na reforma do Centro de 
Operações e Inteligência (COI) 
da Guarda Civil. O prédio locali-
zado na Avenida Presidente Var-
gas também ganhará um espaço 
para almoxarifado. A obra deve 
ser concluída em março.

Conforme informou o se-
cretário municipal de Obras, 
Leandro Dias de Souza, a sede 
do COI ganhou uma nova co-
bertura e nesta semana a equipe 
responsável pela obra trabalhou 
na instalação das calhas. Além 
do almoxarifado, alguns espaços 
serão remodelados, o piso será re-
feito e o prédio terá pintura nova.

O COI foi implantado no 
local no final de 2009. O serviço 
funciona 24 horas e possui ferra-
mentas digitais e equipamentos 
de última geração para monito-
ramento veicular e urbano. To-

Vila Brizolla
Já na segunda-feira, mais 

um traficante foi preso. Des-
sa vez a ocorrência foi na 
Vila Brizolla, por volta das 
19h45, quando os integran-
tes de uma viatura em pa-
trulhamento preventivo no 
entorno de uma praça do 
bairro avistou Ederson Ale-
xandre Lopes, de 24, em 
atitude suspeita. 

Na tentativa de aborda-
gem o indivíduo tentou fugir, 

dos os trabalhos de inteligência 
oferecem apoio às investigações 
da Polícia Civil e atuações de 

A Secretaria de Segurança 
Pública realizou na segunda-
-feira, dia 26, na sede da Guar-
da Civil, no Jardim Morada do 
Sol, a entrega das medalhas de 
Mérito da Guarda. Em 2014 
foram agraciados os guardas 
civis Francisco Carlos Fer-
nandes da Silva e Idelson da 
Silva Gonçalves. Os guardas 
foram escolhidos por uma 
comissão interna da corpo-
ração, pelo desempenho das 
atividades ao longo do ano. 

Fernandes é subinspetor e 
faz parte da instituição desde 
1º de março de 1988, desta-
cando-se por sua postura de 
liderança, dedicação e deter-
minação como Coordenador 
de Patrulhamento da Guarda 
Civil ao longo de 2014. 

Já Gonçalves é guarda 
da 2ª Classe e ingressou na 
corporação em 2 de março 
de 1998. Atualmente atua no 
Setor de Estatística e Desen-
volvimento e destacou-se por 

Flagrantes ocorreram nos bairros Cecap, Vila Brizolla e Jardim Morada do Sol 

Francisco e Idelson receberam medalhes como destaques de 2014

mas foi capturado. Em revis-
ta pessoal foram localizadas 
28 porções de maconha e 
R$ 35. O mesmo informou 
à equipe que apenas estava 
fazendo transporte do mate-
rial ilícito em troca do valor 
encontrado em seu bolso. 
Tudo e todos foram con-
duzidos até a Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade de 
plantão determinou a prisão 
em flagrante do jovem por 
tráfico de drogas.

combate ao crime realizadas 
pela Guarda Civil e pela Polícia 
Militar.

seu desempenho e capacidade 
técnica em desenvolver fer-
ramentas e sistemas de infor-
mação que revolucionaram 
os trabalhos da Guarda Civil. 

O secretário municipal de 
Segurança, Alexandre Guedes 
Pinto, parabenizou os guardas 
premiados. “Temos que para-
benizar não só a eles por tudo 
que vêm fazendo pela Guarda 
Civil e para a população de 
Indaiatuba, mas em especial 
para os seus familiares, que 
dão o suporte necessário a eles 
para o desempenho da função 
da melhor maneira possível”, 
comenta.

A Medalha Mérito da 
Guarda, que foi instituída 
pela Lei 6.196 de 08 de ou-
tubro de 2013, sancionada 
pelo prefeito Municipal Rei-
naldo Nogueira, é destinada 
a premiar os integrantes da 
carreira da Guarda Civil que 
se destacaram como o melhor 
da corporação no ano.
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em Itaici é identificado pela polícia
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A Polícia Civil divul-
gou na tarde de on-
tem, dia 29, a identifi-

cação do suspeito de cometer 
um duplo latrocínio (roubo 
seguido de morte) no últi-
mo dia 13, no bairro Itaici. 
Trata-se de Ivan Ferreira de 
Santana, de 29 anos, que foi 
reconhecido pela única víti-
ma que sobreviveu ao crime. 
A Polícia irá pedir a prisão 
temporária de Santana, que 

segundo informações, pode 
estar entre o norte de Minas 
Gerais e o estado da Bahia. 

De acordo com o dele-
gado Luiz Fernando Dias de 
Oliveira, as primeiras evi-
dências apareceram ainda na 
cena do crime. “Tomamos 
conhecimento que haviam 
sido levados no roubo, além 
de dinheiro, dois cheques de 
pessoas que faziam negó-
cios com uma das vítimas, o 
proprietário do local Anibal 
Kreiton. Mais precisamente 
dois desses cheques, de R$ 

100 mil e R$ 30 mil, foram 
sustados pelos titulares, que 
não sabiam se os mesmos 
haviam ou não sido levados 
no roubo”, explica.

Os titulares dos cheques 
em questão procuraram a 
Delegacia de Polícia (DP), de 
posse da microfilmagem dos 
documentos, na qual mostra-
va que os mesmos estavam 
preenchidos nominalmente 
à duas pessoas diferentes. 
Os documentos haviam sido 
depositados em uma agência 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF) do município de Sali-
nas/MG, para um correntista 
com conta em Taiobeiras, 
também em Minas Gerais, e 
outro para uma pessoa com 
conta em Indaiatuba. 

Afunilando as investi-
gações, a polícia levantou o 
endereço da correntista in-
daiatubana, a jovem Jéssica 
Lucas dos Santos, de 23 anos. 
Indo ao local, descobriu-se 
que desde 13 de janeiro, data 
do crime, a mesma havia ido 
embora para Minas Gerais. 
“Conseguimos também a 
qualificação do marido de 
Jéssica (Santana) que também 
havia ido embora no dia do 
crime e cuja descrição batia 
com a que a sobrevivente nos 
informou”, diz. 

De posse da foto de Santa-
na, os investigadores fizeram 
o reconhecimento junto à vi-

O crime ocorreu em 13 
de janeiro no galpão de uma 
restauradora de veículos, locali-
zada no Jardim Itaici. Os corpos 
do comerciante e proprietário 
dos local Anibal Kreiton, de 
74 anos, e do mecânico Oderli 
Cesar Huesch, de 51 anos, 
foram encontrados pela esposa 
de Kreiton, a desempregada 
Zenaide Alves de Oliveira, de 
49 anos. 

As vítimas fatais tinham 
sinais de facadas e marretadas 
pelo corpo. Zenaide também foi 
atingida a marretadas, mas foi so-
corrida ao hospital e passa bem. 

Uma quadrilha composta 
por quatro mulheres, entre 
25 e 36 anos, foi detida pela 
Guarda Civil na noite de 
terça-feira, dia 27, acusadas 
de furtarem diversos produ-
tos de uma loja de roupas 
de um shopping na cidade. 
Com as detidas, os guardas 
encontraram bolsas, peças de 
roupa, calçados e até pinos de 
cocaína. 

O carro em que as mulhe-
res estavam foi interceptado 
próximo ao shopping, através 
das câmeras de monitora-
mento da cidade. No veículo 
Fiesta branco estavam as 
desempregadas Francislaine 
Candido, de 34 anos, e Leide 
Cristina Rodrigues Xavier, de 
26 anos. Foram apreendidas 
ainda uma grande quantidade 
de roupas com etiquetas de 
diversas lojas.

Indagadas, o quarteto não 

tima, que de pronto confirmou 
que se tratava do homem que 
havia entrado em sua casa 
no dia do crime. “Diante da 
confirmação, do depoimento 
dos familiares que informam 
sobre a fuga de Santana no dia 
do crime, da bicicleta encon-
trada no local e que segundo 
os familiares era utilizada por 
Santana, temos elementos 
suficientes para encaminhar 
o inquérito para o Ministério 
Público (MP) e pedir a prisão 
temporária de Santana e de 
Jéssica”, relata o delegado. 

Para a autoridade policial, 
o crime foi motivado pela 
ambição de Santana, já que o 
suspeito trabalhou na mesma 
rua onde ficava a empresa de 
Kreiton. “Ele conheceu a ro-
tina da empresa, talvez tenha 
visto sobre os negócios da 
vítima. No entanto, o fato dele 
ter depositado os cheques nos 
faz acreditar que o crime não 
foi premeditado”, diz. 

Além de pedir a prisão 
temporária dos suspeitos, a 
Polícia aguarda informações 
da agência de Salinas, onde 
os cheques foram depositados, 
para saber quem realizou o 
depósito dos mesmos.  A 
Polícia Civil também apura 
a participação de Santana em 
outro latrocínio ocorrido em 
2007, no Conjunto Habitacio-
nal Lucio Artoni (CDHU), na 
Rua dos Indaiás.  

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

Mais ao fundo do galpão, 
os investigadores localizaram 
o corpo de Huesch e Zenaide. 
Também foi encontrado um 
tanque e em seu interior a mar-
reta, aparentemente já lavada.

soube explicar a origem das 
roupas e se “enrolaram” na 
hora de esclarecer a situação. 
Na bolsa de Francislaine 
foram encontrados diversos 
documentos pessoais de ter-
ceiros, R$ 1.083,50 além de 

Ivan Ferreira de Santana, de 29 anos, está sendo procurado

No carro das acusadas, os guardas localizaram mais de 150 peças de roupas As mulheres que compõem a quadrilha têm entre 25 e 34 anos 

Crime ocorreu em 13 de janeiro e duas pessoas morreram

COLÉGIO OBJETIVO

Relembre o caso 

Quadrilha de mulheres é presa pela Guarda Civil

Alívio
Uma das filhas de Anibal 

Kreiton, que preferiu não se 
identificar, diz estar aliviada 
com o reconhecimento do 
autor do crime. “Fico tranquila 

em saber que a polícia identifi-
cou o autor, por que pelo me-
nos é uma forma de acalentar 
o sofrimento. É a justiça sendo 
feita e confirmando que meu 
pai foi uma vítima”, disse.

pinos de cocaína, que a mes-
ma alegou ser de uso pessoal. 

No momento em que a 
abordagem era realizada, os 
guardas avistaram as jovens 
Thais Faria de Carvalho, de 
26 anos, e Juliana dos San-

tos Pereira, de 25 anos, que 
tentaram fugir ao avistar a 
viatura, sendo detidas em 
seguida. 

Em poder delas, os guar-
das encontraram mais peças 
de roupas com etiqueta de 

uma loja do shopping. Dian-
te das provas, a guarnição 
realizou uma averiguação na 
referida loja e constatou, nas 
câmeras de segurança, o furto 
das peças por Thais e Juliana. 

As quatro mulheres fo-

ram encaminhadas para a 
Delegacia de Polícia (DP), 
onde prestaram depoimentos 
e receberam voz de prisão. 
O quarteto foi encaminhado 
para a Cadeia Pública de 
Paulínia.  
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PARCERIA Final de semana não terá 
rodada da Supercopa 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JEAN MARTINS

Aifa abre inscrição para a 
2ª Copa Zona Sul 

A bola não vai rolar no 
domingo, dia 1º de 
fevereiro, no campo 

da Vila Avaí, pela Supercopa 
Vila Avaí 2015. O motivo é 
por conta do feriado prolon-
gado, já que na segunda-feira, 
dia 2 de fevereiro, comemo-
ra-se o Dia de Nossa Senhora 
da Candelária, considerada 
pelos católicos a padroeira 
de Indaiatuba. 

A primeira competição 
do ano no futebol já teve três 
rodadas, sendo duas pelos 
grupos A e B e uma com 
times das chaves C e D.

No último domingo, dia 
25, aconteceu à segunda 
rodada dos grupos A e B. 
No primeiro duelo do dia, 
o Croissant e Cia. venceu o 
Bacana Lanches por 4 a 3. 
Logo em seguida, XVI de 
Janeiro empatou em 1  a 1 
com o SPQV-B. Já o Ami-
gos do Cachorrão goleou o 
Outro Esquema por 4 a 1. 
Para fechar a rodada, o União 
Tribuna fez 4 a 2 no LBC.

Com mais uma rodada, 
Amigos do Cachorrão e Tri-
buna estão nas primeiras co-
locações da Chave A, ambos 
com seis pontos. Outro Es-
quema e LBC estão na parte 
inferior da tabela e ainda não 
pontuaram na competição.

O SPQV-B está na lide-
rança do Grupo C, com qua-
tro pontos somados. Bacana 
Lanches e Croissant e Cia. 
veem logo em seguida, com 
três pontos cada. Em último 
colocado está a equipe do 
XVI de Janeiro, com apenas 
um ponto.

Rodada 
O campeonato volta a ser 

disputado apenas no pró-
ximo dia 8, com a segunda 
rodada dos grupos C e D. 

O primeiro confronto está 
marcado para às 8h30, entre 
Vila Avaí/Marquinhos Tin-
tas x São Francisco. Logo em 
seguida, às 9h30, o Cruzeiro/
Dinho Águas duela contra a 
Exsa. 

Mais tarde, às 10h30, o 
Clube 9 de Julho joga contra 
o Grupo Marquinhos. E para 
fechar a rodada, às 11h30, o 
embate será entre SPQV-A x 
Marquinhos Tintas. 

Com apenas uma rodada 
realizada, o Clube 9 de Julho 

A Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) será, 
em 2015, uma das organizado-
ras da 2ª edição da Copa Zona 
Sul/Exsa de Futebol. A entidade 
fará o mesmo tipo de trabalho 
realizado em suas competições, 
dentro e fora de campo. 

As inscrições para participar 
do campeonato já estão abertas 
e devem ser feitas na sede ad-
ministrativa da Aifa, que fica 
na Rua Jacob Lyra, 140, anexo 
à Academia Municipal, no Par-
que das Nações. 

No dia 10 de fevereiro está 
programada a realização do 
congresso técnico, o qual de-
finirá as diretrizes do campe-
onato. A bola começa a rolar 
no certame no dia 1º de março.

Podem se inscrever na com-
petição equipes de Indaiatuba e 
região, mediante o pagamento 
da taxa de inscrição no valor 
de R$ 250. Haverá premiação 
com troféus e medalhas, além 
de um prêmio especial, o qual 
ainda não foi divulgado. 

Mais informações sobre o 
campeonato podem ser adqui-

é o líder do Grupo C, com 
três pontos. Logo em seguida, 
com um ponto cada, estão as 
equipes do Grupo Marqui-
nhos e Marquinhos Tintas. 
Na lanterna da chave, ainda 
sem pontuar na competição, 
está o SPQV-A.

Pela Chave D, estão na 
parte de cima da tabela o 
Cruzeiro e a Exsa, ambos 
com três pontos ganhos. Vila 
Avaí e São Francisco ainda 
não sabem o que vencer no 
certame.

ridas pelos telefones 3875-8987 
(Aifa), 9.9364-9315 (Vicente) 
ou 9.9315-5610 (Jonas). 

Veterano 
No último domingo, dia 25, 

a Aifa deu o pontapé inicial a 
3ª edição da Copa Itaici. No 
primeiro jogo, a Ferroviária em-
patou em 1 a 1 com o Moscou. 
Logo em seguida, o União da 
Vila bateu o Vera Cruz por 2 a 0.

No terceiro confronto do 
dia, Ferroviário e Faac de Salto 
empataram em 1 a 1. Já o Pró-
-Esporte venceu o Boca Junior 
por 3 a 2. 

A próxima rodada acontece 
domingo, dia 1º de fevereiro. 
Às 8h50, em Cardeal, jogam 
Boca Junior B x Ferroviária. 
Logo em seguida, no mesmo 
horário e no campo do Parque 
Indaiá, o Moscou enfrenta 
o União da Vila. Às 10h50, 
também em Cardeal, o Boca 
Junior A joga contra o Ferro-
viário. Para encerrar a rodada, 
às 10h30 no Ferroviário, o 
Independente faz o embate 
contra a Faac. 

União Tribuna (à dir.) venceu de virada e permanece na segunda colocação do Grupo B    
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Primavera estreia na Série A3 do Paulista
Primavera volta a ter camisa 
semelhante a do São Paulo 

Clube comemora 88 anos com projetos futuros

JEAN MARTINS

O final de semana será 
um dos mais impor-
tantes na vida do Es-

porte Clube Primavera. O time 
faz sua estreia no Campeonato 
Paulista da Série A3, após sete 
anos na divisão inferior. O 
jogo acontece amanhã, dia 31, 
às 10 horas, em Indaiatuba. O 
adversário será o Taubaté e a 
partida terá transmissão ao 
vivo do canal Rede Vida. 

O ingresso no Gigante da 
Vila custará R$ 20, sendo 
meia-entrada para estudantes, 
idosos e crianças.

Foram quase dois meses 
de preparação para a estreia 
no campeonato. O time tam-
bém fez alguns jogos-treinos. 
Contra o Guarani, na casa 
do adversário, o Fantasma 
venceu o confronto por 1 a 0.

Outros três amistosos fi-
zeram parte da preparação do 
clube. Jogando em Santa Bar-
bara, o time empatou em 0 a 0 
com a União Barbarense. Na 
sequência, contra o Atlético 
Sorocaba, o Tricolor acabou 
perdendo por 3 a 0. Diante do 
campeão paulista de 2014, o 
Primavera acabou derrotado 
pelo Ituano por 4 a 1. 

Apesar das derrotas nos 
últimos jogos, o técnico José 
Luis Drey diz estar confiante 
no grupo para a disputa da 
Série A3. “Lógico que ganhar 
é sempre bom, mesmo assim 
deu para trabalhar a cabeça 
dos jogadores em várias situ-
ações. Em um dos jogos, por 
exemplo, enfrentamos o cam-
peão paulista do ano passa-
do”, ressalta. “Nosso objetivo 
é classificar, a princípio, entre 
os oito primeiros colocados.”

O grupo está praticamente 

fechado, apenas quatro vagas 
ficarão abertas para contrata-
ções para a segunda fase, caso 
o Primavera chegue. Apesar 
da confiança no elenco, Drey 
explica que alguns jogadores 
foram solicitados à diretoria, 
mas os mesmo não vieram por 
conta de problemas nos valo-
res salariais e pela opção dos 
atletas em disputar divisões 
superiores.

Além do Taubaté, o Pri-
mavera enfrentará na A3 o 
Nacional, Grêmio Barueri, 
Tupã, Votuporanguense, Ju-
ventus, GE Osasco, Barretos, 
Inter de Limeira, Atibaia, Rio 
Preto, Francana, São José, São 
José Esporte Clube, Cotia, 
Guarulhos, Santacruzense, 
Itapirense e Sertãozinho. 

Segundo regulamento da 
competição, na primeira fase 
jogam todos contra todos, em 
turno único, classificando-se 

Também na noite 
de comemoração de 
88 anos do Prima-
vera, realizada na 
terça-feira, dia 27, 
no Tênis Clube, o 
Fantasma apresen-
tou seus uniformes 
para a temporada 
de 2015. Um deles, 
o principal, volta a 
ter o designer seme-
lhante ao uniforme 
do São Paulo. 

O material será 
fornecido pela em-
presa Art e Sport, 
de Campinas. Serão 
ao todo cinco estilos 
de camisa: princi-
pal, reserva, terceiro 
uniforme e de treino, 
além da camisa de 
viagem.

Também na noite 
de comemoração foi 
escolhida a “Garota 
Primavera”. Nove 
candidatas se inscre-
veram no concurso, 
mas apenas cinco 
compareceram. Após 
desfile, os conselhei-
ros votaram e escolheram 
a estudante Mayara Lima, 
de 20 anos, como a “Garota 
Primavera 2015."

Ela recebeu sete votos, 
seguida por Marina Carolina 
(três votos), Larissa Fernan-
des e Glayse Pinheiro (um 
voto cada). Raíssa Alonso 
não pontuou. 

Os 88 anos do Esporte 
Clube Primavera foi come-
morado com muita alegria 
e planos para os próximos 
anos. Na noite de terça-
-feira, dia 27, diretores, 
jogadores, comissão técni-
ca, imprensa e autoridades 
locais celebraram a data 
num jantar realizado no 
Tênis Clube. 

A noite também marcou 
a posse do novo presidente 
do clube, Osvaldo Betti, a 
apresentação dos uniformes 
que serão realizados na tem-
porada 2015 e a escolha da 
“Garota Primavera”.

Durante a celebração dos 
88 anos, o diretor de futebol 
do Fantasma, Wagner Ven-
taroli, ressaltou o momento 
positivo. “É muito gratifi-
cante participar dessa fase, 
ainda mais para mim que 
já estou há um tempo no 

Copa Sol-Sol de Futsal

4ª rodada amanhã, dia 31, no ginásio da Sol-Sol

Horário  Partida
12h50  Sem Chance x Galáticos/Ópticas Life
13h50  Shalke 83/Beto Motos/Tamandaré x Manchester 
14h40  Otro Iskema x União Tribuna
15h30  União Centro Esportivo x Meninos do G5
16h20  Olímpia Futsal x Cebi Futsal

4ª rodada terça-feira, dia 1 terça-feira, dia 1 de fevereiro, na Sol-Sol

Horário  Partida
18h50  Futsal Futuro x Humble
19h50  Borussia/XII de Junho/Shock x Atletas de Cristo/Uniton
20h40  Elite/Tigres Azuis x Sol-Sol

Resultados da última rodada
Olímpia 0 x 1 Otro Iskema
Meninos do G5 3 x 2 Shalke 83
Galáticos 2 x 7 Futsal Futuro
Sol-Sol 5 x 2 Manchester
Cebi Futsal 7 x 2 Sem Chance
Atletas de Cristo 4 x 5 União Centro Esportivo
União Tribuna 6 x 6 Humble
Borussia 8 x 1 Elite 

Fonte: Sol-Sol

Copa Arena de Futsal – Clube 9 de Julho

Resultados da 3ª rodada 
Vila Mercedes 6 x 5 Santa Cruz
Vila Furlan  2 x 1 Vila Avaí
Jardim Pau Preto 5 x 2 Vila Maria Helena
Vila Homero 5 x 6 Jardim América
Fonte: Clube 9 de Julho 

meu apoio a esse clube que 
aprendi a amar.”

Ainda durante o evento, 
tanto Ventaroli quanto Betti 
falaram dos projetos para 
os próximos anos. O pre-
sidente do clube ressaltou 
que a ideia é ter o Tricolor 
de Indaiatuba na Série A do 
Paulista já em 2017. “O Pri-
mavera merece faz tempo 
estar numa posição melhor. 
Com todo respeito, mas o 
clube não pode estar atrás 
de um Capivariano, que 
este ano disputa a principal 
divisão do futebol paulista”, 
diz. “A ideia é conquistar 
um acesso a cada ano.”

As mudanças também 
devem ocorrer dentro de 
campo. Depois da reforma 
do gramado e ver a Federa-
ção Paulista baixando para 
seis mil lugares a capaci-
dade mínima para a disputa 

Noite de comemoração dos 88 anos do Primavera contou com apresentação do novo uniforme

Mayara Lima, de 20 anos, foi escolhida a 
“Garota Primavera 2015” 

clube”, ressalta. “Legal ver 
que estamos nesse patamar 
e que os objetivos estão 
sendo alcançados.”

Quem também comemo-
rou muito a data foi o ex-
-presidente do clube, Sérgio 
Trinca, que comandou o 
Primavera em duas gestões 
(93/94 e 2013/2014). “Na 
verdade a vida de um clube 
é como a nossa. Os anos 
passam, um período é bom 
e o outro não, mas o que 
fica são as experiências 
adquiridas e a vontade de 
melhorar no ano seguinte”, 
ressalta. “Os últimos dois 
anos foram bons e ganha-
mos de presente um acesso 
a série A3. Acredito e torço 
muito para que nossas me-
tas sejam alcançadas neste 
ano também. Portanto estou 
muito feliz neste aniversá-
rio e vou continuar dando 

da A3, o clube busca agora 
iluminar o estádio. “Econo-
mizamos cerca de R$ 50 mil 
mensais, pois não vamos 
precisar mais aumentar a 
capacidade do estádio, que 
ganharia arquibancada mo-
dular”, lembra Ventaroli. 
“O próximo passo agora é a 
iluminação do estádio, que 
deve sair ainda este ano.”

Mas para o presidente 
do Primavera, a prioridade 
agora é sanar as dívidas do 
clube. “Temos que regu-
larizar nossa situação na 
CPFL (Companhia Paulista 
de Força e Luz), no Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto), temos dividas 
trabalhistas no valor de 
R$ 500 mil e outra com a 
Prefeitura, de R$ 119 mil, 
adquirida de edições ante-
riores da Copa São Paulo”, 
enumera. 

os oito melhores colocados 
para a fase seguinte. 

Expectativa 
Remanescente do grupo do 

ano passado, o goleiro Jefer-
son acredita que o Primavera 
entra no campeonato para bus-
car o título. “Muitos times so-
bem de uma divisão para outra 
e buscam se manter. Mas no 
nosso caso, pela estrutura que 
está sendo montada, vamos 
atrás do acesso”, projeta. 

Vindo da Ucrânia, o meia 
Juninho, de 36 anos, conhece 
bem os atalhos da Série A3 do 
Paulista. “Joguei nessa divi-
são em 2002, pelo Palmeiras 
B. É um campeonato bem 
mais competitivo e técnico”, 
analisa. “Estou esperançoso 
na classificação entre os oito 
colocados.” 

Há três anos no Primavera, 
o zagueiro Diogo ressalta o 
ambiente agradável no clube. 
“Tem muita coisa que preci-
sa melhorar, mas o clima no 
clube é muito bom”, diz. “Para 
a estreia sempre rola aquela 
ansiedade, mas estamos con-
fiantes para um bom início de 
campeonato.”

“Herói” do clube no ano 
passado, por ter feito o gol 
da classificação do Fantas-
ma, o meia-atacante Aldinho 
não acredita em pressão por 
conta do gol marcado no ano 
passado. “Busco melhorar a 
cada dia, mas o gol do ano 
passado não mudou em nada. 
A gente sabe da importância 
de estrear com o pé-direito, 
por isso vamos entrar focados 
no sábado”, ressalta.   

Mayara estará presente nos 
jogos do Primavera e ganhará 
uma viagem para o Nordeste, 
cujo o destino ainda será defi-
nido. “Essa conquista significa 
muito para mim. Sempre quis 
participar de concursos, ainda 
mais no futebol”, comenta a 
estudante, que há três anos tor-
ce para o Fantasma da Ituana.
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Cinema

CAMINHOS DA FLO-
RESTA  - Lançamento 
- Musical / Aventura - 
Classificação 12 anos - 
124 minutos. LEGENDA-
DO.  Quinta (29) a Quarta 
(4): 16h30 / 20h30. Indi-
cado para 3 “Oscars”, in-
cluindo Melhor Atiz Co-

BIRDMAN ou (A INES-
PERADA VIRTUDE DA 
IGNORÂNCIA) - Lança-
mento - Comédia Dramáti-
ca - Classificação 16 anos 
- 119 minutos. LEGENDA-
DO: Quinta (29) a Quarta 
(4): 15h35 / 18h10 / 20h35.
Indicado para 9 “Oscars”, 
incluindo Melhor Filme.

A MULHER DE PRETO 
2 - ANJO DA MORTE 
- Lançamento - Terror / 
Suspense - Classificação 
14 anos - 98 minutos. DU-
BLADO: Quinta (29) a 
Quarta (4): 17h05 / 21h35. 
LEGENDADO: Quinta 
(29) a Quarta (4): 19h20.

A ENTREVISTA - Lan-
çamento - Comédia - Clas-
sificação 16 anos - 119 mi-
nutos. DUBLADO: Quinta 
(29) a Quarta (4): 19h00. 

LEGENDADO: Quinta 
(29) a Quarta (4): 21h05

BUSCA IMPLACÁVEL 
3  - 2ª semana - Ação - Clas-
sificação 14 anos - 109 mi-
nutos. DUBLADO: Quinta 
(29) a Domingo (1º): 16h45 

Mais Expressão

adjuvante (Meryl Streep).

BUSCA IMPLACÁVEL 
3 - 2ª semana - Ação - 
Classificação 14 anos - 109 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (29) a Quarta (4): 
16h10 / 19h30 / 21h45.

OS PINGUINS DE MA-
DAGASCAR  - 3ª semana 
- Animação / Comédia - 
Classificação livre - 91 mi-

nutos. CONVENCIONAL 
- DUBLADO: Quinta (29) 
a Quarta (4): 15h20 / 19h10.

INVENCÍVEL - 3ª sema-
na - Drama / Aventura - 
Classificação 14 anos - 137 
minutos. LEGENDADO: 
Quinta (29) a Quarta (4): 
21h25.

LOUCAS PRA CASAR  
- 4ª semana - Comédia 

- Classificação 14 anos - 
108 minutos. NACIONAL: 
Quinta (29) a Quarta (4): 
18h50 / 21h05.

OPERAÇÃO BIG HERO 
- 6ª semana - Animação 
/ Aventura / Comédia - 
Classificação livre - 108 
minutos. CONVENCIO-
NAL - DUBLADO: Quinta 
(29) a Quarta (4): 15h45 / 
18h00.

/ 19h45 / 22h10. Segunda 
(2) a Quarta (4): 16h45 / 
20h00.

OS PINGUINS DE MA-
DAGASCAR - 3ª sema-
na - Animação / Comédia 
- Classificação livre - 91 

minutos. 3D - DUBLADO: 
Quinta (29) a Quarta (4): 
15h15 / 18h40.

LOUCAS PRA CASAR 
- 4ª semana - Comédia 
- Classificação 14 anos - 
108 minutos. NACIONAL: 
Quinta (29) a Terça (3): 
16h15 / 21h50. Quarta (4): 
14h00 (Sessão Cinemater-
na) / 16h15 / 21h50.

UMA NOITE NO MU-
SEU 3  - 5ª semana - Co-
média / Aventura - Classi-
ficação livre - 98 minutos. 
DUBLADO: Quinta (29) a 
Segunda (2): 14h50. Este 
filme não será exibido na 
terça (3) e quarta (4).

OPERAÇÃO BIG 
HERO - 6ª semana - Ani-
mação / Aventura / Co-
média - Classificação 
livre - 108 minutos. 3D - 
DUBLADO: Quinta (29) 
a Segunda (2): 14h25. Este 
versão não será exibida na 
terça (3) e quarta (4).

Horóscopo de 01 a 07/02 por Alex Costa Guimarães

Ainda a saúde do ariano necessita de cuidados por essas 
semanas. Da mesma forma o nativo tem que ter um cuidado 
com suas atitudes e com seus sentimentos. Poderá gastar 
mais do que deve, ou o dinheiro não entrar como deveria.  
Vida profissional exigindo concentração, foco e objetividade. 
Amizades passageiras surgem de forma inesperada.

O nativo terá sentimentos e atitudes fortes diante de suas 
amizades podendo inclusive ter posturas bem deterministas. 
Algumas amizades se mostram confusas ou os sentimentos 
para com essas amizades é que são confusas. Está havendo 
uma formulação de conceitos e novos projetos podem surgir 
na cabeça do taurino. Atração por pessoas de longe ou no 
estrangeiro podem ocorrer.

O geminiano continua vivendo a fase onde seu setor profis-
sional recebe mais induções. Esse momento é interessante, 
pois o nativo recebe propostas de emprego, encontra novas 
possibilidades de trabalho ou refaz uma estrutura de vida 
que já não é adequada para seu modo de viver. Continuam 
algumas dificuldades em suas amizades.

Uma grande mudança em seu lar, ou em sua família pode 
ocorrer por estas semanas. Essa indução inclusive já vem 
desde o mês anterior. Amizades e projetos de vida tendem a 
necessitar de uma nova forma de ver a vida. Conheça uma nova 
filosofia de vida, isso ajudará a planejar melhor seus sonhos. 
Profissionalmente é um momento que existe determinação e 
apoio espiritual. 

O foco do leonino continua sendo os seus relacionamentos. 
O nativo precisa aprender a observar os outros e tirar suas 
próprias conclusões acerca de como poderia encontrar consigo 
mesmo. Por isso o nativo busca nessa fase, encontros suces-
sivos. Sua busca interior precisa acontecer. Na saúde, tenha 
cuidado com problemas de pele. 

Aquele período difícil continua, onde as contradições que 
existirem em sua vida serão confrontadas. Risco de gastos 
com o cônjuge ou sócio comercial que está passando momen-
tos difíceis e confusos. O que está trazendo dificuldades para 
o nativo nessa fase é o seu trabalho ou sua saúde. Ambos 
estão exigindo ajuda de profissional adequado. 

Momento de reflexão, que exige um foco em seu trabalho ou 
em sua saúde. O nativo precisa ter ciência de como buscar 
melhorar seu trabalho ou sua saúde. Novas pessoas começam 
a aparecer em sua vida. O momento não é de prazeres, mas 
esse período pesado será passageiro.

O escorpiano estará vivendo grandes emoções no setor 
afetivo-sexual, pode viver intensas paixões. Inclusive surgir 
um romance que tende a evoluir para algo mais constante e 
duradouro. Mas é claro, que os sentimentos do escorpiano 
podem ficar confusos. Então, o momento pede que aprenda a 
lidar com suas atitudes e sentimentos. Seja claro e objetivo.

O sagitariano tem um período em que estará focado fortemente 
em sua família, em seu lar, e em amizades que terminam. O 
momento não é de prazeres, portanto exige determinação, 
atitudes e melhoria na sua forma de planejar as coisas, de um 
modo que o sagitariano não esperava despertar em si.  Facili-
dade para se relacionar com pessoas de longe.

A mente do capricorniano está direcionado em despertar 
novas formas de enxergar e de implantar novas idéias em 
sua vida. No entanto, o foco maior ainda é dentro de casa 
em sua família ou em seu lar. Isso pode levar o nativo a 
expor o que realmente precisa expor e dizer. Ao invés de 
guardar tudo para si.

A semana começa meio sem graça, mas o final de semana 
promete ser mais alegre. A mente do nativo está em conflito 
com aquilo que ele já conhece como melhor forma de lidar 
com sua sobrevivência. Precisará ver sua capacidade sob 
outra perspectiva. Filhos podem precisar de suas idéias 
nesse momento.

Em pleno inferno astral o nativo precisa ter paciência para 
lidar com sua maneira de ver as coisas e aprender a mudá-
-las. Evite ser intransigente, solte suas emoções, deixe sua 
intuição fluir, pois estará mais aguçada. Pode terminar um 
relacionamento de forma inesperada por causa de excesso 
de controle de sua parte, seja suave. 
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Let's Eat Indaiatuba um ano de puro 
prazer

Kika Baldasseirine fechou com 
grande estilo a agenda musical

Festiva de posse no Rota Kids Indaiatuba

Festa da Padroeira em Indaiatuba

Indaiatuba ganhou um verdadeiro presente Coletiva de Imprensa da Mostra Casa 
Decor Indaiatuba

Apresentação do Planejamento 
Estratégico do Samaritano

Katy Garcia - 
consultora de 
imagem

O Let's Eat comemorou na noite de quarta-feira, dia 28, seu 
primeiro ano de puro prazer e de puras delícias. Parabéns meni-
nos. Marcelo, Juninho e Renan, vocês merecem isto e muito mais, 
pelo trabalho magnífico que fazem a frente de sua hamburgueria.

Almoço de domingo no Shopping Jaraguá Indaiatuba, como 
sempre delicioso, e com show mais que delicioso de Kika Bal-
dasseirine. Como sempre acompanhada do excelente Jarbas 
Santana, mas desta vez com um gostinho a mais, uma palinha da 
queridíssima Sara Bonfim. Para a criançada, fábrica de cupcakes.

Manhã de festa no Rota Kids de Indaiatuba. Festiva de 
posse da infanta Maulela Lopes Fernandes, palestra lindas e 
emocionantes, para o Rota Kids e para os adultos presentes. 
Posse mais do que linda da Manuela, muitas lágrimas da mamãe, 
minhas, e não por nada, por minha afilhada querida. Presença 
maciça da família da infanta e dos amigos queridos. Parabéns 
Manuela, seja bem-vinda a família rotarya. Para encerrar as 
comemorações, Almoço do Bem no Lar São Francisco!

Sábado à noite, em Indaiatuba, "Festa da Padroeira", uma de-
licia, amigos queridos, diversão garantida para todos. Alguns com 
guloseimas, as crianças no touro mecânico, muitas risadas e muitos 
tombos, valeu à noite. A festa continua para a próxima semana.

A livraria Cia. dos Livros inaugurou uma unidade dentro 
do Parque Mall, no Jardim Pau Preto, próximo ao Parque 
Ecológico. A loja, com área de 100 metros quadrados, entrou 
em operação na quarta-feira, dia 21, e dispõe de mais de 7 mil 
títulos, com mais de 12 mil livros de todas as áreas editoriais, 
técnicos e de literatura, para entrega imediata. Os apaixonados 
por ler já podem visitar o espaço, que funciona de segunda a 
sábado, das 9h às 21 horas, e aos domingos da 12h às 20 ho-
ras. A loja conta com vendedores altamente qualificados para 
atender os clientes de forma ágil. 

Renata Fraia e Renata Jancowski deram uma coletiva para 
a imprensa, do que será a 1ª Edição da Casa Decor Indaiatuba. 
Logo em seguida, todos seguiram para conhecer os ambientes 
que estarão disponíveis para os profissionais interessados na 
mostra. Foi apresentado a todos os presentes, imprensa e pro-
fissionais da área, o Sunset Open Day, oferecido pela Chopeira 
Giovannetti, e também pela Branco Tinto. O espaço da mostra 
conta com 5 mil m² de área total, que será dividido em 42 am-
bientes internos e externos. A mostra irá acontecer entre 31 de 
julho e 20 de setembro de 2015, na Alameda José Amstalden, 
74, Chácaras  Belvedere, em Indaiatuba.

Aconteceu no final da tarde de sexta-feira, dia 23, no Vitória 
Hotel de Indaiatuba, a coletiva de imprensa e o coquetel seguido 
de jantar de apresentação do Planejamento Estratégico de 2015 
do Samaritano Saúde, para o Hospital Santa Inês de Indaiatuba. 
Foram apresentados na ocasião o novo prédio, as novas alas 
médicas, centros cirúrgicos, UTIs, implantação da Tomografia 
no pronto-socorro e muitas mais. As obras têm início em julho 
de 2015 e o prazo para a conclusão é de janeiro de 2016.

A partir desse mês, a consultora de imagem, estilo, 
moda, maquiagem e etiqueta, Katy Garcia, passa a ser 
assessorada pela jornalista Yara Alvarez.  Katy foi modelo 
por 10 anos, estudou administração de empresas e gastrono-
mia. Encontrou-se na profissão de consultora, em que tem 
a oportunidade de ajudar seus clientes a aprimorarem seu 
estilo pessoal e seus guarda roupas, dando dicas específicas 
e personalizadas, baseadas nas necessidades individuais 
de cada um. Graças ao seu conhecimento, a profissional é 
uma excelente fonte de informação para matérias relacio-
nadas aos temas citados acima, tendo inclusive já auxiliado 
publicações como Manequim e a revista do site de compras 
Dafiti. Katy está à disposição para ajudar você a construir 
sua matéria da melhor forma possível.
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Mariana e Matheus aproveitaram as brinca-
deiras do Bota Fora de Férias do Indaiatuba 
Clube

Eduarda e Bárbara aproveitaram as brinca-
deiras durante toda a semana do Bota Fora 
de Férias do Indaitauba Clube

Aline e Victória na festa de encerramento do 
Bota Fora de Férias do Indaiatuba Clube

O aluno João Manuel de Oliveira impressiou-se com a insfraestrutura 
dos colégios Cata-Vento e Ipec

Juliana e Murilo Trinca de Oliveira nos colégios Cata-Vento e Ipec

LeonardoAlice
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Tito e Fabio no Restaurante Dom Apollo

Tamires, Júnior, Alexandre, Luciana e Bruna no Rincão Gaúcho Churras-
caria e Pizzaria

Tabata, Renato, Renata e Jhonatan na Pizzaria Skinão

Silvio e a aniversariante Ana Paula no Rincão Gaúcho Churrascaria e 
Pizzaria

Pablo, Josefina e Sebastian no Pinduka's Chopp Bar

Equipe de pizzaiolos da Pizzaria Babbo Giovanni

Encontro de amigos no Pinduka's Chopp Bar

Eduaro, Renan, Thiago e Márcia no Restaurante Moqueca

Alex, Lívia e Ana Paula na Pizzaria Babbo Giovanni

Adenilson, os recém casados Ana Elisa e Gleyde, Nicole, Tauva, Ramiro 
e Mari no Restaurante Moqueca
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Leluh Kids, o espaço perfeito para a festa de seu filho

O Leluh Kids possui infraestrutura completa para que os filhos tenham a festa dos sonhos e 
os pais a certeza de proporcionar momentos de pura alegria à família e aos amigos. Buffet com-
pleto, decoração e brinquedos específicos para cada idade. Projeto arquitetônico e luminotécnico 
desenvolvidos para encantar as crianças. Possui um trenzinho suspenso que atravessa diferentes 
áreas do salão chegando até a parte externa. Climatizado, sonorização e muito mais. Vá com-
provar! Informações com Ariane, Katia ou Beth no 3392-6063 ou 3017-0917. Você vai amar!!!

Florinaldo, do Sol Jóias, com a família de Rodrigo Sacolan e Adriana 
Cecon Sacolan, no Dr. Chopp

A competente equipe que faz o sucesso do Dr. Chopp 

Continua a Promoção da Vi-
torello com 30% Off na Coleção 
Verão e 50% Off nos biquínis. 
Aproveite, imperdível!!!

A Estilo Mil Coisas já está 
recebendo a nova Coleção 
Inverno. Tendências, cores, 
padronagens das mais famosas 
marcas que você já conhece. 
Vale a pena conferir!

Você que vai casar não pode deixar de con-
ferir a coleção de vestidos de noiva, madrinhas, 
ternos, pajem e dama (venda ou aluguel). Co-
leção maravilhosa em várias padronagens com 
rendas, transparência e cores da nova estação. 
Corra para espiar. Demais!!!

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

Ricardo Kroneis e familia vestindo A 
Nova Loja. É a loja homenageando seus 
clientes

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

Overloque Chinesa. Este modelo e máquinas domésticas e 
indústriais em vários modelos só na Olimaq. Ótimos preços!

Salada Chanclix: tradicional queijo picante sírio em 
pedaços, alface, tomate, cebola e hortelã temperados de 
modo especial. Vá experimentar na Casa da Esfiha!



22A Mais Expressão

GENTE DE EXPRESSÃOCely Garcia celygarcia@maisexpressao.com.br

Caroline Guaiune, Rafaela Assef Faraco de Sousa e Giovanna 
Picarelli do Colégio Rodin

A Fátima queria ficar morena, mas Andrea faz a mudanças aos poucos, mu-
dando o visual, deixando-o leve e jovial!!! Cliente Mais Expressão tem descon-
to no Rubi Salon por Andrea Fonseca!!!

Luiz Felipe Tofoli Machado, Victor de Souza Moreira e Matheis Zolini de 
Souza do Colégio Rodin

Júlia Possan do Colégio Rodin

Elza aos cuidados do Will RufinoWill Rufino e seu cliente Antonio

Patrícia Lisboa, com seu lindo óculo solar da Puma!

Equipe da Will Rufino Hair Stylists. Agende seu horário 3329.7009

Luiz Henrique ganhou um bolo de cenoura com co-
bertura de  chocolate. Acesse a Fan page da Fábrica 
dos Bolos e concorra você também

Mayara, a "Garota Primavera 2015", posa com o secretário de Esportes Humberto 
Panzetti, o vice-prefeito Dr. Pinheiro, o atual presidente do Primavera, Osvaldo Betti, que 
agora comanda o Clube no lugar do ex-presidente Sérgio Trinca

Priscila e Everton, super felizes com  os óculos Carolina Herrera e Spee-
do comprados na Óptica Marcio. Acesse a Fan Page da Óptica Marcio e 
concorra a um Óculos no valor de até R$ 200
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Giovana Gonçalves com maquiagem de Tathy So-
ares e cabelo Danilo Mendes no Espaço Camila 
Medina. Ligue e agende seu horário 3935-2804

Erica Rodrigues da Taurus Rodeo Paula, proprietária da Poste Padrão Brasil

Brigite e Fábio na volta às aulas da Faculdade Max Planck, na área de 
convivência, durante o evento de recepção dos alunos ingressantes, na 
noite desta segunda-feira, 26

Professores do Ensino Fundamental 2 do Objetivo durante planejamento para 2015

Fernando e Talita Jaguaribe no evento de apresentação do Hospital Samaritano de Indaiatuba

Daniele, Vinícius e Edilena, no Feito Para Dançar do Indaiatuba Clube, 
realizado no dia 24 de janeiro

Altayr, Ieda e Sandra no Feito Para Dançar do Indaiatuba Clube

Professores do Colégio Meta recebem treinado da Lego Education

Docentes e colaboradores do Colégio Meta

Lucyane, proprietária da Shoe Shop

De uma passada na Agrope Morada para conferir a grande variedade de 
rações. A equipe está à sua disposição

Os clientes fiéis da Casa da Esfiha comemorando os aniversários! Môni-
ca C.Melendez Abdallah gerente Jonny e Barra Abdallah

Equipe de Robótica do Objetivo reunida treinando para o Torneio Nacio-
nal  da  First Lego League, que será realizada em março, em Brasília

A aluna do Objetivo, Aline Apis, aprovada em Medicina na Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná - extremamente feliz!
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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

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

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
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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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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CASA EM CONDOMÍNIO com ótima localiza-
ção com 2 dormitórios, ar condicionado, box 
blindex, armário na cozinha, churrasqueira, 

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

ÓTIMO APARTAMENTO com 2 dormitórios, sala,
cozinha, wc social, quintal e garagem para

um auto. R$ 1.100,00. Referência: AP00053

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

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

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

SALÃO COMERCIAL com 130m ,1 
baneiro em avenida bem movimentada.

R$1.600,00 REFERÊNCIA:
SL00014

APARTAMENTO NOVO PRIMEIRA LOCAÇÃO próximo
a av conceição com 2 dormitórios, wc, as,

cozinha, sala, vaga para 1 auto.R$1.100,00
REFERÊNCIA: AP00045

APARTAMENTO com 3 dormitórios todos 
planejados sendo uma suite, sala, cozinha pla-
nejada, wc social, lavanderia, garagem para um 

auto. R$ 2.000,00 REFERÊNCIA: AP00035

CASA EM CONDOMÍNIO com 3 dormitórios 
sendo 1 st, sala, cozinha planejada, lavanderia 

coberta com armários, wc social, quintal,
canil, garagem para 2 autos. R$ 4.500,00 REFE-

RÊNCIA: CA00128

EXCELENTE APARTAMENTO com 3 dormitórios 
sendo 1 st, todos planejados, suite com closet, 

sala, cozinha planejada, wc social, área de lazer 
completa. R$ 3.500,00 Referência: AP00042

OTIMA CASA NO CENTRO 3
dormitorio,1suite,sala,cozinha,garag

em para 3 auto.R$2.600,00 Referência: 
CA00134

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

LOTES DE 150M APARTIR R$950,00 MENSAIS 
mais entrada parceladas em até 3x R$3.333,33. 

REFERÊNCIA: TE00011

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

LINDO SOBRADO com 3 dormitórios todos
planejados ,sala, cozinha planejada, wc social 

,lavabo,dependência de empregada ,quintal com churras-
queira, garagem para 3 autos R$ 680.000,00 REFERÊN-

CIA: CA00064

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

LINDO SOBRADO com 3 dormitórios todos
planejados ,sala, cozinha planejada ,wc

social ,lavabo,dependência de empregada
,quintal com churrasqueira ,garagem para 3
autos R$ 680.000,00 Referência: CA00064

EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO 
FECHADO com 4 dormitórios sendo 2 sts uma 

master, sala ampla, cozinha planejada, wc 
social, lavanderia, despensa, quintal, garagem 
para 2 autos. R$ 4.500,00 Referência: CA0012
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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)

V. GEORGINA- CA02680
02 DOR, WC, SALA, COZ, A.S E 01 
VAGA.
R$ 950,00+IPTU                                                                 

JD CALIFORNIA CA02601
02 DOR, COZ, WC, LAVAN + ESTA-

JD. EUROPA EUROPA II- CA02671
01 DOR, SALA, COZ, WC, A.S E 
GARAGEM.
R$ 275.000,00 AT: 250M² AC: 65M²

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

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

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

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

V. AURORA- CA02693
03 DOR C/ ARM (01 SUITE), WC, 
SALA 02 AMB, COPA, COZ PLAN, 
A.S, EDÍCULA 04 VAGAS.
R$ 490.000,00

JD. MORADA DO SOL- CH0318
04 DOR(02 SUITES), WC, 02 SALAS, 
COZ CONJUGADA, PISC, AREA 
LAZER. FUNDOS: 02 DOR, SALA, 
COZ, WC, SALA DESPEJO  E VAGAS 
GARAGEM. AT: 734M²
R$ 550.000,00

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

CIONAMENTO QUE CABE CAMI-
NHÃO, TRATOR, MÁQUINAS AGRÍ-
COLAS ETC.
RUA DOMACIR STOCCO JR. 871
ALUGUEL A COMBINAR. 

V. MERCEDES - CA02669
02 DOR(01 SUITE), SALA, COZ, WC, 
LAVAN, QUINTAL E GARAGEM.
R$ 1.300,00+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$ 900,00+ COND+IPTU 

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

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

CASA VENDA

JD. CALIFORNIA – CA02702
03 DOR, 02 WC, SALA,COZ E GARA-
GEM.
R$ 150.000,00

JD. MORADA DO SOL- CA02701
02 DOR(01 SUITE), WC, SALA, COZ  
E 02 VAGAS.
R$ 220.000,00

JD. MORADA DO SOL – CA02552
03 DOR(01 SUITE), SALA, COZ,WC, 
LAVAN E 02 VAGAS.
AT:125M² AC:83M²
R$265.000,00
 

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 VA-
GAS, VARAN GOURMET C/ CHUR, 
AQUECIMENTO Á GAS E LAZER 
COMPLETO 
R$ 361.000,00

V. SFEIR – AP00664
02 DOR, SALA, COZ, WC, LAVAN, 
DESPE E 01 VAGA.
R$ 320.000,00

V. TODOS OS SANTOS- AP00644
03 DOR (01 SUITE), SALA 02 
AMB, COZ, A.S, WC EMPR E 01 
VAGA.
R$390.000,00

TERRENO VENDA 

TERRENO JD. CALIFÓRNIA – 
TR00707
250m² C/ CASA NOS FUNDOS (02 
DOR, SALA, COZ, WC). 
RUA DOMACIR STOCCO, 869 PODE 
DIVIDIR.

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 wc, disp. quarto despej. edicula, churrq, pomar, varanda 
R$ 450.000,00
CH00232 – TERRAS DE ITAICI: 3 dorms, s/ 1 suits, sala, 
coz. planj. copa, lavand. wc, quarto despj. piscina, churrq. 
pomar, varanda R$ 680.000,00 
CH00219 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 225M² AC. 3 
dorms, s/ 1 suit. sala 2 amb. coz. amer. lavand. wc, lavabo, 
dispensa, aq. solar, piscina R$ 680.000,00
CH00059 – ALTO DO BELA VISTA: 2.200M² AT. 450M² 
AC. 3 dorms s/ 1 suit. sala, coz. lavand. wc, dormt. de 
empreg. piscina, churrq. pomar R$ 680.000,00

TERRENOS: 
TE00165 – JARDIM ALICE: 150M²  R$ 150.000,00
TE00171 – JD. DOS COLIBRIS: 150M²  R$ 110.000,00
TE00168 – JD. DAS MARITACAS: 210M² R$150.000,00 

LOCAÇÃO CASA
JD MORADA DO SOL (exelente casa)– 2 dorm, sala, coz, 
wc, lavanderia, garagem . R$1.100,00 C/ IPTU INCLUSO
JARDIM ALICE - 2 dorm, sala, coz, wc, lavanderia, gara-
gem . R$1.350,00 + IPTU
JARDIM ALICE - 3 dorm, sendo 1 suite, sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem . R$1.400,00 + IPTU
COLIBRIS – 2 suites, lavabo, sala, coz, wc, garagem p/2 
carros. R$1.450,00 + IPTU 
MORADAS DE ITAICI - 2 dorm, sala, coz, wc, lavanderia, 
garagem . R$1.500,00 + Cond +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
CECAP – 2 casa sendo uma com 3 dorm, sala, coz, wc, 

lav e 2 vagas e a do fundo com 1 dorm, sala, coz, wc. 
R$1.980,00

LOCAÇÃO APARTAMENTO
EDIF ALVARO LORENZETTI (prox a rodoviaria)– 1 
dorm, sala, coz, wc. R$900,00 +IPTU+COND
EDIF SOLAR DOS GIRASSOIS (prox a vila suiça)– 2 
dorm, sala, coz, wc, varanda, 1 vaga. R$900,00 +IP-
TU+COND
EDIF COLONIAL (bairro centro) – 3 dorm, 1 ste, sala 
, coz planejda, wc social, 1 vaga. R$1.500,00 +IPTU+-
COND
EDIF DUETO DI MARIAH - 2 dorm, sala, coz, wc, va-
randa, 1 vaga. R$1.500,00 +COND+IPTU

CASAS EM BAIRROS:
CA00765 – JD. DO VALE: 162M² AT. 99M² AC. 3 dorms 
s/ 1 suite, sala 2 amb. coz. lavand. wc, aq. solar, 2 vagas 
R$ 450.000,00 
CA00762 – JD. ESPLANADA: 300M² AT. 167M² AC. 3 
dorms, s/ 1 suit. c/ hidro, sala 2 amb. coz. planj. lavand. 
wc, churrq. 4 vagas R$ 595.000,00
CA00806 – JD. EUROPA: 250M² AT. 150M² AC. 3 dorms, 
s/ 1 suit. sala, 2 amb. coz. amer. coz. planj.escrt. churrq. 
R$ 595.000,00 
CA00811 – VILA SUIÇA: 468M² AT. 230M² AC. 3 dorms 
s/ 1 suite. sala, coz. planj. lavan. wc, lavabo, dispensa, 
portão eletro. quarto despej. dormt. de empreg. churrq. 4 
vagas R$ 670.000,00
CA00798 – JD. AMÉRICA: 125M² AT. 184M² AC. 3 
dorms, c/ armar. s/ 1 suit. sala 2 amb. coz. planj. lavand. 
wc, churrq. 2 vagas R$ 600.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 

CASAS EM CONDOMINIO: 
CA00790 – VILAGIO DE ITAICI: 150M² AT. 110M² 
AC. 3 dorms, s/ 1 suite, sala, coz. amer. wc, garag. R$ 
510.000,00 
CA00420 – MARIA BONITA: 125M² AT. 120M² AC. 3 
dorms s/ 1 suit. sala, coz. copa, lavand. wc, garag. R$ 
340.000,00
CA00792 – VISTA VERDE: 175M² AT. 105M² AC. 3 
dorms, s/ 1 suit. sala, coz. lavand. campo de fut. piscina, 
churrq. 2 vagas R$ 450.000,00 

CHACARAS: 
CH00231 – REC. DE VIRACOPOS: 1.000M² AT. 300M² 
AC. 3 dorms, s/ 2 suites, sala, coz. planj. copa, lavand. 

ESTAMOS EM 
NOVO ENDEREÇO

TEMOS VÁRIAS SALAS, SALÕES E 
GALPÕES COMERCIAS CONSULTE-

NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES

CADASTRE SEU IMOVEL PARA 
LOCAÇÃO, TEMOS UM DEPARTA-

MENTO EXCLUSIVO DE LOCAÇÃO E 
TODO SUPORTE JURIDICO



Mais Expressão 09B

VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 2dor-
ms, 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, coz, 
wc, lavanderia, edícula, garagem, quintal.
COD.229 – OLIVEIRA CAMARGO – R$195 MIL – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem coberta.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

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

SITIO

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

GALPÃO

IC.01 - JD.ESPLANADA – R$1.400.000,00 – Piso inferior 
: 9, 50x24, 70 (salão), 2wc(1para cadeirante), copa. Piso 
superior: 5salas com wc e copa.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

CENTRO – R$3.500,00 – COMERCIAL - 4salas, re-
cepção, 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.
JD.MARINGA – R$2.800,00 – 3dorms(1st) todos com a/e, 
sala ampla, coz.planejada, wc, lavanderia, churrasqueira, 
garagem, cerca elétrica, portão eletrônico.
VL.RUBENS – R$ 2 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
as, garagem.

JD.MOACYR ARRUDA – R$2MIL – 2dorms, sala ampla, 
coz, 2 wc social, lavanderia, garagem para 4 carros. Edí-
cula: 2dorms, wc, varanda ampla.
CIDADE NOVA – R$3 MIL – COMERCIAL – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem.
JD.RENATA – R$1.800,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
lavanderia, quintal, garagem.
VL TODOS OS SANTOS – R$1.600,00 – 2dorms(1st), sala, 
coz, wc, quintal, garagem.
JD.REGENTE – R$1.600,00 – 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, edícula, 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 – 2dorms, 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 – 3dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 4 carros.
JD.DO VALE – R$1.300,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 2dorms, sala 2 
ambientes, coz, 2 wc, lavanderia, garagem. SOBRADO.
JD.ITAMARACÁ – R$1.100,00 – 1dorm grande, sala 
grande, coz, lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
Vl. VITORIA – R$1.000,00 – kitnet com garagem e mobília.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, wc, 
entrada p 1 carro.
CENTRO – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, 2wc – CO-
MERCIAL
JD.SANTA CRUZ – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem.
VL.MERCEDES – R$920,00 – 2dorm, sala, coz, wc, gar.
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 – 1dorm, sala, coz, wc, 
entrada para moto.
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 1dorm, coz, wc, 
garagem.
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CHÁCARAS VENDE
CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, 
piscina, Campo de futebol e Casa de Hospede..AT/3.000m²....
AC/ 600m²....R$ 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 

APARTAMENTOS

CECAP – R$970,00 – 2dorms, sala em L, coz, as, wc, 1vaga 
de garagem
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem.
VL.M. HELENA – R$1.200,00 – 3dorms, sala, coz, wc, as, gar.
CIDADE NOVA – R$1.200,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem.
CIDADE NOVA – R$2.000,00 – 3dorms(1st), sala, coz com a/e, 
wc, as com wc, 2 vagas de garagem.
CENTRO – R$2 MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz plane-
jada, 2 wc social, dispensa, 2 vagas de garagem.
CIDADE NOVA – R$2MIL – 3dorms(1st) com aramarios, sala, 
coz com a/e, wc, as com wc, 2 vagas de garagem.

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 30m², wc, bancada com 
armários e espelho.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 100m²
VL.GIORGINA – R$1.500,00 – 60m² + 20m², wc.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA 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, escri-
tório, 4wc.

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

TEMOS CASAS E APARTAMENTOS FINANCIÁ-
VEIS – Consulte- nos!

APARTAMENTOS

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

SALTO – a partir de 300m² Em lotea-
mento fechado – Estrada do Lajeado 
(Concrebase) OPORTUNIDADE – 
R$75.000,00 – 50% de entrada + par-
celas. Aceitamos carro no negócio.

CASAS VENDA

PQ. DAS NAÇÕES – 2 D., sala, co-
zinha, WC – R$170.000,00.
JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos 
na frente e 2 no fundo – ótimo para 
locação – R$165.000,00.
JD. HUBERT – 2 D., sala, cozinha, 
garagem para 2 carros - próximo ao 
Parque Ecológico –  R$ 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

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 ener-
gia, 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!
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LOCAÇÃO
R$ 1.000,00 Morada do Sol:   1 
dormitório com suíte, sala, cozinha 
e lavandeira, garagem p/ 1 carro. 
(1ª locação)
R$ 1.700,00 Jd. Santiago:  3 dor-
mitórios, sala cozinha, wc, com vista 
para a piscina e quadra. Garagem 
para 2 autos. (Condomínio e água 
incluso no valor)
R$ 1.300,00 Jd. Paulista:  2 dormi-
tórios, 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 
comercial com 250 m².
R$ 45 mil + parcelas Salto Lagu-
na: 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 social. 
R$ 212 mil Morada do Sol: 1 dor-
mitório com suíte, sala e cozinha 

conjugada, entrada p/ vários carros, 
Aceita financiamento.
R$ 240 mil Morada do Sol: 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Aceita 
Financiamento.
R$ 300 mil Morada do Sol: 3 casas 
sendo a 1ª - 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, garagem – 2ª - 1 dormitório, 
sala e cozinha – 3ª - 1 dormitório, sala 
e cozinha, quintal.
R$ 270 mil Morada do Sol: lote 
250 m², 2 dormitórios, sala cozinha 
e 2 wc,
R$ 250 mil Morada do Sol: 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, garagem. 
Aceita Financiamento.
R$ 250 mil Jd. Primavera: 1 dormi-
tório, sala e cozinha. Excelente Loca-
lização. Aceita imóvel de menor valor
R$ 260 mil Morumbi: 2 dormitórios, 
sala cozinha e wc, Aceita Finan-
ciamento. 
R$ 180 mil Salto Jd. Rondon: 2 
dormitórios, sala e cozinha, Aceita 
financiamento.
R$ 375 mil Jd. Colonial: Linda casa, 
3 dormitórios 1 suíte, wc social, sala 
e cozinha, garagem para 2 autos 
com área de churrasco. Aceita Fi-
nanciamento.
R$ 350 mil Jd. Valença: Linda 
casa, 3 dormitórios 1 suíte, wc so-
cial, 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 
suíte, sala copa e cozinha, lavande-
ria, piscina garagem para 2 carros 
(Aceita permuta por chácara).
R$ 235 mil Morada do Sol: lote de 
250m² - 3 dormitório, sala e cozinha. 
Amplo espaço na frente.
R$ 220 mil Morada do Sol: lote de 
250m² - 1 dormitório, sala e cozinha. 
Amplo espaço na frente.
R$ 340 mil Parque das Nações: 
Linda casa, 2 dormitórios 1 suíte, 
wc social, sala e cozinha, garagem 
para 2 autos, lote de 166 m². Aceita 
Financiamento.
R$ 220 mil Morada do Sol: Aparta-
mento - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, vaga para 1 carro. Aceita Finan-
ciamento, troca por casa em salto 
ou Cardeal.
R$ 310 mil Morada do Sol: 2 dor-
mitórios 1 suíte, sala, sala de estar, 
cozinha, wc social lavanderia, área de 
Churrasco na parte superior, acaba-
mento todo em Porcelanato sanca de 
gesso no teto, Aceita Financiamento. 

CHÁCARA
R$ 550 mil Vale do Sol: 1.100 m² 
- 2 dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, área de churrasco, piscina, 
em bom acabamento. Aceita imóvel 
de menor valor. 
R$ 115 mil Salto Buru: 1100 m² - 
excelente lote plano. Aceita imóvel 
de menor ou maior valor.
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Agropecuária Agropecuária

Água e Gás

Auto Mecânica

Auto EscolaAssessoria Contábil e Empresarial

Beleza Celular Centro Automotivo
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Elétrica

Decorações DecoraçõesComida Japonesa Cópias

Eventos

FotografiaFerro Velho Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Padaria

Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

Lavanderia

LanchesJóiasInformática

Pousada Litoral Norte
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

RestauranteRestauranteProjetos



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

ANALISTA DE CONTABILIDADE 
– Código 14018: Graduação em 
Ciências Contábeis, Economia ou 
áreas afins. Experiência na área 
financeira/contábil. Conhecimento 
nas normas USGAAP e BRGAAP. 
Residir em Indaiatuba ou Campinas. 
ANALISTA DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL – Código 13182: Forma-
ção superior completo. Experiências 
em folha de pagamento, benefícios, 
etc. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO 
– Código 13893: Graduação em 
Comércio Exterior, Administração ou 
áreas afins. Experiência em todo o 
processo de exportação. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO – Có-
digo 14431: Graduação completa. 
Experiência na função. Inglês inter-
mediário. Conhecimento no sistema 
SAP. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE SISTEMAS SÊ-
NIOR – Código 14426: Formação 
superior em Ciência da Computação 
ou áreas afins. Experiência na área 
de infraestrutura e sistemas. Inglês 
intermediário. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Itu, Itupeva ou Jundiaí. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 
Código 12417: Desejável formação 
superior. Experiência em rotinas de 
transporte, emissão de DANFE, cota-
ções. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Códi-
go 14352: Ensino Médio completo. 
Experiência em rotinas de logística. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Có-
digo 13610: Ensino Fundamental 
completo. Desejável experiência na 
função. Disponibilidade para o 2° 
ou 3° turno. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Códi-
go 13130: Ensino Médio completo. 
Experiência na função. Curso de 
Empilhadeira. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Có-
digo 14135: Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
Disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR FINANCEIRO – Código 
14019: Ensino Fundamental comple-
to. Experiência em contas a pagar. 
Residir em Indaiatuba. 
COMPRADOR (A) – Código 14205: 
Graduação completa. Experiência 
em compras no segmento meta-
lúrgico de estamparia e usinagem. 
Conhecimento em sistema integrado. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO – 
Código 13304: Desejável formação 
superior. Experiência em liderança 
de equipe e gestão de processos. 
Inglês intermediário. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 
– Código 13867: Graduação em 
Administração, Química, Logística 
ou áreas afins. Experiência em lide-
rança de equipes. Disponibilidade 
para atuar no 2° turno. 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO – Có-
digo 13650: Cursando superior em 
Administração ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM EXPORTAÇÃO – 
Código 14361: Cursando comércio 
exterior. Desejável conhecimento no 
Pacote Office. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM RECURSOS HUMA-
NOS – Código 13830: Cursando 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
Com experiência na função.Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba.
CALDEREIRO – Experiência na função 
comprovada em carteira. Disponibilida-
de de horários. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
CONTADOR – Experiência na função 
e na área financeira, fiscal e departa-
mento 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.
OPERADOR DE MAQUINA CONVEN-
CIONAL – 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.
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Ensino 
médio completo. Possuir curso de Ope-
rador de Empilhadeira. Experiência na 
função. Disponibilidade para trabalhar 
aos sábados.
PREPARADOR DE MÁQUINAS DE 
FUNDIÇÃO (COQUILHA) – Ensino mé-
dio completo. Experiência na função e 
em preparação de ferramentas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
RECEPCIONISTA – Ensino Médio 
Completo / Com experiência / Básico 
em Informática / Para trabalhar em 
posto de saúde e hospital. Disponibili-
dade de horário / Residir em Indaiatuba.

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.  Disponibilida-
de para trabalhar em turnos.
BALCONISTA – Com experiência na 
função / Possuir disponibilidade de ho-
rário e para trabalhar finais de semana.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – 
Curso técnico em manutenção elétrica. 
Experiência na função.
LÍDER DE LIMPEZA – Ensino Médio 
Completo / Com experiência na função 
/Bons conhecimentos em Informática. 
Possuir habilitação categoria B / Residir 
em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Ensi-
no Médio Completo/ Possuir experiência 
em manutenção de equipamentos e 
máquinas, conhecimento em Manuten-
ção predial ( Hidráulica e Tubulações ).
OPERADOR DE EROSÃO POR PENE-
TRAÇÃO – Com experiência na função 
/ Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTEIRO – Com experiência na 
função / Disponibilidade de horário / 
Residir em Indaiatuba
POLIDOR – Com experiência na função 
/ Residir em Indaiatuba.
REBARBADOR – Com experiência na 
função / 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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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.

superior em Gestão em Recursos 
Humanos, Administração ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
FRESADOR CNC – Código 11635: 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia em programação, preparação 
e operação de centro de usinagem 
horizontal (portal). Residir em Indaia-
tuba, Salto ou Itu. 
GERENTE DE LOJA – Código 
12509: Desejável formação superior. 
Experiência em gerenciamento de 
equipe. Residir em Indaiatuba.
GESTOR COMERCIAL – Código 
12395: Formação superior completa. 
Experiência na área comercial de 
indústria madeireira. Disponibilidade 
para viagens. 
LÍDER DE PRODUÇÃO – Código 
13914: Ensino Fundamental comple-
to. Experiência em liderança de equi-
pe. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
LÍDER DE USINAGEM – Código 
13914: Ensino Médio completo. Ex-
periência em processos de centro de 
usinagem e torno CNC. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Código 11067: Ensino Médio 
completo. Experiência em montagem 
de máquinas e equipamentos. Dispo-
nibilidade para viagens. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Itu. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO – Có-
digo: 14200: Ensino Fundamental 
completo.  CNH D.  Exper iência 
na função. Disponibil idade para 
viagens. 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA – 
Código 14115: Ensino Fundamental 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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.
OPERADOR DE PRODUÇÃO – Có-
digo 14326: (PCD - Oportunidade 
para Pessoa com Deficiência): 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
11773: Desejável formação Técnica 
em Eletrônica ou áreas afins. Ex-
periência em montagem de painéis 
elétricos. Desejável conhecimento 
em inversores de frequência, con-
troladores de temperaturas, PLC, 
motores, manutenção de máquinas e 
equipamentos e pneumática. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TORNEIRO CNC – Código 13129: 
Ensino Médio completo. Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. 
TRADUTOR/INTÉRPRETE – Código 
14437: Ensino Médio completo. De-
sejável conhecimento em processos 
de prensa ou solda. Japonês fluente. 
TRAINEE – Código 23392: Gra-
duação em Engenharia Florestal, 
Madeireira ou áreas afins. Disponi-
bilidade para atuar em Cáceres/MT 
ou Redenção/PA.



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
V. Georgina- CA02680 - 02 D., 
WC, sala, coz., A.S e 01 vaga 
R$ 950,00+IPTU   F. 3875-2215 
Imobiliária                                                              
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 
cozinha. Fundos:  1 D. com 
wc. R$ 150 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Casa na Cecap - 01 D., sala, 
coz., dispensa. WC, lavand., ga-
rag. 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 Indaia-
tuba 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.
C o n d .  M o n t r e a l  –  3 
D.,(1st),sala, coz. com área 
gourmet integrada, WC social, 
lavanderia,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
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

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. Aceita troca por 
apto ou terreno em Indaiatuba F. 
3935-1142/ 99113-7429
Jd. Colonial: Linda casa, 3 D., 
1 suíte, 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. Eldorado - R$ 270.000,00 
2 D., sala , coz. planejada, 
banheiro F. 98144-9224
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. Morada do Sol - sobrado 
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. Primavera: 1 D., sala e coz. 
Exc. Localiz. Aceita imóvel de 
menor valor R$ 250 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Jd. Valença: Linda casa, 3 
dormitórios 1 suíte, wc social, 
sala e cozinha, garagem para 
2 autos, área de churrasco. 
Aceita Financiamento R$ 350 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.

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 - OPORTU-
NIDADE - 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 
Jardim Paulistano – 3 D. (1st), 
sala, coz, WC social, lavanderia, 
garag. para 2 carros R$ 280 mil 
F. 98136-7331 CRECI 74.092
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. dos Colibris – 02 D., sala, 
coz., Wc e lavand. AT/ 275m² 
AC/60m² (casa em terreno de 
esquina frente para avenida 
sendo comercial) R$ 270.000,00 
F. 99887-7771

Jd. Europa - R$ 600.000,00 - 
Excelente casa no, terreno de 
600m² F. 98372-0000
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. 
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 
Morada do Sol: 3 casas sendo 
a 1ª - 2 D., sala, coz., wc, garag. 
– 2ª - 1 D., sala e coz. – 3ª - 1 
D., sala e coz., quintal R$ 300 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971

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 financia-
mento R$ 212 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Morada do Sol: 2 D. 1 suíte, 
sala, sala de estar, coz., wc so-
cial lavand., área de churrasco 
na parte superior, acabamento 
todo em Porcelanato sanca no 
teto, Aceita Financiamento. R$ 
310 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.
Morada do Sol: Apto - 2 D., 
sala, coz., wc, vaga para 1 carro. 
Aceita Financ., troca por casa 
em Salto ou Cardeal R$ 220 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Quer comprar sua casa, fi-
nanciar ou vender e está sem 
tempo? Ligue pra mim F: 99205-
4322/ 99763-8709/ 94*2166/ 
94*2168/ 3935-1372

Morada do Sol: lote 250 m², 2 D., 
sl. coz. e 2 wc, R$ 270 mil F: 3017-
6659 / 99301-7320 / 99758-1971
Morada do Sol: lote de 250m² - 
1 D., sala e coz. Amplo espaço 
na frente R$ 220 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Morada do Sol: lote de 250m² - 
3 D., sala e coz. Amplo espaço 
na frente R$ 235 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Morumbi: 2 D., sala coz. e 
wc, Aceita Financ. R$ 260 mil 
F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Parque das Nações: Linda 
casa, 2 D. 1 suíte, wc social, 
sala e coz., garag. para 2 autos, 
lote de 166 m². Aceita Financia-
mento R$ 340 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
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
Salto Jd. Rondon: 2 D., sala e 
coz. Ac. financ. R$ 180 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Santa Marta-III – Salto SP - 02 
D., sala ampla, coz. americana, 
WC, lav. coberta nos fundos. 
Amplo terreno na frente lote 
de 160m² R$ 155.000,00 + 45 
parcelas de R$ 412,00. Aceita 
permuta por casa em Indaiatu-
ba. F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 

Vila Avaí – 03 suítes, lavabo 
sala 02 amb., coz., área de ser-
viço R$ 470.000,00 F. 99279-
1177 ou 7822-8438

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 se-
parado R$ 880,00 F. 38752215 
Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 - Amplo 
apto, Centro, 3 D., 1 wc e 1 
wc de serviço, coz. ampla, 
sala, e área de serviço F. 
98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo 
apto,  2 D., 1 wc e 1 wc de 
serviço, coz. ampla, sala, e área 
de serviço, 1 vaga de garag. F. 
98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa 
comercial, excelente localiza-
ção, 4 D., 6 salas, ótimo para 
casas de repouso, clínicas 
- AT 479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
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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 suíte planejada , 1 lavabo 
, sala dois amb., garag. para 4 
carros , coz. Planej. , lavand. F. 
7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz planejada, 
WC, ar cond. no dorm,  garag. 
R$ 1.900,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
Jd. Santiago:  3 D, sala coz., 
wc, com vista para a piscina 
e quadra, garag. p/ 2 autos 
(Condomínio e água incluído 
no valor) R$ 1.700,00 F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971
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 (independente)  
R$ 750,00 F: 3017-6659/ 99301-
7320/ 99758-1971
Morada do Sol:   1 D. com suíte, 
sala, coz. e lavand., garag. p/ 1 
carro (1ª locação) R$ 1.000,00 
F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971
Portal de Itaici - SO0381 - 396 
m² - 4 D. (1 st. máster), sala 2 
amb., lavabo, cz. planej., des-
pensa, AS, dep. empregada, 
churrasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 5.500,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 396 
m² - 4 D. (1 st. máster), sala 2 
amb., lavabo, cz. planej., des-
pensa, AS, dep. empregada, 
churrasq., piscina, quintal, 4 
vagas garag. R$ 5.500,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333
Pq. São Lourenço - c/ 3 D., 
sendo 2 suíte, sala 2 amb, coz, 
lavabo, garag. 1.600,00 + IPTU 
F. 3016-2888 Kelly

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/ gabi-
nete, depósito, D. ext., edícula 
c/ churrasq., 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, quin-
tal, 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
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. independente 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

Res. Cocais - SO0426 - 120 
m² - 3 D. (1 st), sala, lavabo, cz. 
c/arm., WC, AS, quintal, 2 vagas 
garag. R$ 2.500,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Rua – 58 (sem garag.) exce-
lente 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 La-
zer, portaria 24hs - 3 D. (sendo 
1 suíte), 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
Jd. Eldorado -  2 D., sala, coz, 
WC, AS,1 vaga de garag. R$ 
149 mil F. 98136-7331 CRECI 
74.092
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

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
Apto - Florianópolis (Itape-
ma) – mobiliado, 03 D., (01 st), 
sala, coz., lavand., churrasq. na 
varanda 130m² R$ 420.000,00 
F. 99887-7771

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

Cond. 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- 
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 Trevi 
– AP0630 – 154,33 m² - 2 D., 
sala, coz., wc, lavand., 1 vaga 
descoberta R$ 1.000,00 + Cond. 
+ IPTU F.3392-0333
Cond. Res. Vando - AP0649 
- 67 m² -  2 D., sala c/ sacada, 
coz. planej., wc, lavand., 1 vaga 
coberta R$ 1.000,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Cond. Spazio Illuminare - 
AP0177 - 62 m² - 3 D. (1st), 
WC, sala 2 amb., sacada, cz., 
AS, 1 vaga garag. R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Duetto Di Mariah - AP0443 
- 73,14 m² - 2 D. (1 st), WC, 
escrit., sala 2 amb., varanda 
gourmet, churrasq., cz., AS, 
1 vaga garag. R$ 1.400,00 + 
Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Barbara – AP0573 – 49 
m² - 1 D., sala, coz., Wc, área 
de serviço, (Mobiliado), vaga 
para 1 auto descoberta, portão 
eletrônico, elevador R$ 1.200,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Ed. Torre de Málaga - CO0006 
- 130 m² - Cobertura com 3 D. 
(1st), sala 2 amb., varanda, 
WC, cz. Planej., AS, mezanino, 
varanda gourmet, churrasq., 
2 vagas garag. R$ 2.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333

Res. Vando - Direto com pro-
prietário - condomínio fechado 
c/ portaria 24h, elevador, pis-
cina, playground, churrasq/ e 
garag/ coberta, 2 D. (1 c/ guarda 
roupas planejado), sala, coz. 
(com armário, fogão e exaustor), 
wc (c/ armário, spot e box de 
vidro), área de serviços (c/ varal 
e armário) e sacada R$ 1.200,00 
+ Condomínio + IPTU F. 99744-
8680 (Vivo e whatsapp)

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 comercial com 
mezanino, 1 vaga de estacio-
namento, 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. Aluguel 
R$1.650,00 F. 3875-2215
Procuro profissional na área 
da saúde ( psicólogo, nutricio-
nista, pedólogo, etc) para dividir 
sala no centro F. 3935-1633 
c/ Giudely
Salão comercial no Centro 
520m² R$ 18.000,00 F. 3885-
3538/ 98854-9454
Temos Galpões Indústrias 
para Locação em excelente 
localização F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para 
Locação no Edif. Office Pre-
mium. F. 3016-2888 Kelly
Vende-se - um pet shop com 
carteira de cliente, completo, 
com toda a infraestrutura  F. 
98281-2424 Fernanda
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 alarme R$ 3.000,00 
F. 98372-0000
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 negócio 
F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294
Elias Fausto - SP - Chácara 
com 3.600m² casa de quatro 
cômodos, luz, poço. Troca por 
casa em Indaiatuba F. 3017-
2608/ 99762-7997.
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Jardins do Império oportunidade 
– 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. 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
Pq. das Bandeiras -   1.000,00 
m² total R$ 260.000,00 F. 7808-
3727
Salto – 1.000m² - Com água e 
energia, próx. à Pista de Moto-
cross e à 600m do Pesqueiro 
Micai – R$70.000,00 – Aceita 
carro no negócio. Agende uma 
visita! F: 3016- 1355/ 99752-
2170/ 99205-4322/ 99763-8709/ 
94*2168/ 94*2166/ 3935-1372
Salto Jd. Laguna - lote de 170 
m² R$ 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$ 45 
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
Terreno comercial Av. Fábio 
Bicudo 362m² R$ 835.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454

Twister - 2005 - preta, toda 
revisada, pneus novos, pin-
tura impecável 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 TB, 1 
controle, HD interno de 80 giga 
e 30 jogos dentro do HD interno 
último lançamentos R$ 1.100,00 
F. 98247-4690 tim
1 PS2 + 1 controle + me-
mory card + 10 jogos por R$ 
200,00 - F. 3835-5918 ou 
9927-32955

Ofereço-me para trabalhar 
como azulejista pedreiro. Com 
mais de 30 anos de experiên-
cias do alicerce ao acabamento 
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 início do nível bá-
sico até nível intermediário. F. 
99240-3570
Ofereço-me para colocação de 
pisos e revestimentos F. 99189-
7302 c/ Clóvis
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso ho-
rário 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 cuidadora 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 particular 
F. 99560-8281 c/ Raquel
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de crianças e 
idosos ou diarista, com quali-
dade, referencias  a mais de 
20 anos no mercado ante e 
pós obras. Compromisso, pre-
ço justo tenho disponibilida-
de de horários F. 38011916 
/ 999301477 Vera
Ofereço-me - cabelereira e ma-
nicure à domicílio F. 99332-1128 
/ 3935-0499 recado.

Corsa Sedan-  Novíssimo 
2008/2008, 1.4, econoflex, com 
alarme, trio elétrico e CD, com 
alarme. Prata F. 99119-1817 
c/ Adão
Estrada - 2009 - preta - único 
dono, conservado R$ 18.500,00 
F. 99238-2678/ 99695-3930/ 
98269-2310
Fiesta - 95 - branco, 2 portas, 
VE, DH, doc. Ok, pneus novos 
R$ 5.000 F. 99195-6822 c/ 
Marcos
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 ca-
pota 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 conservação 
R$ 5.490 F. 19-98256-5700 Tim/ 
99357-8858 Claro/ 98851-5869 
Oi/ 99994-8233 Vivo
Honda NXR 150 Bros - 2009, 
doc ok. F: 3835-1581/ 99745-
3375

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 acesso 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
Res. Terras de Itaici - CH0090 
- 1000 m² - Semi mobiliada. 3 D. 
(1 st), sala 2 amb., varanda, cz. 
planej., WC, AS, quintal, diver-
sas VG. R$ 2.700,00 + Cond. + 
IPTU F. 3392-0333
Rib. Grande-SP - 04 alqueires 
c/ 02 casas simples de 04 cômo-
dos cada uma, lavoura, bosque, 
02 tanques com peixes, abas-
tecidos com água em forma de 
bica, luz, água de mina, a 60km 
do centro de Ribeirão Grande-
-SP R$ 240.000,00. Ac. troca 
com casa em Indaiatuba - SP F. 
3017-2608/99762-7997. Estuda 
parcelam. direto c/ proprietário
Salto Buru: 1100 m² - excelente 
lote plano. Aceita imóvel de 
menor ou maior valor R$ 115 
mil F: 3017-6659, 99301-7320, 
99758-1971.
Sítio -Videira – 50.000m² sítio 
formado com casa de 05 suítes, 
sala 03 amb., lavabo, coz. com 
despensa, dependência de 
empregada, piscina e casa 
de caseiro AC/  600m² R$ 
3.000.000,00 F. 99887-7771
Terras de Itaici – Chácas com 
4 D. Sendo 1 suíte, coz. ampla, 
churrasq. e piscina. AT. 1720 m² 
R$ 765.000,00 F. 98372-0000
Vale do Sol: 1.100 m² - 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social, 
área de churrasco, piscina, 
em bom acabamento. Aceita 
imóvel de menor valor R$ 550 
mil F: 3017-6659, 99301-7320, 
99758-1971.

Vale das Laranjeiras – Chá-
cara – At. 3890 m² - Casa c/ 3 
D, sendo 1 suíte, sala de esta 
com pé direito alto, coz. pla-
nejada, 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.
Vende-se haras – região de 
Itaici 100.000m² R$ 37,00 m² F. 
3885-3538/ 98854-9454
Vendo Sítio – Indaiatuba (es-
trada Indaiatuba/ Itupeva) – 20 
alqueires a R$ 10,00m² frente 
para rodovia F. 99887-7771

M.Sol -  ½ lote documenta-
do para financ. Apenas R$ 
115.000,00 F. 93017-2608 
/99762-7997/ 3935-3294 
Alto de Itaici – Terreno de 378 
m² muito bem localizado R$ 
210.000,00 F. 98372-0000
Área industrial frente p/ 
rodovia - 200.000m² F. 3885-
3538/ 98854-9454
Av. Ario Barnabé: Lote 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
Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$370.000,00 F. 99887-7771

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$ 
75.000,00/ 50% de entrada + 
parcelas. Aceitamos carro no 
negócio 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 Jd. Califórnia – TR00707 
- 250m² c/  casa nos fundos (2D, 
sala, coz, WC) Rua Domacir Stoc-
co, 869 F. 38752215 Imobiliária
Vale das Laranjeiras - 2.600m² 
R$ 320.000,00 F. 9.9887-7771

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 - Fo-
lheados antialérgicos F. 99742-
4440 / 3875-3113 c/ Maria
Manicure/ Cabeleireiro - Aten-
do em domicilio, pé e mão R$ 
25 / Progressiva ou selamento 
Botox R$ 50 F. 99369-5615
Vendo - 01 cômoda c/ 4 gave-
tas 0,47x1,27 bege em ótimo 
estado R$ 250 / fogão Dako 
Supreme 4 bocas e forno auto-
limpante R$ 160,00 / Ferro de 
passar à vapor  Black & Decker 
Lumina Red, novo na caixa R$ 
160 F. 3017-5541 / 98273-7368
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

Ofereço-me para passear com 
cachorros. Tenho referências 
F.3875-4942 / 99616-7070 
c/ Rita
Ofereço-me para trabalhar 
como pedreiro, jardineiro, ele-
tricista 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 empilhadeirista, 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
Ofereço-me para trabalhar 
como Motorista de Diretoria e 
Particular, temporário e esporá-
dico, experiência na grande SP: 
hotéis, restaurantes, aeroportos 
e médicos. F. 98104-1019 - 
Roberto
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