
Inscrições já estão abertas para o 
concurso Miss Indaiatuba de 2015

Após feriado, bola volta 
a rolar na Supercopa

Polícia identifica 
mais um envolvido  
em duplo latrocínio

Inspetor é preso 
suspeito de crime 
de pedofilia

Grupo Revelação 
se apresenta em 
Indaiatuba  

Lista do Passe-
Bolsa deve sair no 
início de março 

PAT está com 
vagas de emprego 
disponíveis 

Indivíduos levam 
R$ 50 mil de 
distribuidora 

Primavera pega o 
Juventus em São 
Paulo pela A3

Gasolina e diesel já sofrem reajuste nos postos locais
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Alguns postos de gasolina da cidade já aumentaram o valor da gasolina e do diesel, repassando assim o aumento 
anunciado pela Petrobrás no dia 29 de janeiro. Nos postos pesquisados pela reportagem do Mais Expressão, o aumento 
varia entre 4,7% e 7,9% para o litro da gasolina e de 3,6% e 4,74% para o diesel. 

O primeiro mês de 2015 registrou o menor volume de chuva desde 1993, de acordo com os números do Índice Pluviométrico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

A Polícia Civil identificou 
mais um homem suspeito de 
envolvimento no duplo latrocí-
nio ocorrido no dia 13 de janei-
ro, no bairro Itaici. Trata-se de 
Eudimar Soares, ainda sem ida-
de conhecida. Ele aparece nas 
câmeras de segurança da Caixa 
Econômica Federal (CEF) da 
cidade de Salinas/MG

O inspetor da Guarda Civil 
de Indaiatuba João dos Santos 
Mingato, de 45 anos, foi preso 
pela Polícia Civil na tarde de 
sexta-feira, dia 30 de janeiro, 
por suspeita de manter rela-
cionamento com uma menina 
de 12 anos. Ele foi detido em 
flagrante ao se encontrar com 
a criança. 

O “esquenta” para o Car-
naval 2015 em Indaiatuba 
começa amanhã, dia 7, com a 
realização do Pinduka’s Folia. 
O evento terá como atração 
principal o Grupo Revelação. 
A animação acontece a partir 
das 22 horas, no salão de fes-
tas do Indaiatuba Clube. Os 
ingressos continuam à venda. 

Setecentos e cinquenta es-
tudantes entraram com recur-
so solicitando o benefício do 
programa Bolsa de Estudos/
Passe Transporte, conhecido 
como Passe-Bolsa, e disponí-
vel por meio da Secretaria da 
Família e do Bem Estar So-
cial. A lista dos contemplados 
sairá no começo de março. 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) está 
com vagas de emprego dispo-
níveis em Indaiatuba, por in-
termédio do Programa Mais 
Emprego.  Os interessados 
em concorrer a alguma das 
vagas, devem fazer o cadas-
tro pessoalmente na unidade 
local.

Dois indivíduos arma-
dos invadiram uma dis-
tr ibuidora de al imentos 
localizada na Vila Todos 
os Santos na tarde de ter-
ça-feira, dia 3, e levaram 
cerca de R$ 30 mil em di-
nheiro e aproximadamente 
R$ 20 mil em cheques de 
clientes.

O Esporte Clube Primavera 
entra em campo no domingo, 
dia 8, às 10 horas, quando 
enfrenta o Juventus em São 
Paulo. Na oitava colocação 
do certame, o Fantasma da 
Ituana estreou com derrota em 
casa, perdendo por 2 a 1 para o 
Taubaté, mas durante a semana 
venceu o Rio Preto por 2 a 0. 
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Janeiro tem pior volume de chuva dos últimos 22 anos
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Temos que encontrar alternativas Você costuma ir às 
festas de Carnaval da 
cidade? 

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

Radares dia 7 a 13/02

Editorial EnqueteArtigos

No começo da semana mais uma vez as bombas de com-
bustíveis surpreenderam os consumidores. Como já previsto, 
mas nunca aceito pelos motoristas, a gasolina sofreu aumento 
de 6.6% e o diesel 5.4% de reajuste. Em Indaiatuba a gasolina 
varia de R$ 2,95 a R$ 3,24, enquanto que o diesel de R$ 2,30 
a R$ 2,86.

Diante de mais uma aumento, muitos motoristas estão bus-
cando outras formas de se locomover, evitando assim gastos 
exagerados e consequentemente um descontrole financeiro em 
suas vidas. As opções são válidas e muita gente está repensando 
como ir o trabalho, faculdade ou a um simples passeio.

Não é retroceder, mas deixar o carro na garagem e pegar uma 
bicicleta, por exemplo, é uma boa dica nesse período em que o 
combustível vale preço de ouro. A economia é garantida, sem 
falar da contribuição para a própria saúde e ao meio ambiente. 

Em Indaiatuba, são muitas as pessoas que preferem utilizar 
seus carros apenas aos finais de semana. O Município é plaino 
e contribui para o tráfego das “magrelas”, não por isso é con-
siderada a cidade das bicicletas. 

Outra forma de economizar no combustível é dividir os cus-
tos semanais/mensais do veículo com aquele colega de trabalho. 
Independente do bairro que ele more, ainda é mais vantajoso. 

Enfim, não se discute aqui o valor do combustível, que é um 
absurdo no Brasil, e que nos faz pensar o quanto é vantajoso 
ter um veículo automotor. Mas diante dos aumentos e da pouca 
competência de nossos governantes em evitar os reajustes, vale 
à pena procurar alternativas para guardarmos uma graninha 
para pagar a conta de água, luz, IPVA, IPTU, supermercado, 
estudos, internet e outros impostos.  

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

“Gosto de ir para curtir o samba 
e os amigos, não costumo as-
sistir os desfiles. Mas acho que 
falta mais segurança nas festas, 
pois é visível o alto consumo de 
álcool e drogas” 
Camila Correia de Amorim, 
22 anos, desempregada.

“Adoro Carnaval e também amo 
samba, inclusive eu quase desfi-
lei por uma escola. Acho que é 
uma festa muito bacana, porém 
perdi um pouco à vontade de ir 
em Indaiatuba.
Thainá Caroline dos Reis, 18 
anos, estudante. 

João Ruman, diretor executivo da Group Solutions
Rua Dom Pedro I, 346
Cidade Nova - Indaiatuba - SP 
(19) 3825-8960 | (19) 3825-1053
www.groupsolutions.com.br

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

Dr. Tiago Cunha Pereira
OAB/SP 333562
Rua Antonio Angelino Rossi, 733, Jd. Morada do Sol
advtiagopereira@gmail.com
19 3016-8965

“Acho bacana a festa, porém 
acredito que a falta de segurança 
afasta a população da folia. A 
maioria fica com medo e acaba 
preferindo ficar em suas casas”
Márcio André de Oliveira 
Ferreira, 39 amos, motorista. 

“Não gosto por causa da desor-
ganização, vejo muitos jovens 
bebendo, usando drogas e cau-
sando confusão. Prefiro ficar em 
casa e ver pela televisão”
Isabelle Rodrigues, 15 anos, 
estudante. 

“Não gosto do carnaval local 
por que não tem segurança e tem 
muita baderna. Apesar de ser 
uma festa tradicional de nosso 
País, não me atento muito as 
festas de Carnaval”   
Giulia Di’Giovane, 15 anos, 
estudante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A estratégia corporativa da Group Solutions na busca de 
novos resultados

Cuidando de seu corpo

     Na última década muitas empresas revisaram seus valores para traduzir em ações a sua 
estratégia corporativa. A crise de 2008 engrossou esse movimento quando várias companhias 
perceberam que seus executivos não praticavam o que escreviam na parede da recepção. Essa 
autoanálise trouxe novas palavras para expressar uma maneira diferente de buscar resultados.

     Em 2015, o corpo diretivo da Group Solutions, empresa líder de mercado no segmento 
de administração de condomínios, define novas competências para o seu negócio. Sua equipe 
passa a ser avaliada nos quesitos cuidado, confiança, simplicidade e coragem.  

     A mudança nos valores corporativos da empresa surgiu após discussões e reflexões que 
acabaram por derrubar palavras tradicionais, como pensamento estratégico e liderança.  Dessa 
forma, a Group Solutions coloca os funcionários para praticar os valores corporativos definidos, 
estabelecendo convergência e sintonia entre a postura de seus executivos e o quadro funcional. 

     Não se trata de truque de marketing ou política motivacional. Adequamos nossos valo-
res porque acreditamos que eles tornarão a Group Solutions mais competitiva. O ambiente de 
cuidado e confiança estimula o trabalho de equipe e as decisões corajosas, o que nos torna mais 
ágeis, enquanto a simplicidade permite investimento focado nos recursos.

     Desenvolver essas habilidades é fundamental num momento de grande disputa no mer-
cado de trabalho. Quando a estratégia de uma empresa muda, mudam também as pessoas que 
ela precisa atrair para atingir seus objetivos. 

     O cuidado, por exemplo, faz parte da nossa cultura. Temos cuidado com nossos clientes, 
funcionários, parceiros, com o meio ambiente e com a sociedade. O cuidado anda de mãos dadas 
com a confiança. Juntas, essas duas atitudes formam um ambiente de respeito e integridade. 
Cuidado e confiança ainda estimulam o trabalho em equipe e agilizam o processo de tomada 
de decisão. 

     Simplicidade não quer dizer superficialidade. Tem a ver com inovação, 
e inovar não é inventar, mas criar soluções simples para as questões do dia-a-
-dia. Organizar as prioridades significa parar de fazer o que é desnecessário. 
E, para assumir tudo isso, é preciso coragem!

Maximize o seu potencial planejando a sua agenda para o dia, bem como os seus objetivos. A 
manhã é um bom momento para isso, pois muitas vezes é um dos únicos momentos de silêncio 
que temos em um dia. As primeiras horas promovem uma reflexão mais fácil que ajuda a dar 
prioridade às atividades que precisam. Eles também permitem resolver problemas ininterrupta-
mente organizando a sua agenda. Enquanto estiver planejando o seu dia,lembre-se  de sua saúde 
mental. Planeje uma pausa de 10 minutos depois dos compromissos estressantes para uma rápida 
volta no quarteirão ou minutos de meditação.  Tenha um café da manhã saudável todos sabem 
que a pressa nos leva a sair de casa com apenas uma xícara de café e com o estômago vazio. 
Aí, ao chegar no escritório, você já está contando os minutos para o almoço. Isso não é bom. 
Tire algum tempo na parte da manhã para abastecer o seu corpo para as tarefas que veem pela 
frente.  Isso vai ajudar a manter a mente com foco no que precisa, em vez de se lembrar de seu 
estômago roncando. O café da manhã não é apenas um ótimo momento para se alimentar, mas 
também uma excelente oportunidade de se conectar socialmente. Mesmo que sejam 5 minutos 
de conversa com sua família, isso pode motivar as pessoas antes de saírem para o trabalho. 
Exercícios A maioria das pessoas que trabalham todos os dias exercitam-se pela manhã. Quer 
seja uma caminhada,  academia, ou um corrida. O exercício antes do trabalho lhe da impulso e 
energia para realizar suas tarefas diárias. Qualquer pessoa pode enfrentar o trabalho depois das 
várias abdominais. Os exercícios pela manhã também eliminam a possibilidade de problemas 
cardíacos depois de um longo dia de trabalho. Mesmo que você esteja tranquilo e calmo é ótimo a 
ideia de acordar às 5h para correr ou  acorde  15 minutos mais cedo e fazer alguns alongamentos. 
Isso vai ajudar a despertar o seu corpo e prepara-lo para o seu dia. Somente haverá crise para os 
amedrontados e  acomodados, sempre tem alguém tendo sucesso nestes tempos. Faça o Leader 

Training com a Signa Trevisan dias 27-28.02  e 01-03-2015 - Inscreva-se e 
reserve sua vaga no site www.signatreinamentos.com.br 019-38757898
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Estudantes do Objetivo optam 
por curso pré-vestibular 

Barragem do Capivari-Mirim 
deve ficar pronta antes do previsto 

Janeiro tem menor índice 
de chuva desde 1993

O primeiro mês de 
2015 registrou o 
menor volume de 

chuva desde 1993, de acordo 
com os números do Índice 
Pluviométrico do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae).  O volume também 
foi menor que dezembro 
e janeiro do ano passado. 
Mesmo assim, de acordo 
com a Autarquia, a situação 
hídrica do Município está 
controlada. 

O balanço do Saae regis-
tra o volume de chuva diário 
desde 1988 e avaliando os 
índices registrados desde en-
tão, apenas janeiro de 1992 
registrou volume menor que 
este ano. Na ocasião foram 
121 milímetros.  

Em janeiro de 2015, o 
volume registrado foi de 
142 mm, pouco menos que 
o mesmo período de 2014, 
que registou 145,4 mm. Se 
compararmos com dezembro 
de 2014, a queda é um pouco 
maior, visto que o mês regis-
trou 158,9 mm. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Saae, em feve-
reiro do ano passado também 
choveu pouco, apenas 65,2 
mm. Mas os meteorologistas 
apontam que este mês deve 
chover um bom volume na 
região e de modo geral deve 
ser um ano mais chuvoso. 

A Autarquia explica que 
muitos municípios como 
Indaiatuba iniciaram o ano 
com déficit nas mananciais, 
por isso a falta de chuva nos 
primeiros meses pode refletir 
ao longo de 2015. 

No entanto, para manter o 
abastecimento normalizado, 
o Saae tem intensificado as 
campanhas para economia 
e o combate ao desperdício 
de água junto à população, 
que segundo o Saae está 
colaborando. 

A média de economia no 
consumo até o momento é de 
25%. Mesmo sendo janeiro 
um mês de muito consumo 

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) infor-
mou que, para manter nor-
malidade no abastecimento 
de água na cidade, adiantou 
obras e ações que já estavam 
em andamento na Barragem 
do Capivari Mirim. A maioria 
das ações/obras deve estar 
pronta no primeiro semestre 
de 2015. 

A Barragem do Rio Ca-
pivari Mirim, deveria estar 
concluída em 2016, porém 
com a estiagem do ano passa-
do as obras foram aceleradas 
e devem ser concluída em 
junho deste ano. 

No projeto inicial, a bar-
ragem iria armazenar 880 
milhões de litros, porém foi 

adequada e poderá armazenar 
1,3 bilhão de litros. A obra 
está sendo realizada de forma 
que seja possível  armazenar 
as chuvas do início de ano 
antes da obra estar pronta, o 
que dará uma maior reserva 
para enfrentar o período de 
estiagem. 

Em 2014 já foi feito uma 
pré-barragem que possibi-
litou armazenar 50 milhões 
de litros e tem ajudado a 
manter o abastecimento nor-
malizado. 

Atualmente a capacidade 
de reservação é de 30 milhões 
de litros e a construção de 
novos reservatórios irá am-
pliar, até abril de 2015, para 
56,3 milhões (87% a mais) e 

até o início de 2016 para 76,3 
milhões (154%);

O Saae também informou 
a ampliação da Estação de 
Tratamento de Água (ETA 
5), no Jardim Morada do 
Sol, que irá colaborar para 
o abastecimento de toda a 
região deste bairro. 

Também foram realiza-
dos desassoreamentos nos 
mananciais aprofundando e 
aumentando a capacidade de 
reservação das águas das chu-
vas. E esta sendo construído 
um novo Sistema de Capta-
ção, com Estação Elevatória, 
Estação de pré-tratamento, 
casa de bombas, para melho-
rar a eficiência na captação 
e tratamento de suas águas.

devido ao calor e as férias, 
em comparação com 2014, 
houve uma redução de 10%. 

Economia 
Também em janeiro co-

meçou a valer a nova taxa 
mínima, que é o não reajuste 
no valor da conta para quem 
consome até 5m² de água por 

mês, o equivalente à cinco 
caixas d’água de mil litros. 

Segundo o Saae, em mé-
dia 23% da população paga 
a cota mínima, porém no 
primeiro mês de 2015 foram 
apenas 3% dessa faixa. 

Para quem consome de 
6 a 30 m³ o valor é reajus-
tado em 6,55% e tem como 

Alunos do Curso Pré-Ves-
tibular do Colégio Objetivo 
Indaiatuba comemoram as 
aprovações em universidades 
públicas renomadas. Cada 
um acreditou no seu sonho e 
investiu um ano de estudo no 
cursinho. 

Aos poucos, a ideia de que 
fazer o Curso Pré-Vestibular é 
perda de tempo está mudando. 
“Muitas famílias estão enten-
dendo que é um momento de 
transição e amadurecimento e 
pode ajudar a prepará-los para 
cursos mais concorridos”, 
explica psicóloga responsá-
vel pelo Núcleo de Apoio ao 
Vestibulando, Débora Razori.

Leone Almendro Mendes 
terminou o terceiro ano do 
Ensino Médio em 2013 e foi 
aprovado no curso de Enge-
nharia de Telecomunicações, 
na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Pensou 
melhor e decidiu fazer o Curso 
Pré-Vestibular para tentar ou-
tra carreira mais abrangente. 
“Na época, eu fiquei muito 
bravo por ter que fazer cursi-
nho. Mas sei que foi a melhor 
opção. O ambiente me ajudou 
a amadurecer e isso me deu 
mais tranquilidade. Valeu a 
pena!”, afirma Leone, que 
está celebrando as aprova-
ções em Engenharia Elétrica 

base o índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), que é o índice 
oficial do Governo Federal 
para metas da inflação. Para 
os consumidores acima de 
31 m³, o reajuste será maior, 
visando também a incenti-
var a economia e desestimu-
lar o alto consumo. 

na Unicamp, Universidade 
de São Paulo (USP), POLI, 
Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) e Universidade 
Federal de Itajubá (Unifei).  

Lucas Seidi Kubo foi apro-
vado em Design de Games, 
na Anhembi Morumbi, em 
2013, mas também optou por 
fazer cursinho. Durante o ano 
passado mudou totalmente a 
opção de carreira. “Comecei 
da estaca zero. Para mim 
foi importante para pensar 
melhor sobre o que fazer. 
Sinto-me muito mais seguro 
agora”, conta Lucas, que foi 
aprovado em Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia, 
na UNESP, de Araraquara. 

O aluno Gabriel Brasi-
leiro Miranda Benatti, que 
terminou o 3º ano do Ensino 
Médio no ano passado, vai 
fazer o cursinho este ano, 
apesar de ter sido aprovado 
em Direito na FURG (Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande).  “Depois de anali-
sar bem, resolvi me dar essa 
chance de conseguir o que eu 
quero: fazer Direito na USP. 
Como a concorrência é alta 
e sou muito jovem, acredito 
que vai ser muito bom para 
eu amadurecer. Vou entrar na 
faculdade com outra cabeça”, 
declara Gabriel.Barragem do Capivari-Mirim deve ficar pronta antes do previsto, segundo o Saae   

Muitos alcançaram o sonho de estarem nas melhores universidades do País 

Ao contrário do que foi veiculado na edição do Jornal 
Mais Expressão de sexta-feira, no dia 30 de janeiro, o 
nome do Colégio Objetivo aparece na página incorreta. O 
correto era estar na página 9 (Especial), vinculado a ma-
téria “Objetivo comemora resultados em universidades”.

ERRATA 
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Mais de 700 estudantes 
solicitam o Passe-Bolsa 
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VOLTA

PRONTA 

PAT está com vagas de emprego disponíveis 

Alunos do Colégio Meta 
retornam às aulas 

Emeb no Colibris será 
inaugurada hoje

Setecentos e cinquenta 
estudantes entraram 
com recurso solicitan-

do o benefício do progra-
ma Bolsa de Estudos/Passe 
Transporte, conhecido como 
Passe-Bolsa, disponível por 
meio da Secretaria da Famí-
lia e do Bem Estar Social. A 
lista dos contemplados, com 
desconto na faculdade ou no 
transporte, deve sair no come-
ço do mês de março. 

Desde o final do ano o 
formulário para dar entrada 
no benefício estava dispo-
nível. Neste período, 700 
documentos foram retirados 
na recepção da Secretaria, 
no Paço Municipal, e outros 
1.235 downloads foram rea-
lizados no site da Prefeitura. 

Entre os dias 26 e 29 de 
janeiro, a Prefeitura reali-
zou um plantão, quando os 
candidatos puderam conferir 
se a documentação estava 
completa e tirar dúvidas refe-
rentes ao preenchimento do 
formulário com as assistentes 
sociais. Segundo a Secretaria 
de Comunicação Social, 382 
candidatos compareceram ao 
plantão. 

A entrega dos documen-
tos ocorreu na última sexta-
-feira e sábado, dias 30 e 31 
de janeiro. A lista com os 
contemplados sairá no come-

ço do mês de março, já que 
até final do mesmo acontecerá 
o reembolso aos candidatos 
selecionados. 

Segundo a Prefeitura, a 
porcentagem do benefício 
será definida quando for apu-
rado o valor total das mensali-
dades em relação ao orçamen-
to disponível. Em 2014, por 
exemplo, foram concedidos 
descontos de 10% a 40%, 
porém não significa que este 
ano será maior, uma vez que 
anualmente mudam os valores 
das mensalidades.

O candidato que for con-
templado deve realizar a ins-
crição anualmente apresentan-

do a documentação solicitada, 
que no caso dos alunos que já 
são “bolsistas” é mais enxuta, 
pois é necessário confirmar se 
a situação de vulnerabilidade 
financeira permanece e se o 
aluno apresenta frequência e 
notas dentro dos critérios.

Seleção 
Para a seleção dos can-

didatos, os critérios foram 
definidos com base em Lei 
Municipal, disponíveis no 
formulário de inscrição. 
Que são: comprovar resi-
dência nos últimos dois anos 
no Município; apresentar 
situação sócio-econômica 

desfavorável para cursar a 
faculdade ou curso técnico; 
entregar a documentação 
completa; para alunos cur-
sando à partir do segundo 
ano: comprovar frequência 
igual ou superior a 75%,  
não ter DP ou retenção; e 
comprovar média igual ou 
superior a 5 em todas as 
matérias cursadas.

Segundo a Prefeitura, não 
se sabe ainda quantas pessoas 
serão beneficiadas em 2015. 
Para este ano, o valor do pro-
grama será de R$ 905 mil. No 
ano passado, 778 estudantes 
foram beneficiados entre bol-
sa de estude e transporte. 

Candidatos devem esperar até março para saber se foram selecionados pelo Passe-Bolsa

SCS/PMI

SCS/PMI

DIVULGAÇÃO 

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
está com vagas de empre-
go disponíveis em Indaia-
tuba, por intermédio do 
Programa Mais Emprego.  
Os interessados em con-
correr a alguma das vagas, 
devem fazer  o cadastro 
pessoalmente na unidade 
local, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16 horas, 
na unidade local do PAT.

Os candidatos devem 
levar os documentos pes-
soais, como RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho ori-
ginal. O cadastro também 
pode ser fei to pelo si te 
www.maisemprego.mte.
gov.br. 

O PAT de Indaiatuba é 
mantido por meio de uma 
parceria da Prefeitura com 
o Governo do Estado de 

São  Paulo ,  coordenado 
pela Secretaria Estadual 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), que 
faz intermediação entre 
empresas  que  prec isam 
de  mão  de  obra  e  p ro -
fissionais que procuram 
emprego. 

N o  P o s t o  t a m b é m  é 
possível fazer inscrição 
para o seguro-desempre-
go, emissão da carteira de 
trabalho, inscrição para 
o Programa Estadual de 
Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa 
de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Padef). To-
dos os serviços são gra-
tuitos. 

A Unidade do PAT em 
Indaiatuba fica na Rua Ja-
cob Lyra, 344, no Parque 
das Nações.

Açougueiro
Ajudante de açougueiro
Ajudante de cozinha
Atendente de berçário
Atendente de peixaria
Auxiliar de confeiteiro
Auxiliar de enfermagem
Confeiteiro
Cozinheiro

Faxineiro
Fiscal de loja
Jardineiro
Lavador de carros
Motorista de caminhão
Oficial de serviços gerais
Porteiro
Vigilante
Fonte: (PAT)

Vagas disponíveis

Candidatos devem estar munidos dos documentos pessoais

Alunos do Colégio Meta 
retornaram às aulas durante a 
semana. Por isso, professores 
e coordenadores do colégio 
se reuniram para discutir não 
só o inicio das aulas, mas 
também as inúmeras ativi-
dades a serem desenvolvidas 
durante o ano letivo, a fim de 
conduzir o aluno a inúmeras 
realizações.

Cada integrante da equipe 
pedagógica do Colégio Meta 
está preparado a levar o alu-
no para novos desafios que o 
preparem para o futuro. Os 
professores do Ensino Fun-
damental pensaram o retorno 
às aulas como algo único, 
diferenciado, acolhedor e 
motivador.                                                                                             

Os estudantes do Ensino 
Médio, unidades 1 e 2, foram 
recebidos com a palestra de 
Antônio Lucas sobre questio-
namentos, dúvidas, escolhas 
e decisões que o jovem desse 
segmento se vê em pauta a 
todo o momento. “Esta foi 
a primeira, de muitas ações 

do colégio para colocar o 
aluno em destaque nos gran-
des vestibulares”, comenta a 
coordenadora pedagógica do 
Ensino Fundamental e Médio, 
Mara Cristina Assalin Dario. 

Novidade 
Além disso, um novo ins-

trumento de avaliação foi 
instituído esse ano, a Ava-
liação Diagnóstica, recurso 
para auxiliar os professores a 
contribuir e garantirem, ain-
da mais, uma aprendizagem 
efetiva. Com isso, o primeiro 
dia de aula também foi de 
avaliação.

A unidade 1 do Colégio 
Meta fica na Rua Hermí-
nio Steffen, 96, no Jardim 
Regina. Mais informações 
pelos telefones (19) 3875-
2381 ou 3016-7758. Já a 
unidade 2 está localizada em 
Itaici, na Avenida Cel. An-
tônio Stanislau do Amaral, 
1.541. Informações pelos 
telefones (19) 3816-8457 e 
3017-6363

A Escola Municipal de 
Educação Básica, professora 
Cleonice Lemos Narezzi, 
será inaugurada às 19 horas 
de hoje, no Jardim dos Coli-
bris. O prédio da unidade fica 
localizado na Rua Tenente 
Coronel Nézio Rita de Toledo 
Filho. 

O prédio iniciou as ativi-
dades em 2014 e conta atual-
mente com 273 matriculados 
no Ensino Fundamental do 1ª 
ao 4ª ano e maternal 2 (creche) 
até a Etapa 2 da Educação In-
fantil. A unidade escolar terá 
capacidade para atender até 
850 alunos gradativamente.

A nova Unidade Escolar 
recebeu um investimento no 
valor de R$ 6.258.080,33. 
Possui 3.760,78 m² de área 
construída com 14 salas de 
aula. O projeto ainda inclui 
biblioteca,  salas de artes, 
de apresentações e de infor-

mática, galpão e refeitório, 
sanitários de alunos, vestiário 
de funcionários e demais de-
pendências administrativas.

A unidade conta ainda com 
cozinha, elevador, ginásio 
poliesportivo multiuso com 
palco, vestiários e depósito, 
além de estacionamento. A 
construção é totalmente aces-
sível, de acordo com a NBR 
9050. A empresa responsável 
pela construção da escola foi 
a FCBA Construtora, sob 
a fiscalização da Secretaria 
Municipal de Engenharia, que 
também desenvolveu o pro-
jeto arquitetônico do prédio.

A escola já está equipada 
com 40 computadores na sala 
de informática e todas as salas 
de aula do Ensino Fundamen-
tal possuem lousa digital, que 
é composta por computador, 
projetor, sistema de som e 
quadro branco.

Escola no Jardim dos Colibris ter capacidade para 850 aluno
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Trecho urbanizado será inaugurado 
amanhã no Morada do Sol

OBRAS 

INCENTIVO SUSTENTÁVEL

Colinas conclui pavimentação de novo acesso 

Colégio Montreal valoriza a prática esportivaParque Ecológico receberá painel solar 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.brCIDADE

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

Será inaugurado ama-
nhã, dia 7, a partir 
das 17 horas, mais 

um trecho de urbanização do 
Parque Ecológico. A nova 
praça está localizada entre a 
Rua Ângelo Ratti (antiga rua 
60) e Rua José Bega (antiga 
rua 63), no Jardim Morada 
do Sol. Além de brinquedos 
gratuitos para as crianças 
e a participação do palha-
ço Koringa, o evento será 
marcado por ações sociais 
da Prefeitura, do Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
tos (Saae) e pela Fundação 
Indaiatubana de Educação e 
Cultura (Fiec). 

A Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente 
montará um estande no local 
e realizará a doação de mu-
das de árvores e de animais 
recolhidos pelo Centro de 
Referência Animal e Zoo-
noses (CCZ). Já a Secretaria 

da Família e do Bem Estar 
Social montará um plantão 
do Programa Bolsa Famí-
lia e também promoverá 
pintura facial nas crianças. 
A Saúde fará atividades de 
conscientização para preven-

ção a Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST), aids, 
dengue, saúde da mulher e 
do homem e saúde bucal.

O evento também contará 
com a equipe do Programa 
Viver, que atua no combate 

e prevenção das drogas e fará 
a divulgação do programa à 
população. A Secretaria de 
Segurança Pública realizará 
uma apresentação com os 
cães do Canil da Guarda 
Civil, e a Secretaria de Es-

O novo acesso ao Distri-
to Industrial pela Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), no 
sentido Sorocaba-Campinas, 
já está pavimentado. A obra 
foi executada pela conces-
sionária Rodovias das Co-
linas, que também abriu um 
acesso direto do Distrito 
para a rodovia, no mesmo 
sentido, distribuindo o fluxo 
de veículos que utilizam o 
viaduto. 

A prática esportiva possi-
bilita desenvolver habilidades 
socioemocionais como o tra-
balho em equipe, a responsa-
bilidade, a disciplina, dentre 
outras importantes no processo 
de formação da criança e do 
adolescente. Na escola, es-
sas habilidades também são 
desenvolvidas e refletem em 
sala de aula e no processo de 
aprendizagem.  

O Colégio Montreal com-
preende a importância do es-
porte para a formação dos alu-
nos. As aulas de esporte, tanto 
para o Ensino Fundamental 2 
como para o Ensino Médio, 

A Secretaria Municipal 
de Urbanismo e do Meio 
Ambiente se prepara para 
instalar um painel solar 
fotovoltaico no Parque Eco-
lógico para geração de ener-
gia. Nesta semana foram 
iniciados os trabalhos de 
preparação da área que fica 
ao lado da Pista de Skate, 
em frente ao Jardim Espla-
nada 2, onde o equipamento 
será instalado. A previsão 
é de que os painéis entrem 
em funcionamento no prazo 
máximo de dois meses.

O sistema tem capaci-
dade para produzir até 2 
mil KWh por mês, o que 
é suficiente para abastecer 
entre 200 e 400 lâmpadas 
pelo mesmo período, de-
pendendo da potência. 

Segundo o secretário 
Municipal de Urbanismo, 
José Carlos Selone, a área 
de aproximadamente 130 
m² no Parque foi escolhida 
depois de um estudo que 
constatou uma maior inci-
dência solar no local. "A 
energia que será gerada vai 
variar de acordo com os 
meses do ano em função da 
incidência solar. A geração 
excedente em um mês de 
maior incidência solar com-

portes promoverá atividades 
esportivas e recreativas, in-
cluindo uma aula de zumba.

Entre os parceiros ainda 
estão o Saae, que aproveitará 
o espaço para a divulgação 
e conscientização do uso 
racional da água. Já a Fiec 
realizará a divulgação dos 
cursos gratuitos oferecidos 
pela instituição. 

Obra
As obras de urbaniza-

ção foram concluídas em 
outubro do ano passado e é 
fruto de uma parceria entre a 
Secretaria de Urbanismo, do 
Meio Ambiente e a Secreta-
ria de Obras e Vias Públicas. 

A nova praça é composta 
por dois campos de futebol 
gramados e cercados com 
alambrado, uma academia 
ao ar livre e um playground, 
além de calçadas, pista de 
caminhada, ciclovia, ilumi-
nação e obras de paisagismo.

O secretário de Urbanis-
mo, José Carlos Selone, lem-

O acesso da rodovia para 
o Distrito fica na altura da 
antiga Churrascaria Boi 
Gordo, e a saída do Dis-
trito para a SP-075, cerca 
de 600 metros à frente. Na 
segunda-feira dia 9, o De-
partamento de Trânsito da 
Secretaria de Obras e Vias 
Públicas iniciará a sinaliza-
ção do trecho que deve ficar 
pronto na próxima quarta-
-feira, dia 11. 

contemplam futsal, voleibol, 
handebol e basquete. Há, ainda, 
aulas de dança e a equipe de 
futebol. 

De acordo com o professor 
de Educação Física do Colégio 
Montreal, Flávio Cardoso, o 
objetivo é despertar nos alunos 
o interesse pela prática de es-
portes, fazendo-os conhecerem 
seus limites e buscando superá-
-los. “Acredito que as pessoas 
que praticam esporte vivem 
mais felizes e intensamente. 
Para mim, é o melhor agente 
transformador dentro do âmbi-
to educacional, porque quando 
bem direcionado ajuda a cons-

pensará os meses de menor 
geração", explica.

O projeto e instalação 
do sistema de geração de 
energia fotovoltaico será 
conectado à rede de forne-
cimento de energia elétrica, 
administrada pela empresa 
CPFL Piratininga. "O equi-
pamento tem um relógio 
que mede a produção de 
energia e é com base nesse 
registro que teremos o des-
conto na conta de energia 
mensal da Prefeitura", com-
pleta o secretário.

Selone informou que 
foram investidos R$ 150 
mil na instalação do equipa-
mento. "Esse é um módulo 
experimental e deveremos 
instalar novos painéis em 
outros pontos do Parque 
Ecológico. Dessa forma o 
município gera economia 
de energia e contribui para 
amenizar o problema da cri-
se energética pela qual es-
tamos passando", justifica.

 
Vantagens

Painéis solares fotovol-
taicos são dispositivos uti-
lizados para converter a 
energia da luz do Sol em 
energia elétrica. Além do 
benefício ambiental do sis-

Inauguração contará com atividades para as crianças e ações sociais 

bra que em maio a Secretaria 
entregou a urbanização do 
trecho entre as ruas Antônio 
Angelino Rossi (rua 80) e 
Custódio Cândido Carneiro 
(rua 58), na marginal direita 
do Parque, no sentido centro-
-bairro. 

Na mesma ocasião foram 
iniciados os trabalhos de 
terraplenagem para a urba-
nização do trecho do Parque 
Ecológico entre o final do 
Jardim Morada do Sol e o 
Jardim Paulista, ao lado do 
Floresta Parque. A equipe 
da Secretaria já concluiu a 
terraplenagem, fez plantios 
em alguns pontos da área e 
deve intensificar os trabalhos 
no local para a instalação de 
uma academia ao ar livre, 
campos de futebol de areia 
e playground, entre outros 
instrumentos de lazer.

Segundo Selone, com 
essas obras faltarão menos 
de mil metros para concluir 
a urbanização de todo o Par-
que Ecológico.

Tratam-se de obras com-
plementares que integram o 
projeto do novo anel viário 
aberto no final de 2012 no 
acesso ao Distrito Industrial. 
Houve mudanças no projeto 
da Colinas, com autorização 
da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp), por isso 
a demora na conclusão da 
obra.

truir o caráter dos alunos, além 
de melhorar o condicionamento 
físico, de modo geral”, afirma 
o professor.

Segundo a coordenadora 
pedagógica do Colégio Mon-
treal, Mauricéia Pereira, o 
esporte auxilia em todos os 
aspectos da vida. “O esporte 
ensina aos alunos que é preciso 
se dedicar para ter resultados, 
além de prepará-los para os 
resultados positivos ou negati-
vos, como o ganhar e o perder, 
sendo ele uma poderosa e pra-
zerosa forma de educar o corpo 
e a mente para os desafios da 
vida”, afirma à coordenadora.

tema, já que a energia solar 
não polui durante seu uso, o 
sistema apresenta também a 
vantagem econômica.

Em termos de produção 
de eletricidade, os painéis 
fotovoltaicos devolvem a 
energia empregue na sua 
construção em poucos anos, 
e emitem cerca de 20% 
menos CO2 para a mesma 
quantidade de eletricidade 
produzida em uma central 
térmica convencional.

As centrais necessitam 
de manutenção mínima e os 
painéis solares são a cada 
dia mais potentes e o custo 
vem decaindo, o que torna 
cada vez mais a energia 
solar uma solução econo-
micamente viável.

Em países  t ropica is , 
como o Brasil, a utilização 
da energia solar é viável 
em praticamente todo o 
território. Em locais longe 
dos centros de produção 
energética sua utilização 
ajuda a diminuir a procura 
e consequentemente a perda 
de energia que ocorreria na 
transmissão. A instalação 
do sistema em pequena es-
cala também não necessita 
de grandes investimentos 
em linhas de transmissão.

GIULIANO MIRANDA



07AMais Expressão

ABONO

Nove mil terão descontos no IPTU

2º via do IPTU está disponível no site

Motoristas buscam alternativas 
para driblar reajuste
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Combustíveis já estão 
mais caros nos postos locais 

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

JME

Alguns postos de ga-
solina da cidade já 
aumentaram o valor 

da gasolina e do diesel, re-
passando assim o aumento 
anunciado pela Petrobrás no 
dia 29 de janeiro. Nos postos 
pesquisados pela reportagem 
do Mais Expressão, o aumen-
to varia entre 4,7% e 7,9% 
para o litro da gasolina e de 
3,6% e 4,74% para o diesel. 

O aumento para as refina-
rias começou a valer a partir 
da 0 hora do dia 30 de janeiro 
e foi de 6,6% para a gasolina 
e 5,4% para o diesel. Em 
centavos, o consumidor final 
pagaria até R$0,22 a mais pelo 
litro da gasolina e até R$ 0,15 
pelo litro do diesel. 

No primeiro posto visita-
do, localizado no Centro da ci-
dade, a gasolina foi de R$ 2,80 
para R$ 2,95 e o diesel saltou 
de R$ 2,20 para R$ 2,30, 
aumentando assim 5,35% 
e 4,54% respectivamente. 
De acordo com o frentista 
do local, Ismael de Castro, 
de 28 anos, devido ao valor 

abaixo da maioria dos postos 
da cidade, o movimento do-
brou. “Nós sempre vendemos 
abaixo da maioria dos postos, 
por isso desde o anuncio do 
reajuste o movimento foi mais 
ou menos 40%”, diz. 

No segundo posto, lo-
calizado no Jardim Morada 
do Sol, a gasolina saltou de 
R$2,95 o litro para R$ 3,09, 
um aumento de 4,74%. Se-
gundo o gerente, Jean Carlos 
da Silva, de 27 anos, a mu-
dança no preço foi feita na 

Diante do aumento do 
combustível, alguns motoris-
tas estão buscando alternati-
vas para que o prejuízo seja 
menor. O operador de máqui-
nas Diego Meira de Souza, de 
26 anos, se juntou a mais qua-
tro colegas de trabalho e agora 
dividem o mesmo veículo. 
“Moramos relativamente per-
to, combinamos um ponto e 
eu passo pegar os três. Foi a 
alternativa por que a gasolina 
ficou acima do aceitável e Com reajuste, o litro da gasolina ficou até 7,9% mais caro

Segunda via do IPTU pode ser retirada no site da Prefeitura 

pelo menos se dividirmos, no 
final do mês não pesa tanto no 
bolso”, conta. 

Já o pedreiro Josué Santos, 
de 45 anos, conta que agora 
só utiliza o carro se estiver 
chovendo. “Troquei o carro 
pela bicicleta no dia a dia, 
tinha pensado em ir de ônibus, 
mas ai  ia ser prejuízo dobrado 
por que ia gastar quase R$ 7 
por dia. Foi o jeito por que 
abastecer o carro todo dia, não 
dava”, argumentou. 

segunda-feira, dia 2, e antes 
disso os motoristas foram 
alertados sobre o aumento. 
“Nossos clientes foram avisa-
dos, mesmo assim não gosta-
ram do reajuste. Infelizmente 
não é algo que nós podemos 
mudar, por que pra gente tam-
bém é vendido com um novo 
valor”, explicou. 

Em um terceiro posto vi-
sitado pela reportagem, des-
sa vez no bairro Cecap, o 
aumento foi ainda maior e a 
gasolina ultrapassou o limite 

Nove mil contribuintes en-
tre aposentados, pensionistas, 
indústrias, entidades e casas 
até 60 metros quadrados ou 
apartamentos populares, terão 
direito ao desconto no Imposto 
Predial, Territorial e Urbano 
(IPTU). O benefício visa ofe-
recer uma qualidade de vida 
melhor para as pessoas que 
se enquadram e promover o 
desenvolvimento industrial e 
social da cidade.

O município concede des-
contos no IPTU para aposen-

A Prefeitura informa que 
os carnês de IPTU ainda estão 
sendo entregues pelos Cor-
reios. Todavia os contribuin-
tes que ainda não receberam 
o carnê pelo Correio podem 
emitir a 2ª via dos boletos no 
site da Prefeitura pelo link - 
indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/
rendas-imobiliarias/2-via-
-iptu/ . Quem não tem acesso 
à internet, pode ir ao atendi-
mento do Departamento de 
Rendas Imobiliárias (Derim), 

tados e pensionistas conforme 
a Lei Municipal nº 4.890/2006, 
que dispõe sobre desconto no 
imposto. Em 2014 os contri-
buintes que se enquadraram 
nesta Lei mantiveram o des-
conto para 2015, obedecendo 
ao Decreto 12.176/2014 que 
dispensa o recadastramento. 
No entanto os novos aposen-
tados ou pensionistas podem 
pedir o desconto até o dia 30 de 
abril e obter o carnê reimpresso 
com os descontos de 20% ou 
50% de acordo com o perfil.

localizado dentro do Paço 
Municipal, para retirar o talão.

De acordo com o asses-
sor de Programas e Projetos 
Especiais do Derim, Acássio 
Carlos da Silva, por conta de 
um problema com os Correios 
os carnês serão entregues até 
esta sexta-feira, dia 6. "Em 
contato com os Correios ti-
vemos a informação que uma 
parte do bairro Cidade Nova, 
do Jardim Morada do Sol e 
do bairro Recreio Campestre 

Para o desconto de 50%, 
o aposentado ou pensionista 
deve possuir apenas um imó-
vel residencial e morar nele. 
A soma de seus rendimentos 
(incluindo cônjuge) deve ser 
de até três salários mínimos 
(que hoje é de R$ 2.364,00). 
Atualmente, 3.808 contribuin-
tes tem acesso ao desconto 
o equivalente ao valor de R$ 
1milhão.

Já o desconto de 20% é 
concedido aos aposentados 
ou pensionistas que possuem 
até dois imóveis, sendo que, 
aquele que receberá o bene-
fício deve ser residencial e 
a moradia do contribuinte, a 
soma dos rendimentos não 
deve ultrapassar cinco salários 
mínimos (R$ 3.940,00). Atu-
almente 1.333 contribuintes 
possuem este desconto o que 
representa o valor de cerca de 
R$ 208 mil. 

Interessados
Para os novos aposentados 

ou pensionistas que podem 
entrar com o pedido até o dia 

30 de abril, os documentos 
para a solicitação são: cópia do 
extrato atual de rendimentos 
onde conste nome e valor com 
o número do benefício corres-
pondente quando for prove-
niente do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), sendo o 
mesmo para cônjuge ou com-
panheiro.  

Na situação de trabalho ati-
vo de uma das partes constan-

Internacional Viracopos ain-
da não receberam os talões, 
além disso, voltaram cerca 
de 300 carnês para a Prefei-
tura. Por isso pedimos para a 
população desses bairros em 
específico aguardarem até 
sexta-feira e se não receberem 
nesta data imprimir a 2ª via no 
site. O mesmo vale para ou-
tras regiões de Indaiatuba que 
por ventura não receberam o 
carnê na residência", explica 
Acássio.

tes no requerimento, deve-se 
apresentar também cópia do 
demonstrativo de pagamento. 
Se o carnê de IPTU não esti-
ver em nome do requerente, 
anexar cópia de documentação 
para atualização de dados e/ou 
justificativa do pedido. Se o 
requerente, cônjuge ou com-
panheiro tiverem declarado 
imposto de renda no exercício 
de 2014, ano-calendário 2013, 

apresentar cópia completa da 
referida declaração com com-
provante de entrega.

 Em caso de alguma cota de 
participação em empresa, apre-
sentar declaração de pró-labore 
ou de situação de inatividade 
pelos órgãos competentes. 
Poderá ainda ser exigido do 
requerente quaisquer docu-
mentos complementares para 
análise do pedido.

estipulado pela Petrobrás. De 
R$ 3,00 o litro foi para R$ 
3,24, já o diesel subiu de R$ 2, 
75 para R$ 2,86, aumentando 
assim 7,9% e 3,66% respecti-
vamente. 

Em novembro do ano 
passado o governo já havia 
anunciado um aumento de 
3% para o litro da gasolina 
e 5% para o litro do diesel. 
Nos postos da cidade visi-

tados pela reportagem do 
Mais Expressão na época, o 
aumento final para o consu-
midor chegou à R$ 0,04 para 
a gasolina e até R$ 0,07 para 
o diesel. 

SCS/PMI
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Yázigi coloca em prática seu compromisso
JEAN MARTINS

redacao01@maisexpressao.com.br

O Yázigi Indaiatuba 
deu início durante a 
semana ao projeto 

pedagógico See The Sea (Ver 
o Mar), que foi elaborado 
para atender toda sua grade de 
programas dos 
cursos de In-
glês. Durante 
o ano todo, o 
programa terá 
como propó-
sito incentivar 
o aprendizado 
na língua por meio de ativida-
des relacionadas ao mar. 

A escolha do tema ocorreu 
por ser um assunto vivido e 
experimentado pelas crianças, 
jovens e adultos, o que torna 
significativo o aprendizado. 
No ano passado, os alunos do 
Yázigi Indaiatuba “trabalha-
ram” com o tema Disney. 

Uma das novidades do 
projeto é que este ano ele 
será unificado. Nas edições 
anteriores, o programa era 
específico para cada turma. 
“É importante promover a 
percepção da aprendizagem 
através de um tema motiva-
dor, assegurando a aquisição 
do idioma de forma a permi-
tir ao aluno a competência 
estratégica da comunicação 
(interpretação e negociação de 
ideias)”, ressalta a diretora do 
Yázigi Indaiatuba, Lucimara 
Andriani.

Para motivar a interativi-
dade entre os alunos, o Yázigi 

"O inglês 
além da sala 

de aula"

montou uma pequena praia 
em frente a sua unidade. Para 
crianças de 3 a 5 anos, ha-
verá atividades relacionadas 
a sons, mar, contos, cores, 
percepções e outros. 

Alunos de 6 a 8 anos, vão 
“trabalhar” com gêneros, 
jogos, meios de transporte, 

músicas, mi-
nhas histórias 
e  j o g o s  n a 
praia/lugares 
diferentes/in-
teração. 

Estudantes 
de 9 a 10 anos 

vão desenvolver atividades 
relacionadas a animais, ali-
mentos, distância, frutos do 
mar, animais em extinção, 
lixo artificial, tipos de casa, 
ocupações e plural de subs-
tantivos. 

Já para os adolescentes, 
haverá atividades relaciona-
das a cultura, economia, saú-
de, entretenimento, política e 
outras. 

Aprendizado 
Muito além de ensinar um 

idioma por meio de aquisição 
de vocabulário, estrutura, agu-
çar a compreensão auditiva e 
oral, ao propor a aquisição da 
língua para interação social, 
os cursos do Yázigi têm uma 
constante preocupação em 
tangibilizar o resultado da 
aprendizagem de forma signi-
ficativa, permitindo ao aluno 
a expressão de suas ideias e 
posicionando-se como pessoa 
única. 

O Yázigi sabe o quanto a 
autoestima é comprometida 
no processo de aquisição 
de outra língua e também o 
quanto se amplia a visão de 
mundo e responsabilidade 
sobre a sociedade. O projeto 
assim traduzirá os valores da 
marca, trazendo ainda sua 
missão de formar cidadãos 
do mundo. 

São muitos os desafios da 
sociedade atual, que vive sob 
os mais diversos contextos, 
sempre em busca de respostas 
rápidas e soluções imediatis-
tas. A geração “click” não 
participa de processos, não 

Com o tema mar, programa tem como objetivo incentivar o aprendizado do Inglês

interpreta (pensar e concluir) 
e ainda não recebe estímulos 
para construir, apenas para 
consumir.

Enquanto escola, o Yázigi 
debruça sobre as questões 
mais polêmicas como aque-
cimento global e suas impli-

cações, os profissionais do fu-
turo, as diversidades culturais 
e suas origens, a economia e 
suas distorções.
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Escolinha do Cruzeiro 

comemora seis anos de sucesso 
DA REDAÇÃO

redacao01@maisexpressao.com.br

O Centro  de  Tre i -
namento Toquinha 
da Raposa, esco-

linha de futebol oficial do 
Cruzeiro em Indaiatuba, 
completa em 2015 seis anos 
de um projeto de sucesso 
e de impacto positivo na 
vida de seus alunos.  E para 
comemorar esta marca, o 
centro está com diversas 
novidades. A mais especial 
delas é que os alunos que se 
matricularem na escolinha 
estarão isentos da primeira 
mensalidade. 

A Toquinha da Raposa, 
que atende crianças e ado-
lescentes de três a 17 anos, 
possui treinos nos períodos 
da manha, tarde e noite.  
Além de oferece treinamen-
to de jogadores, o centro 
auxilia alunos que precisam 
trabalhar o condicionamen-
to físico, a hiperatividade, 
a socialização, entre outros. 
“É claro que temos o foco 
para o futebol profissional, 
em formar atletas, porém 
há alunos que não querem 
ser jogadores e com eles 
são trabalhados fatores im-
portantes como o convívio 
em grupo, como aprender 
a respeitar as regras, entre 

outros”, explica o profes-
sor Rafael Fernando Eugê-
nio, conhecido como Zeca. 
“Nosso maior objetivo é 
preparar esses alunos para a 
vida lá fora, formar o cida-
dão. E nada melhor do que 
o esporte para educá-los.”.

Os alunos da Toquinha 
também participam de cam-
peonatos, como a Copa do 
Mundo interna, realizada no 
ano passado, em homenagem 

ao evento no Brasil, além 
de competições com outros 
Centros. Segundo Rafael, 
essa é mais uma maneira 
de trabalhar a socialização 
com outras crianças, além 
de ensinar lições importantes 
como a vitória e a derrota. 
“Eles vão viver situações de 
jogo, com regras e um juiz, 
e também a comemorarem a 
vitória, mas aceitar as der-
rotas”, ressalta o professor. 

Outra novidade do centro 
para a comemoração dos 
seis anos de existência, é 
o projeto para a categoria 
juvenil (Sub-17), quando 
os alunos com 16 e 17 anos 
passam por uma avaliação e, 
quando selecionados, parti-
cipam dos treinamentos no 
período da tarde e testes em 
clubes. O custo para esses 
alunos é apenas com o uni-
forme e a taxa de matrícula, 

ficando assim isentos da 
mensalidade. 

O objetivo do projeto é 
formar um time competitivo 
para a escola e em paralelo, 
os jogadores que se des-
tacam possam participar 
das avaliações em times da 
região e especialmente no 
Cruzeiro Esporte Clube, em 
Minas Gerais. 

No entanto, o professor 
ressalta que não é papel do 

centro agenciar os alunos. 
“Assim que vão para algum 
clube, nós deixamos bem 
claro aos atletas e pais que 
o centro não tem mais res-
ponsabilidades sobre ele”, 
diz. “Esse é um dos grandes 
diferenciais do Centro, a 
sinceridade que temos com 
os pais, desenvolvendo uma 
relação de confiança com a 
população e nossos alunos”. 

População 
Quem quiser aproveitar a 

estrutura da Toquinha da Rapo-
sa e ainda curtir bons momentos 
com a família e os amigos, 
podem realizar a locação do 
campo society, da área para 
churrasco e ainda contar com 
um serviço de bar completo. 

Para isso, o clube cobra 
uma pequena taxa e está dis-
ponível de segunda a quinta-
-feira, após as 21 horas; 
sexta-feira, após as 18 horas; 
e aos sábados e domingos. 

Para conhecer mais so-
bre a estrutura do Centro 
de Treinamento Toca da 
Raposa, basta ir até a sede 
da escola localizada na Rua 
Ivan Canavezi, 215, no Jar-
dim Regina. O telefone para 
contato é o (19) 3016-6868. 
Informações também podem 
ser obtidas pelo site www.
cruzeiroindaiatuba.com.br. 

Centro de Treinamento Toquinha da Raposa completa seis anos em Indaiatuba

JME
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CULTURA & LAZER
Pinduka’s Folia traz Grupo 

Revelação no Indaiá
DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O “esquenta” para o 
Carnaval 2015 em 
Indaiatuba começa 

amanhã, dia 7, com a reali-
zação do Pinduka’s Folia. 
O evento terá com atração 
principal o Grupo Revelação. 
A animação acontece a partir 
das 22 horas, no salão de fes-
tas do Indaiatuba Clube. Os 
ingressos continuam à venda. 

Os convites para a pista 
se encontram no terceiro lote 
e custam R$ 50 até hoje, dia 
6. Amanhã dia 7, o valor do 
convite pode variar entre R$ 
60 e R$ 80. Já os camarotes 
estão esgotados. Os ingressos 
podem ser encontrados no 
site fabricadoingresso.com.
br e também nos pontos de 
venda espalhados pela cidade. 
Os pontos são: Lanchonete 
Pindukas, Canto do Pindukas, 
Meu & Seu Bar e também 
na secretaria do Indaiatuba 
Clube. 

Segundo os organizadores, 
até à tarde de quarta-feira, dia 

4, cerca de 1,2 mil convites 
já tinham sido vendidos. O 
evento é para 2 mil pessoas, 
mas as expectativa é que 1,5 
mil pessoas compareçam 
no evento. “Nosso primeiro 
evento (Fundo de Quintal) foi 
muito bom e com certeza esse 
tende a ser ainda melhor”, 
declara um dos organizadores 
da festa, Anderson Pindukas.

Além da apresentação do 
Grupo Revelação, principal 
atração da noite, o Pinduka’s 
traz ainda ao palco a bateria 
da Vai-Vai, escola de samba 
de São Paulo que foi 11 vezes 
campeã no Cordão e 14 vezes 
no Grupo Especial.  

Para animar a noite, o 
pré-carnaval de amanhã con-
tará ainda com a apresentação 
dos grupos Na Vibe e Nó na 
Madeira, além do show com 
Juliana Alves.

O Pinduka’s Folia é uma 
organização da Lanchonete 
Pindukas. Mais informações 
pelo telefone (19) 3834-2399, 
(19) 3885-4782 ou pelo What-
sapp (19) 9.9181-3114 e pelo 
twitter /lanchonetepindukas. 

Atração 
O grande destaque da 

noite do Pinduka’s Folia, 
o Grupo Revelação é for-
mado por Almirzinho (voz 
e cavaquinho), Maurício 
Junior (banjo), Beto Lima 
(violão), Artur Luís (reco 
reco), Sérgio Rufino (pan-
deiro) e Rogerinho (tantan).    

Atualmente, após saída 
de Xande de Pilares, depois 
de 20 anos no grupo, o Re-
velação se reinventa e traz 
para o vocal Sidinei Irineu, 
mais conhecido como Al-
mirzinho, por ser filho do 
então Rei do Pagode, Almir 
Guineto.

O grupo começou na mú-
sica em 1994, no subúrbio 
do Rio de Janeiro. Três anos 
depois, o produtor musical 
Bira Haway apreciou as 
rodas de samba do grupo e 
decidiu lançar o Revelação 
no mercado fonográfico.

Contratados pela BMG 
Brasil, o Grupo lançou dois 
álbuns a nível regional: 
"Revelação" e "Virou Re-
ligião".

Em 2001, o Revelação 
foi contratado pela Deck 
Disc, onde lançou seu pri-
meiro álbum ao vivo, o 
"Ao vivo no Olimpo", CD 
que ficou marcado por seu 
repertório de músicas inédi-
tas, regravações de clássicos 
do samba como "O show 
tem que continuar", de Ar-
lindo Cruz, Luiz Carlos da 
Vila e Sombrinha, e também 
pela primeira aparição do 
grupo em rede nacional com 
Ronaldinho Gaúcho, logo 
após o título do Brasil na 
Copa do Mundo de 2002. 
O álbum vendeu mais de 
800 mil cópias, colocando o 
Revelação entre os grandes 
artistas nacionais.

O Grupo na Deck lançou 
vários álbuns: "Ao vivo na 
palma da mão" e o clássico 
"Ao vivo no morro", gra-
vado no Morro da Urca em 
2009.

E em 2011, numa par-
ceria da Deck e Universal, 
lançaram "Ao vivo no Mor-
ro da Urca 2" e o mágico 
"Revelação 360°".

Pinduka’s Folia traz amanhã, dia 7, o Grupo Revelação no pré-carnaval de Indaiatuba

Miss Indaiatuba 2015 já está com as inscrições abertas

INICIATIVA 

OPORTUNIDADE 

Debates sobre Cultura iniciam hoje

Miss Indaiatuba está 
com as inscrições abertas

A Secretaria Munici-
pal de Cultura dá início a 
partir de hoje, dia 6, uma 
s é r i e  d e  d e b a t e s  a b e r -
tos a artistas, produtores, 
i n t e r e s sados  e  púb l i co 
em gera l .  O obje t ivo  é 
abordar as prioridades e 
demandas do setor, tendo 
como foco a colaboração 
no planejamento estraté-
gico de agentes culturais 
do Município para 2015.  
Os encontros ocorrem no 
Cen t ro  de  Convenções 
Aydil Bonachella. (Confi-
ra a programação no box). 

Já estão abertas as ins-
crições para o Miss Indaia-
tuba 2015. As interessadas 
podem fazer seu cadastro 
no site no evento, no mis-
sindaiatuba.com.br, onde 
também está disponível o 
regulamento da competição. 
Podem participar do Miss 
candidatas com idade entre 
18 e 25 anos, solteira, que 
não possua filhos e que seja 
moradora local. 

As inscrições custam R$ 
65, possuem vagas limita-
das (100 vagas) e parte da 
renda será revertida para 
os projetos sociais. O valor 
da inscrição dá direito ao 
um kit com itens para uso 
das candidatas nas etapas 
preparatórias, fotografia 
profissional em estúdio e 
brindes de patrocinadores.

Neste ano, as candidatas 
passarão por diversas ativi-
dades preparatórias para o 
concurso e terão a disposição 
o "Curso de Miss", quando 
receberão orientações sobre 
postura, passarela, maquia-
gem, moda, comportamento 
e etiqueta com profissionais 
especializados em cada área. 

O concurso será com-
posto por três etapas: pré-
-seletiva, seletiva e final. A 
pré-seletiva acontecerá em 
local fechado com a presen-
ça de apoiadores e anuncian-
tes que irão selecionar as 
melhores candidatas para a 
seletiva oficial.

A seletiva está marcada 
para acontecer no mês de 
agosto, em um ambiente 
aberto ao público em geral. 
Os jurados serão responsá-
veis pela escolha das fina-
listas.

A grande final ocorrerá 

em setembro em auditório 
com acesso através de in-
gressos. Estarão presentes 
jurados técnicos e convida-
dos. E nesse dia a nova Miss 
Indaiatuba será eleita e irá 
representar a cidade no Miss 
São Paulo.

O concurso Miss Indaia-
tuba ganhou novos recursos 
e uma nova função para a 
cidade. Agora as candidatas 
poderão conhecer de perto 
projetos sociais como o Pro-
grama Viver de Combate às 
Drogas, Proteção Animal e 
K-Life. "É uma emoção mui-
to grande ser a embaixadora 
nessas ações tão bonitas, me 
sinto honrada de carregar o 
título de Miss espero que as 
novas candidatas consigam 
sentir toda essa emoção.", 
comenta a Miss Indaiatuba 
2014, Ester Coutinho.

Concurso 
Completando 40 anos 

de existência na cidade, o 
concurso Miss Indaiatuba 
2015 passou por uma grande 
reformulação ao ser assu-
mido pela empresa Loggar 
Entretenimento no início 
de janeiro. Como parte das 
ações comemorativas das 
quatro décadas do evento, 
haverá um resgate do esti-
lo clássico da competição, 
trazendo de volta o glamour 
das décadas de 1970 e 1980.

Representantes da beleza 
indaiatubana de anos ante-
riores serão relembradas, 
com o objetivo de mostrar às 
futuras misses a importância 
do concurso que já revelou a 
Miss Brasil de 1977, Cássia 
Janys, e a Miss São Paulo 
1996, Daniela Zanotello, 
ambas da cidade.

Confira a agenda

• Hoje, dia 6 – Artes Visuais (19h às 22h)

• Sábado, dia 7 – Literatura (9h às 12h), Teatro (13h às 16h) e Culturas 
Populares e Tradicionais (17h às 20h)

• Domingo, dia 8, – Dança (9h às 12h) e Música (14h às 17h)

• Dia 28 de fevereiro e 1º de março, sábado e domingo, – Encontros 
de finalização (9h às 17h)
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura

Os encontros também 
v i sam ob te r  e l emen tos 
e  con t r ibu ições  pa ra  a 
elaboração de um Plano 
Municipal de Cultura, par-
te das determinações do 
Ministério da Cultura para 
que Indaiatuba venha inte-
grar futuramente o Sistema 
Nacional de Cultura. 

Os eventos terão a par-
ticipação do consultor e 
assessor  em pro je tos  e 
políticas culturais, Binho 
Perinotto, que atuará como 
facilitador, e serão dividi-
dos por segmento em um 

primeiro momento, com 
duas reuniões posteriores 
de finalização. 

O Centro de Conven-
ções  Ayd i l  Bonache l l a 

fica localizado na Rua das 
Primaveras, 210, no Jardim 
Pompéia. Mais Informa-
ções sobre os debates pelo 
telefone (19) 3894-1867. 
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Guarda fecha janeiro com
1.833 mil apreensões de drogas

COMANDO UNO

COMANDO UNO

ASSALTOCRIME                                                                                    TRÁFICO         

Indivíduos levam R$ 50 
mil de distribuidora 

Cinco veículos são 
furtados em dois dias

Crim localiza carro roubado em Jundiaí 

Denúncia acaba em prisão 
de operador de máquinas

DA REDAÇÃO
redacao01@maisexpressao.com.br

A Guarda Civil fechou 
janeiro de 2015 com 
a apreensão de 1.833 

mil porções de entorpecentes 
diversos e 13 pessoas presas 
em flagrante relacionadas ao 
tráfico de drogas ilícitas. Em 
peso, os números representam 
quase dois quilos de drogas. 
Uma das apreensões ocorreu 
na sexta-feira, dia 29 de janei-
ro, no CDHU. 

Segundo ainda o balanço, 
outros 14 menores foram 
conduzidos à Delegacia e 
liberados aos pais ou respon-
sáveis pela autoridade policial 
de plantão. As apreensões são 
resultados de 26 ocorrências 
atendidas ao longo dos 31 
dias.

Ainda no combate ao cri-
me, atualmente Indaiatuba 
conta também com o Progra-
ma Viver, que consiste em 
um trabalho multidisciplinar 

que organiza as iniciativas 
existentes na comunidade. 
Foi criada a Central de Risco, 
composta por funcionários 
qualificados e um software 
de última geração, que rece-
be a indicação de uma pes-
soa vulnerável e envia uma 
equipe treinada do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) para referenciar 
e acolher a família.

Com todos os dados em 
mãos, os profissionais traçam 
um Plano de Atendimento 
específico levando em conta o 
local da residência e projetos 
existentes no banco de dados. 
Essa pessoa é convidada a 
participar desse Plano. Men-
salmente ela é acompanhada 
para avaliação, revisão e al-
terações no programa, até seu 
desligamento ou necessidade 
de outras intervenções.

O Programa Viver foi es-
truturado sobre cinco premis-
sas básicas: proteger crianças 
e adolescentes que não estão 

Dois indivíduos armados 
invadiram uma distribuidora 
de alimentos localizada na 
Vila Todos os Santos na 
tarde de terça-feira, dia 3, 
e levaram cerca de R$ 30 
mil em dinheiro e aproxi-
madamente R$ 20 mil em 
cheques de clientes.  As 
vítimas foram amarradas e 
amordaçadas pelos assal-
tantes, que fugiram levando 
também eletrônicos e talões 
de cheques. 

Uma das vítimas, uma 
comerciante de 51 anos, 
contou em depoimento que 
os assaltantes entraram no 
local de posse de arma de 
fogo e anunciaram o assalto. 
Primeiro renderam o seu es-
poso e o obrigaram a entre-
gar o valor que continha no 
caixa. Em seguida, o amar-
raram e o amordaçaram com 
fitas adesivas, trancando-o 
nos fundos do local. 

Em seguida subiram para 
outro andar da distribuidora, 
onde disseram a comercian-
te que sabiam que no local 
havia mais dinheiro guarda-

Cinco veículos foram fur-
tados entre o domingo e a 
terça-feira, dias 1º e 3. Foram 
quatro motos e um carro, e os 
casos ocorreram na área rural 
da cidade, no jardins Juliana 
e Morada do Sol, no Parque 
das Nações e no Distrito In-
dustrial. Até o momento, não 
foi notificado a recuperação 
de nenhum dos veículos. 

Os três primeiros casos 
ocorreram na madrugada de 
domingo. A primeira vítima 
foi um ajustador mecânico, 
de 19 anos, que informou 
ter deixado sua Honda/C100 
estacionada na Rua Ouro, na 
zona rural, para ir a uma festa 
e quando retornou a mesma 
havia sido furtada.  

A cena se repetiu com as 
outras duas vítimas: um vi-
gilante de 53 anos, que teve 
seu Kadet furtado no Jardim 
Morada do Sol, e um autôno-
mo de 36 anos, que teve sua 
Titan/150 subtraída no Parque 
das Nações. Eles deixaram 

Por meio da Central Re-
gional de Inteligência e Mo-
nitoramento (Crim) a Polícia 
Militar de Indaiatuba abordou 
na quinta-feira, dia 29 de ja-
neiro, um veículo do modelo 
Siena. O automóvel era pro-
duto de roubo na cidade de 
Jundiaí, que integra a Crim. 

O carro passou por uma 
área monitorada de Indaiatuba 
e o alerta foi emitido para as 
viaturas da Guarda Civil e 
Polícia Militar. Foi realizado 
patrulhamento com vistas ao 

O operador de máquinas 
Reginaldo Gonçalves da Sil-
va, de 31 anos, foi preso pela 
Guarda Civil depois de ter 
sido denunciado por tráfico, 
no bairro Tancredo Neves. 
Em seu quarto, os guardas 
localizaram três tijolos de ma-
conha e o indivíduo afirmou 
que ganhava R$ 200 por mês 
para guardar drogas para um 
homem de nome Rogerinho. 

Os guardas informaram 
que realizavam patrulhamento 
pelo local, quando aborda-
ram um rapaz com atitude 
suspeita. Nada de ilícito foi 
encontrado com o homem, 
porém o mesmo contou que 
próximo dali havia um veículo 
Gol Cinza estacionado e que o 
proprietário estava repassando 
drogas para os meninos da 
rua. 

A guarnição então dirigiu-
-se ao local, onde tiveram 
êxito em interceptar o referido 
homem no veículo citado. Em 
revista à Silva e ao interior do 
carro, nada foi encontrado, 
porém quando questionado 
sobre à denuncia o operador 
confessou que havia drogas 

envolvidos com as drogas, 
recuperar os iniciantes, que 
devem ser reintegrados à 
vida produtiva e saudável. 
E trabalhar considerando 
a necessidade de recuperar 
dependentes químicos como 
missão da sociedade,  com-
bater com ações permanentes 
e enérgicas o traficante e o 
fornecedor de entorpecentes. 

A Central de Risco já pode 
ser acionada pelo número 
3875-6600. O horário de fun-
cionamento é das 8h às 17 ho-
ras, de segunda a sexta-feira.

 
Ocorrência 

A Guarda Civil localizou 
na sexta-feira, dia 29 de janei-
ro, 43 tijolos de maconha no 
telhado de uma residência no 
Jardim Eldorado. Somados, a 
droga totaliza quase 25 quilos. 
No local, foram encontradas 
ainda pasta base de cocaína, 
uma balança de precisão e 
outros entorpecentes. 

A GCM relatou que fazia 

do. Um deles foi até a vítima 
e também a amarrou e amor-
daçou, enquanto o segundo 
assaltante foi até a cozinha 
do local e fez o mesmo com 
o sogro da comerciante. 

Em seguida, a dupla sub-
traiu talões de cheques da 
empresa e folhas de cheques 
de clientes, além de eletrô-
nicos e bebidas alcóolicas. 
Após o roubo, a dupla se 
evadiu do local e de acordo 
com a vítima os assaltantes 
se fugiram provavelmente 
de carro, já que levaram 
uma televisão de 48 pole-
gadas que não poderiam 
carregar a pé. 

Em depoimento na De-
legacia de Polícia, a co-
merciante contou que uma 
semana antes do roubo, foi 
abordada por um individuo 
de bicicleta que disse querer 
comprar ovos. No entanto, 
a vítima estranhou, pois só 
vende o produto para clien-
tes conhecidos e, por isso, 
afirmou desconfiar que um 
dos assaltantes seja o mes-
mo homem. 

os veículos estacionados em 
via pública e ao retornarem 
os mesmos já haviam sido 
levados. 

Mais para o fim de domin-
go, um operador de máquina 
de 20 anos também teve a sua 
Honda/CBX Twister furtada, 
na Rua José Pozan, no Jardim 
Juliana. Porém, nesse caso, o 
veículo foi furtado de dentro 
da residência da namorada da 
vítima. 

O quinto veículo foi furta-
do na madrugada do dia 3 de 
fevereiro. Segundo a vítima, 
um técnico de 42 anos, a moto 
estava no estacionamento 
da empresa onde trabalha, 
no Distrito Industrial, e ao 
retornar ao fim do expediente 
notou que a mesma havia sido 
levada. 

As vítimas estiveram na 
delegacia registrando o Bole-
tim de Ocorrência, mas até o 
fechamento desta edição não 
havia a notificação de recu-
peração do carro e das motos. 

veículo e minutos depois uma 
equipe da PM localizou o Sie-
na na Avenida Fábio Roberto 
Barnabé, no sentido centro-
-bairro, nas proximidades da 
rodovia João Ceccon. 

O automóvel era ocupado 
por três pessoas, sendo que os 
dois passageiros confessaram 
o delito em Jundiaí e o con-
dutor estava na condição de 
foragido da Justiça. 

Tudo e todos foram enca-
minhados até a Delegacia para 
as providências de praxe.

em sua casa. 
A guarnição foi para a 

casa, onde Silva retirou de 
cima do guarda roupas uma 
sacola três tijolos de maconha. 
O autor contou que estava 
guardando as drogas para um 
homem de nome Rogerinho 
e que ganharia R$ 200 para 
realizar o serviço. 

Diante dos fatos, Silva 
recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia (DP), onde prestou 
depoimento, sendo posterior-
mente encaminha à Cadeia 
Pública de Campinas. 

patrulhamento pela região do 
Conjunto Habitacional Lúcio 
Artoni (CDHU), quando fo-
ram abordados por populares 
que informaram que um ho-
mem havia escondido drogas 
no telhado de uma casa. 

Drogas estavam escondidas no telhado de uma casa no Jardim Eldorado 

Em cima do guarda roupas do acusado foi encontrado três tijolos de maconha

A guarnição então foi ao 
local e com o apoio de outras 
viaturas, vasculharam o telha-
do apontado pelas testemu-
nhas. No local encontraram 
os 43 tijolos de maconha, 
além de 150,6 gramas de 

pasta base de cocaína e outros 
entorpecentes. 

As drogas foram condu-
zidas para a Delegacia de 
Polícia, porém até o momento 
ninguém foi preso. 
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Namorado entrega e jovem é presa por tráfico

Inspetor da Guarda é preso 
por suspeita de pedofilia 

A Polícia Civil identifi-
cou mais um homem 
suspeito de envol-

vimento no duplo latrocínio 
ocorrido no dia 13 de janeiro, 
no bairro Itaici. Trata-se de 
Eudimar Soares, ainda sem 
idade conhecida. Ele aparece 
nas câmeras de segurança da 
Caixa Econômica Federal 
(CEF) da cidade de Salinas/

MG, trocando os cheques 
roubados do local do crime. 

De acordo com o delegado 
Luiz Fernando dias de Olivei-
ra, Soares aparece nas ima-
gens ao lado de Jéssica Lucas 
dos Santos, de 23 anos, que 
é esposa de Ivan Ferreira de 
Santana, de 29 anos, apontado 
como o autor do duplo latrocí-
nio. “Eles foram até a agência 
para trocar os dois cheques 
levados do local, de R$ 30 
mil e de R$ 100 mil, mas que 

A desempregada Amanda 
Lucimara de Oliveira Faria, 
de 20 anos, foi presa por 
tráfico de entorpecentes na 
tarde do dia 31 de janeiro. A 
jovem foi denunciada pelo 
namorado, um adolescente de 
17 anos, depois que o mesmo 
foi abordado pela Guarda 
Civil durante patrulhamento. 

Os guardas informaram 
que desconfiaram da atitu-
de do jovem e resolveram 
abordá-lo. Em revista, foi 
localizado dentro da cueca do 
adolescente, sete trouxinhas 
de maconha e em seu bolso 
R$ 20. Indagado, ele afirmou 
que era usuário e os entorpe-
centes eram para uso pessoal 
e que estava indo para a casa 
da namorada, (Amanda). 

Como a jovem já era mo-
nitorada pelos guardas, por 
suspeita de envolvimento no 
tráfico de drogas, a guarnição 
acompanhou o jovem até o 
referido local. 

O inspetor da Guarda Ci-
vil de Indaiatuba, João dos 
Santos Mingato, de 45 anos, 
foi preso pela Polícia Civil 
na tarde de sexta-feira, dia 
30, por suspeita de manter 
um relacionamento com uma 
menina de 12 anos. Segundo 
informações, ele foi detido em 
flagrante ao se encontrar com 
a criança. 

A denúncia foi feita pela 
mãe da menina que descon-
fiou dos encontros e acionou 
a Polícia. Viaturas foram para 
o local do suposto encontro 
e flagraram Mingato junto 
à criança. De acordo com 
o delegado Luiz Fernando 
Dias de Oliveira, o inspetor 
foi detido por resistência a 
prisão e por porte ilegal de 
arma, já que estava usando a 
pistola de trabalho, no período 
em que estava de férias da 
corporação. 

Com relação ao possível 
relacionamento que Mingato 
estaria mantendo com a meni-
na, o processo será encaminha-

não foram compensados por 
que os proprietários já havia 
sustados os documentos”, 
explica. Segundo o delegado, 
Soares é cunhado da irmã de 
Santana. 

O casal Jéssica e Santana 
estão com a prisão temporária 
decretada desde a sexta-feira, 
dia 30. Eles foram identifica-
dos depois que os titulares dos 
cheques procuraram a polícia 
com a foto cópia dos docu-
mentos, onde apontava que 

A revista na casa de Aman-
da foi franqueada pela bisavó 
da jovem. No quarto da jovem 
os guardas encontraram um 
saco com 100 gramas de ma-
conha e 55 pedras de crack, 
que Amanda assumiu ser de 
sua propriedade. Continuando 
as buscas às outras duas resi-
dências existentes no terreno, 

do à Delegacia da Mulher. A 
reportagem do Mais Expres-
são entrou em contato com a 
Guarda Civil, que informou 
que será aberto um processo 
administrativo contra Mingato 
que pode levar a sua exonera-
ção da Guarda Civil. 

Carreira
Mingato integrava a cor-

poração há 25 anos e foi 
promovido para inspetor em 
2013, além disso, o guarda 
chegou a receber Medalha de 
Honra ao Mérito. 

Roubo terminou na morte do comerciante Anibal Kreiton, de 74 anos, e do mecânico Oderli Cesar Huesch, de 51 anos

Drogas foram encontradas no quarto de Amanda, que acabou presa

João dos Santos Mingato, de 45 
anos, estaria se envolvendo com 
uma menina de 12 anos 

COMANDO UNO

COMANDO UNO

REPRODUÇÃO

onde foram localizados coca-
ína, crack, além de materiais 
para o embalo da droga. 

Indagada, a moradora da 
casa contou que era respon-
sável apenas por embalar as 
drogas e repassar os entor-
pecentes para um homem 
de nome Carlos, morador de 
Campinas. 

Diante dos fatos, Aman-
da recebeu voz de prisão 
e foi encaminhada para a 
Delegacia de Polícia. O 
adolescente também foi 
encaminhado ao DP, mas 
posteriormente foi liberado 
ao responsável. A segunda 
moradora foi apenas averi-
guada e liberada.

os mesmos haviam sido pre-
enchidos nominalmente para 
Jéssica e uma segunda conta 
da cidade de Taiobeiras/MG. 

Afunilando as investi-
gações, a polícia levantou o 
endereço de Jéssica no local 
descobriu-se que desde 13 
de janeiro, data do crime, a 
mesma havia ido embora para 
Minas Gerais. “Conseguimos 
também a qualificação do ma-
rido de Jéssica (Santana) que 
também havia ido embora no 

dia do crime e cuja descrição 
batia com a que a sobrevivente 
ao crime nos informou”, diz. 

De posse da foto de Santa-
na, os investigadores fizeram 
o reconhecimento junto à vi-
tima, que de pronto confirmou 
que se tratava do homem que 
havia entrado em sua casa no 
dia do crime.

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. 

O caso 
O crime ocorreu em 13 

de janeiro no galpão de uma 
restauradora de veículos, 
localizada no Jardim Itaici. 
Os corpos do comerciante e 
proprietário dos local, Anibal 

Kreiton, de 74 anos, e do me-
cânico Oderli Cesar Huesch, 
de 51 anos, foram encontrados 
pela esposa de Kreiton, a de-
sempregada 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 socorrida ao hospital e 
passa bem. 

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

Mais ao fundo do galpão, 
os investigadores localizaram 
o corpo de Huesch e Zenai-
de. Também foi encontrado 
um tanque e em seu interior 
a marreta, aparentemente já 
lavada.
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Copa Sol-Sol chega à quinta rodada 
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

SOL-SOL

JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO

Bola volta a rolar na Supercopa Vila Avaí

A tradicional  Copa 
Sol-Sol chega a sua 
quinta rodada ama-

nhã, dia 7, no ginásio da Sol-
-Sol. Cinco confrontos estão 
programados para o final de 
semana. A rodada prossegue 
durante a semana, no mesmo 
ginásio, com três confrontos. 

O primeiro jogo de ama-
nhã será às 12h50, entre Hum-
ble x Otro Iskema. Mais tarde, 
por volta das 13h50, o Man-
chester duela contra o Elite/
Tigres Azuis. O terceiro duelo 
do dia será entre Meninos do 
G5 x Atletas de Cris/Uniton, 
às 14h40.

Outros dois jogos fecham 
a rodada de manhã. União 
Tribuna x Olímpia se enfren-
tam às15h30, enquanto que 
Galáticos/Ópticas Life e Cebi 
Futsal jogam às 16h20.

A quinta rodada será com-
plementada por outras três 
partidas na noite de terça-feira, 
dia 3, também na Sol-Sol. O 
primeiro jogo será entre Shalke 
83/Betão Motos/Tamandaré 

Tintas x União Centro Es-
portivo, às 18h50. Logo em 
seguida, às 19h50, a Sol-Sol 
enfrenta o Borussia/XII de 
Junho/Shock Equipamentos. 
Para encerrar a rodada, às 
20h40, o Futsal Futura faz o 
embate contra o Sem Chance. 

Na quarta rodada, Humble 
e União estão nas primeiras 
colocações do Grupo A, am-
bos com dez pontos. O Cebi 
está na terceira colocação, 
com nove pontos, seguido 
por Otro Iskema (seis pontos), 
Sem Chance e Olímpia (qua-
tro pontos) e Futsal Futuro 
(três). O time dos Galáticos 
ainda não pontuou no cam-
peonato.      

Com os mesmos dez pon-
tos, Sol-Sol e Meninos do G5 
estão na liderança da Chave 
A. O Borussia tem nove, 
enquanto que o Manchester 
tem seis pontos. Elite e União 
Centro Esportivo estão nas 
respectivas quinta e sexta co-
locações, ambos com quatro 
pontos. Com três pontos, o 
Shalke 83 é o penúltimo colo-
cado. Na lanterna, ainda sem 
saber o que é vencer no cer-

tame, está o Atletas de Cristo.  

Placar 
Apesar do feriado pro-

longado, a bola rolou nor-
malmente no último sábado, 
dia 31 de janeiro, pela quarta 
rodada do campeonato. 

Os resultados foram: 
Sem Chance 6 x 3 Galáticos, 
Shalke 83 0 x 6 Manchester, 
Otro Iskema 4 x 6 União Tri-
buna, União Centro Esportivo 
2 x 7 Meninos do G5, Olím-
pia 1 x 5 Cebi. A rodada foi 
complementada na terça-feira, 
dia 3, com o Futsal Futuro 
perdendo por 3 a 0 para o 
Humble, O Borussi goleando 
o Atletas de Cristo por 13 a 0, 
além de Sol-Sol 4 a 0 no Elite.

Para um dos organizadores 
do evento, Leandro Mace-
na, a competição está muito 
disputada, com nível técnico 
muito forte. “Com certeza é a 
melhor competição do nosso 
futsal nos últimos tempos”, 
declara. Com relação à dis-
ciplina, Macena ressalta que 
no início aconteceram alguns 
problemas, resolvidos rapida-
mente com punição severa aos 

envolvidos. “Atletas e diri-
gentes estão mais conscientes, 
inclusive nesta última rodada 
a média de cartões amarelos 

foi inferior a dois por jogo 
e não tivemos nenhuma ex-
pulsão. O torcedor também 
está comportado e está com-

parecendo tanto aos sábados 
quanto as terças-feiras à noite, 
novidade que está agradando 
ao público.”

Copa Sol-Sol chega a sua quinta rodada amanhã, no ginásio da Sol-Sol, e com complemento na terça-feira

Depois do feriado do Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, 
a bola volta a rolar pela Su-
percopa Vila Avaí de Futebol. 
Quatro confrontos marcam a 
terceira rodada do certame, 
sendo a segunda dos grupos 
C e D. As partidas ocorrem 
no domingo, dia 8, a partir das 
8h30, no campo da Vila Avaí. 

O campeonato volta a ser 
disputado e no primeiro con-
fronto, marcado para às 8h30, 
a Vila Avaí/Marquinhos Tin-
tas enfrenta o São Francisco. 
Logo em seguida, às 9h30, o 
Cruzeiro/Dinho Águas busca 
três pontos 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 

é o líder do Grupo C, com 
três pontos. Logo em seguida, 
com um ponto cada, estão as 
equipes do Grupo Marquinhos 
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 sa-
bem o que vencer no certame.

 
Classificação 

Já as equipes das chaves A 
e B folgam no final de semana 
e retornam a campo apenas no 
dia 15 de fevereiro.

Na “briga” pela classifi-
cação, Amigos do Cachorrão 
e Tribuna estão nas primeiras 
colocações da Chave A, am-
bos com seis pontos. Outro 
Esquema 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. 
veêm logo em seguida, com 
três pontos cada. Em último 
colocado está a equipe do 
XVI de Janeiro, com apenas 
um ponto.

A bola volta a rolar na Supercopa Vila Avaí, após feriado prolongado

O futsal volta a ser disputado no ginásio do Clube 9 de 
Julho, pela Copa Arena. No domingo, dia 8, os jogos serão: 
Vila Avaí x Vila Mercedes, às 8 horas; Vila Furlan x Santa 
Cruz, às 9 horas; Morada do Sol x Vila Castelo Branco, às 10 
horas; Jardim Califórnia x Cidade Nova, às 11 horas; Jardim 
Pau Preto x Jardim América, às 12 horas; e Vila Maria Helena 
x Vila Homero, às 13 horas. 
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Após derrota, Primavera vence o Rio Preto 

Xadrez local inicia 2015 com títulos 

GIULIANO MIRANDA 

DIVULGAÇÃO

Após revés logo na es-
treia do Campeonato 
Paulista da Série A3, 

o Esporte Clube Primavera se 
redimiu do resultado negativo 
dentro de casa e venceu o Rio 
Preto na segunda rodada do 
certame, realizada na tarde de 
quarta-feira, dia 4. Jogando no 
estádio Anísio Haddad, em São 
José do Rio Preto, o Tricolor 
bateu os donos da casa pelo 
placar de 2 a 0. O time local 
volta a campo no domingo, dia 
8, às 10 horas, quando enfrenta 
o Juventus em São Paulo. 

A estreia do Fantasma da 
Ituana aconteceu no último 
sábado, dia 31 de janeiro. Em 

pleno Gigante da Vila, o Pri-
mavera foi surpreendido pelo 
Taubaté e acabou derrotado 
pelo placar de 2 a 1, de virada. 
O gol do time de Indaiatuba foi 
marcado por Cris, aos 33 minu-
tos da primeira etapa. Leandro 
e Elton, aos 28 e 34 minutos 
da etapa final, viraram para o 
Taubaté. 

A primeira partida do Pri-
mavera no campeonato contou 
com público de aproximada-
mente 450 pessoas, as quais 
criticaram demais as substitui-
ções feitas pelo técnico José 
Luis Drey na partida.  

Com uma derrota na baga-
gem, o Fantasma da Ituana foi 
à São José do Rio Preto, onde 
enfrentou o time da casa. 

Logo no começo do jogo, 

A equipe de xadrez de 
Indaiatuba começou com o 
pé-direito o ano de 2015. No 
último domingo, dia 1º, o 
grupo participou da 30ª etapa 
do Circuito Solidário de Xa-
drez, realizado na cidade de 
Sumaré, com dois torneios 
(Sub 10/12/14/16 e Sub 18/21/
Vet e Absoluto) e conquistou 
sete troféus e três medalhas. 
O time foi coordenado pelo 
treinador Evans Fritsch. 

Destaques para André 
Basso (campeão S21 com 
4,5 em 6,0 pontos), Kauana 
Teixeira (campeã S16F com 
5,5 em 6,0 pontos), Thiago 
Nogueira (campeão S16 com 
5,0 em 6,0 pontos), Mitsuro 
Dairokuno (3º lugar na ca-
tegoria Veterano), Jeferson 

quando os times ainda se co-
nheciam, o Primavera tratou 
logo de abrir o marcador. Com 
4 minutos de bola rolando, Cor-
tez recebeu na esquerda do ata-
que, deu um corte no zagueiro 
e chutou firme, no canto direito 
do goleiro. Primavera 1 a 0.

Ainda na primeira etapa, o 
Fantasma da Ituana teve ou-
tras quatro oportunidades para 
ampliar o marcador, chances 
que não foram aproveitadas. 
Enquanto isso, com muitas 
dificuldades, o Rio Preto até 
chegava à meta do goleiro Je-
ferson, mas faltava qualidade 
para concluir a gol. 

No início da segunda etapa 
do Primavera foi semelhante ao 
começo do jogo. Com 5 minu-
tos de bola rolando, Cortez foi 

Dionísio (3º lugar na categoria 
S18), Danielle Gonçalo (3º 
lugar na categoria S16F) e a 
estreante Raíssa Kaori Shiiya 
(campeã na categoria S10F). 

Para o treinador da equipe 
local, foi um bom começo para 
o grupo de Indaiatuba. “É uma 
satisfação ver que começamos 

lançado na direita e cruzou na 
medida para Léo Souza cabe-
cear firme e fazer Fantasma da 
Ituana 2 a 0. 

A partir do segundo gol o 
jogo ficou morno. O Primavera 
estava satisfeito com o placar, 
enquanto que o Rio Preto bus-
cava o empate sem sucesso. 
Essa foi a segunda derrota do 
clube, que na estreia perdeu 
para o Atibaia também pelo 
placar de 2 a 0.  

O goleiro Jefferson, um 
dos destaques da equipe, foi 
considerado pela imprensa de 
São José do Rio Preto, o me-
lhor primaverino em campo. 
“Fico feliz pelas colocações, 
mas o time em si foi muito 
bem na partida, sempre com 
muito comprometimento e 

Primavera vai à São Paulo motivado pela vitória fora de casa no meio da semana 

Equipe de Xadrez de Indaiatuba conquistou sete troféus e três medalhas 

obediência naquilo que o Drey 
ordenou”, diz. “Ter sido con-
siderado o melhor da partida 
não sei se é bom o ruim, mas 
era natural que eles (Rio Preto) 
viessem para cima em busca 
do resultado positivo, já que 
jogavam em casa, sendo assim 
as dificuldades foram grandes, 
mas consegui intervir os ata-
ques adversários. Mas minha 
posição é para isso, tenho que 
estar preparado.”

Classificação 
Com uma derrota e um em-

pate, o Primavera está na oitava 
colocação do grupo, com três 
pontos, na zona de classificação 
para a próxima fase. O líder do 
campeonato é o Taubaté, com 
seis pontos. (Confira a tabela)  

Classificação

Partida P J V E D GP SG  SG
1º Taubaté  6 2 2 0 0 6 2 4
2º Juventus 6 2 2 0 0 5 1 4
3º Flamengo 4 2 1 1 0 2 1 1
4º Inter de Limeira 4 2 1 1 0 2 1 1
5º Barretos 4 2 1 1 0 2 1 1
6º São José dos Campos 4 2 1 1 0 2 1 1
7º Sertãozinho 3 2 1 0 1 3 1 2
8º EC Primavera 3 2 1 0 1 3 2 1
9º Atibaia 3 2 1 0 1 2 1 1
10º Votuporanguense 3 2 1 0 1 3 3 0
11º Grêmio Barueri  3 2 1 0 1 2 2 0
12º Tupã 3 2 1 0 1 2 2 0
13º Itapirense 3 2 1 0 1 1 1 0
14º São José 2 2 0 2 0 2 2 0
15º Santacruzense 1 2 0 1 1 2 3 -1
16º Nacional  1 2 0 1 1 0 1 -1
17º Francana 1 2 0 1 1 2 5 -3
18º Grêmio Osasco 1 2 0 1 1 3 3 0
19º Cotia 0 2 0 0 2 0 4 -4
20º Rio Preto 0 2 0 0 2 0 4 -4  
     
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

oficialmente muito bem nossa 
preparação para os próximos 
Jogos Regionais, obtendo re-
sultados muito positivos nesta 
que foi a primeira competição 
e também a primeira etapa do 
circuito este ano, com mais 
de 140 enxadristas de várias 
cidades”, ressalta Fritsch.

O time volta a campo no 
domingo, às 10 horas, contra o 
Juventus em São Paulo. “Temos 
que entrar em campo com uma 
equipe organizada taticamente, 
aproveitar as poucas oportunida-
des que teremos, não tomar gols 
e consequentemente pontuar”, 
projeta o arqueiro primaverino. 
“O adversário vem com um time 
de qualidade, tanto que venceu 
as duas primeiras partidas, mas 
temos totais condições de trazer 
um bom resultado de São Paulo, 
por conta da qualidade do nosso 
grupo.”

Em Indaiatuba, o time volta 
a campo na próxima quarta-fei-
ra, dia 11, contra o Itapirense. A 
partida acontece às 16 horas, no 
estádio Ítalo Mário Limongi, o 
Gigante da Vila. 
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Cinema

BOB ESPONJA - UM 
HERÓI FORA D’ÁGUA 
- Lançamento - Animação 
/ Comédia - Classificação 
livre - 92 minutos. CON-
VENCIONAL - DUBLA-
DO.  Quinta (5) a Quar-
ta (11): 15h00 / 17h15 / 
19h35.

O DESTINO DE JÚPI-
TER - Lançamento - Ação 
/ Aventura - Classifica-
ção 12 anos - 127 minu-
tos. CONVENCIONAL 
- DUBLADO: Quinta (5) a 
Quarta (11): 15h45 / 19h05 
/ 21h35.

O JOGO DA IMITAÇÃO  
- Lançamento - Thriller / 
Drama - Classificação 12 

BOB ESPONJA - UM HE-
RÓI FORA D’ÁGUA - 
Lançamento - Animação 
/ Comédia - Classificação 
livre - 92 minutos. 3D - DU-
BLADO: Quinta (5) a Do-
mingo (8): 15h00 / 17h15 / 
19h50. Segunda (9) a Quarta 
(11): 15h30 / 19h50.

O DESTINO DE JÚPI-
TER - Lançamento - Ação 
/ Aventura - Classificação 
12 anos - 127 minutos. 3D 
- DUBLADO: Quinta (5) a 

Quarta (11): 16h10 / 18h45 
/ 21h25. CONVENCIONAL 
- LEGENDADO: Quinta (5) 
a Quarta (11): 21h00.

CORAÇÕES DE FERRO 
- Lançamento - Drama de 
Guerra - Classificação 16 
anos - 134 minutos. DU-
BLADO: Quinta (5) a Do-
mingo (8): 18h10. Segunda 
(9) a Quarta (11): 15h50. 
LEGENDADO: Quinta (5) a 
Domingo (8): 15h20 / 20h40. 
Segunda (9) a Quarta (11): 
20h40

BIRDMAN ou (A INES-
PERADA VIRTUDE DA 
IGNORÂNCIA)- 2ª semana 

Mais Expressão

anos - 115 minutos. LE-
GENDADO: Quinta (5) a 
Quarta (11): 16h15 / 18h50 
/ 21h15. Indicado para 8 
“Oscars”, incluindo Melhor 
Filme.

CAMINHOS DA FLO-
RESTA - 2ª semana - Mu-
sical / Aventura - Clas-
sificação 12 anos - 124 

minutos. LEGENDADO: 
Quinta (5) a Quarta (11): 
15h20 / 20h15. Indicado 
para 3 “Oscars”, incluindo 
Melhor Atiz Coadjuvante 
(Meryl Streep).

BUSCA IMPLACÁVEL 
3  - 3ª semana - Ação - 
Classificação 14 anos - 109 
minutos. LEGENDADO: 

Quinta (5) a Quarta (11): 
21h50.

OS PINGUINS DE MA-
DAGASCAR - 4ª semana 
- Animação / Comédia - 
Classificação livre - 91 mi-
nutos. CONVENCIONAL 
- DUBLADO: Somente 
Sábado (7) e Domingo (8): 
18h10.

- Comédia Dramática - Clas-
sificação 16 anos - 119 minu-
tos. LEGENDADO: Quinta 
(5) a Quarta (11): 19h10. 
Indicado para 9 “Oscars”, 
incluindo Melhor Filme

A MULHER DE PRETO 
2 - ANJO DA MORTE - 2ª 
semana - Terror / Suspense 
- Classificação 14 anos - 
98 minutos. DUBLADO: 
Quinta (5) a Quarta (11): 
22h00.

A ENTREVISTA - 2ª sema-
na - Comédia - Classificação 
16 anos - 119 minutos. LE-
GENDADO: Quinta (5) a 
Quarta (11): 16h40.

Horóscopo de 08 a 14/02 por Alex Costa Guimarães

Vida profissional exigindo concentração, foco e objetivi-
dade. No entanto, o ariano pode ter suas atitudes e suas 
emoções muito bagunçadas por estas semanas. Isso exigirá 
que o nativo tenha calma e sangue frio para agir e também 
no trato com os outros, pois poderá trocar os pés pelas 
mãos. Sua tendência pode ser a de não enxergar um palmo 
adiante do nariz.

Alguns projetos podem se mostrar confusos, alguns planos 
e sonhos podem precisar de um novo modo de ser ou uma 
nova forma de sentir. Portanto para melhor trabalhar com 
seus projetos, desenvolva sua inteligência emocional. Cul-
tive amizades que sejam espiritualizadas. O trabalho pode 
favorecer seus projetos.

O momento é interessante para a vida profissional do gemi-
niano, pois as propostas podem chegar de forma inesperada. 
Pode ter que trabalhar dobrado ou vir a fazer um bico além 
do emprego que possua. Essa fase é de progresso, aproveite, 
pois é de curta duração, embora intensa. Pessoas ligadas 
ao estrangeiro ou que venham de longe ajudam de alguma 
forma nesse progresso.

Excelente fase de renovação de sua consciência. O cance-
riano estará renovando sua maneira de ser e de ver a vida. 
Poderá enfrentar muita dor para trocar de conceitos, mas 
uma forte alegria surge após renovar sua roupa interior. Sua 
vida profissional e seu emprego melhoram em função dessa 
mudança inesperada. Amigos ajudam.

Ainda continua o foco do leonino nos seus relacionamentos 
e nos contratos que possa realizar. Vida profissional em 
reforma. Cuidado com suas atitudes que podem não ser 
claras. Gastos podem ocorrer com o sócio ou cônjuge. De 
certa forma, os outros podem estar dizendo ou mostrando ao 
leonino, como ele deve agir para melhorar sua capacidade 
de ganhar dinheiro.

Infelizmente, continua o período difícil, onde as contra-
dições emocionais e suas atitudes exigem posturas que 
o nativo não consegue tomar por apego a seu sistema de 
valores pessoais. Pode perder facilmente a paciência e 
discutir com nos relacionamentos sociais ou conjugais. 
Gastos com o cônjuge ou sócio podem ocorrer. Há uma 
tendência do relacionamento, ou contratos, limitarem seu 
progresso pessoal.

Momento focado na saúde ou no trabalho. O libriano poderá 
focar para melhorar seu trabalho, buscando ou aprimorando 
alguma situação ou estará buscando melhorar sua saúde. 
Sua aparência pode estar em lenta transformação. Nesse 
momento, os prazeres estão em baixa, exigindo maior res-
ponsabilidade nestas áreas.

Momento de grandes paixões ou fortes emoções na vida 
do escorpiano. Algumas amizades terminam, há início 
de novas amizades, novos projetos nascem e outros se 
encerram. Alguns nativos podem oficializar um namoro 
nessa fase. Bem como melhorar sua maneira de sentir e 
de agir. Expandir mais.

O sagitário tem pela frente dois anos de muita seriedade, 
concentração e foco em sua vida. Podendo se tornar um 
pouco mais fechado do que o que normalmente é, mas estará 
mais responsável e não admitirá posturas irresponsáveis em 
sua vida.

O capricorniano continua voltado para melhorar suas rela-
ções superficiais, seus sentimentos dos fatos corriqueiros, 
despertar novas formas de entendimento e implantar novas 
idéias em sua vida. Momento difícil para a família do ca-
pricorniano. Lar, familiares e parentes tendem a agitação.

Essa semana começa com alegrias pequenas, rápidas, 
inesperadas, mas passageiras. O inferno astral de alguns 
está chegando ao fim. Hora de se livrar de sentimentos e 
pensamentos negativos. Até 20 de fevereiro o nativo pode 
vir a realizar uma viagem para longe que trará benefícios 
espirituais, ou fazer um curso superior ou metafísico.

Em pleno inferno astral, o nativo precisa ter paciência para 
lidar com sua maneira de ver as coisas, aprender a mudá-las 
ou simplesmente aceitá-las. Faze onde estará muito agitado, 
irritadiço, e com as emoções ou sentimentos a flor da pele. 
Sua saúde pode se ressentir com isso.

BUSCA IMPLACÁVEL 3  
- 3ª semana - Ação - Classifi-
cação 14 anos - 109 minutos. 
DUBLADO: Quinta (5) a 
Quinta (11): 21h45.

OS PINGUINS DE MADA-
GASCAR - 4ª semana - Ani-
mação / Comédia - Classifi-
cação livre - 91 minutos. 3D 
- DUBLADO: Quinta (5) a Do-
mingo (8): 15h40 / 18h25. Se-
gunda (9) a Quarta (11): 18h25.

UMA NOITE NO MUSEU 
3 - 6ª semana - Comédia / 
Aventura - Classificação livre 
- 98 minutos. DUBLADO: 
Somente Sábado (7) e Do-
mingo (8): 14h25.



18A

SOCIALBoanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

Mais Expressão

Em 2015, o Concurso Rainha 
Faici 2015 terá o comando da produ-
tora de eventos Silvana Mantoanelli, 
que ministra cursos para modelos há 
33 anos. Outra novidade é a presença 
dos Peões Laçadores. Foi formado 
um time de dez Peões Laçadores 
que, a partir do mês de março, irão 
rodar as principais baladas em busca 
de potenciais concorrentes ao posto 
de Rainha Faici 2015. Silvana estará 
acompanhando a equipe e auxiliando 
na abordagem. O intuito é trazer para 
o concurso garotas que, por algum 
motivo, pensam que não podem par-
ticipar. Para concorrer, as candidatas 
devem ser de Indaiatuba e ter mais 
de 18 anos.

Doação do Rotary Club de Sorocaba Leste para o Teiadão

Aniversário solidário de Alair Aniversário hippie dos blogs: 
‘Favoritos’ e ‘A Louca’

Madame Biá

CRCVB promove painel de discussões sobre sazonalidade 
do turismo e apresenta nova logomarca

Jantar degustação

Amistoso de rúgbi

O Rotary Club de Indaiatu-
ba agradece ao Rotary Club de 
Sorocaba Leste, pela doação 
de edredons e travesseiros, 
ao Instituto de Reabilitação e 
Prevenção em Saúde Indaiá, 
nosso querido “Teiadão”. Nas 
fotos, o momento de entrega 
com os dois clubes reunidos, 
juntamente com a diretoria do 
Instituto.

Bia Paschoalini, sendo 
consultora de imagem e es-
tilo e apresentadora de um 
programa de moda, sabe 
exatamente que os acessó-
rios são muito importantes 
em um look e podem fazer 
toda a diferença. Com 
isso, ela resolveu abrir 
uma nova loja, a "Madame 
Biá Acessórios". A linda 
inaugurou sua loja na noite 
de quinta-feira, dia 29 de 
janeiro, com um delicioso 
coquetel, onde recebeu as 
amigas e clientes. A loja 
fica no Espaço R, na Ave-
nida Dr. Jácomo Nazário, 
770. 

O Campinas e Região Convention & Visitors Bureau abriu nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, 
o calendário de atividades de 2015 com a realização do painel de discussões “Turismo de Lazer 
e Compras como opção à sazonalidade do Turismo de Negócios na hotelaria e trade da região”. 
O evento, realizado no parque Wet´n Wild, em Itupeva, marcou ainda a apresentação dos nomes 
da diretoria reeleita em dezembro, a divulgação da nova marca CRCVB, a retrospectiva 2014 
e o lançamento da nova edição da revista da entidade, que completa 15 anos.

Aniversário solidário de Alair Lelli, na noite de sábado, dia 31 de janei-
ro. Muitas, mas muitas fraldas geriátricas para o Lar São Francisco e muitos 
presentes também. Uma reunião deliciosa de amigos queridos. Parabéns 
Alair, muitas, mas muita felicidade para você, pois merece e muito.

Jogo amistoso de rúgbi, entre Tornados x São Bento. Uma partida interessante, entre es-
tropiados e feridos, todos se salvaram. O time da casa, o Tornados, acabou levando a melhor.

Gilles Mourrier recebeu amigos e imprensa, em seu Le Triskell, para mais um menu de-
gustation. Como sempre uma verdadeira delicia gastronômica, o menu compreendia: Mise en 
bouche, raviolis de Galinha de Angola com damsco ao molho de vinho do porto; Entrée, Tar-
tare de Atum fresco guarnecido de pequenas Vieiras salteadas ao molho de maracujá; Premier 
Plat, Lombo de Robalo em crosta de chorizo espanhol, molho de açafrão, risoto de arroz negro 
ao mascarpone e ervilha torta; Granité, Sorbet de maça verde com champagne; Plat Principal, 
Carré de Cordeiro de leite grelhado ao molho de vinho Shiraz, batata Ana salpicadas comtrufas 
de inverno e aspargos verdes; Dessert, Torta de maracujá com damsco, coulis de morango com 
mangericão. A carta de vinhos: Espumante: Salton Prosecco; Vinho Branco: Marquis des Bois; 
Vinho Tinto: Tall Horse Shyraz e Vinho de Sobremesa: Tarapaca Late Harvest. Também estava 
presente na casa a cúpula do Pague Menos Supermercados.

Anna Paula e Helga comemoraram, em con-
junto, o aniversário de seus respectivos blogs, 
com uma deliciosa festinha em clima hippie, no 
bosque do Casarão do Pau Preto. Comidinhas 
deliciosas, conversas mais ainda, além de muita 
alegria e camaradagem de todos os convidados.

Faici 2015 anuncia mudanças no concurso Rainha
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As alunas Maria Clara Gomes Lameiras, Stella Pinho, Giovanna Mag-
nusson e Laura Furlan no primeiro dia de no Objetivo

Alunos do 4º ano da manhã, no primeiro dia de aula no Colégio Objetivo

O menino Gabriel Ming, de 6 anos, na inauguração do Balacobaco 
Buffet InfantilMiguel Almeida, de 3 anos, brincando na tirolesa do Balacobaco Buffet

Equipe Fraldinha da escola de futebol oficial do Cruzeiro Alunos da escola de futebol oficial do cruzeiro acompanhados do 
professor Zeca

Aluno lucas da escola de futebol oficial do 
cruzeiro em avaliação

Alunos dos colégio Cata-Vento e Ipec no início do ano letivo 2015Alunos dos colégio Cata-Vento e Ipec no início das aulas

A linda Manuela esbanja alegriaConrado e Valentno Bürck

Festiva de posse no Rota Kids Indaiatuba

Manhã de festa no Rota Kids de Indaiatuba. Festiva de posse da infanta Mau-
lela 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!
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Valdir e Ademilson na Pizzaria Skinão Vanessa do Restaurante Dom Apollo com sua equipe de funcionárias

Sabrina, Helena, Bicanca e Roberto no Restaurante MoquecaRafael Daltoe, Jeferson e Marina Catozzi no Restaurante Moqueca

João e Nicole no Rincão Gaúcho Churrascaria e PizzariaDavison e o professor Marcel Cardozo, da Ceunsp, no Rincão Gaúcho 
Churrascaria e Pizzaria

Bruna Quintana e Terezinha Ruz Peres na Pizzaria Babbo GiovanniAmérico, Neiva e Felipe na Pizzaria Babbo Giovanni

Douglas e Aline da Aline Vidros no Restaurante AçafrãoLarissa e Wesley do Restaurante Açafrão
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A Olimaq acaba de receber a mais nova sensação do 
momento em máquina de costura industrial. Trata-se 
da máquina de limpar roupas jeans, remove restos de 
linhas e fios de costuras. Vá conferir na Olimaq na Rua 
Soldado João Carlos de Oliveira, 2000 - Jd. São Francis-
co (atrás da Fundituba) - Fone: 3935-3634. Excelente!

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

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

Os momentos mais impor-
tantes de sua vida merecem 

comemoração mais que 
especial. O Le Luh Eventos é a 

mais nova opção de Indaiatuba 
e região, estrutura completa 

para transformar seus eventos 
particulares ou corporativos, 
em momentos inesquecíveis, 

e ainda possui o espaço Le 
Luh Kids para aniversários 

de criança. Informe-se já no 
3392-6063 ou 3017-0917. 

Você vai se encantar!

A Nova Loja já recebeu grande parte da nova Coleção Outono /Inverno 
com magníficos  vestidos de noiva, para festas, pajem, damas e debu-
tantes (venda e aluguel). Vale à pena conferir!!

Você não pode deixar de aproveitar a Promoção da Vitorello com a Cole-
ção Verão com 30% Off e biquínis com 50% Off. Imperdível!!

Escola de Educação Infantil Lápis na Mão, 
está completando 10 anos de sucesso

A Escola Lápis na Mão está completando 10 anos de sucesso. Oferece Berçário a partir de 4 meses, Maternal 
1 e 2, Jardim 1 e 2, recreação, aulas extras inclusas na mensalidade, meio período e período integral, Balet, 
Judô, Culinária e Inglês. É uma escola completa, com professores qualificados e especializados, para aten-
der seu filho e com todo conforto que ele merece. A escola é enorme e muito linda com diversas salas para 
atender todas as crianças qualquer idade. Se você ainda não conhece, vale a pena! A escolinha fica na Rua 
Bolívia, 80 – Jd. América F. 3825-1113 – Parabéns Elisângela e muito mais sucesso!!

Arroz à Moda preparado com frango desfiado, castanhas crocantes, 
uva passa, canela e folhas de hortelã. Uma delícia, vá experimentar 
na Casa da Esfiha!
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Leandro e Nilda Vicente do Studio Sica Janete, a presidente da Assossiação São Francisco de Assis com 
Rosinha Bezenaro e Vilza

Sorteio da Fábrica dos 
Bolos - Bolo de Fubá., o 
preferido Cesar Filho, do 
ganhador  da promoção da 
Fábrica dos Bolos

Óptica Marcio, em 
novo endereço e 
sempre com novida-
des!!
Acesse a Fan Page 
e concorra antes 
do Carnaval a 01 
óculos no valor de 
R$ 200,00

Elaine Cerimonialista Cerimonialista com sua equipe

Inauguração Madame Biá Acessórios - Bia Paschoalini, recebe as 
amigas Jane Martins e Izabel Altero

Bia com sua mãe Bete Paschoalini e a Blogueira Nilda Takeuti Espaço interno do Rubi Salon, venha nos conhecer!! Acesse a Fan Page 
Rubi Salon e agende um horário

Pré Carnaval Bloco Só Vou Se Você For no Indaiatuba Clube

Alessandro  Almeida e Priscila Souza Helio e Rose Anselmo Valter Mucilo e Cely Garcia
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Rafaella Milani e Maria Luiza Palante de Oliveira do 
Colégio Rodin

Lis Henney de Medeiros e Joana Leles Cruz do Colé-
gio Rodin

Karen de Melo, Laura Medeiros de Oliveira, Rafael Salomão e Luigi 
Zanotto do Colégio Rodin

Wilde com as novidades da Will Modas, vá conferir!

Silvana, Sandra e Will Rufino

Natty, Mariana, a master Ludmilla, Denise e Joana na Master Class 
Zumba

Letícia, Emília, Carolina, Mirian, Daniela e Clemance na nauguração 
do centro de diagnóstico por imagem Rusvet,  no Hospital-Escola 
Veterinário da Faculdade Max Planck (HEV). O evento aconteceu na 
sexta-feira, 30 de janeiro 

Gabriella Souza modelo da Indaia Vest

Débora, Larissa e Carol, da PontoCom Papelaria e Informática

Diene Porto e Josi Porto, da Josi Porto Cabelo & Beleza

Marcão, ao lado de Darci e sua equipe, comprovando o ótimo atendi-
mento da Casa do Pescador, confira você também. A loja 1 fica na Ave-
nida Ário Barnabé, 230, no Jardim Morada do Sol, telefone 2926-7116; 
e Loja 2 está na Rua Pedro de Toledo, 252, Centro, telefone 3885-4842

Michel e Camila dando boas-vindas aos alunos do Yázigi IndaiatubaTurma do Teacher João Daniel em atividades do Yázigi IndaiatubaTurma da Teacher Michelle, na Maalouli escola Montreal durante 
atividades de Inglês

O aluno do Objetivo, Leone Almen-
dro Mendes, comemora aprova-
ções em Engenharia Elétrica na 
Poli da USP, Unicamp, Unesp e 
Unifei 

A aluna do Objetivo, Samantha 
Sartore Duque Estrada Medeiros, 
comemora aprovações em Medi-
cina na Faculdade de Medicina de 
Jundiaí e Enfermagem na UFSCAR

Thais, Amanda, Lívia e Márcio da Sina Luz
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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 / LA-
VANDERIA / 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

CA09801 JD.DOS COLIBRIS - AT.150m² AC.102m² - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / EDICULA / CHUR. / GAR.2 
VAGAS. R$ 320.000,00

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

CA09818 JD.PARADISO - AT.425m² AC.357m² - 4 SUITES + CLOSET + AR COND. / SALA 
2 AMB. / LAVABO / HOME / DESPENSA / COZ.PLANEJ. + ELETRO / COPA / WC / LAVAN-
DEIRIA / ESCRITORIO / SAUNA / AREA GOURMET / GAR.2 VAGAS. R$ 2.800.000,00

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

*CA09822 PQ.SÃO LOURENÇO - AT.300m² AC.140m² - 2 DORM.(SUITE) / 
SALA / COZ. / COPA / 3WC / AS / CHUR. / PISCINA / DESPENSA / AR COND.
NOS DORM. E SALA / VENT.DE TETO / GAR.2 VAGAS. R$ 495.000,00

CA09791 JD.M.DO SOL - AT.125m² AC.80m² - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / 2WC / AS / GAR. R$ 195.000,00

*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
CA00976 – Jd. Tropical – 2dorm, sala, coz, wc, lavanderia, garagem 1 carro 
R$ 1.300,00(incluso Iptu, Água e Luz)
CA00874 – Jd. Belo Horizonte – 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, coz, 
lavand, wc de empregada, garagem, portão eletrônico R$ 1.500,00 + Iptu
CA01093 – Res. Guarantãs – Cond. Fechado – 3dorm(sendo 1 suite), wc so-
cial, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, churrasq, gar. 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$ 1.700,00 
+ 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$ 2.000,00 + Iptu
CA01099 – Belle Ville – Cond. Fechado - 3dorm(sendo 1 suite c/ closet), wc 
social, sala 2 amb, lavabo, coz planej c/ fogão cook e forno elétrico, lavand, 
churrasq, garagem R$ 2.200,00 + Cond + Iptu
CA01092 – Res. Maringá – Cond Fechado – AT: 300m² - AC: 173m² - 
3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, lavabo, coz, lavand, edícula c/ 
despensa e wc, garagem R$ 2.700,00 + Cond + 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$ 2.700,00 + 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$ 950,00 + 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$ 1.200,00 + Cond + Iptu
AP00447 – La Spezia – Apto Novo – portaria 24 hs - 2dorm(sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, varanda gourmet, garagem R$ 1.350,00 
+ Cond + Iptu
AP00472 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro - 2dorm(sendo 1 c/ armário), sala 
2 amb, coz c/ armários, wc social, lavand, garagem R$ 1.200,00 + Cond + Iptu
AP00390 – Grand Ville -  Área de Lazer Completa, Portaria 24 hs – 3dorm(sendo 
1 suite), sala 2 amb, wc social, coz, lavand, garagem R$ 1.200,00 + Cond + Iptu
AP00477 – Jd. Pau Preto – Prox. ao Centro – Portaria 24hs, salão de festas, 
sala de ginástica -  3dorm c/ armários(sendo 1 suite), wc social, sala 2 amb, 
coz planej, lavand, garagem R$ 1.400,00 + 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
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
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

CA01068 – Res. Maringá – AT: 300m² - AC: 235m² - Aquecimento Solar – Preparação 
p/ Ar Condicionado - 3 suites(sendo 1 c/ closet), sala 2 amb, lavabo, coz, despensa, 
área gourmet, piscina, wc externo, lavand, gar. 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, aquecimen-
to solar, cisterna para reuso de água, escadas em mármore travertino R$ 980.000,00
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/ armários), 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/ ar-
mários, sala, coz planej c/ fogão cook top, forno elétrico e coifa, wc c/ box e gabinete, 
lavand, garagem coberta R$ 235.000,00
AP00391 – Ed. Azaleia – 3dorm, sala, coz, wc, lavand, garagem, portaria 24 hs, área 
de lazer R$ 245.000,00
AP00202 – Jd. Regente – Ótimo Acabamento - 2dorm(sendo 1 suite), wc social, sala, 
coz, lavand, garagem R$ 260.000,00 
AP00405 – Jd. Pompeia – Excelente Localização – Prox. ao centro – Apto Novo – 
2dorm(sendo 1 suite), sala 2 amb,  coz, wc social, lavand, garagem-(aceita financiamento 
bancário)  R$ 275.000,00
AP00406 – Centro – Apto Novo – 2dorm, sala 2 amb, wc social, coz, lavand, 2 vagas 
de garagem cobertas, portaria 24 hs R$ 320.000,00
AP00227 – Residencial Victória – Área de Lazer e portaria 24hs - 3dorm(sendo 1 
suite), wc social, sala 2 amb, coz planejada, lavand, garagem R$ 370.000,00
AP00416 – Cidade Nova – Ed. Patio Andaluz – Linda Área de Lazer – Excelente Lo-
calização - 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

CA01025 - Jd. Pau Preto - Casa Nova - Acabamento em 
porcelanato - 3dorm(sendo 1 suite), wc social, sala 2 
amb, coz americana, lavabo, churrasqueira, edícula, 

garagem 2 carros.
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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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CASAS

Cond. Esplendor – R$ 1.200.000,00 – AT: 300m² AC: 
190m² - 03 suítes, sala de estar, sala de jantar, área de 
luz, lavabo, cozinha ampla, área gourmet, piscina, WC 
externo, garagem para 02 carros, jardim.
Cond. Portal dos Ipês - R$ 750.000,00 - AT: 300m² 
AC: 171m² - 03 dorms (01 suíte master), Wc, sala estar/
jantar, lavabo, wc externo, cozinha, despensa, A.S., área 
gourmet, garagem p/ 04 carros.
Cond. Montreal Residence – R$ 470.000,00 – AT: 
150m² aC: 100m² - 03 dorms (01 suíte), sala 02 ambien-
tes, cozinha, A.S, chrrasqueira, WC, garagem. *Toda c/ 
armários.
Cond. Vista Verde – R$ 446.000,00 – AT: 175m² AC: 
120m² - 03 dorms (01 suíte), WC, sala 02 ambs., cozinha, 
A.S, churrasqueira, garagem.
Cond. Montreal Residence – R$ 450.000,00 – AT: 
150m² AC: 115m² - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha, 
lavabo, churrasqueira, A.S, garagem. 
Pq. das Nações – R$ 349.000,00 – 03 dorms (01 suíte), 
sala, cozinha, wc, A.S., garagem p/ 02 carros.
Jd. Regente – R$ 333.000,00 – AT: 125m² AC: 85m² 
- 03 dorms (1 suíte), wc, sala, cozinha americana, A.S, 
garagem. Ac. financiamento
Portal do Sol – R$ 270.000,00 – AT: 150m² AC: 95m² - 02 
dorms, WC, sala, cozinha, A.S, garagem. Ac. Financiamento
Jd. Colibris – R$ 270.000,00 – AT: 150m² AC: 80m² - 02 
dorms, sala conjugada, cozinha planejada, wc, A.S., área 
de churrasqueira, garagem coberta.
Jd. Califórnia – R$ 220.000,00 – AT: 132m² AC: 73m² - 
03 dorms (01 suíte), sala, cozinha, wc, A.S, garagem p/ 
02 carros. Ac. Financiamento

APARTAMENTOSS

Ed. Central Park – R$ 750.000,00 – A.U: 107m² - 03 
dorms (01 suíte c/ closet), WC, sala 02 ambs., A.S, es-
critório, cozinha planejada, 02 vagas na garagem.
Ed. Torre viena – R$ 520.000,00 – A.U: 124m² - 03 dor-
ms (01 suíte), sala 02 ambs., escritório, lavabo, cozinha, 
A.S. 02 vagas na garagem.
Ed. Pátio Andaluz – R$ 450.000,00 – A.U: 84m² - 03 
dorms (01 suíte), wc, cozinha, sala de estar e jantar, A.S, 
02 vagas na garagem.
Ed. Sônia Maria – R$ 356.000,00 – A.U: 79m² - 03 dorms 
(01 suíte), wc, sala de estar e jantar, cozinha, A.S, 02 
vagas na garagem. Ac. financiamento
Cond. Res. Ravena – R$ 330.000,00 – A.U: 75m² - 03 
dorms (01 suíte), sala, cozinha, A.S, garagem.
Res. Célia (Jd. Regente) – R$ 260.000,00 – A.U: 67m² 
- 02 dorms (01 suíte), wc, sala 02 ambs. c/ varanda, 
cozinha, A.S. c/ varanda, 01 vaga na garagem.
Cond. Ibiza (Jd. Sevilha) – R$ 220.000,00 – A.U: 55m² - 
02 dorms, WC, sala, cozinha, A.S, 01 vaga na garagem.
Res. Ana Elisa (Jd. Alice) – R$ 220.000,00 – A.U: 
57,95m² - 02 dorms, wc social, sala, cozinha com armá-
rios, A.S, 01 vaga na garagem.

Solar dos Girassois – R$ 185.000,00 – AU: 60m² - 02 
dorms, sala, cozinha, WC, 01 vaga na garagem – Pró-
ximo a portaria.

TERRENOS

Cond. Santa Clara – AT: 450m² - R$ 430.000,00
Vale do Sol - AT: 1.000 - R$ 250.000,00
Cond. Terra Nobre – AT: 307,49m² - R$ 230.000,00
Cond. Jardim Maringá – AT: 320m² - R$ 220.000,00
Cond. Residencial Viena – AT: 250m² - R$ 160.000,00
Cond. Portal da Mata - AT: 1.000m² - R$ 150.000,00
Jardim Valença - AT: 144,30m² - R$ 155.000,00
Cond. Montreal Residence – AT: 150m² - R$ 145.000,00
Jardim Paulista II - AT: 150m² - R$ 138.000,00 (Próx. 
Avenida)
Jd. Veneza – AT: 150m² - R$ 110.000,00
Cond. Jardins do Império – AT: 150m² - R$ 110.000,00
Jd. Dos Colibris – AT: 150m² - R$ 116.000,00
Jd. Veneza – AT: 150m² - R$ 65.000,00 + parcelas R$ 
1.372,00 (Aceita carro)

Oportunidade!!!
Jd. União – AT: 150m² (residencial) 

R$ 95.000,00 a vista

CHÁCARAS

Jardins de Itaici - R$ 1.100.000,00 - AT: 4.000 AC: 1.000 
- 03 dorms (02 suítes), sala, cozinha, área de serviço, 
área gormet, salão de festas com 02 wc, paisagismo, 
playground, campo, piscina, poço artesiano, casa de 
hóspedes.
Vale das Laranjeiras – R$ 910.000,00 – AT: 2.580m² 
AC: 277m² - 03 (01 suíte c/ closet), sala estar, sala de 
jantar, sala de TV, coz. Planejada, churrasqueira, A.S, 
campo, piscina, casa de boneca, canil, pomar.
Sítio Elias Fausto – R$ 850.000,00 – AT: 32.000m² - 
Casa sede, salão de festas, casa de caseiro, lago. Ac. 
Permuta em imóvel de Indaiatuba.
Terras de Itaici – R$ 650.000,00 – AT.: 1.000m² AC.: 
205m² - 03 dorms (2 Suítes), cozinha, sala de estar, 
sala de jantar, wc, piscina, área gourmet c/ churrasueira, 
pomar, garagem.
Colinas I – R$ 480.000,00 – AT:1.000m² AC: 250m² 
- 03 dorms (01 suíte), sala, coz.,A.S, varanda e ga-
ragem.
Mosteiro de Itaici – R$ 450.000,00 – AT: 2.500,00 AC: 
90m² – 01 dorm (01 suíte), sala, sala de jantar, cozinha, 
escritório, garagem.

LOCAÇÃO

  -Imóveis Residenciais-

Casa – Cond. Terra Magna – R$ 3.800,00 + cond. + 
IPTU – 03 dorms (02 suítes), sala 02 ambientes, cozinha, 
lavabo, A.S, piscina, garagem p/ 02 carros.

Casa – Chácaras Areal – R$ 3.500,00 - 03 dorms (01 
suíte master), 02 salas, cozinha planejada c/ despensa, 
sauna, lavanderia e garagem.
Chácara – Cond. Terras de Itaici – R$ 3.500,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte), sala e cozinha amplas, wc 
social, área de serviço, garagem para 02 carros, vestiário, 
churrasqueira, piscina, pomar.
Chácara - Jardins de Itaici - R$ 3.200,00 + IPTU - 
03 dorms (02 suítes), sala, cozinha, área de serviço, 
área gormet, salão de festas com 02 wc, paisagismo, 
playground, campo, piscina, poço artesiano, casa de 
hóspedes.
Casa – Cond. Villagio de Itaici – R$ 2.600,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte máster), sala 02 ambs., 
cozinha mobiliada, área de churrasqueira, garagem p/ 
02 carros.
Casa – Cond. Green Village – R$ 2.450,00 + cond. + 
IPTU – 03 dorms (01 suíte c/ closet), WC, escritório, sala 
estar/jantar, cozinha, lavabo, espaço gourmet, piscina, 
A.S, garagem.
Sobrado – Jd. Bela Vista – R$ 2.200,00 + cond. + IPTU 
– 03 dorms (01 suíte), 02 vagas na garagem.
Casa – Montreal Residence – R$ 2.000,00 + cond. + 
IPTU – 03 dorms (01 suíte), garagem p/02 carros (01 
coberta).
Casa - Cond. Res. da Lagoa - R$ 1.900,00 + cond. 
+ IPTU - 03 dorms (01 suíte), sala, cozinha planejada, 
A.S., garagem.
Apartamento - Ed. Spazio Livenza - R$ 1.800,00 + 
cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte), 02 vagas na ga-
ragem. 
Apartamento – Ed. Torre Viena – R$ 1.600,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte),  02 vagas na garagem.
Apartamento – Ed. Piazza di Fiori – R$ 1.300,00 + 
cond. + IPTU – 03 dorms (01 suíte), 02 vagas cobertas 
na garagem.
Apartamento – Res. Ana Maria – R$ 1.200,00 + cond. 
+ IPTU – 03 dorms (01 suíte), 02 vagas cobertas na 
garagem.
Apartamento – Cond. Solar dos Girassóis – R$ 900,00 
+ Cond. + IPTU – 02 dorms, WC, cozinha, A.S e 01 vaga 
na garagem.

-Imóveis Comerciais-

Galpão Industrial – Rec. Campestre Jóia – R$ 2.500,00 
+ IPTU – AC: 162,01 – 01 escritório, WC, refeitório e 
salão.
Salão Industrial – distrito Industrial Bartolomai – R$ 
4.000,00 + IPTU – AT: 300m² AC: 360m² - Escritório, wc 
social adaptado, cozinha e mezanino (110m²).
Casa Comercial - Centro - R$ 6.100,00 + IPTU - Recep-
ção ampla, 05 salas, 02 wcs, cozinha, área externa ampla.
Salão Comercial – Centro – R$ 7.000,00 + IPTU – AC: 
339,25m² - Salão com 03 wc na parte inferior + 02 wc 
no mesanino.
Salão Comercial - Cidade Nova - R$ 7.500,00 + IPTU - 
AC: 220m² - Salão amplo com depósito, cozinha, 02 wcs.
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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 FA-
RIA 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. 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 VA-
GAS.
R$365.000,00

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

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. EUROPA II- CA02670
03 SUITES, SALA, COZ, WC, ESCRI, 
FUNDOS: A.S, WC, COZ, GARA-
GEM E AQUECEDOR SOLAR.
R$ 620.000,00 AT: 250M² AC:213M²

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

APARTAMENTO VENDA

JD.MORUMBI AP00605
02 DOR, SALA, C0Z, WC, A.S 01 
VAGA.
ÁREA DE LAZER PORT 24 h
R$150.000,00

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

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 GA-
RAGEM.
R$ 150.000,00

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

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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OPORTUNIDADE:   linda casa localizada no jd. moacir arru-
da ́ ´imperdivel`` 311m² at. 180m² ac.  3 dorms s/ 1 suit. sala 
ampla, área de luz, coz. planj. 2 wcs, quarto despj. garag. 
2 vagas, quintal grande R$ 395.000,00 

CONDOMINIO EM FRENTE A FACULDADE MAX PLANCK 
– sendo 3 dorm, sala, coz, lavand +wc, garag p/2 carros. 
R$1.200,00 + COND + IPTU

VENDA PERMUTA:
CA00781 – CASA JD. MORUMBI: 132M² AT. 80M² 
AC. 2 dorms, sala, coz. lavand. wc, churrq. garag. R$ 
270.000,00 ( PERMUTA C/ CHACARA )
AP00170 – EDF. PATIO ANDA LUZ: 84M² AC. 3 dorms, 
s/ 1 suit. c/ armar. sala 2 amb. coz. wc, churrq. garag. 
varanda R$ 550.000,00 ( PERMUTA POR IMÓVEL DE 
MENOR VALOR ). 

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, 
garagem . R$1.350,00 + 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, lavan-
deria, 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 + 100,00 + 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 RODOVIA-
RIA)– 1 dorm, sala, coz, wc. R$900,00 +IPTU+COND
EDIF SOLAR DOS GIRASSOIS (PROX A VILA SUI-
ÇA)– 2 dorm, sala, coz, wc, varanda, 1 vaga. R$900,00 
+IPTU+COND

EDIF COLONIAL (BAIRRO CENTRO) – 3 dorm, 1 
ste, sala , coz planejda, wc social, 1 vaga. R$1.500,00 
+IPTU+COND
EDIF DUETO DI MARIAH - 2 dorm, sala, coz, wc, 
varanda, 1 vaga. R$1.500,00 +COND+IPTU

CHACARAS:
CH00234 – 3 dorms, s/ 1 suite, sala, coz. wc, 
piscina, garag. R$ 600.000,00 
CH00233 – só terra 4.000M² R$ 405.000,00 
CH00232 – COLINAS DO MOSTEIRO: 1.000m² at. 
3 dorms, s/ 2 suits, sala, coz. planj. copa, lavand. 
wc, quarto despj. piscina, churrq. pomar, varanda, 
garag. imóvel c/ armar. R$ 680.000,00 
CH00181 – TERRAS DE ITAICI: 2.000m2 at. 
350m² at. 4 dorms, s/ 1 suite, sala, piscina, churrq. 
R$ 1.000,000,00
CH00059 – ALTO DO BELA VISTA: 2.200 at. 
450m² ac. 3 dorms, s/ 1 suit. sala, coz. lavand. 
wc, dormt. de empreg. piscina, churrq. garag. R$ 
680.000,00 

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

CH00219 – TERRAS DE ITAICI: 1.000m² at. 225m² 
ac. 3 dorms, s/ 1 suit. sala, coz. amer. lavand. wc, 
lavab. dispens. piscina R$ 680.000,00 
CH00226 – MOSTEIRO DE ITAICI: 2.500m² at. 445m² 
ac. 3 suites, c/ armar. sala 3 amb. copa, lavand. 
piscina, churrq. + forno pizza, pomar, varanda R$ 
2.300.000,00 
CH00043 – TERRAS DE ITAICI: 1.000m² at. 460m² 
ac. 2 dorms, s/ 1 suit. sala, coz. copa, wc, churrq. 
R$ 585.000,00
CH00202 – MOSTEIRO DE ITAICI: 3 dorms, s/ 2 
suites c/ closet. sala, coz. planj. copa, wc, lavabo, 
dispens. escrt. portão eletro. aq. solar, casa dos fun-
dos, academia, dormt de empreg. casa de caseiro, 
piscina, 2 churrq. pomar, salão de festas/ jogos R$ 
2.150.000,00
CH00217 – MATO DENTRO: 850m²  at. 1 dorm. 
sala, coz. wc, churrq. pomar, varanda R$ 400.000,00 
CH00216 – ALDROVANDIA: 1.000m² at. 3 dorms, 
sala, cozinha, wc, R$ 380.000,00 
CH00230 – ALVORADA: 2.000m² at. 180m² ac. 3 
dorms, s/ 1 suit, sala, coz. R$ 550.000,00 
CH00201 – REC. INT. VIRACOPOS: 1.429M² AT. 
400M² AC. 5 dorms s/ 1 suit. c/ hidro, sala, coz. planj. 
wc, escrt. dormt. de empreg. churrq. pomar, varanda 
R$ 650.000,00 
CH00227 – ALTOS DA BELA VISTA: 1.250M² AT. 
3 dorms, sala, coz. lavand. wc, campo de fut. churrq. 
pomar R$ 600.000,00 
CH00220 – TERRAS DE ITAICI: 1.000M² AT. 3 dorms 
s/ 1 suit. sala, coz. lavand. wc, lavabo, campo de fut. 
piscina R$ 590.000,00 
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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 dormi-
tórios, 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 LOCA-
ÇÃO próximo a av conceição com 2 dormitó-
rios, 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

SALÃO EM 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 

com 2 wc e cozinha. R$ 2.200,00 
Referência: SL00011

CASA EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
próximo as avenidas principais da 

cidade e saida e entrda com 2 dormi-
torios,1 wc, sala ,cozinha, garagem 
coberta e quintal. R$ 1.300,00 Refe-

rência: CA00137

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: CA00127



Mais Expressão10B

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,  
wc, sala, cozinha, área de serviço, entrada para 
dois carros, salão de festas, piscina R$ 1.300,00 
+ Cond. + IPTU.

Salão para Locação Jardim Morada do Sol 
- Salão 285 m² 3 wc sendo um adaptado para 
deficiente, copa, cozinha, vagas para estaciona-
mento  R$ 7.000,00 + iptu

Kitnet bem próximo ao Polo Shopping Indaia-
tuba, com 01 garagem á partir de R$ 700,00 + 
Cond + IPTU

Sobrado para locação Comercial Centro pró-
ximo ao HAOC 7 dorm, 01 suíte, cozinha 3 wc. 
R$ 3.000,00 + IPTU

VENDA E LOCAÇÃO

Apartamento Torres da Liberdade 3 dorm, 
sendo 01 suíte, sala dois ambientes, cozinha com 
armários embutido, área de serviço, área de lazer 
com piscina ,churrasqueira, sauna salão de festa, 
salão de jogos quadra poliesportiva, mini pista 
de skate. Locação R$ 1.500,00 + Cond. + IPTU
 

Sobrado Jardim Regina com 3 dorm. sendo 
um suíte banheira hidromassagem armários 
planejado, sala dois ambientes, lavabo, 
cozinha com armários planejado, área de 
serviço, churrasqueira, garagem para 3 
(três) carros Locação R$ 2.500,00 + Cond. 
+ IPTU    Venda 636.000,00

Apartamento Jatobá  com 3 dorm, sendo 
uma suíte com closet, cozinha com armários 
embutidos, lavabo, sala dois ambiente. pisci-
na, churrasqueira, quadra de tênis, Locação 
R$ 3.000,00 + Cond. + IPTU

VENDA

Terreno para  Viracopos Indaiatuba 1000 
M² R$ 160.000,00

Terreno de esquina  Parque das Nações 
185m²  R$ 196.000,0

Terreno Elias Fausto 220 m²  R$120.000,00

Sobrado para  Jardim Itamaracá 03 
dorm. sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
área de serviço garagem para 2 carros 
R$ 300.000,00

LOCAÇÃO
R$ 1.000,00 Morada do Sol:   1 dormitó-
rio, wc social, sala, cozinha e lavandeira, 
garagem p/ 1 carro. Frente (1ª locação) 
agua e luz individual.
R$ 1.000,00 Morada do Sol:   1 dormitó-
rio, wc social, sala, cozinha e lavandeira, 
garagem p/ 1 carro. Fundos (1ª locação) 
agua e luz individual.
R$ 1.700,00 Jd. Santiago:  3 dormitórios, 
sala cozinha, wc, com vista para a piscina 
e quadra. Garagem para 2 autos. (Condo-
mínio e água incluso no valor)
R$ 1.300,00 Jd. Paulista:  2 dormitórios, 
sala cozinha, wc. Garagem para 2 autos.
R$ 950,00 Jd. Paulistano:  1 dormitório, 
sala, cozinha e lavandeira, agua e luz 
individual.
R$ 1.200,00 Jd. Colonial: Excelente 
salão comercial

TERRENOS
R$ 360 mil Av. Ario Barnabé: Lote 
comercial com 250 m².
R$ 45 mil + parcelas Salto Laguna: 
lote de 170 m². (Aceita carro na entrada) 
R$ 75 mil Salto Jd. Laguna: lote de 
170 m².
R$ 85 mil Monte Carlos: lote de 150m².

VENDAS
R$ 160 mil Oliveira Camargo: 2 dormitó-
rio, sala e cozinha, wc social, lavanderia 
coberta nos fundos garagem, Aceita 
carro, van, terreno, estuda parcelamento
R$ 1.250.000 Distrito industrial aceita 
imóveis e uma parte em dinheiro
R$ 235 mil Morada do Sol: lote 250 m², 2 
dormitórios, sala cozinha e 2 wc,

R$ 195 mil Morada do Sol: 1 dormitório 
Wc social e cozinha, entrada p/ vários 
carros, Aceita financiamento e terreno 
como parte da negociação
R$ 150 mil Camargo Andrade: Casa 
da frente 2 dormitórios com suíte, sala 
e cozinha. Fundos 1 dormitório com wc 
social. (aceita carro)
R$ 240 mil Morada do Sol: 3 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Aceita Financiamento.
R$ 300 mil Morada do Sol: 3 casas 
sendo a 1ª - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, garagem – 2ª - 1 dormitório, sala e 
cozinha – 3ª - 1 dormitório, sala e cozi-
nha, quintal.
R$ 250 mil Morada do Sol: 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, garagem. Aceita 
Financiamento.
R$ 250 mil Jd. Primavera: 1 dormitório, 
sala e cozinha. Excelente Localização. 
Aceita imóvel de menor valor
R$ 260 mil Morumbi: 2 dormitórios, sala 
cozinha e wc, Aceita Financiamento. 
R$ 180 mil Salto Jd. Rondon: 2 dor-
mitórios, sala e cozinha, Aceita finan-
ciamento.
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 Financiamento.
R$ 350 mil Jd. Valença: Linda casa, 
3 dormitórios 1 suíte, wc social, sala e 
cozinha, garagem para 2 autos, área de 
churrasco. Aceita Financiamento.
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$ 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$ 600 mil Cidade nova I: Excelente 
casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala copa e cozinha, lavanderia, piscina 
garagem para 2 carros (Aceita permuta 
por chácara).
R$ 500 mil Jd. Umuarama: 4 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc, lavanderia, gara-
gem para 3 carros. Aceita Financiamento. 
(Aceita chácara)
R$ 220 mil Morada do Sol: Apartamento 
- 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, vaga 
para 1 carro. Aceita Financiamento, troca 
por casa em salto ou Cardeal.
R$ 310 mil Morada do Sol: 2 dormitórios 
1 suíte, sala, sala de estar, cozinha, wc 
social lavanderia, área de Churrasco 
na parte superior, acabamento todo em 
Porcelanato sanca de gesso no teto, 
Aceita Financiamento. 

CHÁCARA
R$ 550 mil Vale do Sol: 1.000 m² - 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc social, área de 
churrasco, piscina, em bom acabamento. 
Aceita imóvel de menor valor. 
R$ 110 mil Salto Buru: 1100 m² - exce-
lente lote plano. Aceita imóvel de menor 
ou maior valor.
R$ 690 mil Mosteiro de itaici: 1.000 
m² - 3 dormitórios, sala, cozinha, wc 
social, área de churrasco, piscina, em 
bom acabamento. Aceita imóvel de 
menor valor. 
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VENDAS     

CASAS COM 2 DORMITORIOS

COD.205 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – 2dorms, 
sala, copa, coz, wc, as, varanda, quintal, 2 salas comerciais, 
wc, garagem para 2 carros. SOBRADO.
COD.209 – PQ.DAS NAÇÕES – R$297 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc social, lavanderia, garagem. 
COD.227 – JD.MORUMBI – R$370 MIL – 2sts, sala, coz, 
wc, lavanderia, edícula, garagem, quintal.
COD.229 – OLIVEIRA CAMARGO – R$195 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem coberta.
COD.231 – JD.ESPLANADA – R$550 MIL – 2dorms(1st), 
sala, coz, dispensa, lavanderia, 2wc, quintal, portão ele-
trônico, garagem.

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, churras-
queira,  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, lavand., pisc., campo de futebol, churrasq.
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.
IC.02 – JD.MORADA DO SOL – R$370 MIL – Frente:salão 
com 48m² c/wc, fundos com 100m², wc, 6m de altura e me-
sanino de 48m² e coz, quintal c/área coberta e wc(total 48m²) 
rede trifasica, estacionamento para 3 carros.

LOCAÇÃO – CASAS C/ 3,  2 E 1 DORMITÓRIOS

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

JD.MOACYR ARRUDA – R$2MIL – 2dorms, sala ampla, 
coz, 2 wc social, lavanderia, garagem para 4 carros. Edícula: 
2dorms, wc, varanda ampla.
CIDADE NOVA – R$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.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$1.400,00 – 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 ambien-
tes, coz, 2 wc, lavanderia, garagem. SOBRADO.
JD.ITAMARACÁ – R$1.100,00 – 1dorm grande, sala grande, 
coz, lavanderia, quintal, garagem para 2 carros.
Vl. VITORIA – R$1.000,00 – kitnet com garagem e mobília.
CIDADE NOVA – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, wc, entrada 
p 1 carro.
CENTRO – R$1.000,00 – dorm, sala, coz, 2wc – COMERCIAL
JD.SANTA CRUZ – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
VL.MERCEDES – R$920,00 – 2dorm, sala, coz, wc, garagem.
JD.OLIVEIRA CAMARGO – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, garagem
VL.ALMEIDA – R$900,00 – dorm, sala, coz, wc, garagem.
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.

APARTAMENTOS

CECAP – R$970,00 – 2dorms, sala em L, coz, as, wc, 1vaga 
de garagem

 

TEMOS OPÇÕES  EM TODOS OS CONDOMINIOS E BAIRROS DA CIDADE. CONSULTE - NOS

CHÁCARAS VENDE
CH2340 – Vale das Laranjeiras – 03 dorms(02 suites), sala, 
cozinha planejada, salão de jogos, sala de TV, escritório, 
piscina, Campo de futebol e Casa de Hospede..AT/3.000m²....
AC/ 600m²....R$ 1.300.000,00
CH2383 – Terras de Itaici -  03 dorms(01 st), sala 02 amb, 
cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira AT 1.000m² AC/ 
250m² R$ 700.000,00 
CH2312  – Mosteiro de Itaici - 04 suites, sala 03 amb c/ 
varanda, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lavanderia, 
despensa, piscina c/churrasqueira completa, casa de caseiro, 
quadra de tênis, campo de Futebol, baias e poço artesiano..
AT..10.000m² AC/ 700m² R$ 1.500.000,00
CH2224 – Terras de Itaici – 03 suites, lavabo, sala 02 ambien-
tes,  cozinha planejada, piscina, churrasqueira, murada com 
portão eletrônico..AT/ 1.000m²....AC/ 280m²...R$ 850.000,00
CH0062 – Vale das laranjeiras – 03 dorms(01 st), lavabo, 
sala 02 amb, copa/cozinha com AE, piscina churrasqueira, 
pomar e canil.....AT/ 3.000m² AC/ 390m² R$ 900.000,00
CH2171 – Lagos de Shanadú – 04 dorms(02st), sala 03 ambien-
tes, cozinha, despensa, lavanderia, piscina, churrasqueira e edí-
cula nos fundos....AT/ 5.000m²......AC/ 400m²......R$ 800.000,00.
CH2358 – Mosteiro de Itaici – 03 dorms(01 st) 02 Banheiros, 
sala 02 ambientes, cozinha, piscina (CH com fundo para lago).  
AT/2.500m² AC/ 380m² R$ 900.000,00.
CH2339 – Vale das Laranjeiras – 04 dorms, sala 02 amb, 
cozinha, churrasqueira, piscina e mais 02 suites externas para 
hospede AT/ 3.000m² AC/ 400m² R$ 700.000,00
Casa Vende
CA2359 – Alto de Itaici – 04 suites, sala 03 ambs, escritório,  
cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, piscina aque-
cida, Ar Condicionado AT/ 400m² AC/300m² R$ 950.000,00 

CA2172 – Jardim Esplanada 11 – 03 suites (01 c/closet), sala 03 
ambientes, lavábo,  cozinha , despensa, área de serviço, piscina 
e churrasqueira AT/300m² AC/192m² R$ 730.000,00. Aceito ter-
reno até R$ 250.000,00 como parte de pagamento. Casa Nova.
CA2165 – Santa Clara – 04 suites(01 master), lavábo, sala 
03 ambientes, escritório, cozinha,  lavanderia,piscina, chur-
rasqueira AT/ 450m² AC/ 400m² R$ 1.950.000,00. Aceito 30% 
em permuta
CA0234 – Jardim América – 02 dorms(01 st), sala 02 ambs, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, portão eletrôni-
co....AT/250m AC/160m R$ 450.000,00.
CA0008 – Alto de Itaici – 03 suites, sala 02 ambientes, lava-
bo, cozinha, churrasqueira e piscina AT/ 300m² AC/ 280m² R$ 
850.000,00. Aceita 50% em permuta.
CA0017 – GUARUJA (Enseada) – 03 suites, sala 02 ambien-
tes, cozinha com AE, lavanderia, área de lazer completa com 
piscina 5 x 5 AT/ 300m² AC/ 300m² R$ 1.000.000,00.(Casa 
situada na Av. Atlântica. PERMUTA POR IMÓVEL DE IGUAL 
VALOR NO MOSTEIRO OU VALE)
CA0135 – Chácaras Areal – 05 dorms(03 sts), lavabo, sala 
02 ambientes, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira 
AT/1.000m² AC/500m² R$ 1.500.000,00.
CA2379 – Residencial Montreal – 03 dorms(01 st), sala,  
lavábo, cozinha , lavanderia, aq.solar, ar condicionado, ga-
ragem 04 autos AT/175m² AC/164m² R$ 590.000,00. Aceita 
30% em permuta.

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

 APARTAMENTO VENDE 
Apto2172 – Edifício Kellen – 03 dorm(01 st), sala, cozinha 
e WC R$ 440.000,00
Apto0008 – Florianópolis (Itapema) -  03 dorms(01 st), sala, 
cozinha, lavanderia e churrasqueira na varanda AT/ 130m² 
R$ 420.000,00

TERRENO VENDE
TE0050 – Jardim Paradiso – 03 lotes juntos, localização 
privilegiada, 708m², 550m² e 420m²  R$ 800,00  m²
TE1025 –Terras de Itaici – 1.000 m²  R$ 250.000,00 (Troca 
por apartamento de igual valor)..
TE2367 – Alto de Itaici 400m² R$ 212.000,00
TE0026 – Duas Marias -  360m²  R$ 390.000,00
TE0050 – Park Real -   150m² R$ 130.000,00
TE 0858 – Terra Nobre – 300m² R$ 230.000,00
TE0013 – Jardim dos Laranjais – 9.000m² R$ 400.000,00
TE0008 – Maringá  300m² R$ 210.000,00
TE0028 – Residencial Primavera (Salto) 1.000m² R$ 
220.000,00
TE0043 – Vale das Laranjeiras -  2.600m² R$ 320.000,00

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

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

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

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

CHACARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 30m², wc, bancada 
com armários e espelho.
JD.MORADA DO SOL – R$1.000,00 – 100m²
VL.GIORGINA – R$1.500,00 – 60m² + 20m², wc.
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada.
JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 – 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 – 130 m², wc.
JD.REGINA – R$2.500,00 – 30m², wc, área livre grande
CENTRO – R$2.500,00 – 60m², coz, escrit., 2 wc, porta de vidro.
JD.MORADA DO SOL – R$2.800,00 - 150m², wc
CIDADE NOVA – R$3.500,00 – vidro na frente, wc.

SALAS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – 40m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 60m², pia, wc.
JD.MORADA DO SOL – R$1.200,00 – 100m²

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 – galpão com 219m², 
escritório, 4wc.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS E TERRENOS

CASA NO VALE DAS LARANJEIRAS DE ALTO PADRÃO 
6.000,00 o m² DE ÁREA CONTRUIDA

COD.314 – VISTA VERDE – R$560 MIL – 3dorms(1st com 
banheira), sala de estar, coz, wc social, lavanderia, lavabo, 
churrasqueira, quintal, garagem para 1 carro.
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 FINANCIÁVEIS 
– Consulte- nos!

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

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

TE.10 – COND.MONTREAL – R$160 MIL – 150m².
TE.12 – JD.MORADA DO SOL – R$110 MIL – 125m².
TE.25 – PQ.INDAIA – R$230 MIL – 150m², com planta 
aprovada para comercio, fundos e laterais fechados, 
garagem para 4 carros. VENDE URGENTE
TE.43 – TERRAS DE ITAICI – R$ 260 MIL -1000m².
TE.46 – COND.VIENA – R$280 MIL – 324m².
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TERRENOS

SALTO – a partir de 300m² Em 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 – ga-
ragem 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 ape-
nas: R$260.000,00 AC.FINANCIAMENTO F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL-RUA-74- sobrado com 02dorm- wc e lav no pa-
vimento superior e. sala-copa-coz-e área dechurrasco e 
garagemp/varios autos no pavimento inferior. 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 dromi-
tórios (01 suite) 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                                                                                                                           
M.SOL-RUA-84 casa em lote de 250m² c/ 03 dorm 
- (01 suite) wc social. lavanderia, garagem p/ 02 au-
tos +edicula nos os fundos com 01 comodo e wc, + 
pequeno salão na frente, valor: apenas: r$350.000, 
00.aceita financ. F=19-3017-2608 / 99762-7997 / 3935-
3294                                                                                                                                                                                                                                                      
M.SOL-RUA – 76.  casa em lote de  250m² com 03 dor-
mitórios 02 salas (pode ser dividida em 02 casas de  03 
cõmodos) valor: R$1.200,00 F=19-3017-2608 / 3935-3294 
/ 9-9762-7997 CORRA!!

TERRENOS-VENDE-SE
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$390.000,00. ACEITA CASA EM INDAIATUBA. F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
SALTO SP. BAIRRO CONQUISTA. 2500m² casa grande 
e avarandada c/ 02 dormitórios, diversas árvores frutífe-
ras, galinheiro, vista panorãmica do local.R$ 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$600.000,00. ACEITA CASA EM INDAIATUBA NO 
NEGÓCIO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
SÍTIO EM RIBEIRÃO GRANDE SP- 04 alqueires- 02 
casas simples de 04 cômodos cada uma, pasto, la-
voura, diversas árvores frutíferas, 02 tanques com 
peixes abastecidos com água de mina em forma de 
bica, bosque, galinheiro, topografia mista (planaltos e 
ondulações), plantação de eucaliptos na cabeceira. a 
06 km do centro valor: R$ 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!

LOCAÇÃO

CASAS
R$ 4.400,00 - COND. FECHADO: sala 3 ambs., 3 suítes (1 c/ ar 
condicionado), todas c/ sacadas, lavabo, coz. planejada, despen-
sa, escritório, 4 vagas (2 cobertas), piscina, churrasq., wc. Cond. 
c/ salão de festas, quadras de tênis e futebol, sala ginástica. 
Excelente localização! - CA01289
R$ 4.000,00 - VL. SUÍÇA: impecável, c/ 4 dorms. (2 suítes), sendo 
1 no piso superior, sala ampla, coz. planejada, edícula, quintal c/ 
churrasq., 3 gar. - CA01136
R$ 3.700,00 + COND. + IPTU - VL. MARIA HELENA: 3 dorms., 
sendo 1 suíte c/ closet, sala, coz. c/ armários, lavabo, wc social, 
área serviço, apto empregada, wc empregada, churrasq., piscina, 
quintal e gar. - CA01283
R$ 3.500,00 + ENCARGOS - CASA BELLA: sala estar, jantar 
e de tv, coz. planejada, churrasq., pequeno quintal, 2 dorms. (1 
suíte) e 1 quarto transformado em closet, sacada, vaga 2 carros, 
pracinha em frente c/ bancos - CA01287
R$ 1.300,00 - MORADAS DE ITAICI: 2 dorms., coz. americana, 
sala, wc, lavanderia, 2 gar., área lazer - CA01275

APARTAMENTOS
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU - RESID. VICTÓRIA: C/ 3 dorms., 
sendo 1 suíte, coz. planejada, sala 2 ambs., sacada, 1 gar. co-
berta; condomínio c/ lazer completo e portaria 24hs  - AP00284
R$ 1.300,00 + ENCARGOS - CENTRO: sala 2 ambs., sacada, 2 
dorms. (1 suíte) c/ armários, coz. planejada c/ fogão, lavanderia, 
1 vaga coberta, piscina, salão de festas, portaria 24 hs - AP00455

R$ 1.300,00 + ENCARGOS - ED. ANA MARIA: sala 2 ambs., 
coz.c/ armários, 3 dorms., sendo 1 suíte, wc, 2 vagas cobertas, 
piscina, portaria 24 hs - AP00458

SALÃO:
R$ 1.300,00 - CENTRO: sala nova c/ wc, localização de fácil 
acesso e fácil estacionamento, c/ 45m² - SL00050
R$ 1.100,00 - CENTRO: salão bem decorado, novo, ar cond., wc, 
portão eletrônico; próx. à igreja - SL00048

PRÉDIO COMERCIAL, COM 
400M², COM FRENTE PARA A 
RUA 24 DE MAIO - R$ 12 MIL

VENDA

TERRENOS
R$ 180 mil - VILLAGGIO DI ITAICI: excelente lote c/ 150m² - 
TE00784
R$ 235 mil - TERRA NOBRE: plano, c/ 300m², excelente loca-
lização - TE00757

CASAS
R$ 459 mil - JD. BOM PRINCÍPIO: Linda casa, totalmente deco-
rada, c/ armários, aq. solar, churrasq., 3 dorms., sendo 1 suíte, 
coz. planejada, sala, gar. 2 carros - CA01284

R$ 1.768.000,00 - AMSTALDEN: Salas estar, jantar (pé di-
reito duplo), sala tv, lavabo, escrit. planejado no mezanino, 
3 suítes (1 máster), coz. planejada,  área gourmet c/ forno 
e churrasq., depósito, vestiário; piscina c/ aq. solar, toda 
automatizada c/ sistema panazon, venezianas c/ controle 
remoto, ar cond. quartos e sala tv, suíte máster c/ closet 
planejado e hidro dupla, wc’s planejados, toda a casa c/ 
projeto luminotécnico c/ lustres, sendo o da sala de cristal, 
aq. solar - CA01288
R$ 355 mil - VL. SUÍÇA: edícula c/ quarto, sala, coz., wc,  
lavanderia e gar., muito quintal, localização privilegiada, em 
frente à praça c/ pista de caminhada - AT 352 m² - CA01229

APARTAMENTOS
R$ 320 mil - CIDADE NOVA: Próx. Centro Esportivo, c/ 2 
dorms., sendo 1 suíte, ambos planejados, coz. planejada, 
sala 2 ambs. c/ ar cond. e rack, 2 vagas; impecável! AP00371
R$ 270 mil - GRAND VILLE: 3 dorms., sendo 1 suíte, sala, 
coz., wc, lavanderia, armário na coz. e wc, 1 vaga - AP00443

TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL: 
COM 1000M², PRÓXIMO AO 

AMERICAN PARK. 
ACEITA PROPOSTA! 

CONSULTE-NOS! - TE00785
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ALUGA-SE TERRENO INDUSTRIAL 
100.000M² AVENIDA MERCEDES 

BENS CAMPINAS.

ANDAR COMERCIAL NO CENTRO – 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. SÃO 

4 SALAS, RECEPÇÃO, COPA, 3 
WC. R$ 3.300,00 MÊS

OPORTUNIDADE 
PARA 

INVESTIDORES!!!  
LOTES EM 

INDAIATUBA, SALTO 
E ITÚ. ÓTIMO PREÇO. 

PARCELAMOS

SALÃO NO CENTRO 700 M² 
R$ 12.000,00 MÊS

VENDE-SE CASA JD. PATRÍCIA – SALÃO NA 
FRENTE E CASA COM 3 DORM 1 SUITE NOS 

FUNDOS. R$ 650.000,00

ÁREA INDUSTRIAL FRENTE P RODO-
VIA - 200.000M²

MONTE MOR – R$ 100,00 M²

OPORTUNIDADE EM 
CONDOMÍNIO FECHADO 
– TERRENOS DE 150M².  
ÁREA DE LAZER COM-

PLETA, PORTARIA 24HS 
– R$ 95.000,00

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

APARTAMENTO - RESIDENCIAL GRAND VILLE – AU: 63m² ,  3 dorm, 1 
suite, sl, coz, lavand., varanda, 1 vg– lazer completo. R$ 275.000,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – AC: 115 M² - AT: 150 M²
3 dorm., 1 suite, wc social, sl 2 amb pé direito duplo,  coz amer. bancada 
em “u”, lavand, área gourmet, ilum. led toda casa, 1 VG. R$ 470.000,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – ac: 110 m² - at: 150 m²
3 dorm., 1 suite, wc social, sl 2 amb pé direito duplo,  lavabo, 

lavand, área gourmet, ilum. led toda casa, 1 vg. R$ 450.000,00

CASA JD. ESPLANADA – AC: 180M² AT: 300M² 
3 dorm., 1 suite, wc social, sl 2 amb., coz, lavand, 

currasq., wc ext., piscina, 2 vg. R$ 750.000,00

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

24hrs R$ 280.000,00

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

vaga. R$ 315.000,00 

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

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

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTORIA – pronto para morar! aptos 3 dorm sendo 
1 suíte, sl 2 amb., sacada, coz., lavand., 2 vg. lazer completo. 88 m². aceita financia-

mento bancário!!! a partir de R$ 495.000,00. AGENDE CONOSCO UMA VISITA.

SOBRADO RESIDENCIAL JD. VILLA SUIÇA AT: 360M² AC: 300M², 3 suites com 
sacada e closet, sendo 1 master com hidro, sl 2 amb, lavabo, adega, escrit., coz., lavand, 

área gourmet, pisc., wc ext. depósito, 2 vg cob., 2 desc., paisagismo. R$ 1.350.000,00

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

1 vg – R$ 275.000,00

CHÁCARA CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAICI AT: 6200M² AC: 
350M², casa sede 3 dorm, wc, sl, coz, edícula com suíte, pisc., 

churr., wc ext., casa de caseiro 3 cômodos.  R$ 990.000,00

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

R$ 127.000,00

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

R$ 350.000,00

CONDOMÍNIO VIENA AT: 250M²
ótima localização e topografia. 

R$ 165.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogado Advogado Agropecuária

Água e Gás

Auto MecânicaAuto Escola

Auto Escola

Assessoria Contábil e Empresarial

Beleza Celular
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALINDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Dentista Educação Infantil Educação Infantil

Elétrica

Decorações

Decorações

Comida Japonesa Cópias

Eventos Ferro Velho

Centro Automotivo
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Moda Feminina Moda Feminina Padaria

Papelaria Pet Shop Poços Artesianos

Lavanderia

LanchesJóias

Pousada Litoral Norte

Fotografia Imobiliária
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária Vidros e EsquadriasTelefonia Digital e Internet

Segurança PatrimonialRestaurante

Restaurante

Restaurante

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

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

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

EMPREGOS

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

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

Telefone: (19) 3816-1088

ADMINISTRADOR DE REDES: Ensino técnico em Sistemas da Informa-
ção. Conhecimentos gerais sobre sistemas operacionais e servidores; 
redes de protocolos TCP/IP; software de backcup; Firewall; ferramentas 
de gerenciamento/inventário de redes. Experiência em implantação e 
gerenciamento de serviços Windows Server e Linux, banco de dados 
SQL e Progress.
AJUDANTE DE ARMADOR: Ensino fundamental completo. Noções de 
construção civil. Residir em Indaiatuba, Capivari, Cardeal, Elias Fausto, 
Monte Mor e Hortolândia (Jd. Amanda).
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Ensino fundamental completo. Desejável 
experiência em indústria de papelão e madeira. Ter disponibilidade  para 
horas extras. Residir em Indaiatuba, preferencialmente nos bairros Carlos 
Aldrovandi, Tombadouro e imediações.
ANALISTA ADMINISTRATIVO TRILÍNGUE: Ensino superior completo 
em Administração ou afins. Espanhol fluente e inglês avançado/fluente. 
Experiência em atendimento ao cliente e rotinas administrativas. Desejável 
conhecimento em rotinas de assistência técnica.
ANALISTA DE ENGENHARIA: Ensino superior completo em Engenharia 
de Produção, Mecânica, Química ou afins. Inglês avançado/fluente. 
Conhecimento em processos de pintura e montagem. Experiência em 
aplicação de tintas líquidas e equipamentos de pintura industrial. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu.
ANALISTA DE  SUPORTE JUNIOR: Ensino superior em Ciências da 
Computação ou afins. Certificação em ITIL Foundation, MCSA ou MCSE 
Server 2008 ou 2012. Conhecimento em ambiente Windows, Office, 
instalação de softwares e funções correlatas. Residir em Indaiatuba-SP.
ARMADOR: Ensino fundamental completo. Conhecimento em leitura e 
interpretação de projetos, corte e dobra de ferro e armação de ferragens. 
Residir em Indaiatuba, Capivari, Cardeal, Elias Fausto, Monte Mor e 
Hortolândia (Jd. Amanda).
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR: Ensino superior (completo ou 
cursando) em Administração, Ciências Contábeis ou afins. Experiência com 
contas a pagar, receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, contabilidade 
e demais rotinas financeiras. Conhecimento em sistemas integrados 
(Datasul ou similar). Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO: Ensino médio completo. Conheci-
mento em estoque, inventário, PEPS / FIFO e demais rotinas. Desejável 
vivência em empresa do segmento eletrônico. 
ASSISTENTE TÉCNICO: Ensino técnico em Eletrônica, Elétrica ou afins. 
CREA Ativo. Experiência em manutenção de equipamentos, preferen-
cialmente em queimadores industriais. Desejável inglês ou espanhol. 
Disponibilidade para viagens.
ASSISTENTE TÉCNICO: Ensino técnico em Mecânica ou afins. Experiên-
cia em manutenção de máquinas hidráulicas e mecânicas. Vivência com 
assistência técnica. Disponibilidade para viagens. 
ATENDENTE COMERCIAL: Experiência em atendimento ao cliente 
e vendas. Desejável experiência em escola de idiomas. Disponibi-
lidade de horário. 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Ensino médio completo. Experiência com 
rotinas administrativas, atendimento telefônico e afins.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM/MASC): Ensino fundamental. Vivência 
nas atividades de limpeza. Residir em Indaiatuba. Escala 3x1 (dispo-
nibilidade de horário).
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino fundamental. Vivência nas atividades de 
limpeza. Disponibilidade de horários e para trabalhar aos finais de semana.
AUXILIAR DE MONTAGEM (EQUIPAMENTOS): Ensino médio com-
pleto. Desejável experiência em montagens de equipamentos. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE MONTAGEM (CONSTRUÇÃO CIVIL): Alfabetizado. 
Noções como servente em construção civil. Ter disponibilidade para residir 
em alojamento no estado de São Paulo.
AUXILIAR DE VENDAS (CORRETORA DE SEGUROS): Ensino 
médio completo. Desejável cursos relacionados à área de vendas e 
atendimento ao cliente. 
CARPINTEIRO (URGENTE): Ensino fundamental completo. Experiência 
na função e conhecimentos em cálculos simples, adição ou contagens. 
Residir em Indaiatuba, Capivari, Elias Fausto, Cardeal, Monte Mor, Rafard 
e Hortolândia (Jd. Amanda).
COMPRADOR(A): Ensino superior (completo ou cursando) em 
Administração ou afins. Experiência em compras, prospecção de forne-
cedores, cotação e afins. Conhecimento em sistema TOTVS. Desejável 
inglês intermediário/avançado. 
COMPRADOR(A): Ensino superior completo em Administração, Comércio 
Exterior ou afins. Experiência em processos de compras (nacionais e 
internacionais), cotações, prospecção de fornecedores, etc. Desejável 
vivência em empresa do segmento eletrônico.
CONTADOR: Superior completo em Ciências Contábeis. CRC Ativo. 
Experiência em escrituração fiscal, fechamento de balanços e balancetes, 
LALUR, relatórios gerenciais, IRPJ, IRPF, DCTF, SPED, contribuições, 
etc. Vivência com rotinas do Depto. Pessoal. Residir em Indaiatuba-SP.
COORDENADOR DE VENDAS: Ensino superior completo em Marketing, 
Administração ou afins. Experiência planejamento estratégico, prospecção 
de clientes, negociação, administração de metas e afins. Vivência em 
gestão de pessoas. 
DESENHISTA/PROJETISTA: Ensino médio completo. Curso de leitura e 
interpretação de desenho, metrologia, AutoCad e SolidWorks. Experiência 
como desenhista e projetista. 
EMPREGADA DOMÉSTICA: Experiência em limpeza, cozinha e cuidado 
com roupas (lavar e passar). Horário de segunda a sexta-feira. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (URGENTE): Ensino técnico ou 
superior completo. Conhecimento em Caldeiraria, Soldagem, ISO 9001 e 
afins. Vivência em liderança de equipe e gestão de pessoas.
EXTRUSOR: Ensino médio completo. Conhecimento em máquina 
extrusora do tipo balão (plástico). Residir em Indaiatuba.
FISCAL DE PISO: Ensino médio completo. Conhecimento em Informática 
básica. Experiência na função. Escala 4x1.
INSPETOR DE QUALIDADE (CONSTRUÇÃO CIVIL): Ensino técnico em 
Edificações (obrigatório). Experiência na área de qualidade. Desejável 
conhecimento em pré-fabricados. Residir em Indaiatuba, Capivari, Elias 
Fausto, Cardeal, Rafard, Hortolândia (Jd. Amanda).
LÍDER DE ALMOXARIFADO: Ensino superior em Logística ou afins. 
Experiência em almoxarifado e afins. Conhecimento em cálculos diversos, 
manutenção, logística, informática e vivência em gestão de pessoas.
MONTADOR HIDRÁULICO: Ensino técnico em Mecânica ou afins. 
Experiência em montagem e manutenção mecânica de máquinas. 
Conhecimento em hidráulica.
MONTADOR ELETRÔNICO: Ensino médio completo. Desejável ensino 
técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou equivalente. Experiência com 
montagem de componentes e placas eletrônicas. 
MONTADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL): Ensino fundamental completo. 
Conhecimento em montagem de pré-fabricados. Disponibilidade para 
residir em alojamento no estado de São Paulo.
PORTEIRO: Ensino fundamental completo. Experiência em portaria 
e atendimento. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
RECEPCIONISTA BILÍNGUE: Ensino médio completo. Inglês avançado/
fluente. Experiência com atendimento ao cliente. Disponibilidade para 
trabalhar em escalas.
SOLDADOR: Ensino médio completo. Experiência com processos de solda 
MIG-MAG e Eletrodo Revestido. Curso de soldagem, leitura e interpretação 
de desenhos mecânicos, simbologias de solda e metrologia básica. 
SUPERVISOR DE QUALIDADE: Ensino superior (completo ou cursando) 
em Engenharia Civil. Cursos relacionados à Qualidade. Conhecimento 
em ISO 9001, ISO 14000 e estatística. Experiência na função e vivência 
em gestão de pessoas.
TÉCNICO ELETRÔNICO: Ensino técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou 
afins. Conhecimento em manutenção de máquinas (Torno CNC, convencio-
nais, fresas, centros de usinagem, retíficas e outras), comandos elétricos e 
CLP/IHM. Desejável conhecimento específico em máquinas Fagor, Romi, 
Siemens, Fanuc, etc. Disponibilidade para viagens.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES: Ensino técnico 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. 
Disponibilidade para viagens.
TRATORISTA: Experiência na função. Residir em Indaiatuba, Capivari, 
Monte Mor, Elias Fausto, Cardeal, Rafard ou Hortolândia (Jd. Amanda).
VENDEDOR TÉCNICO: Ensino técnico em Elétrica, Mecatrônica ou afins. 
Experiência com vendas, negociação, prospecção de novos clientes, follow 
up, atendimento e elaboração de propostas.

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 Ci-
ências 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: Formação 
superior completo. Experiências em 
folha de pagamento, benefícios, etc. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE EXPORTAÇÃO – Có-
digo 13893: Graduação em Comércio 
Exterior, Administração ou áreas afins. 
Experiência em todo o processo de 
exportação. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO – Códi-
go 14431: Graduação completa. Expe-
riência na função. Inglês intermediário. 
Conhecimento no sistema SAP. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA DE SISTEMAS SÊNIOR – 
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. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
– Código 14616: Desejável gradua-
ção. Desejável experiência na área 
financeira/faturamento. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CO-
MERCIAL – Código 14612: Formação 
Técnica ou cursando Ensino Superior. 
Experiência na área administra co-
mercial. Inglês intermediário. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Código 
14352: Ensino Médio completo. Expe-
riência em rotinas de logística. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
AUXILIAR DE MONTAGEM – Código 
14693: Ensino Fundamental completo. 
Desejável experiência em linha de 
montagem. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 
13130: Ensino Médio completo. Experi-
ência na função. Curso de Empilhadei-
ra. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Código 
14135: Ensino Fundamental completo. 
Experiência na função. Disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 
COMPRADOR (A) – Código 14205: 
Graduação completa. Experiência em 
compras no segmento metalúrgico 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 

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
(URGENTE) Com experiência na fun-
ção.Disponibilidade 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.
OPERADOR DE TORNO CNC – Pos-
suir experiência na função. Desejável 
curso de mecânica de usinagem. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horários.
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.

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.  Disponibilidade 
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.
RECEPCIONISTA – Ensino Médio 
Completo / Com experiência / Básico 
em Informática / Para trabalhar em 
posto de saúde e hospital. Disponibili-
dade de horário / 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 ATRAVÉS 

DO NOSSO SITE: 
WWW.GRUPOPROFICENTER.COM.BR

MAIORES INFORMAÇÕES NO TELEFONE (19) 
3875-6564 

E VISITE TAMBÉM A PÁGINA DO GRUPO PROFI-
CENTER NO FACEBOOK! 

AJUDANTE DE BAR E RESTAURANTE: Ensino Médio 
Completo, com experiência. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA: Com Ensino Fundamental e 
experiência. Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE MONTAGEM: Ensino Fundamental 
Completo, com experiência. Possuir disponibilidade total 
de horário e para viagens. Para atuar em canteiro de obras. 
Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Com Ensino Médio 
Completo, com experiência em lançamentos e emissão de 
notas fiscais. Residir somente em Indaiatuba.
ASSISTENTE DE PCP: Ensino Médio Completo, com expe-
riência em confecção. Residir em Indaiatuba.
ATENDENTE COMERCIAL: Ensino Médio Completo, com 
experiência em vendas internas. Para trabalhar em escola 
de idiomas. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino Médio Completo, 
com experiência em arquivos de documentos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE CARPINTEIRO: Ensino Fundamental, com 
experiência em marcenaria e carpintaria. Residir em Elias 
Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, Monte Mor ou Rafard.
AUXILIAR DE LIMPEZA: Ensino Fundamental, com 
experiência. Necessário disponibilidade de horário. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE VENDAS: Ensino Médio Completo, com 
experiência. Irá trabalhar em loja de agropecuária Necessário 
CNH Cat. “B”. Residir em Indaiatuba.
CARPINTEIRO: Ensino Fundamental Completo e possuir 
experiência na área. Residir em Indaiatuba, Elias Fausto 
ou Monte Mor.
COMPRADOR: Ensino Médio Completo, com experiência em 
compras de materiais para confecção. Residir em Indaiatuba.
CONTADOR: Ensino Superior Completo, com experiência em 
todo departamento contábil e fiscal. Com CRC ativo. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
COORDENADOR DE VENDAS: Ensino Superior em 
Administração de Empresas ou Marketing, com experiência 
em gestão de equipes, técnicas de vendas e negociações. 
Residir em Indaiatuba.
COPEIRA: Ensino Fundamental Completo, com experiência. 
Residir em Indaiatuba.
DESIGNER GRÁFICO: Ensino Superior Completo, com 
experiência e conhecimentos em AutoCad 2 e 3D, Corel 
Draw e Photoshop. Residir em Indaiatuba.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO: Ensino Médio Com-
pleto, com experiência e curso de NR-10. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO: Ensino Médio 
Completo, com experiência em gestão de equipes e 
conhecimentos em manutenção e cálculos de áreas e 
volumes. Residir em Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, 
Monte Mor ou Rafard.
ENCARREGADO DE PCP: Ensino Médio Completo, com 
experiência em sistemas da qualidade e ter trabalhado em 
empresas do ramo civil. Residir em Elias Fausto, Hortolândia, 
Indaiatuba, Monte Mor ou Rafard.
ENGENHEIRO CIVIL: Ensino Superior Completo, com 
experiência em supervisão de obras. Possuir disponibilidade 
total para mudanças e viagens de longo prazo.
ESTÁGIO EM LOGÍSTICA: Cursando 2° ou 3° semestre 
do Ensino Superior em Logística. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO: Cur-
sando 2° ou 3° semestre do curso de Técnico em Segurança 
do Trabalho. Residir em Indaiatuba.
ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂNICA: Cursando a partir do 
2° semestre. 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.
LIDER DE LOGÍSTICA: Ensino Médio Completo, com experi-
ência em liderança de equipes em todas as áreas da logística, 
tais como: almoxarifado, expedição, armazém, etc. Possuir 
curso de Operador de Empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Ensino Médio Completo, 
com experiência em manutenção preventiva e corretiva. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA: Ensino Médio Completo, com experiência. 
Possuir CNH cat. D e curso de Operador de Empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE PONTE ROLANTE: Ensino Médio Com-
pleto, com experiência. Residir em Indaiatuba.
PIZZAIOLO: Com Ensino Fundamental Completo, com 
experiência. Residir em Indaiatuba.
PREPARADOR DE TORNO CNC: Ensino Médio Completo, 
com experiência em comando MCS e FANUC. Possuir 
conhecimentos em leitura e interpretação de desenho e 
instrumentos de medição. Residir em Indaiatuba.
PROGRAMADOR / PREPARADOR / OPERADOR 
CENTRO DE USINAGEM: Ensino Médio Completo, com 
experiência. Residir em Indaiatuba.
REBARBADOR: Ensino Médio Completo, com experiência. 
Residir em Indaiatuba, Itu ou Salto.
TÉCNICO EDIFICAÇÕES: Ensino Técnico Completo, com 
experiência. Possuir disponibilidade total para mudanças e 
viagens de longo prazo.
TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO: Ensino Técnico 
Completo, com experiência. Residir em Indaiatuba.
TRATORISTA: Ensino Fundamental, com experiência. 
Residir em Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, Monte 
Mor ou Rafard.
VENDEDOR EXTERNO: Com Ensino Médio Completo, 
com experiência. Para trabalhar com vendas de produtos 
de telefonia. Residir em Indaiatuba. Rua Pedro de Toledo nº 379 - sobre 

loja sala 2 em cima da 

Drogaria Dom Bosco  - Indaiatuba-SP
Fone: (19) 3801-4029  

atendimentoindaia@workcell.com.br

AUXILIAR DE CARPINTEIRO: Executar tare-
fas pré-determinadas, tais como; limpeza da 
forma, pregar meia cana; Realizar em conjunto 
com demais colaboradores, a organização e 
limpeza do setor de trabalho.Conhecimentos 
com cálculos simples de adição ou contagens. 
Ter trabalhado de aux. de carpinteiro ou 
auxiliar de marceneiro.
ARMADOR: Experiência em Armação de 
Ferragens e com disponibilidade de horários.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO: Com experi-
ência em executar tarefas que necessitam de 
grande esforço físico.
ASSISTENTE DE RH: Auxiliar os depar-
tamentos de RH e DP, Recrutamento e 
Seleção,Departamento Pessoal,Rotinas de 
RH e DP, Admissões, Demissões e afins. 
Contas a pagar e Receber (cobrança)
EMISSÃO DE NF : faturamento e compras, 
Responsável por planilhas de faturamento,  
controle contábil e financeiro.
AUXILIAR DE COZINHA: Para atuar em res-
taurante, no preparo de saladas, guarnições 
e auxilio ao Cozinheiro.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: Experiência 
em Elétrica, Hidráulica, Manutenção Predial e 
Limpeza de piscinas para trabalhar em Hotel 
com disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE PCP: Apontamento de ordem 
de produção, Conhecimento em controle de 
programação de produção.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Para trabalhar 
em Indústria alimentícia, possuir disponibili-
dade de horários.
ASSISTENTE FISCAL: Orientar, conferir e 
efetuar lançamentos no sistema SAPIENS, 
com objetivo primeiro de apuração de impos-
tos federais, estaduais e munic. relativos à 
operação da empr., bem como para cumpri-
mento de obrig. acessórias (livros de entr., 
saída, SPED, apuração de ICMS, IPI e ISS).
CAMAREIRA: Experiência em Hotelaria, 
arrumação e limpeza. Disp. de horário,uma 
folga na semana, sendo um domingo no mês.
CARPINTEIRO: Experiência na função para 
trabalhar em construção civil.
COMPRADOR: Elaboração de formulário pró-
prio, cotação de preços dos itens solicitados 
pelos diversos setores da empresa. Solicitar 
e acompanhar a entrega de produtos (verifi-
cando prazo de entrega, preços, vencimento, 
etc.), se seguem os dados especificados na 
Ordem de compra emitida. Emitir relatórios 
de acompanhamento de compras, realizar 
negociações de preços.
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO: Para 
atuar em empr. no seg. de Construtora onde 
irá supervisionar Lançamento de Notas Fiscais 
no Sapiens e os Lançamentos no Engeman.
ENCARREGADO DE PCP: Com experiência 
na função e com conhecimento em Cálculos 
de Áreas, Volumes ou Mecânica.
ENGENHEIRO CIVIL:Com disponibilidade 
para viagens em todos os Estados de São 
Paulo. Ensino Superior em Engenharia  Civil 
ou Arquitetura.
GOVERNANTA: Experiência em Hotelaria, 
controle do departamento de Governança, 
camareiras, arrumação, limpeza das áreas 
públicas e apartamentos.
PNE:Possuir Laudo Medico para atuar como 
auxiliar de Produção.
TECNICO DE EDIFICAÇÃO: Supervisionar e 
orientar equipe de colaboradores na execução 
de montagem dos elementos pré-moldados, 
acompanhando a locação de eixos, níveis e 
prumos. Organizar viagens e alojamento de 
colaboradores, controlar o acabamento da 
obra e entrega da obra ao cliente.
TECNICO ELETRONICO: Executar serviços 
Técnicos de planejamento, avaliação e con-
trole de projetos de instalações, aparelhos e 
equipamentos eletrônicos, orientando-se por 
desenhos, esquemas e outros documentos 
específicos e utilizando instrumentos de pre-
cisão adequados, a fim de colaborar no projeto 
de construção, montagem e aperfeiçoamento 
desses equipamentos.  
TRATORISTA:Operar trator,fazer o transporte 
de concreto aos setores. Realizar a devida 
manutenção e lubrificação.

ou Salto. 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 
– Código 13867: Graduação em 
Administração, Química, Logística ou 
áreas afins. Experiência em liderança 
de equipes. Disponibilidade para atuar 
no 2° turno. 
ESTÁGIO EM EXPORTAÇÃO – Códi-
go 14361: Cursando comércio exterior. 
Desejável conhecimento no Pacote 
Office. Residir em Indaiatuba. 
ESTÁGIO EM RECURSOS HUMA-
NOS – Código 13830: Cursando supe-
rior em Gestão em Recursos Humanos, 
Administração ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. 
FRESADOR CNC – Código 11635: 
Ensino Médio completo. Experiência 
em programação, preparação e opera-
ção de centro de usinagem horizontal 
(portal). Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Itu. 
GERENTE DE LOJA – Código 12509: 
Desejável formação superior. Experi-
ência 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 completo. 
Experiência em liderança de equipe. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MOTORISTA DE CAMINHÃO – Có-
digo: 14200: Ensino Fundamental 
completo. CNH D. Experiência na 
função. Disponibilidade para viagens. 
OPERADOR DE EXTRUSORA DE 
RAÇÃO – Código 11631: Desejável 
Ensino Médio completo. Experiência 
em extrusora de ração. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. 
OPERADOR DE PRODUÇÃO – Códi-
go 14326: (PCD - Oportunidade para 
Pessoa com Deficiência): Ensino Médio 
completo. Experiência na função. Resi-
dir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TÉCNICO ELETRÔNICO – Código 
11773: Desejável formação Técnica 
em Eletrônica ou áreas afins. Experiên-
cia em montagem de painéis elétricos. 
Desejável conhecimento em inversores 
de frequência, controladores de tempe-
raturas, PLC, motores, manutenção de 
máquinas e equipamentos e pneumáti-
ca. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
TORNEIRO CNC – Código 13129: 
Ensino Médio completo. 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: Graduação 
em Engenharia Florestal, Madeireira ou 
áreas afins. Disponibilidade para atuar 
em Cáceres/MT ou Redenção/PA.  
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COMPARECER OU ENVIAR CV PARA EJ RECURSOS HUMANOS
RUA: VOLUNTÁRIO JOÃO DOS SANTOS, 795 – 

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

AJUDANTE GERAL  Com 
Ensino Fundamental, com ex-
periência na função. Residir 
em Indaiatuba.
AJUDANTE DE COZINHA 
Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE PIZZAIOLO 
Com Ensino Fundamental, 
com experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
AJUDANTE DE CABINE 
DE PINTURA Com Ensino 
Fundamental, com experi-
ência na função. Residir em 
Indaiatuba.
AJUDANTE PRÁTICO Com 
Ensino Fundamental, com 
experiência em lixadeira. 
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 ex-
periência na função. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE MANUTEN-
ÇÃO Com Ensino Médio 
Completo e curso do Senai 
de Mecânica. Residir em 
Indaiatuba.
ENCANADOR INDUSTRIAL 
Com Ensino Fundamental 
Completo, com experiência 
na função. Residir em In-
daiatuba.
ENGENHEIRO DE PRO-
CESSOS Graduação em 
Engenharia de Produção, 
Mecânica ou Mecatrônica, 
inglês nível intermediário, 
com experiência na função 
e conhecimentos em Pró-
-Engineer, para atuar no 
desenvolvimento de projetos 
de máquinas, equipamentos 
e dispositivos. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGE-
NHARIA Candidato cursando 
a partir do 4º semestre Enge-
nharia Mecânica, Produção 
ou Mecatrônica, para atuar 
na área de projetos possuir 
conhecimentos em Auto Cad. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto.
ESTAGIÁRIO DE LOGÍS-
TICA Candidato cursando a 
partir do 2º semestre Tecnólo-
go em Logística, com conhec. 
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 atu-
ar no suporte a usuário. Re-
sidir em Indaiatuba ou Salto.
FAXINEIRO Com Ensino 
Fundamental, com experi-
ência 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.
OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
Com Ensino Médio Completo, 
curso na área de Mecânica 
de Manutenção e experiência 
com máquinas envasadoras. 
Residir em Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
OPERADOR MULTIFUNCIO-
NAL Com Ensino Médio Com-
pleto, 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.
PORTEIRO(A) Com Ensino 
Fundamental, com experiên-
cia na função e disponibilida-
de 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. 
SOLDADOR MONTADOR 
Com Ensino Médio Completo 
e curso de Solda, com expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba. 
VENDEDOR EXTERNO Com 
Ensino Médio Completo e 
Curso de Solda, experiência 
como vendedor técnico para 
atuar na região do ABC Pau-
lista e Vale do Paraíba. 
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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 centro – 
1060m² - sob consulta F. 3885-3538/ 
98854-9454
Camargo Andrade:  Casa da fren-
te 2 D. com suíte, sala e cozinha. 
Fundos:  1 D. com wc. R$ 150 mil 
F: 3017-6659/ 99301-7320/ 99758-
1971.9 Aceita carro
Casa Terra Magna - R$ 670.000,00 
- 3 D., 2 salas, piscina, 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. p/ 2 carros 
(Aceita permuta por chácara) R$ 
600 mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
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
Cond. Montreal – 3 D.,(1st),sala, 
c o z .  c o m  á r e a  g o u r m e t 
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. americana, AS, 
quintal, churrasq., 2 vagas garag. 
Ótimo acabamento. R$ 420.000,00 
F. 3392-0333
Cond. Montreal - OPORTUNIDA-
DE - Casa no Cond. Montreal R$ 
420.000,00 - 3 D., sendo 1 suite, 1 
banheiro, sala e 2 vagas de garag. - 
AT 150 m² AC 104m² F. 98372-0000
Cond. Portal das Acácias - 3 D., 
sendo 1 suíte máster, todas com 
saca, 1 wc social, lavabo, área de 
luz, coz. americana, sala 2 amb., 2 
vagas de garag. -  R$ 580.000,00 
F. 98372-0000
Cond. Terra Nobre - 3 suítes, 
sendo uma com closet, sala ampla, 
garag. para 4 autos, (2 cobertos), 
edícula com churrasq. sendo uma 
com closet, sala ampla, garag. 
para 4 autos (2 cobertos), edícula 
com churrasq., área com espaço 
para construção de piscina. R$ 
600.000,00 F. 98372-0000
Cond. Vista Verde - OPORTUNI-
DADE - 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. Eldorado - R$ 270.000,00 2 
D., sala , coz. planejada, banheiro 
F. 98144-9224

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. Ex-
celente Localização. Aceita imóvel 
de menor valor R$ 250 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Jd. Valença: Linda casa, 3 dor-
mitórios 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.
M. Sol – rua 74 - sobrado com 02 D. 
WC e lavand. no pavimento superior 
e sala, copa, coz. e área de chur-
rasco e garag. p/ vários autos no 
pavimento inferior. Documentada. 
Aceita financ. R$ 230.000,00 F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
M. Sol – rua 81 - casa em lote de 
250m² c/ 03 D.(01 suíte) wc social, 
lavand., garag. p/ 02 autos + edícula 
nos os fundos com 03 cômodos 
e WC, doc. ok. R$ 350.000, 00. 
Aceita lote no negocio ou financ. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                           
M. Sol – rua 84, casa em lote de 
250m² c/ 03 D. (01 suíte) WC so-
cial,  lavand., garag. p/ 02 autos + 
edícula nos os fundos c/ 01 cômodo 
e WC, + pequeno salão na frente, 
R$ 350.000, 00.aceita financ. F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294                                                                                                                                       
Morada do Sol: 1 D. com suíte, 
sala e coz. conjugada, entrada p/ 
vários carros, Aceita financiamento 
R$ 212 mil 
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

Jd. Alice - 02 D. (01 suíte), sala, 
copa, coz., WC social, lavand., abri-
go nos fundos, garag. p/02 autos, 
localização privileg. Oportunidade 
única R$ 290.000,00 Ac. financ. F. 
3017-2608/99762-7997/3935-3294 
Jd. Califórnia CA02601 - 02 D., 
Coz, WC, lavan + estacionamento 
que cabe caminhão, trator, má-
quinas agrícolas etc. R. Domacir  
Stocco JR. 871. Aluguel a combinar 
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. 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 - Ex-
celente casa no, terreno de 600m² 
F. 98372-0000
Jd. Hubert: 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. 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 condo-
mínio em Indaiatuba. F. 3935-1142/ 
99113-7429
M. Sol – rua 23 - belíssima casa 
com 02 D., sendo 01 suíte, sala, 
coz.,  wc social, lavand., garag. 
p/02 autos em estrutura p/ sobrado. 
Imperdível! apenas: R$ 260.000,00 
Ac. Financ. F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 

Morada do Sol: 2 D. 1 suíte, sala, 
sala de estar, coz., wc social lavand., 
área de churrasco na parte superior, 
acabamento todo em Porcelanato 
sanca no teto. Aceita Financia-
mento. 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.
Morada do Sol: lote 250 m², 2 D., 
sala coz. e 2 wc, R$ 235 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, Acei-
ta Financ. R$ 260 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Oliveira Camargo: Financia 2D., 
sala e cozinha, wc social, lavanderia 
coberta nos fundos garagem, Aceita 
carro, van, terreno, estuda parce-
lamento R$ 160 mil F: 3017-6659/ 
99301-7320/ 99758-1971.
Quer comprar sua casa, financiar 
ou vender e está sem tempo? 
Ligue pra mim F: 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2166/ 94*2168/ 
3935-1372

Parque das Nações: Linda casa, 
2 D. 1 suíte, wc social, sala e 
coz., garag. p/ 2 autos, lote de 166 
m². Aceita Financiamento R$ 340 
mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971.
Res. Amstalden - R$ 850.000,00 
- Casa 3 suítes, sala 2 amb., com 
área de luz, coz. planejada, piscina, 
churrasq., edícula com wc fechada 
em vidro, 4 vaga, AC 230 m² At 367 
m² F. 98372-0000
Salto Jd. Rondon: 2 D., sala e coz. 
Aceita financ. R$ 180 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971.
Vila Avaí – 03 suítes, lavabo sala 
02 amb., coz., área de serviço 
R$ 470.000,00 F. 99279-1177 ou 
7822-8438

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
Villagio D`Amore - Área de Lazer, 
portaria 24hs - 3 D. (sendo 1 suite), 
wc social, sala 2 amb, coz, lavand, 
garag.R$ 1.250,00 + Cond. + Iptu 
F. 3834-8948
Casa em Cond. em frente ao 
Polo Shopping c/ 3 D., sendo 
1 suíte, sala, coz, WC, garag. 
R$ 1.600,00 + Cond + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Casa toda mobiliada em Cond. 
Fechado c/ 2 D., sala, coz., WC e 
área de lazer c/ piscina. R$ 1.700 
+ Cond + IPTU F. 3016-2888 Kelly

Cecap – CA02616 - 01 D., sala, 
coz, 01 WC, A.S e quintal separado 
R$ 880,00 F. 38752215 Imobiliária
Centro - R$ 1.300,00 - Amplo apto, 
Centro, 3 D., 1 wc e 1 wc de serviço, 
coz. ampla, sala, e área de serviço 
F. 98372-0000
Centro - R$ 1.550,00 - Amplo apto,  
2 D., 1 wc e 1 wc de serviço, coz. 
ampla, sala, e área de serviço, 1 
vaga de garag. F. 98372-0000
Centro - R$ 8.000,00 casa comer-
cial, excelente localização, 4 D., 6 
salas, ótimo para casas de repouso, 
clínicas - AT 479 m² AC 222 m² F. 
98372-0000
Cond. Beira da Mata - CA0496 - 
476,54 m² - 3 sts. (1 americana), 
sala 2 amb., lavabo, cz., AS, quintal, 
jd., churrasq., pisc., 04 vagas garag. 
R$ 4.200,00+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333
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 lazer, 
6 vagas garag. R$ 4.000,00 + IPTU. 
F. 3392-0333
Cond. Mosteiro de Itaici - CA0586 
- 125 m² - 2 D., WC, sala 2 amb., 
cz. c/ arm., AS, 2 vagas garag. 
R$ 1.500,00+ Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. Pq. dos Guarantãs - 
SO0383 - 139,61 m² - 3 D. (1 st), 
lavabo, WC social, sala 2 amb., cz., 
despensa, AS, quintal, churrasq., 
02 vagas de garag. R$ 2.000,00 + 
Cond. + IPTU. F. 3392-0333

Cond. 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 varan-
da, 1 c/ varanda (todos os D. e WC’s 
c/ armário planej.), lavabo, sala 
2 amb., escrit., copa, cz. Planej., 
AS c/ gabinete, depósito, D. ext., 
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, quintal, 2 
vagas garag. R$ 1.600,00 + IPTU 
F. 3392-0333
Jd. Colibris - 2 D., sala, coz., wc, 
garag., independente R$ 1000,00 F. 
3935-1142/ 99113-7429
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Apto prox. ao Centro - ideal para 
comissárias (os) c/ 1 dor, sala, coz., 
WC. R$ 900,00 + Cond + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Apto prox. ao Centro - todo 
planejado c/ 2 D., sendo 1 ste, 
sala, coz, despensa, WC, uma 
vaga. 1.300,00 + Cond. + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Apto Spazio Illuminare - c/ 2 D., 
sendo 1 ste, sala, coz, WC, uma 
vaga. 1.100,00 + Cond. + IPTU F. 
3016-2888 Kelly
Cond. Grand Ville - AP0520 - 81,15 
m² - 3 D. (1st), WC, sala 2 amb., 
sacada, cz., AS, 1 vaga garag. 
R$ 1.200,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
Cond. La Spezia - AP0565 - 70 
m² - 2 D. (1st), sala 2 amb., WC, 
cz., AS, varanda gourmet, 1  vaga 
garag. R$ 1.600,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Murici - AP0578 - 47 m² 
- 2 D., sala, cz., WC, AS, 1 vaga 
garag. R$ 950,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Cond. Place View - AP0382 - 80 m² 
- 3 D. (1 st / arm.), WC, sala 02 amb., 
cz. planej., AS, varanda gourmet c/ 
churrasq., 2 vagas garag., 1 vaga p/ 
moto. R$ 2.900,00 + 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 desco-
berta 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 des-
coberta, portão eletrônico, elevador 
R$ 1.200,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333

Jd. Califórnia CA02601 - 02 D., 
coz, WC, lavan + estacionamento 
que cabe caminhão, trator, má-
quinas agrícolas etc. Rua Domacir 
Stocco Jr. 871. Aluguel a combinar 
F. 38752215 Imobiliária
Jd. Colonial: Excelente salão co-
mercial R$ 1.200,00 F: 3017-6659, 
99301-7320, 99758-1971.
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
Jd. Morada do SoL -  2 D., sala, 
coz., wc, garag., casa nova R$ 
1150,00 F. 3935-1142/ 99113-7429
Jd. Paulistano:  1 D., sala, coz. e 
lavand., agua e luz individual R$ 
950,00 F: 3017-6659, 99301-7320, 
99758-1971.
Jd. Regina - R$ 2.500,00 - 3 D., 
1 suite planejada , 1 lavabo , sala 
dois amb., garag. para 4 carros , 
coz. Planej. , lavand. F. 7808-3727
Jd. Santa Rita c/ 3 D., sendo 1 
suíte, sala, coz planejada, WC, ar 
cond. no dorm,  garag. R$ 1.900,00 
+ IPTU F. 3016-2888 Kelly
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., wc social, 
sala, coz. e lavand., garagem p/ 1 
carro. Frente (1ª locação) agua e 
luz individual 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., despensa, AS, 
dep. empregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 5.500,00 
+ Cond. + IPTU F. 3392-0333
Portal de Itaici - SO0381 - 396 
m² - 4 D. (1 st. máster), sala 2 amb., 
lavabo, cz. planej., despensa, AS, 
dep. empregada, churrasq., piscina, 
quintal, 4 vagas garag. R$ 5.500,00 
+ Cond. + IPTU. F. 3392-0333
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

Pq. São Lourenço - c/ 3 D., sendo 
2 suíte, sala 2 amb, coz, lavabo, 
garag. 1.600,00 + IPTU F. 3016-
2888 Kelly
Res. Cocais - SO0426 - 120 m² - 3 
D. (1 st), sala, lavabo, cz. c/arm., 
WC, AS,quintal, 2 vagas garag. 
R$ 2.500,00 + Cond. + IPTU F. 
3392-0333
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
Vl. Maria Helena – CA1381 - 1 D., 
coz, WC e sem garag. Rua Caiapo, 
37 casa 5 R$ 700,00 + IPTU F. 
38752215 Imobiliária

Apto Gran Ville - R$ 270.000,00, 
3 D., todos com suíte; sala de 
estar, 63m; garag. para um  carro 
F. 98144-9224
Apto - Florianópolis (Itapema) 
– mobiliado, 03 D., (01 st), sala, 
coz., lavand., churrasq. na va-
randa 130m² R$ 420.000,00 F. 
99887-7771
Centro - Apto Térreo , Centro, 2 D., 
sala coz., wc social e wc de serviço, 
área de serviço , excelente localiza-
ção. Prédio c/ portaria 24 horas R$ 
220.000,00 F. 98372-0000
Jd. Eldorado -  2 D., sala, coz, WC, 
AS,1 vaga de garag. R$ 149 mil F. 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Morumbi -  2 D., sala de estar 
e TV, coz, wc, lavand.,1 vaga de 
garag. coberta R$ 138 mil F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Pau Preto – OPORTUNIDADE 
- 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 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

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, piscina, play-
ground, 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 comer-
cial, 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 meza-
nino, 1 vaga de estacionamento, 55 
m² R$ 1.700,00 00 – F. 7829-3854 / 
Id 55*94*16871
Centro – Sala comercial, esquina, 
ótima localização 50 m² R$ 1.550,00 
F. 7829-3854 – Id 55*94*16871.
Centro – Salão comercial, 24 de 
maio 100 m² - R$ 5.000,00 00 F. 
7829-3854 / Id 55*94*16871.
Imóvel comercial - Av. Presidente 
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 cami-
nhão F. 98372-0000
Passo o Ponto Bazar e Pape-
laria no centro, vendo e passo o 
ponto com tudo dentro. Aluguel 
R$1.650,00 F. 3875-2215
Salão comercial no Centro 520m² R$ 
18.000,00 F. 3885-3538/ 98854-9454

Procuro profissional na área da 
saúde ( psicologo, nutricionista, 
podologo, etc) para dividir sala no 
centro F. 3935-1633 c/ Giudely
Temos Galpões Indústrias para 
Locação em excelente localização 
F. 3016-2888 Kelly
Temos Salas Comerciais para 
Locação no Edif. Office Premium. 
F. 3016-2888 Kelly
Vende-se - um pet shop com car-
teira de cliente, completo, com toda 
a infraestrutura  F. 98281-2424 
Fernanda
Vendo Salão de Cabeleireiro Com-
pleto - 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

Vendo Sítio – Indaiatuba (estrada 
Indaiatuba/ Itupeva) – 20 alqueires 
a R$ 10,00m² frente para rodovia F. 
99887-7771
Cardeal - SP - 1000m² - cercada, 
poço artesiano comunitário a 05 
km do centro. Documentação: 
contrato de compra e venda R$ 
55.000,00 + parcelas de R$ 600,00 
p/mês. F. 3017-2608/ 99762-7997/ 
3935-3294 
Elias Fausto SP - 3.600m² - casa 
nova avarandada de 04 cômodos 
e área de churrasco, galinheiro, 
jardim, poço, luz. Doc: contrato de 
compra e venda. R$ 390.000,00. 
Aceita casa em Indaiatuba F. 3017-
2608/ 99762-7997/ 3935-3294 
Excelente sítio Itaboraí – casa 
sede, 3 lagos, piscina. AT: 20.000m² 
R$ 1.500.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454

Mosteiro de Itaici: 1.000 m² - 3 
dormitórios, sala, cozinha, wc social, 
área de churrasco, piscina, em bom 
acabamento. Aceita imóvel de me-
nor valor R$ 690 mil F: 3017-6659, 
99301-7320, 99758-1971
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, varanda, 
churrasq., fogão à lenha, pomar, D. 
e WC ext., diversas vagas garag. R$ 
650.000,00 F. 3392-0333
Recanto Camp. Int. Viracopos 
- Chácara com 1000m² - casa de 
04 cômodos, piscina etc. Troca por 
casa em Indaiatuba R$ 440.000.00 F. 
3017-2608/ 99762-7997/ 3935-3294   
Res. Terras de Itaici - CH0090 
- 1000 m² - Semi mobiliada. 3 D. 
(1 st), sala 2 amb., varanda, cz. 
planej., WC, AS, quintal, diversas 
VG. R$ 2.700,00 + Cond. + IPTU 
F. 3392-0333
Salto Buru: 1100 m² - excelente lote 
plano. Aceita imóvel de menor ou 
maior valor R$ 115 mil F: 3017-6659, 
99301-7320, 99758-1971.
Salto SP - Bairro Conquista - 
2500m² casa grande e avarandada 
c/ 02 D., diversas árvores frutíferas, 
galinheiro, vista panorâmica do 
local R$ 430.000,00 aceita casa em 
Indaiatuba. F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294
Sítio -Videira – 50.000m² sítio for-
mado 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
Vale do Sol: 1.000 m² - 2 D., sala, 
coz., wc social, área de churrasco, 
piscina, em bom acabamento. 
Aceita imóvel de menor valor R$ 
550 mil F: 3017-6659, 99301-7320, 
99758-1971.
Vende-se haras – região de Itaici 
100.000m² R$ 37,00 m² F. 3885-
3538/ 98854-9454

Alto de Itaici – Terreno de 378 m² 
muito bem localizado R$ 210.000,00 
F. 98372-0000
Área industrial frente p/ rodovia 
- 200.000m² F. 3885-3538/ 98854-
9454
Av. Ario Barnabé: Lote comercial 
com 250 m² R$ 360 mil F: 3017-
6659/ 99301-7320/ 99758-1971
Av. Visconde de Indaiatuba – Ter-
reno de amplo (660 m²) cercado em 
esquina, com escritório e 2 salas R$ 
6.000,00 F. 98372-0000
Cardeal - OPORTUNIDADE - Misto 
em novo Loteamento Liberado 
par construir - 200 m²  R$ 50.000 
de entrada e parcelas de R$ 970 
estuda-se proposta à vista, aceita-
-se veículo como parte da entrada  
F. 98372-0000
Cond. Maria Dulce - terreno 324m² 
R$ 280.000,00 F. 3885-3538/ 
98854-9454

Jardins do Império 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
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CLASSIFICADOS
Vendo - 01 cômoda c/ 4 gavetas 
0,47x1,27 bege em ótimo estado R$ 
250 / fogão Dako Supreme 4 bocas e 
forno autolimpante R$ 160,00 / Ferro 
de passar à vapor  Black & Decker 
Lumina Red, novo na caixa R$ 160 
F. 3017-5541 / 98273-7368
Vendo - portão de garag. 2,70 alt. x 
3,00 larg. de ferro, em ótimo estado. 
R$ 400,00 F: 3835-1581/ 99745-3375

C o r s a  S e d a n -  N o v í s s i m o 
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 bancos 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 Completo - 
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

Ofereço-me para colocação de 
pisos e revestimentos F. 99189-
7302 c/ Clóvis
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadadora de idoso horário no-
turno F. 3935-8651 / 99479-0454
Ofereço-me para trabalhar como 
caseiro, casado, 2 filhos F. 98894-
5045 c/ Josemar
Ofereço-me para trabalhar como 
ciudadora de idosos, mensal, diário 
ou folguista F. 99339-6343 c/ Divina
Ofereço-me para trabalhar como 
faxineira em casa de família F. 3835-
1581 / 99745-3375 c/ Nair
Ofereço-me para trabalhar como 
diarista, costureira, casa de família 
ou motorista particular F. 99560-
8281 c/ Raquel
Ofereço-me para trabalhar como cui-
dadora de crianças e idosos ou dia-
rista, com qualidade, referencias  a 
mais de 20 anos no mercado ante e 
pós obras. Compromisso, preço justo 
tenho disponibilidade de horários F. 
38011916 / 999301477 Vera
Ofereço-me - cabelereira e mani-
cure à domicílio F. 99332-1128 / 
3935-0499 recado.
Ofereço-me para passear com ca-
chorros. Tenho referências F.3875-
4942 / 99616-7070 c/ Rita

Ofereço-me para trabalhar como 
pedreiro, jardineiro, eletrecista e 
encanador F. 99130-7264 / 99776-
6441 c/ Odair
Ofereço-me para trabalhar como 
acompanhante em hospital ou cuida-
dora de idoso noturno F. 3935-8651
Ofereço-me para trabalhar como cui-
dadora de idoso, diurno ou noturno 
F. 99884-4130/ 3816-2551 c/ Magna

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

Ofereço-me para trabalhar como 
azuleijista pedreiro. Com mais de 30 
anos de experiências do alicerce ao 
acabemento F. 994151485
Ofereço-me como diarista com 
experiências e indicações F. 99266-
1617/ 98116-0546 
Ofereço-me como professor de 
Inglês (aos sábados de manhã) 
do ínicio do nível básico até nivel 
intermediário. F. 99240-3570

Jd. Colonial – 150m², oportunida-
de! R$ 150.000,00  F. 3017-2608/ 
99762-7997/ 3935-3294 
Jd. dos Laranjais - 9.000m² 
R$370.000,00 F. 99887-7771
Jd. Maringá - 300m² R$ 210.000,00 
F. 99279-1177
Jd. Paradiso - 03 lotes juntos 
708m², 550m² e 420m² R$ 800,00 
m² F. 99887-7771
Jd. Pau Preto – 125 m² próximo ao 
parque ecológico  R$ 180.000,00 F. 
98372-0000
Loteamento Monte Carlo – quadra 
N, lote 23, área 150m², lote residen-
cial. Terreno escriturado R$ 100 mil 
pelo lote F. 99720-4160
Monte Carlos: lote de 150m²  R$ 
85 mil F: 3017-6659/ 99301-7320/ 
99758-1971
Monte Mor – R$ 100,00 m² F. 3885-
3538/ 98854-9454
Nair Maria – Salto SP - 180m² - R$ 
105.000,00 F. 3017-2608/ 99762-
7997/ 3935-3294 
Oportunidade para investidores – 
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 Motocross 
e à 600m do Pesqueiro Micai – 
R$70.000,00 – Aceita carro no ne-
gócio. Agende uma visita! F: 3016- 
1355/ 99752-2170/ 99205-4322/ 
99763-8709/ 94*2168/ 94*2166/ 
3935-1372
Salto Jd. Laguna - lote de 170 m² 
R$ 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 loteamentos 
em Indaiatuba, Campinas, Porto Fe-
liz, 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
T e r r e n o  c o m e r c i a l  f r e n -
te 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 LO-
TEAMENTO FECHADO – Es-
trada do Lajeado (Concrebase) 
OPORTUNIDADE R$ 75.000,00/ 
50% de entrada + parcelas.Acei-
tamos 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 Industrial - Vitória Mar-
tini 1000m² R$ 450.000,00 F. 
3885-3538/ 98854-9454
T e r r e n o  J d .  C a l i f ó r n i a  – 
TR00707 - 250m² c/  casa nos 
fundos ( 2D, sala, coz, WC) Rua 
Domacir Stocco, 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 - Folheados 
antialérgicos F. 99742-4440 / 3875-
3113 c/ Maria
Manicure/ Cabeleireiro - Atendo 
em domicilio, pé e mão R$ 25 / 
Progressiva ou selamento Botox R$ 
50 F. 99369-5615
Vendo - aparelho de estética ( corren-
te russa, vapor de ozônio e conjugado 
facial) F. 3935-1633 c/ Giudely

Fazer 250 - 2007 - azul, original, 
único dono, chave reserva, manual, 
revisões na Yamaha, pneu trazeiro e 
relação novo. Doc. Ok, ótimo estado 
de conservação R$ 5.490 F. 19-
98256-5700 Tim/ 99357-8858 Claro/ 
98851-5869 Oi/ 99994-8233 Vivo
Honda NXR 150 Bross - 2009, 
doc ok. F: 3835-1581/ 99745-
3375
Twister - 2005 - preta, toda revi-
sada, pneus novos, pintura impe-
cável R$ 4.900,00 F. 99214.34.07/ 
3016.22.44 c/ Willian

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

Ofereço-me para trabalhar como 
empilhaderista, sou aposentado, 
tenho curso e experiência F. 99452-
9644 c/ Santos
Ofereço-me para trabalhar como 
Motorista de Diretoria e Particular, 
temporário e esporádico, experiência 
na grande SP: hotéis, restaurantes, 
aeroportos e médicos. F. 98104-
1019 - Roberto
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